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 عشق به یک تَن یب رمحی است؛ چرا که به زایِن دیگران متام می شود.

 فریدریش نیچه
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نکه ...
 
 تقــــدیم به تمامــــــی ُعشـــاق و هر ا
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 اچهیبد

 

  
من بایستی گرفته شود. مگر مردمان  نبایستی بیش از این شک کنم. حق 

 نمی گویند:

 «حق گرفتنی است و نه دادنی.»

ریاای 
 
   1ید حامید بن احمدسینزِد ! بیش از این مردد نباش و ا

برو و حق 

مده است. مردمان بایهمۀ دنیا بدانند که چه بر سر م   خود را باز گیر تا
 
د ن ا

رد و به کسی هم ادل ندزمان  زمان با من چه کرد. د که داس  دروگر  بدانن

 د  قلم بدست برو.این سی   تا دیر نشده، نزد  . پس رحم نمی کند

فتاب 
 
سمان،چسبیده به ا

 
د.طاق ا ز ای  بادی اندک مالیم می وز  که  !باد! بو 

هان!کنان منز . عرق ی رحمی ندار دل و تو هم 
 
د را پیش گرفتم. ا   ل  سی 

 
ن ا

 ه منزل اوست. خان

 ، مولف رمان  Migul de Cervantes میگل دو سروانتستعمدًا از نویسنده  -1

داستان  خود را از  سروانتس،. تقلید می کند، Don Quixote ُدن کیشوت

وایت ر  ، به نام سید حامد بن انجلیراکشیم مردی از اعراب  تاریخ نویس   زبان

 می کند.
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 ند؟در منزل تشریف دار  دجناب  سی  ، اهروخالم س

 داخل.ست. بفرمائید اتفاقًا ایشان منتظر شما ،بله -

مچکرم که درخواستم را بسیار ! احمدی بن یدهللا جناب  سید حامیا 

نچه پذیرفتید
 
 سر  من  گوسپنبر که روزگار  . ا

 
دم ده، باید تا نسور د  خدا ا

 
ل ا

 ده شود.خوانده و شنی زنده است،

ن نهفته، بس ن سرنوشت و تقدیر  خدا بوده واین  ا بر دگو خحمکـتی در ا 

ورده، ناشکری  ریا.نگو و کـفر نکن سرم ا  قا ا   ، ا 

د بزرگوار! بر  ای در  و پشتم را  چنان سنگین استدردم  من ببخشای.سی 

 !ههم شکسته که عقل و هوشی برایم نماند

ری! نو من نکمن خر  خدایــی هستی! حال بیند، می داند چه و را بکه تهر  ا 

مدهسریع و  نچه بر فرق  سرت ا 
تابت ه به کـچن ا   ، بگو تا مکـتوب کنم.هر ا 

 .بگو که گوشم با توستپس  به فناست.در نیاید، محکوم 
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ن را عجیب ترین شب عمرم بود
 
، دلیلش را نمی دانستم ولی به شدت ا

احساس می کردم، گویــی که روحم در تکاپوی رهایش از تنم هست و مرتب 

انه شده گغریبی است. از خود بی ی ب سچه احساس به خود می گـفتم که این

  و نه من  خودم. گویــی این منی دیگر هست .بودم

رامشی بودم تا خود را از این احساس  
 
ناشناخته و در  مرموز و در پـی اندک ا

رام سازد مع و تنها کسی که می توانست مرا هم شکننده رهایــی جویم
 
شوقه ا

ن   از ای بود که سالها
 
  .ردهب ت برای من  شوقه ای فراتر از یک بُ مع .من بود ا

 رکز  م در خوابگاه با قدمهایــی بلند و سریع به طواف   کیاتاق ار چوب  در چ

شفتگی د نبه حدی که سرگیجه نیز به ای .این اتاقک می گردیدم
 
رونی ا

پیوست. مرتب به معشوقه ام تماس می گرفتم ولی گویــی که کسی در پشت 

ن صنعت نوظهور نبود. دقا
 
ن شب  ا

 
عجیب و شگـفت انگیز به  یق در ا
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ت. کندتر و کندتر می گذش گویــی که زمان از زمان .ده بودندساعتها مبدل ش

شفتگی
 
شوب  ام ا

 
رسیده  به دیوانگی محض پرست تاین برده ی بُ  .رسیدبه ا

نها ابود و تماسها پـی در پـی گرفته می شدند به گ
 
ز دستم ونه ایــی که شمارش ا

 خارج شده بود. 

ن دوردستمرا انستم چرا معشوقه ام نمی د
 
نمی بیند و مرا در نمی  ها از ا

ری یابد
 
و  ولی دلیلش را نمی دانستم .بودم شده زمین من تنها ترین مرد   !. ا

 حساس  ااین  ت  تی ندارد؟ پس عل  عل   ،هی به خود می گـفتم مگر هر معلولی

ن شب  و بیگانه غریب 
 
نقدر در ا

 
ردیده گ ظلمانی به دور اتاقک در چیست؟ ا

 بودم که سرگیجه ام منجر به سردرد و تب شدیدی گردید. 

ن ساعتهادر 
 
بر روی  الکـترومغناطیس امواج   ۀترین فرستندمتمرکز  ماتاقک ،ا

 شن شاید این سردرد از طواف نبود بلکه از این امواج !ودکره زمین شده ب
 
ت ا

 .ها می گذشت و ساعتها همچون سالهادقایق همچون ساعت .گرفته بودند

کم کم داشتم امیدم را از دست می دادم که با هم صحبت شدن با معشوقه 

ن سوی  و شگرف ام کمی از این دنیای غریب
 
رهایــی یابم که ناگهان از ا

جای خود را به زیباترین صدای  دیگر دنیا صداهای پـی در پـی بوق تلفن

 دنیایم داد. 
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هنگ  
 
ی که گویــ ،یندلنش ب س این صدای معشوقه ام بود. با شنیدن این ا

ن را نواخته منقلب گردو هو بت
 
 .یدم. روح سرگردانم به تنم بازگشتن ا

ر گـفت غرق د دلبندم! سرگیجه ام تمام شد و دیگر خبری از تب نبود. با یار  

اخته خود سی گویــی بی انتها شدم و عجیب اینکه گویــی زمان مرا بازیچه 

 انیه هادقیقه ها به ث و حال دیگر سالها به ساعتها و ساعتها به دقایق بود.

نجا که ت  بدل شده بودند. تا نیمه شب با بُ 
 
 نازنیم در گـفت و گو بودم تا ا

 یدیگر این بانوی خداگونه از فرط خواب قادر به گـفتن حتی یک کلمه 

ن بود که ع  
 
قادرتر از بت خدا گونه اش بود و نمی  ،بددیگر نبود و عجیب ا

ی توانست ولی چه م .را به پایان رسانمکوتاه  خواستم که این مکالمه طوالنی  

رنجد. پس ببی انتها  ۀقلب و جانت با ادامه این مکالم کرد وقتی که سلطان  

 عسل گـفتم. شیرینی تلختر از  به ناچار شب خوشی  

ن اتاقک
 
حکم فرما شد. تک چراغ اتاقک را خاموش  ،سکوت دوباره در ا

 گـفت و ت و هجاهایکلما کردم و در تختم دراز کشیدم و تمامی جمالت،

ن شب را در ذهنم مرور می کردم گوهای
 
. مدام لبانم را لیس می زدم. لب ا

فتاب هایم مزۀ ب س شیرینی داشت.
 
ن به حدی بود که ندانستم ا

 
 یک لذت ا

  طلوع کرد.
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ری 
 
ن شب  !ا

 
لودگی پلک خستگی و احساس   حتی با وجود تمام  که ا

 
 خواب ا

می به زور از تختم بر خواستم و با شک ،نگذاشته بودمهایم را نیز بر روی هم 

هسته تر از یک 
 
خالی و احساسی غریب لباسهایم را پوشیدم و با گام های ا

  .ی دانشگاه شدمروانه  ،حلزون

  یات  ئکوچکـترین جز  ،بعد از این همه سال که است ب س شگـفتی
 
ن شب و ا

ن  در سنگ را  ی باال رفتن کرمی از تخت  حتی تقال .صبح را به خاطر دارم
 
ا

رش ه یاد دارم. صدای غا باه بودم ر شگباریک در حالی که روانه دانی کوچه 

ب اندک جوی
 
ورم.ه خاطر ب را در البالی جوی ا

 
  می ا

 
ن غرش در هنوز ا

هسته به سوی 
 
گوشهایم طنین انداز می نماید. در طول راه با قدم های ا

ن شب   ،دانشگاه
 
، ااشین هبی پایان را در ذهنم مرور می کردم. به م تمام ا

شده  اعتنا بی ناخواسته و ندانسته عابرین و حتی دوستان و همکالسی هایم

 ودم .و کر والل شده ب ایــی اختیاری نبود گویــی که کور نبودم. این بی اعت

 محروم از هر حس  حواس  پنجگانه!

ندانستم که چگونه به دانشگاه و کالسم در دانشکده رسیدم، انگار که 

هم می با خواب سپری کرده بودم. دوستانم هی بدیشب را در همان جا 
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پاتک   حتی یادم نبود که ؟ده اممرتب لباس پوشیگـفتند چرا امروز اینقدر نا

  .عجیبی بود بس م! وضع  بود انداختهشلوارم را در جورابم 

ن صبح بیشتر از
 
ن که دانشجو باشم ا

 
را که چ .یک دلقک سیرک بودم ،ا

 
 
 من نبودند تا بفهمند که نان در درون  همه بهم می خندیدند ولی افسوس ا

 عجیبتر خودمم نیز نمی دانستم دلیل این احساس   من چه می کشم و

 . ه بودچ انهغریب

در کالس طبق معمول در یکی از صندلی های انتها نشستم و دائم در حالی 

طوری  .فکرم در شب گذشته جا مانده بود ،نگریسته بودم هتخته سیا بهکه 

حضور استاد را نفهمیدم. نمی دانستم که چقدر از کالس  که حتی ورود و

ن گذشته
 
را با سرعتی ف بود که ناگهان گوشی ام زنگ خورد که در پـی ا

وردم. ناگهان اسم  ،صوت
 
دست در جیب بردم و گوشی ام را بیرون ا

 از خود بی خود .دیدمبر صفحه ی نمایش  کوچک  گوشی ام شوقه ام را مع

دوان دوان دویدم و همین  ،کالس اجازه ی استاد ازشدم و با شتابان بدون 

 م گوشی را جواب دادم. دکه به سالن دانشکده رسی

ظار انت !از جانم زترسالم عزی :گـفتم ام خوب به یاد دارم که به معشوقه

معمول همین حرفها را به من بزند که ناگهان گریه و  نیز طبق   داشتم که او
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 هان  ما وخ کرد. سریع گـفتم چه شده ماه  تنم رس زاری معشوقه ام در تمام  

 ،معشوقه چیز دیگری را نمی شنیدم و زاری   هگری ءجز ! ای هستی ام!من؟

  .نگرانی از جسم و روحم نمایان شد

تم که با خود گـف ناخواسته همه ی وجودم را گرفته بود و همانجا ،دلواپسی

شفتگی مطلق نبوده امدیشب 
 
ن  من از هخبری شده ک حتماً  .بی دلیل در ا

 
ا

م که ام خواست هبی حصر و انتها از معشوق بی اطالعم. با خواهش و التماس  

از گریه و زاری دست بردارد و بگوید که چرا چنین می کند؟ بعد از 

 !: دیشب خوابی دیدمداد زدمعشوقه  ،مکرر با صدایــی گریان هایاصرار 

ن صدای گرفته و گریان
 
ر گوش د شانهو غر  همین که این جمله ی کوتاه با ا

 .احساس کردم وجودم در کل   را  کرخی نوعی حالت   ،هایم طنین انداز شد

ن لحظه ی
 
فقط یک خواب است  :گذرا با خود گـفتم کوتاه و ازطرفی در ا

و از طرف دیگر بیشتر  !؟را از دیشب چنین مضطرب ساختهکه چنین م

ن همه اضطراب بی خود نبوده انگران شدم که 
 
ن همین که ای ست.بلی ا

از  سیارب ناشی از استرس   افکار از ذهنم خطور کرد با زبانی همراه با لکنت  

 ی؟که این چنین می کن !ای جانان دلم ؟چه بود تمعشوقه ام پرسیدم خواب
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ن گوشی   پشت   در
 
های معشوقه چیزیــی دیگر نمی گریه  ءجز ،نکبت بار ا

وزاند تا سنفسهای داغ و جگر سوز معشوقه بیشتر و بیشتر مرا می  .شنیدم

در یشب د» :با صدایــی گریان و نفسهای داغ و گرفته گـفتاینکه با اصرار 

 « .به تو نمی رسم م کهدید مخواب

ن حالت 
 
از ته ی دلی داغ و تلخ خندیدم و گـفتم چرا؟ باز همان حرف را با ا

ر و او باز گـفت دم بازگو کند تکرار کرد. خواهش کردم که خوابش را برای

تو نمی رسم چونکه با کس دیگری در خواب ازدواج کردم. خواب دیدم که به 

بعد از همینکه این حرفها را زد با صدایــی بلند گریه کرد و چند ثانیه بعد 

  گوشی را قطع کرد.

د رسید و تهای خوضربان قلبم به ان ،م قطع شدۀ دلکعب که تماس با همین

ا کند مان ر در کل بدنم را حس می کردم و با سرعتی که ز  گردش سریع خون

دی به ح .وجودم تراوش می کرد داغ شد و عرق از سراسر   کل بدنم ،می کرد

ی که یــوگ .چندین ثانیه خیس در عرق شدند که تمام لباسهای تنم در عرض  

ن هم از  .بودانداخته  دوزخ  دانتهخداوند مرا به اعماق 
 
عجب کمدی ایــی! ا

 جنس  الهی اش!
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مدم در حالی که دس
 
 تهایم مانند دست یک پیرمرد کهنسالهمینکه به خود ا

 ءه جزب ،شماره معشوقه ام را گرفتم و منتظر ماندم که صدایــی ،می لرزید

ن صدای بوق  
 
ن بوق   ءولی جز !گوش خراش را بشنوم ا

 
ل گویــی ک لعنتی، ا

 . بودرفته  فرو  مطلق هستی در سکوت  

ری 
 
ن لحظه مرا به اع رحمان و رحیم، خداوند   واقعاً  !ا

 
ن روز و ا

 
جهنم  ماق  ا

دوباره و دوباره شماره ی همراه  !ساکتکور و ولی جهنمی  .انداخته بود

ن همه تالگوشی معشوقه ام را گرفتم ولی پاسخی نشنی
 
شهای دم گویــی که ا

 د. تکرار می ش، همچون دایرۀ مانداال دیشبم

ن صبح  
 
ن سالن بی انتها ا

 
در حالی که غرق در عرق و گوشی در  جهنمی در ا

 م را احساسچپ بر دوش   ایــی انتها بودم، سنگینی بی و بوقهایــی دستی لرزان

  .کردم و ناخواسته به عقب نگریستم

ن لحظه های نخست  از این همه سال هنوز نمی دانم که پس
 
ن لبهدر ا

 
ای ا

عد از بکه  چیزی را تا اینکه دوست و همکالسی ام  ؟می گـفت هدوستم چ

ریا جان!  فت:تا حدی که خویش را یافتم که گـ ،لحظه هایــی
 
افتاده  اتفاقیا

 ۀدر حالی که هم .می دیدمتو را است؟ من این همه از دور صدایت کردم و 

دانشجوها از کالس خارج میشدند تو همچون پروانه ای به دور المپ به دور 
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این دنیا نیستی و بعد بهت نزدیک شدم و  که درخود می چرخی و انگار 

بار دست  چند در این سالن نمی بینی وانگار که نه تنها من بلکه کسی را 

هایت گذاشتم که باز هیچ واکنشی نشان ندادی تا اینکه با ضربه  نهابر ش

چشمانت به چشم هایم افتاد و باز این همه سوال  ای محکم به شانه ات

اتفاقی  زبانم الل .چون مجسمه ای به من نگریسته بودیازت پرسیدم و تو ه

 ی؟نوشمی  حرف هایم را  ؟ اصالً افتاده

خری 
 
تنها چیزی که از حرفهای دوستم را شنیده بودم تنها این صحبتهای ا

 .متوجه اتمام کالسها و ورود دانشجوها به سالن نشده بودم بود، اصالً 

فن تل صدای بوق   ءبه کل کور، کر و الل شده بودم و به چیزی جز ظاهراً 

  .نداشتم ای توجه

ن  .به سراغم بازگشته بودشتهشب گذ همان حس   انه از جنس  غریب حس  
 
با ا

م در نستادوستم هنوز کامل به خود نیامدم و تنها چیزی که تو ی ضربه

 !پاسخ به سوال دوستم بگویم این بود: همه ی هستی ام را از دست دادم

ن سالن بی انتها در برابر چشمان دوستم اشک از 
 
سپس بی اختیار در ا

ر انتهایــی سالن دویدم و خود چشمانم سرازیر گشت و سراسیمه به سمت د

را به حیات جلوی دانشکده رساندم و نا خواسته به دور خود می چرخیدم 
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شمانم دیوار دانشکده به چ نزدیک   یدرختی تا اینکه نیمکـتی در زیر سایه 

ن رساندم و 
 
خورد و با ضعف شدیدی به سختی لنگان لنگان خود را به ا

غوش گرفته بودم کهنشستم درحالی که با دو دستم گوشی ام ر 
 
 ا تند در ا

 . ستامعشوقه ام  خود   گویا

نجا که در توانم  سرم را به زیر  
 
دستهای گوشوده به هم و گوشیم بردم و تا ا

ن حرف جان  
 
ری ا

 
جانانم را که گـفت در خواب با کس دیگه  بود گریستم. ا

 حس   با خود می گـفتم چرا که .ای ازدواج کردم را با تمام وجود باور کردم

هی با خود می گـفتم مگر یک خواب همیشه  شب گذشته بی جهت نبود.

یا استثنایــی وجود ندارد؟ اصالً 
 
مکن م می تواند به حقیقت بپیوندد؟ ا

نیست که حاال هم در خواب نباشم و چه بسا با یک تکان بزرگ بیدار شوم 

خوابی بیش نیست؟ و شاید کل زندگی خوابی بیش چیز، و ببینم که همه 

 !نباشد؟

وشی ام شیدم که ناگهان گتمام شد، نفس عمیقی ک مبعد از اینکه گریه های

فحه در صام سریع دیدگانم را به گوشی گشودم و اسم معشوقه  .زنگ خورد

ن نیمک عمیق یدوباره نفس .نمایش گوشی بود
 
ت کشیدم و در حالی که روی ا

رام گـفتمیــجواب دادم و با صدادرخت نشسته بودم  ی زیر سایه
 
یزتر زع :ی ا
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 این فقط یک خواب !گریه نکن خواهشاً  انی صحبت کنی؟می تو !از جانم

 . و ب س است بوده

  ام، بغض معشوقه ءه جزب
 
رام کردنش را  .مدصدای دیگری نمی ا

 
سعی در ا

ه است، ک داشتم و به او دلخوشی می دادم که این فقط یک خواب بوده

ن گردریزه های خاک» :ناگهان معشوقه جواب داد
 
ی باشم که از فدای ا

 «.تو بر روی زمین کوچه ی خانه مان می ریزد کـفِش پاشنه های 

کامل حس می کنم که این اندکی سکوت کرد. سپس در ادامه گـفت:  سارا

خواب یک خواب معمولی نیست و از وقتی که از خواب بیدار شدم تمام 

را برای  وجودم را فرا گرفت که این اتفاق به زودی رخ می دهد و من تو

نمی توانم تحمل کنم که با کس دیگه ای به  .همیشه از دست خواهم داد

وی ب م وجودبوی مردانه ی تو نمی توان ءبه جز .تو ازدواج کرده باشم ءجز

 هان  تو در این ج ءچشمانم به جز .کنم و تحمل مردانه ی دیگری را استشمام

 بمانم زندهچه طور امکان دارد بی تو  .ی کران کس دیگری را مرد نمی بیندب

 ؟ و نفس بکشم

ما در قرن بیست و یکم  :گـفتم ب س عاشقانه،در جواب به این حرفهای 

اگر تو  !؟ازدواجمان شود کسی بتواند مانع   تانیست  که عصر عجر !هستیم
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وردنت 
 
با من عهد نشکنی دربرابر کل جهان خواهم ایستاد و برای بدست ا

  !به راه خواهم انداختچهارم را  حتی جنگ جهانی سوم و ،الزم باشد

ریای من!خنده ای تلخ کرد و در جواب گـفتام معشوقه 
 
نه امیدوارم اینگو : ا

ا به ر  ولی اگر این اتفاق بیافتد و من با کس دیگه ای ازدواج کردم تو ،باشد

عشقمان قسم می دهم که تو تا ابد مجرد بمانی و با هیچ دختر یا زنی ازدواج 

ن چرا که ،نکنی
 
ن   دیگر تحمل ا

 
ل کس دیگری شوی و قو را ندارم که تو از ا

 !عشقمان زندگی کنی بمانی و با یاد  و مجردی بده همیشه در تنهایــی 

ن لحظ
 
عرفانی بی چون و چرا به او این قول را دادم و به عشقمان  ۀدر ا

سوگند خوردم که در صورتی که خواب به حقیقت بپیوندد برای همیشه 

  .زندگی کنم و بمیرم عشق او و به یاد   بمانممجرد 

 معشوقه باز شروع به گریستن کرد تا جایــی که من می ،بعد از این سوگند

موش گوشیم خاشنیدم و او می گریست که ناگهان شارژ گوشیم تمام شد و 

نقدر
 
را این  گوشهایم ی هارعرق کرده بود که گویــی سگ گشت. گوش هایم ا

 پوستم، گوشم، سنگینی در ب س احساس   بود!به کل لیس زده مدت 

  برای همیشه به گونه ای که ظاهراً گوشتم، قلبم و ذهنم می کردم به 
 
ن ا
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دوزخ  خداوند مرا در اعماق  ،به جد دیگر واقعاً  نیمکت دوخته شده ام.

 !انداخته بود کمدی  دانته

ن نیمکت نشسته بودم که درخت
 
نقدر بر روی ا

 
 سایه ی خود را از من   ،ا

فتاب 
 
سوزان پایان بهاری به کل مرا در خود فرو برده فالکت زده دزدید و ا

فتاب سوزان نشده بودم. باسن 
 
ن بود که متوجه ی این ا

 
بود و تعجب در ا

ن نیمکت یخ زده 
 
بدون  وو ران هایم به دلیل بیش از حد نشستن بر روی ا

ن همه زمانی که اکنون نیز نمی دانم چقدر  هیچگونه حرکـتی در گذشت  
 
ا

نجا نشسته بودم کرخ 
 
فتاب سوزان و  .و بی حس شده بودا

 
ولی باز این ا

 مرا ذره ای ناراحت نساخته بود که این خواب   ،بدنم کرخی و بی حسی  

شفته 
 
تم بود و هی با خود کلنجار می رفساخته نگون بخت به شدت مرا برا

ن 
 
ود را خکه چگونه می شود تنها یک خواب مرا در این هستی که قبل از ا

 انچنحاال مرا  ،خاکی گردان می دانستم ۀن کر خوشبخترین مرد روی ای

ته کل هستی ام به فنا رف ،منقلب کرده هست که به کل احساس می کردم

است و بدبخترین موجود زنده و جنبنده ای هستم که در این جهان می 

 تواند وجود داشته باشد.
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ن نیمکـتی که بر 
 
همین که احساس زنده بودنم به روانم برگشت، سریع از ا

ن 
 
ا ب ،در حالی که شلوارم غرق در عرق شده بود ،میخ کوب شده بودما

و لنگان لنگان به سمت خوابگاه راه افتادم و در  استمخبسیار بر ناتوانی 

شفت
 
ن ذهن ا

 
و  هطول این مسیر به ظاهر کوتاه اندیشه ها پشت سر هم از ا

  .تهی از عقل و اندیشه می گذشت

ن احساس  
 
ی از تنم رهایــی یافت و توانستم کرخی و بی حس به مرور زمان ا

ن  به سرعت  
 
حرکت پاهایم بیفزایم تا زودتر خود را به خوابگاه برسانم و ا

ر د گوشی خسته و خالی از الکـتریسیته را شارژ کنم و دوباره بتوانم با یار  

 حال از رفتن صحبت کنم. 

ا بکه بتوان  ؟ امیدیاندک امیدی هنوز در دلم مانده بود چرا که نمی دانم

رام سازم و به سمت خود کشانم و بتوانم  یحرفهای زیبا
 
یار دلربا را دوباره ا

ن فایق 
 
ن خواب اهریمنی به مبارزه بپردازم و چه بسا بر ا

 
ما چه . اشومبا ا

ن زمان از ا تدریغ که سرنوشت بدترین نسخه ها را برایم پیچیده بود و من 
 
ا

ن کامل بی خبر بودم. 
 
 ا

ری 
 
دمی برای سعادتمن !ا

 
 دریغ از ،دی خود چه نقشه ها و برنامه ها داردا

نقدر که خود 
 
دمی ا

 
نکه ا

 
 ن  سلطا ،نمی داند که جبرباور دارد را مختار  ا
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ن را سرنوشت و تقدیر نامیده ایم و خود را بدان انزندگ
 
ی ماست و ما اسم ا

 فریب می سازیم.

ر ژ همین که به اتاقم در خوابگاه رسیدم، سریع کیفم را باز کردم و شار 

 کموبایلم را بیرون کشیدم و به تک پریز اتاق
 
ن م زدم و منتظر ماندم که ا

ن را روشن کندگوشی ساده به این ح
 
شید اندکی طول ک !قیر اجازه دهد که ا

 م درحالی که به برق وصل بود روشن کنم. ا تا توانستم گوشی

 .به محض روشن شدن گوشی ام با معشوقه تماس گرفتم ولی جوابی نگرفتم

ن بوق دلخراش  ءز پشت سر هم تماس می گرفتم ولی باز جزبا
 
صدای ا

مد. به ساعتم ن
 
د ساعت نزدیک پنج عصر بو .گاه کردمصدای دیگری نمی ا

شنبه عصر در دانشگاه کالسی نداشت و  دوروزهای ام معشوقه  و معموالً 

ن ساعتها می خوابید. با خود فکر کردم شاید یارم در خواب بعد از 
 
لذا در ا

ر این د اندمی تومعشوقه ام از طرفی با خود می گـفتم مگه  .ستبهاری ظهر  

جنون رسیده ام، خواب سهل است حتی  شرایط بخوابد، من که به اوج  

 !نمی توانم در این لحظه بمیرم

خود را به گذشته  ،برای دوری از دیوانگی محض .داشتم دیوانه می شدم

به حرفهای دل انگیز و دیدارهای  .بردم و هستی ام های نه چندان دور با یار
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شیرینی که با معشوقه ام داشتم می اندیشیدم و خود را بدانها مشغول و 

نجا که خورشید جای خود را به مهتاب داد و تاریکی
 
 ،دلگرم می ساختم، تا ا

 هوای اتاقک را فرا گرفت.  کل  

ن خاطرات گذشته در ذهنم چه 
 
ن تاریکی با ا

 
نشستن بر روی تخت در ا

الکت ف با من   ام عشوقهمناگهان ریبی داشت. در همان لحظه بود که حس غ

سا گوشی ام را برداشتم و جواب .زده تماس گرفت
 
همین  .دادم سریع و برق ا

، من خیلی تماس گرفته بودی ببخش، ظاهراً که گـفتم الو، معشوقه گـفت: 

 خواب بودم و گوشی ام را در حالت سایلنت گذاشته بودم.

ین حرفها تمام وجودم را بغض گرفت و با صدای به محض شنیدن ا

احتی نار اندوه و ترس و خشمگینی به یار جواب دادم و گـفتم: من داشتم از 

سوده خوابیده می مردم و خانم با خیال
 
ن همه گریه  اصالً  !ا

 
نمی فهمم از ا

سودگی عصر حضرتعالیو ناراحتی صبح و 
 
س هم، حتی ابلی !از این خیال ا

 حضرتامیدوارم ا نمی شناسد! چه رسد به ما مردها! طفلکی شما زنان ر 

 !دو این بار خوابهای خوش دیده باش خوب خوابیدهعالیه 

معشوقه با صدایــی تند مزاج جواب داد: با خود چه فکر کرده ای؟ چطوری 

 به خودت جرات می دهی با من چنین صحبت کنی؟ مگر تو کی هستی؟
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یا معشوقه ام بود یا وجودم در جا  سپس گوشی را قطع کرد. کل  
 
یخ بست. ا

؟ طی این چند سال او حتی همچون خود ابلیس رانده شده! دیگه ای کس  

حبت ه حاال این گونه با من صچگون بود.یک بار کمتر از جانم به من نگـفته 

صبح به خاطر یک خواب چه غوغایــی به پا کرده بود و چگونه می  د؟ر می ک

حاال چه شده است که نه تنها گریست و چه قول هایــی از من گرفت و 

م بر روی ه ین بار صحبت می کند، حاال گوشی را اینگونه با من برای نخست

دمی طی چند ساعت چقدر می تواند عوض 
 
من قطع می کند. با خود گـفتم ا

 شود؟

ری 
 
معشوقه خواب ندیده بود، بلکه هم کابوس دیده و هم جن زده شده  !ا

در حال روی  ۀ حقیقت  هستیردپ نمی دانستم چه چیزی در پشت  ! بود

خالصانه و  عشق   ،دادن است و چگونه امکان دارد در طی چند ساعت

چندین ساله این گونه منقلب گردد؟ به شدت شوک زده شده بودم و  پاک  

تمام وجودم به لرزش افتاده بود ولی این بار نه بیشتر به خاطر نگرانی ، 

ده سیبه چنین جنونگی ر شگرف و عصبانیت بیش از حد  یبلکه از تعجب

بعد از  .برداشتم و با معشوقه تماس گرفتم بودم. دوباره گوشی همراهم رو 

  گوشی را برداشت. تازه مغرورم چند بوق یار  
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چی شد که این حرفها رو بهم زدی؟ تو که لطیف  : سارای من!سریع پرسیدم

ردی؟ ک چرا اینگونه با من برخورد ز گل در این چند سال به من نگـفتی؟تر ا

معشوقه پاسخ داد: دیگر هر چی بین ما بوده به انتها رسیده، دیگر نمی 

 توانم با تو هم صحبت شوم. 

 :اسخ دادپرسیدم چرا؟ پناخواسته با پریشانی، .لحظه ی خیلی عجیبی بود

 سرنوشت این گونه می خواهد که ما با هم نباشیم. 

  :گـفتماندکی سکوت کردم و سپس 
 
ریه ن خواب و گتو که صبح به خاطر ا

ایم می پکـفش  ها نمی توانستی صحبت کنی و خودت را فدای خاکریزه های 

حاال چه چیزی نظرت را عوض کرده؟ باز همان جواب را شنیدم و  !کردی

یا دیگر همه چیز بین ما تم :می گـفت مکرراً 
 
ام شده است. ازش پرسیدم ا

 عاشقم هستی؟ سریع حواب داد و گـفت: دیگر نه.هنوز 

وش نشدنی را شنیدم در جا خشکم فرام دهشتناک و که این جمله یهمین 

نی ،عمیق چند ساله این گونه نمی توانستم باور کنم که یک عشق   .زد
 
به  ا

. به دیگر عاشقم نیستام  نمی توانستم باور کنم که معشوقه .هوا رود باد  

د سوگند یادرخواست کردم که  سارا از  جهت و برای اطمینان خاطرمهمین 
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کند که دیگر عاشقم نیست. معشوقه بدون هیچ گونه تعللی قسم خورد که 

 دیگر نه تنها عاشقم نیست بلکه حتی مرا دوست ندارد. 

شفتگی دوباره ازش درخواست کردم که به جان مادرش سوگند یاد 
 
از فرط ا

کند که چنین است و باز معشوقه بدون تردید و تعلل به جان مادرش قسم 

ت ی به من ندارد و حتی پا را فراتر گذاشیــعالقه اچکـترین کوخورد که دیگر 

 م و تو الیق من نیستی و بهتر هست که دیگرارتر س   و گـفت: من بسیار از تو

خرین مکالمه
 
 ست. ما ی مرا فراموش کنی و این ا

ن لحظه ی فالکت بار چه 
 
لق بین مط مدتی سکوت   .گویمبنمی دانستم در ا

ن 
 
عد از ب ام کم فرما شد. معشوقهحسویه  جبۀ عشق تازه یکما در پشت ا

یا مرا حالل خواهی کرد؟ :مدتی سکوت را شکست و گـفت
 
 !ا

 نمی دانستم چه .فاجعه پـی بردم همین که این حرف را شنیدم به عمق  

متعجب شده بودم و از طرفی منقلب و پاسخی دهم؟ از طرفی به شدت 

مدم، نا خواسته دراندکی دست پاچه. همین که 
 
ال پاسخ به سو به خود ا

رزو دارم خوشبخت  معشوقه ام جواب دادم:
 
من تو را حالل می کنم و ا

 شوی. 
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طر شاید به خا ا چنین حرفی را به معشوقه ام زدم؟چر  من  ابله، نمی دانم

  
من به او بود که چنین سخنانی را ناخواسته به زبانم  عشق بیش از حد 

ورد
 
پس دیگر جواب داد: م. به محض اینکه این حرف را زدم، معشوقه ا

 حرفی بین ما نیست، پس خداحافظ برای همیشه.

ر ی خاکی بهمین که گوشی را قطع کرد، احساس کردم که وزن کل کره 

ارچوب چ .بغض تمام وجودم را فرا گرفته بود .دوشهایم سنگینی می کند

همان جایــی که  ست دردر  .اقک خوابگاه به دورم طواف می کرددیوار ات

خ ردم و مادام به حرفهای تلک روع به گریستن بی انتهاته بودم شنشس

تر ر که بهم گـفته بود من بسیار از تو س   ،فکر می کردم ۀ از کـف رفتهمعشوق

 دیگر نه عاشقتم و نه دوستت دارم. این .هستم و تو لیاقت مرا نداری و برتر 

ذشته تا چند ساعت گو هستی ام . یار نمهضم ک ستمحرفها را چگونه می توان

 اشق بی انتها بود و حاال یک سره غریبه شده بود. ع

احساس عجیبی در خود حس کردم، احساسی که تا همینکه مدتی گریستم 

ن ز 
 
ن را تجربه نکرده بودما

 
احساس دلهره ی شدید همراه با  .مان هرگز ا

قراری بی  حس !نه نکنمتنهایــی بی کران. نمی توانستم نه گریه کنم و  حس  

وشه م و به هر گطرب شده بودضمبیش از حد  .رفته بودکل وجودم را فرا گ
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حس کرخی در تمام بدنم ریستم سیاهی را می دیدم. از اتاقک که می نگ

رسوخ کرده بود. نا خواسته شتابان از اتاق خارج شدم و خود را به در 

خروجی خوابگاه رساندم و به محض اینکه به کوچه ی منتهی به خوابگاه 

نکه بدانم کجا می رسیدم، شروع به دوید
 
ن کردم و مانند دیوانه ای بدون ا

روم دوان دوان به خیابان سمیه رسیدم و بعد از مدتی خود را در چهار راه 

 پل چوبی یافتم. نمی دانستم که چطوری این همه مسافت را دویده ام. 

ری 
 
ن را دلی شکسته و خونین گرفته  !ا

 
عقل از سرم بیرون جسته و جای ا

نچ
 
کشیدن  دیگر نفس .ر اطرافم بود، بی تفاوت شده بودمه که دبود. به هر ا

شده بود. نمی خواستم بیشتر از این عذاب برایم امری سخت و غیر ممکن 

پوچی نداشت. افسار افکارم در  ءدیگر زندگی برایم معنایــی جز .کشمب

ه ز دست داددست دل شکسته ام بود و این فکر که دیگر معشوقه ام را ا

ن اطراف کشاند که بر حسب اتفاق مغازه خواسام مرا نا
 
ته به مغازه ای در ا

ر ند متی فروش وسایل ورزشی و کوهنوردی بود. هنوز هم نمی دانم که چ

  ؟طناب و با چه قیمتی خریدم

فقط همین را به یاد دارم که همان طور که ناخواسته به چهار راه پل چوبی 

تم. تاریک خوابگاهم یاف اقک  رسیده بودم، ناگهان بعد از مدتی خود را در ات
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با تک المپش روشن شد. نگاهم را به سقف دوختم کلید برق را زدم و اتاق 

ن و طنابی که در دستانم بود خود 
 
و به دنبال چیزی می گشتم که بتوانم با ا

ویز کنم. در وسط سقف  
 
ن  را حلقه ا

 
اتاق حلقه ی فلزی را یافتم که پیش از ا

ن نشده بودمهرگ
 
ویزان کردن پنکه ی  .ز متوجه ی ا

 
ن حلقه برای ا

 
ظاهرا ا

ویزان نشده بود. 
 
ن ا

 
 سقفی بود ولی پنکه ای به ا

ری 
 
 لیستیو نهی م محل مناسبی برای رهایــی از این دنیای پوچ و تهیکاتاق !ا

ه دور طناب حلق !م نشودی ارهایــ بود. در اتاق را قفل کردم که کسی مزاحم  

ن حلقهای زدم و سپس با صندلی که در اتاق دا
 
لقه طناب را به ح ی شتم، ا

ی فلزی سقف محکم گره زدم و سپس طناب را دور گردنم پیچیدم و بی 

احساس خفگی وجودم را فرا گرفت و حس  معطلی زیر پاهایم را خالی کردم.

هسته  کردم که روحم 
 
 د و پا به دنیای مردگان نهادم.شمی از تنم جدا ا

مد، طبق معمو
 
ل با دست راستم گوشی ام را که گوشی همراهم به صدا در ا

ن خیره شدم، 
 
زیر بالشکم می گذاشتم، برداشتم و به صفحه ی نمایش ا

ری معشوقه ام نیمه شب  سارا 
 
لوده ام دیدم. ا

 
نامی بود که با چشمان خواب ا

 ،زنگ زد و با تماس او بود که از خواب پریدم. ناخواسته رد تماس کردم

ن خواب عجیبی بود که د
 
ن شب ظلمانی دیشاید دلیلش ا

 
انم را م. دستدر ا
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هی از اعماق 
 
ناخواسته به سمت گردنم بردم، هیچ طنابی را نیافتم، ا

ین در ا سارا وجودم کشیدم. این چه کابوسی بود که دیدم و چه خوب شد 

  نیمه شب مرا از این خواب و کابوس بیدار کرد.

مدم ساعت را نگاه کردمهمین ک
 
یست ود بساعت حد. عقربه های ه به خود ا

دی دلواپس شدم که نکنه اتفاق ب ه گرفته بودند.به چهار را نشان هدقیق

 ه، سریع گوشی را برداشتم وشب بهم زنگ زداین موقع از  سارا افتاده که 

با اولین بوق گوشی را جواب داد و اولین حرفی که زد  سارا  .زنگ زدم اوبه 

 این بود:

 ببخش این موقع شب زنگ زدم. -

 3اب دادم، عزیزم چه اتفاقی افتاده؟ ما که حدود با دلواپسی جو -

 ساعت پیش مفصل با هم صحبت کردیم.

 خواب بدی دیدم، درست نمی دانم خواب بود یا کابوس؟ -

ن  من نیز خواب   اتفاقاً  -
 
بسیار دردناکی دیدم و با تماس تو بود که از ا

 خواب کابوس وار بیدار شدم.

 چه خوابی دیدی؟ -
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 م تعریف کن.یرو برااول تو خوابت  سارا جان! -

 در خوابت منم بودم؟ !هم تو پیش قدم شوینه، می خوا -

 خواب دیدم که تو بعد از مشخصه! هر جا باشم تو هم هستی! بله، -

این همه سال دلدادگی یهویــی بهم گـفتی دیگر چیزی بین ما نیست 

ن حرفهایــی را از زبان تو می و منم نمی توانستم باور کنم که چنی

در خوابم تو خواب دیده بودی  .قانه به نظر برسدشاید احم .شنوم

نقدر ناراحت 
 
که با کس دیگری ازدواج کرده ایــی و به همین خاطر ا

بودی که از فرط گریه نمی توانستی حرف بزنی و بعد به کلی عشقت 

رو نسبت به من از دست دادی و من نیز که طاقت چنین وضعی را 

 مزخرفی!زدم، عجب کابوس نداشتم، دست به خودکشی 

بازگو کردم، سکوت کر کننده ای در گوشی  سارا همین که خوابم را برای 

ای سار  ؟صدام رو می شنوی سارا  :مرتب می گـفتم .همراهم احساس کردم

انگار کر و الل شده بود. ضربان قلبم به شدت بیشتر و بیشتر شد.  من!

 جواب داد: سارا ناگهان 

 عشقم صدات رو دارم. -
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 کردی؟ت پس چرا این همه سکو -

 خ کنان جواب داد:پخ پ  

خه خوابی که من دیدم، تا حدودی شبیه به خواب تو -
 
ه واس .بود ا

شدم و این موقع از شب باهات تماس و متعجب طرب ضی همین م

 گرفتم.

رام گرفته بود، دوباره باال گرفت و ع
 
سردی در  رق تپش قلبم که کمی ا

یا این خواب صرفاً  .پیشانی ام احساس کردم
 
 بوس بود یا یکیک کا ا

ه این افکاری بود ک ؟که ممکن است حقیقتی در پشتش باشدخوابی 

وضعیت برعکس شده بود و  ناخواسته در سرم سوت می کشید. ظاهراً 

دای مرا ص بود که پشت گوشی مرتب تکرار می کرد که عشقم سارا این 

 
 
 مدم، جواب دادم:داری؟ همین که به خود ا

از  ش، اینها تنها خوابهایــی هستند کهنگران نبا تر از جانم!بله عزیز  -

گاه.  افکار ما بر می خیزند،
 
 افکاری در ضمیر ناخودا

 در ادامهدر حالی که در دلم به فروی و یونگ لعنت می فرستادم )!( 

شاید قبل از خواب هر دو از ما با ترس اینکه همدیگر را از دست گـفتم: 
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نقدر است . جای نگرانی نیست، عشق ما بهدهیم، خوابیده ایم
 
 هم ا

 که کسی نمی تواند بین ما حتی کوچکـترین فاصله ای ایجاد کند.

یا انچه که من گـفتم بر خواسته از 
 
نمی دانم چرا این حرفها را می زدم، ا

ن گونه که ذهنم بود و یا برخواسته از دلم؟ 
 
یا می خواستم جهان را ا

 
ا

نگه که می خواهم؟ 
 
 هست ببینم؟ یا ا

رام کنم و یا شاید می  سارا زدم که عشقم، شاید این حرفها را می 
 
را ا

رام گیرم. هخواستم به خود تلقین کنم و از این را 
 
 ا

به عشقمون سوگند می خورم که تا زمانی که تو عاشقم  !نفسمای  -

ری 
 
حرف هایت  !بمانی، من به این عشق وفادار خواهم بود. ا

چون که من اغلب شب ها را از ترس از دست دادن  .درست است

نچه را که قبل از خواب تصور کنی،  تو
 
به رخت و خواب می روم. هر ا

 ممکن است به خوابت بیاید.

رام گرفت ولی در 
 
و دلی یک د وجودم،ترانه با حرفهایــی که به او زدم کمی ا

یا تقدیر ما رسیدن به همدیگر است؟ یا سرنوشت چیز  .ایجاد شده بود
 
ا
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ن زمان به تقدیر و سرنوشت دیگری را رقم خواهد زد؟ هر چه باشد من تا ا

 اعتقاد راسخ داشتم، این اعتقادات را از مادرم به ارث برده بودم.

 بخواب، فردا هراین افکار منفی را از ذهنت بیرون کن و  !جان سارا  -

 مفصل با هم صحبت می کنیم. اً دو در دانشگاه کالس داریم، بعد

رام شدم !باشه عشقم -
 
ر کنم فک اگر باهات تماس نمی گرفتم، .کمی ا

نم بزارم، شب خوش سر بر بالی ممجنون می شدم! حاال می توان

 !عزیزتر از جانم

 !ببینی شخوابهای خو الهی شب بخیر، !عشقم -

 طرابضم شد، خواستم بخوابم ولی احساس اهمینکه مکالمه مان تما

ای این خوابها و چنین اجازه ایــی به من نمی داد، احساس می کردم یک ج

تمام ذهنم، قلبم شده بود و تمام احساساتم به افکارم  !احساسات می لنگد

  بدل گشته بود. در تختم دراز کشیدم و تا صبح در افکارم غرق شدم.

د و چیره می ش کر سیاهی تاریکی اتاقنور کم سویــی به مرور گذر زمان ب

فتاب می داد. بعد از مدتی نور از طریق پنجره
 
امل اتاق را ک ،خبر از طلوع ا

. همینکه صبح فرا رسید از تختم برخواستم و از اتاق خارج شدم، روشن کرد



 الوین حامید احمدی                                                                 وقه                             ــــــــعشــمرویاهای 

 

34 

و در  دطویل قرار گرفته بودن اتاق های خوابگاه همگی در سالنی نسبتاً 

ن سال
 
ن دو یخانتهای ا

 
شپزخانه ای بود که در ا

 
 چال قدیمی با یک اجاقن ا

یان وهمه ی دانشج .قرار داشتگازی و یک شیر ظرف شویــی ی پنج شعله 

ن طب
 
شپزخانه و دو توالتی که در ا

 
قه در خوابگاه به صورت مشترک از این ا

مین ز  انتهای دیگر سالن بود استفاده می کردند. خوابگاه با احتصاب زیر

ن وجود داشت و همکـف،که 
 
بود و اتاق من  هطبق یازده هشت حمام در ا

شپزخانه رسیدم، در یخچال  در سالن طبقه ی اول قرار داشت.
 
همینکه به ا

باز کردم و یک تکه نان با کره و عسل یک نفره برداشتم و به اتاق خود  را 

 برگشتم.

م و به عنوان سفره پهن کرد یک برگه از روزنامه ای که دیروز خریده بودم را 

دم و این در حالی بود که هنوز فکرم در نیمه کر ه خوردن صبحانه شروع ب

نکه صبحانه را تما
 
یدم م کردم با خود اندیششب به دام افتاده بود. بعد از ا

ی کنم سع ضر نشوم، بلکهاکه امروز به دانشگاه نروم و سر کالس هایم ح

عد از مدتی نظرم عوض شد و خود را از این افکار زجر دهنده برهانم. ولی ب

شیدم که بهتر است سر کالس ها حاضر شوم و این بهتر به من یبا خود اند

 م. کمک می کند که از افکار پوچ رهایــی یاب
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هنوز احساس فشار طناب خودکشی که در خواب دیده بودم را بر گردنم 

ن یک خواب نبود و یا اینکه  حس می کردم و با خود می گـفتم واقعاً 
 
اگر ا

یا از فرط نا یک روزی 
 
 ام معشوقه ست دادن  از د امیدی  این اتفاق بیافتد ا

رد، کگهان جمله نیچه ناخواسته در ذهنم خطور نا خودکشی خواهم کرد؟

فاصله ی بین خواستن و  ءعشق چیزی نیست جز :این جمله که

  نتوانستن.

شاید نیچه راست گـفته باشد ولی بعد از کمی تامل با خود گـفتم که من 

تا حدودی توانسته ام او را بدست  عشقم راخواسته ام و در حال حاضر نیز

ور 
 
کرده ایم هرچند که هنوز با هم ازدواج ن نیست. 1لوسالومهو سارا که  ما

پس شاید نیچه درست نگـفته باشد. این افکار  ،و حتی نامزد هم نشده ایم

در حالی از ذهنم خطور می کرد که برای رفتن به دانشگاه در حال پوشیدن 

نکه موهای سرم را شانه کردم کلید اتاق و کیفم را 
 
لباسهایم بودم. بعد از ا

م بر روی شانه ی راست را بستم و در حالی که کیفم را  کبرداشتم. در اتاق

انداخته بودم از خوابگاه خارج شدم و به سمت دانشگاه راه افتادم. در 

گویــی  کهمسیر رفتن به دانشگاه چیزهایــی را می دیدم و احساس می کردم 
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ساسات همین اح ی که انگار قبالً نیز همین چیزها را دیده ام به گونه ا قبالً 

  .ی که انگار به گذشته سفر کرده امنحوبه و  واس برایم روی داده است و ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوسالومه، زنی روس تبار و بدکردار و معشوقۀ فریدریش نیچه بود. -1
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2 

 

  صدای جویبار جوی .بود که در تکاپوی باال رفتن تکه سنگی کرمی
 
 ب،ا

مد
 
ا با خود اندیشیدم که شاید اینه .. حس غریبی بودگوشنواز به نظر می ا

حس غریب را در  ناینگونه ای یدم ولی به یاد ندارم.را در خواب دیشب د

اعتم نشگاه رسیدم، سطول مسیر برای خود توجیه می کردم. همینکه به دا

هفت و چهل دقیقه بود و هنوز حدود بیست  دساعت حدو .را نگاه کردم

ودی هم فاصله نزدیکی با در ور دانشکده  .شروع کالس مانده بود به هدقیق

 دانشگاه داشت. 

بگیرم،  تماس سارا بر سر کالس با  نرفت خود گـفتم که بهتر است قبل   با

رامتر سازد. گوشی ام را  بلکه شاید صدای دلنشینش
 
ب از جی مرا کمی ا

وردم و شماره  ی  ر لراست شلوا
 
بی رنگم بیرون ا

 
د از چند بع .گرفتم را  سارا ی ا
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 گوشی را برداشت و اولین چیزی که با صدای خواب  سارا بوق خوردن 
 
لود ا

 گـفت این بود:

 !سالم عشقم -

بد موقع زنگ زدم، خواب بودی؟ مگر امروز صبح  ببخش، ظاهراً  -

 کالس نداری؟

ره خواب بودم، مگر یادت رفته که صبح سه شنبه ها کالس ندارم. -
 
 ا

 به کل فراموش کرده بودم که امروز سه شنبه است. !ببخش عزیزم -

رب شب مضطبه خاطر خواب دی !اشکالی ندارد عزیزتر از جانم -

 هستی؟

 بشنوم. م صدات را فقط می خواست !نه نه عزیزم -

ن لحظه دروغ گـفتم
 
شاید غرور بر من چیره شده بود و  .نمی دانم چرا در ا

شاید اعتماد به نفس و یا اینکه طوری رفتار کنم که معشوقه ام بیشتر 

 مضطرب نشود.

 حالت چطوره؟ دیشب خوب خوابیدی؟  !باشه عشقم -

 رو هم نگذاشتم. را  هایمنه، تا صبح پلک  -



 الوین حامید احمدی                                                                 وقه                             ــــــــعشــمرویاهای 

 

39 

نبایستی نصف شب بهت زنگ می زدم و  .ببخش، تقصیر ازمن بود -

از خواب بیدارت می کردم ولی دست خودم نبود، کابوس 

 وحشتناکی بود.

 مشکلی نیست. سارا جانم!نه  -

 نی بیشتر باهم صحبت کنیم؟امی تو -

تا یک ربع دیگه کالسم شروع میشه، باید برم سر کالس  !نه فعالً  -

 که استاد بیاید.نبل از ایق

 نمی گیرم. بیشتر وقتت را  !باشه روحم -

 سعی کن دوباره بخوابی. !جان سارا نه  -

 باشه، فعال خداحافظ عشقم. -

 خدانگهدار. -

همین که گوشی را قطع کردم، احساس اضطرابم کم شد و تا حدی به خود 

مدم و عقلم بیشتر از دلم خود را 
 
ر ا دنمایان ساخت. گوشی ام ر در درونم ا

هسته به سمت دانشکده رفتمجیبم گذاشتم و با قد
 
که از  همین .م های ا

ت چپم با دسی در ورودی دانشکده رد شدم ناگهان یکی از پشت بر شانه 
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کبت بار ن سریع برگشتم، همان دوستی که در خواب   .ینش کوبیدهای سنگ

تکرار م یهم برا باز احساس کردم که این صحنه قبالً  بود. دیده بودمدیشب 

شده، شاید این حس از همان خواب دیشب برخواسته است. با دوستم 

؟ یرا مضطرب به نظر می رس: چتفحوال پرسی کردم، ناگهان او بهم گـا

در جواب گـفت:  گـفتم نه، مضطرب نیستم، فقط خسته ام. دوستم

ب نه فقط نتوانستم دیشپاسخ دادم: ن می ده. صورتت چیز دیگری را نشا

 خوب بخوابم. 

: کند به همین خاطر گـفت مجی م نمی خواست بیشتر از این مرا سیموستد

باشه بیا بریم سر کالس، کم کم استاد می رسد، بهتر است قبل از او سر 

 کالس باشیم.

خرین ردیف کالس نشسته 
 
مطابق عادت همیشگی در یکی از صندلی های ا

س س کالبودم در حالی که ذهنم در جایــی دیگر در حال پرسه زدن بود. در 

نالوگ بود مخابرات  
 
ن عالقه نداشتم. بر  .ا

 
ن درسهایــی بود که چندان به ا

 
از ا

نچنان غرق در افکار خویش بودم که تنها با بلند شدن 
 
روی صندلی ا

 با این حال از جایها متوجه ی حضور استاد در کالس شدم ولی  همکالسی
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علت در  .منباشد که به استاد احترام قائل دلیلش این نبو .خود بلند نشدم

 نبود عقل در وجودم بود. 

در طول یک ساعت و نیمی که استاد مشغول به تدریس بود، حتی کلمه 

ن رسد که جمله ای را از استاد شنیده 
 
ایــی از سخنانش را درک نکردم چه به ا

دمی از جسم وجودیش و ذهن باشم. این حس که دائما افکار
 
بیگانه  ا

. جسم در مکانی بود و روح یا ذهن شود، یک حس غریب به نظر می رسد

مدم و همین موضوع باعث  در جایــی دیگر. در لحظات  
 
پایانی کالس به خود ا

شد که با خود غرق در اندیشه شوم و به این نتیجه رسیدم که اذهان و روح 

زادی عمل بیشتری بر خوردار هستند. 
 
ها چقدر نسبت به جسم های ما از ا

 .گـفتی طرز افکارم عوض شده بودرت شبه کلی در عرض یک شب بصو 

دم سابق نیستم.  یگویــ
 
 دیگر ا

منی که همیشه نسبت به اتفاقات زندگی خوشبین بودم حاال به همه چیز با 

زار می داد. ترس از دست دادن عینک بدبینی 
 
می نگریستم. این حس، مرا ا

چیزهای دوست داشتنی زندگی را برای هر کسی سخت می کند. اینکه مادام 

نچه را داریم، از دست دهیم. البته در همان هراس 
 
داشته باشیم که ا

ن صندلی میخکوب شده بودم به این نتیجه هم رسیدم 
 
لحظاتی که هنوز بر ا
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ن را از دست دادیم 
 
که ما انسانها قدر چیزهایــی را که داریم تنها زمانی که ا

ن برایمان مجسم شود، خواهیم دانست.  و
 
 یا ترس از دست دادن ا

نچه :می پرسیدم از خود
 
یم و که دار چرا ما قدر داشته ها را نمی دانیم و به ا

قناعت به همان اندازه که چیز خوبی است، به  ؟هستیم قانع نمی شویم

همان اندازه نیز می تواند مضر باشد. قناعت از طرفی می تواند ما را نسبت 

نچه که هستیم و
 
 رداریم احساس رضایت بخش بدهد و از طرفی دیگ به ا

می تواند سدی برای پیشرفت هر بشری شود. انگار قناعت همچون شمشیر 

دو لبه است. این افکار به شکل عجیبی در حال گذر از ذهنم بود که تازه 

ن را به جسمم برگردانده بودم
 
 . ا

بته ال .ر غرق می شدم، دوستم نزدیک من شدهمینکه داشتم در این افکا

اشت شانه ی چپم را می فشرد. او پـی حضور او را زمانی احساس کردم که د

برده بود که چیزی از داخل دارد مرا می خورد و به کلی حواس پنجگانه ای 

شفت
 
ن به همراه ذهنمان محسوسات هستی را تجربه می کنیم، ا

 
 هکه با ا

به گونه ای که ارتباط من با جهان خارج به شدت در حال از هم  .ساخته

 گسیختگی شده بود.
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مدم. با فشاری که ب
 
ر شانه ی چپم احساس کرده بودم، مقداری به خود ا

رویم و بر روی نیمکت ن خواست که به بیرون از دانشکده بم دوستم از

وسط دانشگاه قرار داشت بنشینیم و احساسات و  هایــی که در فضای سبز  

افکارم را با او به اشتراک بگذارم. من نیز به حرف او گوش کردم و در حالی 

عبور می کردیم از خود می  خروجیدانشکده به سمت درب که از سالن 

نچه را که در طول شب گذشته بر من 
 
یا اگر ا

 
مده با دوسپرسیدم که ا

 
تم به ا

واند و او می ت شود؟اشتراک بگذارم، اصال تغییری در روند ماجرا ایجاد می 

   به من کمک کند؟

؟ و شخصی ام کنماز سویــی دیگر با خود می گـفتم چرا باید او را وارد حریم 

ن نیمکت
 
 ها بود که با خود می اندیشیدم که در همین پیاده روی به سمت ا

ما انسانها اکـثر اوقات برای  مشورت می تواند به ما نوع بشر کمک کند؟

رامش و اطمینان خاطر، مشکالت خود را با دیگران به اشتراک 
 
رسیدن به ا

 حس   مالی باعث ایجادمی گذاریم و اینگونه برداشت می کنیم که چنین اع

سبک در روان ما می شود و این در حالی است که شاید در کوتاه مدت 

چنین باشد ولی بعدها از اینکه اسرار خود را با دیگران سهیم کرده ایم ما را 

شفته خاطر می سازد و حس پشیمانی در ما شکل می گیرد. این حس در 
 
ا
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ی اسرار و حریم شخصی با افشا تی است، چون گاهاً سبرخی موارد حس در 

می شود. همین اندیشه ها باعث  تر خود، مشکالت و معضالت ما افزون

ورد و تا زمانی که بر روی یکی از 
 
ایجاد حس دودلی در من به وجود ا

وضوع را بهتر است م :نیمکـتهای فضای سبز دانشگاه رسیدیم با خود گـفتم

 وستم کاری ازکه داین اندیشه  چرا کهبا دوستم به اشتراک نگذارم، 

یددر این رابطه  دستتش برای کمک به من
 
را  و شاید حتی موضوع بر نمی ا

 پیچیده تر سازد. 

ن نیمکت فلزی سبز رنگ نشستم، دوستم 
 
وقتی که با دوستم بر روی ا

سریع از من خواست که با او درد دل کنم ولی من تصمیم گرفتم که او را 

ث را عوض کنم. برای اینکه خود نکنم و به کل بح خصوصی   وارد حریم  

بحث را عوض کنم مجبور شدم به دروغ متوسل شوم و ماجرایــی ساختگی 

 را به خورد دوستم دهم. 

 اخالقی چنین برداشت می شود که چنین کاری اصالً  نخستدر نگاه 

نیست، چون دروغ ، هر چه باشد دروغ است و دروغ گـفتن امری است 

دمی یا از ترس یا بر  ناپسند.
 
ای سودجویــی یا برای فخر فروشی و یا از اما ا

ید دروغ می گوید. حتی سکوت 
 
روی مصلحتی که برای وی نیک به شمار می ا



 الوین حامید احمدی                                                                 وقه                             ــــــــعشــمرویاهای 

 

45 

شکار سازد نیز می تواند دروغ 
 
ن را برای دیگری ا

 
در موضوعی که می تواند ا

ید. انسانها خواسته و یا ناخواسته تمایل به مبالغه کردن موضوعات 
 
بشمار ا

ن نیز 
 
دروغ د. نمی تواند در دسته ی دروغ قرار گیرد، دار و حوادث که ا

ن قسم هم 
 
نچنان موضوع کم رنگی شده که حتی برای ا

 
دمی ا

 
گـفتن برای ا

د و چه بسا برای دالیلی مانند ترس و منفعت به دروغ حاضر به نمی خور 

 می شوند.  هم شهادت

ن 
 
ید و ای گونهما حقیقت را ا

 
 نمی پذیریم که دوست داریم چنین به نظر ا

ری بدترین ن
 
 ممن نیز یک انسان هست !وع دروغ در زندگی بشریت است. ا

ود را نهان سازم، داستانی ساختگی برای خ و برای اینکه اندوه و پریشانی  

و اندوه  این همه دلواپسی دوستم تشریح کردم به گونه ای که انگار حقیقت  

این داستان ساخته ی ذهن من است. دوستم از روی احساس  ،من

ن داستان ساختگی به مس
 
ئولیت در قبال من و از روی دلسوزی در مورد ا

ن مشاوره های او هیچ ارزشی من مشورت داد در حالی که خبر نداشت ای

به هر حال او در باطن خود احساس خشنودی و رضایت می کرد،  .ندارد

چون چنین می پنداشت که توانسته به من کمک کند و این در حالی بود 

 من نشده بود! که کمکی به
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ن نیمکت در حال گـفت و گو  من و دوستم حدود نیم ساعت بر روی
 
ا

ن از همان ابتدا با دروغ  .بودیم
 
ود. شده ب ءبناگـفت و گویــی که پایه ی ا

دوستم به ساعت مچی مشکی رنگی که صفحه گرد عقربه ای بزرگی داشت 

ن را به دست راست بسته بود، نگاهی انداخت و 
 
پس سو بر خالف رسوم ا

ماده شویم و در سر کالس ریزپردارنده ها 
 
رو به من کرد و گـفت دیگر باید ا

من با یک نوع احساس بدی که در وجود  حاضر شویم. بنابراین دوستم و

خود به دلیل اینکه حقیقت را کـتمان کرده بودم و از طرفی به خاطر 

معشوقه ام دلواپسی داشتم از فضای سبز وسط دانشگاه به سمت 

 ه که فاصله ای حدود صد متر داشت رفتیم. دانشکد

باز در این مسیر که هنوز دوستم داشت حرف می زد، من غرق در افکارم 

ارا سفکر و ذهنم باز در پهلوی  .چیزی از حرفهای او را نمی فهمیدمبودم و 

رامیده بود و این در حالی بود که دوستم می پنداشت که  لنگر انداخته و
 
ا

پرده ام. به در ورودی دانشکده رسیدیم و سپس به گوشهایم را به او س

ن ریزپردازنده ها تدریس شود وارد شدیم و من طبق 
 
کالسی که قرار بود در ا

خرین ردیف نشستم 
 
الی و این در حعادت همیشگی در یک از صندلی های ا

نجا حضور داشت.
 
  بود که فقط بدنم در ا
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ا ب ههمرا ،ده بودماستاد وارد کالس شد و من نیز که کمی هوشیارتر ش

 سپس بر روی صندلی همکالسی ها جهت احترام از جای خود بلند شدیم و

خود نشستیم. کالس به شدت خسته کننده شد به حدی که مرتب به  یها

ساعت مچی با بند قهوه ایــی که بدست چپم بسته بودم خیره می شدم و 

 مدام عقربه ی ثانیه شمار را با چشمانم دنبال می کردم. 

له ی من به این خاطر نبود که از کالس ریزپردازنده ها متنفر باشم، عج

ن بود که می خواستم به 
 
حاال او  .زنگ بزنم سارا بلکه بی تابی من برای ا

رگ دختری زیبا رو با چشمانی بز  سارای من!دیگر بایستی بیدار شده باشد. 

ن چشمها شوق  
 
شکارا به رقص در و کشیده و مشکی رنگ که از ا

 
ی م نور ا

مد
 
بینی و دهان کوچک با لبهای قرمز غنچه ای شکل و گونه های برجسته  .ا

ری از او دخت .هره صورت او را نورانی ساخته بودبا پوست سفیدی که چ و

ن هم با  بی نقص ساخته بود.
 
تنها عیبی که داشت، دندان هایش بود که ا

یــی بود ازیبایــی صورت و اندام او به گونه  یک ارتودنسی برطرف می گشت.

وردنش با رقیبان بسیاری گریبان بودم و این خوش 
 
که من برای بدست ا

نها بسیار از من سرتر و 
 
ن همه پسر که تعدادی از ا

 
اقبالی بود که از میان ا
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خوشتیب تر بودند، عاشق من شده بود. خیلی ها به این عشق عمیق دو 

 طرفه ی ما حسرت می خوردند و احساس حسادت داشتند.

ارج ز استاد از کالس خپایان رسید و اولین کسی که حتی زودتر اکالس به 

داب بی نوعی کشش موجب شده بود که  .شد من بودم
 
به همه رسوم و ا

ن کشش چیزی جز .اعتنا شوم
 
 وانستم بیشتر از اینعشق نبود. نمی ت ءا

را  گوشی ،بعد از سه بوق .زنگ زدم سارا پس در سالن به  .منتظر بمونم

 همیشه جواب داد:برداشت و مثل 

دار یاز وقتی که ب .چه خوب شد تماس گرفتی !یزتر از جانمسالم عز -

چند بار خواستم تماس بگیرم ولی  .شده بودم به تو فکر می کردم

 .سر کالس هستی و نخواستم مزاحم شوم بعد با خود گـفتم، احتماالً 

 منتظر تماست بودم عشقم.

دی؟ کی از خواب بیدار خوب خوابی !عزیزتر از جانم هستی ام!سالم  -

 شدی دلداده ام؟

 حدود یک ساعت پیش بیدار شدم. .بله، خواب خوبی داشتم -

 حال و احوالت چطور است؟ ناراحتی و اضطرابی نداری؟ -
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به لحاظ جسمانی خوبم، اما به لحاظ روانی بابت خواب دیشب  -

 هنوز کمی مضطرب هستم.

ن  .به خواب دیشب توجه نکن !عزیزم -
 
د اب بوفقط یک خوخواب ا

 !ا از گذشته رها کنخود ر  و نه کمتر! و نه چیزی بیشتر

زرده خاطر ساختهترس از د .دست خودم نیست -
 
 .ست دادن تو مرا ا

 بدون تو زنده بمانم؟ مچگونه می توان

که تا زمانی که تو عاشقم بمانی من هم عاشقت  هم گـفتم بهت قبالً  -

 .که دارمدر کل این جهان هستی  کسی نتو مهمتری .خواهم ماند

چطور می توانم اجازه دهم که تو را از من بگیرند؟ حتی تصورش هم 

مرا دیوانه می سازد. مطمئن باش که ما برای همیشه به هم تعلق 

سمان بسته شده است! داریم.
 
 عقد  ما در ا

رام شدم و از اضطرابم  !ممنون عشقم -
 
با این حرفهای زیبا مقداری ا

 کاسته شد.

ن خ -
 
ن را به دست واب فکر نکنیم و هر بهتر است دیگر به ا

 
دو ا

ینده ی درخشانی پیش روی ما هست. .فراموشی بسپاریم
 
 ا
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ری  -
 
ما در  عشق   !و خوشبخت ترین زن دنیا خواهم بودمن با ت !ا

سمانها به هم گره خورده
 
 !ا

 درست است عزیزم، ما بخشی از االهه ی عشق هستیم و جداناپذیر. -

فرودیته!
 
 1کـف زده و ا

 

1-  
 
فرودیت یا ا

 
فرودیته که به روایتی اسطوره ای از کـف ساحلی  امواج  دریای ا

مدیترانه در جزیره ی کرت تولد یافته و ایزد بانوی عشق )و البته جنگ و ...( 

 است.

یکی از دوستانم مرا فرا می خواند و از من می خواهد سریع  !عشقم -

ف نهار جهت صر لباسهایم را بپوشم و برای رفتن به سلف دانشگاه 

ماد
 
 مفصل صحبت می کنیم. اگر اجازه بدهی بعداً  .ه شوما

 مزاحمت نمی شوم، مراقب خودت باش. سارا جانم!باشه  -

 !خداحافظ هستی ام -

 !خدانگهدار نفسم -
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ن افتاده بودم، بیرون کشید 
 
صحبت با معشوقه ام مرا از اضطرابی که در ا

از  اما دیگر بعد .دو با خود می گـفتم زندگی با عشق چه معنای خوشی دار 

ن خواب مثل سابق نمی توانستم با خوشبینی پیرامونم و 
 
که در  جامعه ایا

ن زندگی می کردم
 
 بنگرم.  را  ا

از خود می پرسیدم چگونه ممکن است کسی بدون عشق می تواند زنده 

بماند چه رسد که زندگی کند؟ برای من که زندگی با عشق یکی شده بود و 

 برایم باشد.  اگر یکی نبود، دیگری نیز نمی توانست

از دست دادن عشق در وجودم ریشه کرده بود و همین باعث می  هراس  

کل وجودم را فرا می گرفت.  ،شد که هر وقت بدان فکر می کردم، ترس

ن خواب باعث 
 
ن خواب همه چیز روتین به نظر می رسید ولی حاال ا

 
قبل از ا

 ه اصال ب شده بود که ذهنم بر همه ی مسایلی که قبالً 
 
داشتم، وجه ننها تا

ن خواب مرا از دنیای بدون ت باز شود. انگار
 
 که ا

 
مل و اندیشه بیدار کرده ا

  نوظهورم شکل گیرند. بود و سبب شد که سواالت زیادی در ذهن  

از خود می پرسیدم که عشق چگونه بین ما ایجاد شده؟ این عشق چه در 

ورد که گویــی قلب می
 
نچنان ما را به هیجان می ا

 
 خواهد از خود دارد که ا

ن چیست؟ عشق و ماهی   قفسه ی سینه خارج شود؟ اصالً 
 
یا توهم ت ا

 
ا
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دیگر نمی توانستم به سادگی از این سوالها بگذرم. یک نوع است یا واقعی؟ 

کشش درونی مرا به سمت اندیشیدن در این واهی می کشاند و مرا مجبور 

 می ساخت که به دنبال پاسخ این همه سوال بگردم.

گذشته ی خود می نگرم و از روز اول عشق تا امروز را مرور می وقتی که به 

کنم، احساس می کنم که عشق یک روال و عمل یکنواخت نیست، بلکه 

ن، پستی و بلندی بسیار هستدر کل 
 
گاهی ما حتی از عشق و  .مسیر ا

خود را گم می کنیم و  ،معشوقه مان غافل می شویم و در زندگی روزمره

تی خدایــی می کند. عشق چقدر پدیده برای ما چون بُ گاهی عشق و معشوقه 

 ی عج
 
را  یا بهتر است عشق ن گذاشت.یبی است اگر بتوان نام پدیده بر ا

  رویداد بنامیم.

شده ام و نه هیچ کس دیگر،  سارا  با خود که می اندیشم که چرا عاشق  

که ما بعد ا .م که شاید عاشق زیبایــی او شده اماینگونه خود را توجیه می کن

د به ظاهر است. شای تری ازبیشتر می اندیشم می بینم که عشق چیز باال

ن رابطه برقرار  سارا این دلیل عاشق 
 
شدم که او اولین دختری بود که با ا

ار ا روابط های مختلف با دختران بر قر کردم ولی وقتی به دوستانی که مکررً 

نکه عشقی بین انها ایجاد شود، این پاسخ 
 
ا راضی نیز مر می کردند بدون ا
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نمی ساخت. سپس برای راضی ساختن خویش به خود تلقین می کردم که 

رفتار و شخصیت و در کل باطن و ذات وی است که مرا  شاید خصوصیت  

شیفته ی خود ساخته است. ولی این نیزپاسخ قانع کننده ای نبود چون 

 مبا خود می گـفتقبل از اینکه او را کامل بشناسم، عاشقش شده بودم. 

شاید عشق توهمی بیش نیست که بدان ما برای زندگی کردن و معنی 

ن را خلق کرده ایم. شاید هم حرف نیچه  بخشیدن به زندگی  
 
زناشویــی ا

مدن این درست باشد. 
 
نمی توانم پاسخ قانع کننده ایــی برای توجیه پدید ا

ّ   عشق بیابم. نچه که اهمی 
 
ت دارد، این است که عشق با خود وابستگی ا

متفاوتی  کس میزان   به همراه دارد که این وابستگی می تواند برای هرشدیدی 

ه تنفس زنده ماندنم ب در حد وابستگی   سارا داشته باشد. اما وابستگی من به 

  بود.

با خود می اندشیدم چگونه امکان دارد من کسی را بیشتر از خود دوست 

ن وجود نداشت. هر چه بود عشق ب
 
  بود. ی انتهابدارم؟ گویــی جوابی برای ا

این افکار در حالی در ذهنم در تکاپو بودند که برای صرف نهار به تنهایــی 

ری که داشت ذهنم را در حال حرکت کردن به سلف غذاخوری بودم. افکا

ن شب هیچگاه چنین سواالتی در ذهنم خطور  .مسموم می کرد
 
قبل از ا
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وبرو شده ای مبهم ر نکرده بودند. حاال با سواالتی بدون پاسخ و یا با پاسخ ه

ورد که بعد خود را به 
 
بودم. همین افکار نوعی سنگینی در سرم به وجود ا

نی این فکر به ذهنم رسید 
 
شکل طب و سردرد شدیدی نشان داد. به شکل ا

 ،که کسانی که در این مسایل نمی اندیشند و در کل اهل اندیشه نیستند

 . چقدر خوشبخت تر از من هستند

سرزنش می کردم که چرا چنین شده ام. سپس برای راضی  خود را  از این رو 

ن خواب نسبت می دادم.
 
 کردن خود همه ی گناهان را به ا

ال با پلو بود را به 
 
با وجود سردرد شدیدی که داشتم، نهار که ماهی قزل ا

سختی خوردم در حالی که هر دفعه که لقمه ای را می جویدم احساس می 

دم می تواند با سردرد کردم که سرم در حال منفجر شد
 
ن است. چگونه ا

ن روز من بود.
 
بعد از اتمام  صرف  شدید غذا بخورد؟ این هم از عجایب ا

نهار به سمت دانشکده راه افتادم. ساعت سیزده و نیم کالس تکنیک پالس 

ن طب شدید سر کالس حاضر شوم، چون اگر 
 
داشتم و مجبور بودم با ا

ًّ یک غیبت بیشتر انجام می دادم، مطم ن درس حذف می  ئنًا
 
استاد مرا از ا

ن مواجه می شویم! وارد 
 
کرد و این جبری است که در زندگی ما همیشه با ا

لی رفتم و در یکی از صند تکنیک پالسدانشکده شدم و سپس به کالس 
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خرین ردیف نشستم در حالی که افکار به شکل ناهمگون در مغز 
 
های ا

ن کالس حاظر نبود خسته و سر طب کرده ام در تکاپو بودند.
 
 .دوستم در ا

ن را پاس کرده بود. پس دیگر نیازی نبود به دروغ هایم 
 
چون او ترم قبل ا

 سازم.  نهانادامه بدهم و حقیقت را به گونه ای دیگر 

فتم با خود گـاز اینکه دروغ گـفته بودم حس گناه در خود احساس می کردم. 

ن خواب نکبت
 
ن شب و ا

 
بار و یا حس  این درست نیست که به خاطر ا

ششمی که نوعی احساس بد به من دست می داد اینگونه خود را عذاب 

دهم. بهتر است خود را جمع و جور کنم و افکارم را مرتب سازم و با خود 

ن افکار 
 
یکی شوم. در طول کالس با تالشهای مکرر تا حدودی توانستم بر ا

یم و گوشهایم را ب
 
شفته و احساسات ناراحت کننده فایق ا

 
تهای ه صحبا

ره از گاهی رشته ی افکارم از هم می گسست و دوبا استادم بسپارم. اما هر

. اما این مسافرتها خیلی کوتاه و موقتی به پیش معشوقه ام سفر می کرد

دم معمولی شوم. 
 
 بودند. تا پایان کالس توانسته بودم تا حدی ا

 اساتشد و با افکار و احسچقدر خوب است که انسان در حالت عادی با

گانه نشود. حس ترس تنها یک توهم است که ساخته و پرداخته خویش بی

دمها است. تاریکی به خودی خود تاریک نیست، این ما 
 
ی ذهن ما ا
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هستیم که به تاریکی صفت ترس را داده ایم. تاریکی تنها نبود روشنایــی 

 هست و نه چیزی دیگر.

ن 
 
نی لحن همیشگی که لحدر این افکار بودم که استاد پایان کالس را با ا

رام بود، اعالم کرد. همکالسی هایم یک به یک در حال ترک کالس بودند 
 
ا

ن صندلی 
 
ا خود و ب برخیزمو این در حالی بود که من نمی خواستم از روی ا

خوشی به سر ببرم و خود را در کنار معشوقه  می گـفتم بهتر است در تخیل  

رامش ام تصور کنم، چون همیشه این نوع تصورات ب
 
ه من نوعی احساس ا

  بخشی می داد.

واب و تصورات و خ تالبه راستی که ما انسانها بیشتر عمر خود را در تخی  

 به سر می بریم تا اینکه در حقیقت و طبیعت واقعی هستی زندگی کنیم.

  .مغز انسان می باشد ی ل ساخته و پرداختهتخی  

یا ذهن و اراده نیز توسط مغز پدیدار می شود
 
، ، نفس، ذهنو یا از روح اما ا

وجود دارد؟ و یا  و روان چیزی به نام روح ؟ اصالً ذات و یا هر کوفتی دیگر

ن نیز از تخی  
 
ن  ل  ا

 
بشر در مغزش استخراج شده است؟ نمی دانم چرا در ا

ورده بودند؟ شاید 
 
ن صندلی چنین افکاری به سمتم هجوم ا

 
لحظه بر روی ا

 تیزی است. بدان معنا که ماهی  با خود می پنداشتم که عشق هم چنین چ
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نکه بر خواسته از عشق یا در مغز ما همچون تخی  
 
لی شکل می گیرد و یا ا

 روح و نفس ماست؟ 

هیچگاه در این نوع افکار غرق نشده بودم و در حال زندگی کردن و  قبالً 

دم 
 
لذت بردن از احساسی که عشق به من هدیده داده بود، بودم ولی حاال ا

م، نمی دانستم چرا در عرض یک شب و به خاطر خواب دیگری شده بود

دمی شده بودم؟ این چنین سارا من و 
 
 ا

دمی شکاک و غرق در اندیشه و تخی  
 
که برای هر چیزی  الت و احساساتا

ن می کردم. 
 
که می دیدم و یا احساس می کردم، شروع به فکر کردن به ا

نکهمانند اینکه گویــی بارها از کنار النه ی مورچه ها رد م
 
 ی شدم بدون ا

نان نگاه کنم و در فکر رفتار پیچیده ی مورچگان فرو روم
 
  .بایستم و به ا

ولی حاال نه تنها بی تفاوت از النه ی مورچه ها عبور نمی کردم، بلکه حتی 

هنگامی که فقط یک مورچه را هم می دیدم، غرق در تفکر وجودی این 

 جاندار کوچک فراموش شده در هستی  می شدم. 

چرا من این چنین شده ام؟ و دارم به خود زحمت بیهوده می دهم؟  قعاً وا

ت ل، دلیل و عل  مگر واقعا زندگی کردن بدون این همه اندیشیدن، تخی  
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ن زوربای یونانی  خواستن هر چیز و پدیده ای راحت تر نیست؟
 
دیگر ا

  1نبودم.

 یدر همان حالت نشسته که در ذهنم این افکار و سواالت خود نمایــی م

نکه به دور از اندیشیدن کردند، با خود گـفتم خوشا به حال من  
 
 دیروز و هر ا

خوشبختی در کم دانست و یا  در موضوعات مختلف زندگی می کند. واقعاً 

 یا بهتر بگویم: در نپرسیدن! ندانستن است! اصالً 

ن صندلی بلند شوم، با وجود اینکه هنوز 
 
 ارا سهنگامی که خواستم از روی ا

و عشقی بی انتها بین ما بود احساس بدبختی در خود می کردم و  را داشتم

 دیگر به همه چیز با بدبینی می نگریستم، حتی به عشق و معشوقه ام. 

 

ت اصلی رمانی به همین نام است. ُرمانی از نیکوس  -1 زوربای یونانی، شخصی 

کازانتزاکیس، که هم روانشاد استاد محمد قاضی و هم استاد محمد صاحب، 

ن 
 
را به فارسی ترجمه کرده اند. زوربا مردی میانسال است که در هنگام کار، ا

دمی خوش است و 
 
صرفًا به کار می اندیشد و بس. پس از کار، برای خودش ا

 اندوهی به خویش راه نمی دهد. خالصه، زوربای یونانی مردی است با تجربه.
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3 

 

س در و یک کالروز سه شنبه ها تنها سه کالس داشتم، دو کالس در صبح 

زاد بود که همین موضوع نو
 
 من عی از هراس را دربعد از ظهر. حاال وقتم ا

ورد
 
الت خودم. در هراس از غرق شدن بیشتر در افکار و تخی   .به وجود ا

ن سالن همین اندیشه ها بودم که کالس را ترک کردم و در حالی
 
 که در ا

وردروجی می رفتم، گوشی همراهم را از طویل به سمت در خ
 
م جیبم بیرون ا

زنگ زدم. هنوز صدای  سارا و با هیجان همراه با استرس و ترس به عشقم، 

 با صدایــی دلنشین گـفت: سارا اولین بوق به پایان نرسیده بود که 

چند ساعتی است که منتظر تماس تو بودم و دائم  !سالم عشقم -

با خود می اندیشیدم که همین گوشی ام را در دستم گرفته بودم و 

 عشقم باهام تماس می گیرد. ال،حا

نچنان با صدایــی دلنشین صحبت کرد که به من فرصت سالم کردن  سارا 
 
ا

 را نداد.
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حدی  اوقاتم امروز به .م که این همه تو را منتظر گذاشتمببخش عشق -

شلوغ بود که نتوانستم از این زودتر باهات تماس بگیرم. راستی، 

پس چرا تو به من زنگ  اگر اینگونه مشتاق حرف زدن با من بودی،

 نمی زدی؟

 می ترسیدم که سر کالس باشی و مثل دیشب مزاحم بشم. !عشقم -

ری جون  من! نخیر به خاطر شارژ سیم کارت  اعتباری بود! -
 
تو ًا ضمن ا

ای تو هستی بخش برای من عاشق صد .هیچوقت مزاحم نیستی

 حالت خوب است؟ تونستی خوب بخوابی؟ .است

نقدر خواب -
 
یده ام که احساس گیجی می کنم، ولی هنوز بله عزیزم، ا

ن کابوس هنوز در 
 
به خاطر خواب دیشب مضطرب هستم. ترس ا

 وجودم در تکاپو است.

 .ک خواب خودت را اینگونه عذاب ندهجان، به خاطر ی سارا  -

ماست و از طرفی با تمام وجود  سرنوشت من و تو تنها در دستان  

 مان است.احساس می کنم خدا نیز پشتیبان ما و عشق

  !عزیزم -
 
ی ر با این حرف های قشنگ تو کمی از استرسم کاسته شد، ا

 !خدا با ماست
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طرب مض سارا نمی دانم چرا چنین حرفهایــی زدم در حالی که خود بیشتر از 

رام کنم
 
و یا شاید می خواستم با این  بودم؟ شاید می خواستم او را مقداری ا

رام بگیرم. ما 
 
دمها بسته به شرایطیصحبتها به خود تلقین کنم و ا

 
که در  ا

ن هستیم، چنین تصور می کنیم که همه چیزهایمان و یا اعمالمان تحت 
 
ا

کنترل خودمان است و یا این چنین می اندیشیم که تقدیر باالتر از اختیارات 

ماست و یا با خود می اندیشیم که اقبال و شانس در زندگی به مسیر ما در 

ن جهت می بخشد. گاهی خود را م
 
ختار می دانیم و گاهی خود را مجبور ا

می بینیم، مخصوصا در اعمال نیک دوست داریم اختیار را برجسته نماییم 

 و در اشتباهات و حتی گناهان جبر را مسبب بدانیم. 

به   .سته دوست داریم خود را فریب دهیمما نوع بشر خواسته و یا ناخوا

ود نیم و یا اینکه وجدان خاین دلیل که یا می خواهیم اعمالمان را توجیه ک

ن چ
 
نان که خود می خواهیم را تسلی بخشیم. حقیقت را دوست داریم ا

نچنان که در جریان است، خویشتن را تسلیم  ،بدانیم بپنداریم
 
نه اینکه ا

ن بنماییم. 
 
 ا
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نچنان در این اندیشه ها غرق شده بودم که متوجه ی حرف هایــی که 
 
 ارا سا

همراه  با صدای بلند سارا م تا اینکه دفت، نشذوق و اشتیاق فراوان می گـ با

 خشنی گـفت: ن  با تُ 

متوجه ی حرف هایم  چرا این همه سکوت کردی؟ اصالً  !عشقم -

 شدی؟

 نخواستم وسط حرف هایت بپرم. !جان سارا بله  -

پس جواب سوالی که از تو پرسیدم را بده، گوشهایم منتظر پاسخ  -

 توست.

وال س من که اصالً  .مال سست شدله  را شنیدم، بدنم کاهمین که این جم

ن را نشنیدم
 
تم. و بدتر دروغ هم گـف او را نه تنها متوجه نشده بودم، حتی ا

  وای ویال!

همین موضوع باز باعث شد که به خود بگویم که چه لزومی داشت دروغ 

 بگویم.

 ببخش میشه سوالت را دوباره بپرسی؟ !جان سارا هان  -
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 !من توجه نداری رف های حبه  تو اصالً  !حدسم درست بود !هم -

و من از اینکه با من راستگو  انگار افکارت پیش کس دیگری است

نباشی بسیار ناراحت و دلسرد میشوم، من که اصال سوالی نپرسیدم! 

ه تو عالقه ای ب ظاهراً  .وست ندارم بیشتر از این حرف بزنمدیگه د

 این گـفت و گو نداری. خداحافظ.

 گـفته شد، گوشی را قطع کرد و حتی سارا زبان بعد از اینکه این حرف ها از 

لی را گرفتم و ی سارا به من اجازه ی خداحافظی را هم نداد. با عجله شماره 

صدای بوق، صدای دیگری شنیده نمی شد. بعد از چن بار تماس،  ءجز

ن صنعت مکرراً 
 
مله این ج متوجه شدم که گوشی را خاموش کرد و در پشت ا

 !عجب مصیبتی !نظر در دسترس نیست را می شنیدم: مشترک مورد

در حالی که خود را مرتب سرزنش می کردم، با اندوه بسیار و اضطراب دو 

نچنان مشغول 
 
چندان به سمت خوابگاه رفتم و در طول این مسیر ذهنم ا

در اندیشه شده بود که گویــی قلبم تنها وظیفه اش رساندن اکسیژن به مغزم 

 است. 
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و  بگویم کل امروز در اضطراب بودم سارا که به  چرا دروغ گـفتم؟ بهتر نبود

هیچگاه بدان ها فکر نمی کردم؟  غرق در اندیشه هایــی شده ام که قبالً 

دمی دیگر شده ام، ب بایستی این واقعیت را که
 
ی او م هحس می کردم ا

، او ممی گـفتاو حالت روحی و روانی امروزم را به  گـفتم؟ شاید اگر حقیقت  

 س  یچار کمک کند و یا حداقل کمی در من ایجاد احساب می توانست به من  

رامش می کرد.
 
 ا

از درب ورودی خیابان حافظ از دانشگاه خارج شدم و همینکه به خیابان 

ن تمام این قسمت از خیابان حافظ رسیدم، از زیر پل 
 
بزرگی که سایه ی ا

 در ه شدم. خوابگاهرا فرا گرفته بود عبور کردم و سپس وارد خیابان سمی  

حافظ و سمیه به سمت شرق واقع  خیابان   کوچه ای که صد متر از تقاطع  

بود، قرار داشت. خوابگاه فاصله ی چندانی با دانشگاه نداشت. به همین 

خاطر همیشه پیاده این مسیر تکراری و کسل کننده را طی می کردم. در 

  .ت غرق شده بودم به خوابگاه رسیدمالهمان حال که در اندیشه و تخی  

ن خود را در حیاط  خوابگاه در نسبتاً 
 
بزرگی داشت که با وارد شدن به ا

کوچکی که مابین ساختمان و حفاظ خوابگاه قرار داشت، می یافتی. در 

ن سنگ ف اینکه کـف   ءحیاط جز
 
نه  .رش شده بود چیز دیگری قرار نداشتا
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یه ببیشتر از اینکه ش درختی، نه گل و گیاهی و نه باغچه و  چمنی. واقعاً 

همانند زندانی خود نمایــی می کرد. از در ورودی یک حیاط باشد، بیشتر 

سالن همکـف وارد خوابگاه شدم و سپس از راه پله ای که در سمت چپ 

ن سالن طویل به سمت 
 
سالن بود خود را به طبقه ی اول رساندم و از ا

اتاقک خود رفتم، در اتاق را با کلیدی که همیشه عادت داشتم در جیب 

 لوار قرار دهم، باز کردم.چپ ش

ن حالت روحی بد لباسهایم را عوض کردم و بر روی تک صندلی اتاق 
 
در ا

هی کشیدم. با خود گـفتم ش
 
 سارا  ت  ی  اید از عصباننشستم و سپس از ته دل ا

 کاسته شده باشد و گوشی همراه خود را روشن کرده باشد. با این دلخوشی  

مان صدای اپراتور مواجه شدم. چه زنگ زدم ولی باز با ه سارا دروغین به 

 ! ایــی بدبختی

با اشتباهات کوچک، مشکالت بزرگی برای خود و دیگران  ما انسانها گاهاً 

وریم و حتی بعضی اوقات منکر اشتباه خود می شویم و چنین 
 
به وجود می ا

می پنداریم که ما هیچ گناه و اشتباهی مرتکب نشدیم. خودفریبی ممکن 

رام کردن
 
اما در حقیقت همین خودفریبی  خود باشد، وجدان   است برای ا

ل و مشکالت را عمیقتر می سازد. ما تا زمانی که پـی به عیوب و ئمسا
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خویش نبریم نمی توانیم به خود و دیگران کمک کنیم و  اشتباهات  

رفتار  ت وخود را اصالح نماییم. همین مساله نیز تغییر شخصی   مخصوصاً 

اگر ناممکن نسازد، حداقل بسیار مشکل می نا به هنجار و بد خویش را 

 عادات موجب مرض می شود! کند. تغییر  

فتاب، چهره ی 
 
ن سه شنبه را با مالمت خویش گذراندم و کم کم ا

 
عصر ا

الینده هاخود را از 
 
لود از دود و ا

 
ن مردمانش  تهران  مه ا

 
سمان دزدید با ا

 
از ا

ود ری دانشگاه از حدغذاخو  و تاریکی به مرور بر روشنایــی چیره شد. سلف  

نیم شب باز بود. دانشجویان بایستی خود به  ساعت هشت شب تا نه و

نجا می رفتند چون شام را به خوابگاه به جز
 
وردند.  ءا

 
در ماه رمضان نمی ا

نقدر از خود بیزار و عصبانی بودم که شکم
 
رفی نمی کرد و از ط اظهار وجود ما

تاقم همین دلیل تصمیم گرفتم در اپاهایم نیز رمق راه رفتن را نداشتند. به 

ن گو در کار نیست!بمانم. اگر اعصابی نباشد، سیستم گوارشی هم 
 
ی که ا

  !و را با طنابی به هم گره زده اندد

باز  زنگ می زدم ولی سارا در هر نیم ساعتی که سپری می شد یکی دوبار به 

ن اپراتور خانم به گوش می رسید و اعصابم را بیشتر به هم می زد و 
 
صدای ا
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خدا کند دستم به این اپراتور خانم برسد که چه بالهایــی  :با خود می گـفتم

 بر سرش نیاورم! 

شفته شده بودم که مادام از روی صندلی بلند می شدم و در فضای 
 
نقدر ا

 
ا

م و بر روی تخت می نشستم و باز بلند میشدم و ی زدکوچک اتاق قدم م

را دیع و ببعد روی صندلی می نشستم، گویــی که داشتم نوعی بازی تازه 

رام و قرار نداشتم.
 
ن بود که ا

 
دمی خ بازی می کردم ولی واقعیت ا

 
ود اینکه ا

را به خاطر کاری که نمی بایست انجام دهد، مالمت کند و پـی به اشتباه 

فید و گرانبهاست. لج کردن و به اشتباه دیگری را مقصر خود ببرد، چیزی م

ن اشتباه 
 
دم بارها ا

 
ن ا

 
دانستن یک خودفریبی است که باعث می شود که ا

دمی بایستی در چنین وضعیت 
 
را مرتکب شود و به مشکالت خود بیافزاید. ا

ن را در توشه ی تجربه ی خویش قرار دهد.
 
 هایــی عبرت گیرد و ا

که پس از بارها تماس گرفتن صدای گوش خراش شب بود  11ساعت حدود 

ن
 
ن را صدای دلنشین بوق از ا

 
ن اپراتور تمام شده بود و جای ا

 
سوی  ا

می سارا تکنولوژی شنیده شد. بعد از سه بوق 
 
خته تماسم را با حالتی از غرور ا

ن لحظات که مکرراً  ؟" چی می خوای با اندوه با گـفتن  
 
 " پاسخ داد و در ا

 ، گـفتم:ه بودمخود را مالمت کرد
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 !داشتن تو را نمی خواهم، مرا ببخش ءمن چیزی جز !عسلم -

غرق در  واقعیتش من امروز به کل مضطرب شده بودم و دائماً 

  ابداً  اندیشه ی موضوعاتی که قبالً 
 
کر نها حتی بصورت جزئی فبه ا

گویــی که افسار  .بدون اینکه خودم بخواهم ،می شدم نمی کردم

ن دروغ کوچک را گـفتم اختیاراتم را از من گرف
 
ته بودند. ببخش که ا

زار دادم.
 
ن ا

 
 و تو را با ا

امروز این چنین شده ، چرا و دوماً  !، دروغ کوچک و بزرگ ندارداوالً  -

 بودی؟ نکند به خاطر خوابهای دیشب مضطرب و دگرگون شدی؟

 راستش را بخواهی بله عزیزم. -

ن خواب توج !مم ه  ه   -
 
م ه نکنمگر خودت به من نمی گـفتی که به ا

ن نیز یک خواب است مثل بقیه ی خوابها. نسخه ای برای من 
 
که ا

ن نسخه اعتنایــی نداشتی؟ ولی خودت ظاهراً  !پیچیدی
 
 !به ا

م ولی ت گـفتیمن واقعیت را برا کدوم کوفتی یه!؟نسخه  !نه عزیزم -

ن فکر کنم سراغم می 
 
ن کابوس بدون اینکه به ا

 
نمی دانم چرا مادام ا

ید؟
 
 ا
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احساس کردم که او مرا بخشیده و تمایل دارد که  سارا  با عوض شدن لحن

 بیشتر با من حرف بزند.

خوب سعی کن که بر افکارت مسلط شوی، به جان من قسم بخور  -

که دیگه حتی یک دروغ به قول خودت کوچک به من نمی گی و هر 

نچه هست را باهام به میان می ذاری، منو تو که غریبه نیستیم
 
باور  !ا

نقدر از 
 
دستت عصبانی بودم که به زور توانستم تا چند لحظه کن ا

 کنم.نگوشی همراهم رو از دسترس خارج و خاموش  بیشتر پیش

 ناک است. خواهشاً تو برام یک کابوس وحشت ون  تصور زندگی بد

 تکرار نشود.

 دیگر تکرا نخواهد شد. !مطمئن باش عشقم -

 ؟می تونم یک چیزی ازت بخوام !راستی -

 جانم را بخواه!!! حتی تو دستور بده -

خیلی دوست دارم از نزدیک تو را ببینم، حدود دو ماه شده که  -

 همدیگر را ندیده ایم.
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 ارومیهمن هم دوست دارم ولی خوب میدانی که تهران چقدر با  -

 فاصله دارد.

خر هفته  -
 
ه ن ، خواشاً همدیگر را ببینیممی دونم ولی دوست دارم ا

 نیاور.

 اتوبوس راه میافتم.همین فردا عصر با  دلبندم! باشه -

خ جون عشقم -
 
چقدر با این حرفت خوشحال شدم، راستی مگه  !ا

 پنج شنبه کالس نداری؟

 !ولی فدای سرت. دیدن تو واجب تره دارم -

 !ممنون عزیزم -

ن شب تا ساعت 
 
بامداد غرق در صحبت کردن با هم شدیم گویــی که  2ا

عه روز جم کسی در این کره ی خاکی نبود. از خوشی اینکه سارا من و  ءجز

را از فرط شادی دیوانه ساخته  سارا همدیگر را مالقات می کنیم هم من و هم 

 !عجب معجزه ایستعشق  بود. واقعاً 

 .که با صدای ساعت رومیزی بلند شدمصبح بود  نیم حدود ساعت شش و

 از تکنولوژی عقب ظاهراً  .شتم ساعت گوشی همراهم را کوک کنمعادت ندا



 الوین حامید احمدی                                                                 وقه                             ــــــــعشــمرویاهای 

 

71 

یبی که دوستانم درک نمی کردند، مانند این که این عادات عج .افتاده بودم

ن ص ارومیههمه راه را به ترمینال غرب جهت رزرو صندلی اتوبوس 
 
بح را در ا

نجا به د
 
الی که در ح .انشگاه جهت رفتن سر کالس بر گشتمطی کردم و از ا

کافی بود که فقط از طریق اینترنت و حتی یک تماس، صندلی رزرو کنم! 

 داشتم که سخت ترین راه ها را انتخاب کنم!مرض  معموالً 

در حالی که  1با تاخیر ده دقیقه خود را سر کالس ماشین های الکـتریکی 

مشغول تدریس بود حاضر شدم و وقتی که خواستم از در عابدی نیا استاد 

با نگاهی زیر چشمی در حالی که از  ساکت شد و کالس وارد شوم، استاد

ز می خواست مرا مالمت کند ولی ا ،یسته بودزیر فریم عینکش به من نگر

روی اقبال چیزی نگـفت و سرش را به سمت تخته سیاه چرخاند و دوباره 

خر رساندم 
 
هسته خود را به ردیف ا

 
مشغول تدریس شد. من نیز با قدم های ا

 کالس خالی رها شده بود، نشستم. و در صندلی که در گوشه انتهایــی 

در دفتر و یا چیزی دیگر مکـتوب نمی کردم  هیچ کالسی تدریس استاد را  رد

نفرت داشتم. خوشبختانه هم کالسی های دختر با چندین  نو از جزوه نوشت

ر حال د دائماً  ، که حتی نام برخی از رنگ ها رو هم بلد نبودم!خودکار رنگی

و سال د، انگار که داشتند نقاشی می کردند. در طول حدود دنوشتن بودن
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اه بودم، همیشه پایان ترم، از یکی از همکالسی های که در دانشگ و نیمی

دختر جزوه قرض می گرفتم و سپس با دستگاه فتوکوپـی که در دکه ای در 

ن کوپـی 
 
داخل محوطه ی دانشگاه نزدیک فضای سبز قرار داشت، از ا

ن همکالسی دختر برمیگرداندم و در  برداری می کردم و بعداً 
 
جزوه را به ا

ی کردم به شوخی می گـفتم: الزم نبود خودتون رو این حالی که از او تشکر م

همه زحمت بدهید و با چندین خودکار رنگی یادداشت برداری کنید چون 

نهم به رنگ در هر صورت دستگاه فت
 
وکوپـی همه رنگها را به یک شکل و ا

مشکی کوپـی می کند و تازه برخی رنگها هم خیلی خوب کوپـی نمی  نسبتاً 

 ه شدن جزوه ها می شود! شوند و باعث سخت متوج

نمی دانم چرا گاهی راه های سخت همچون رزرو بلیط به شیوه ی دوره ی 

نقدر تنبلی می کردم که نمی توانستم 
 
قاجار را در پیش می گرفتم و گاهی ا

ن  یک صفحه از گـفته های استاد را مکـتوب کنم!
 
در حالی که بر روی ا

گاه دوباره غصندلی در گوشه ی انتهایــی کالس نشسته بودم، ن
 
رق در اخودا

سانها ما ان شیدم. واقعاً یاندیشه شدم و به رفتارهای دو گانه ی خود می اند

گاهی اوقات طوری رفتار می کنیم که انگار کس دیگری شده ایم، دو یا چند 
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ن قرار می گیریم در نسل 
 
شخصیت در ما با توجه به موقعیتهایــی که در ا

 نوع بشر شکل می گیرد. 

دم کم حرف و ساده ای جلوه دهیم و گاهی هم گاهی دوست 
 
داریم خود را ا

ظاهر می شویم. گاهی خود را در در قالب یک انسان زرنگ و پر حرف 

دم قوی و ظالم 
 
موقعیت ضعف و مظلوم قرار می دهیم و گاهی نقش یک ا

در  تلدر را بازی می کنیم. اکـثر ما انسانها چیزی به نام ثبات شخصی  و قُ 

 داریم.ن خود خویشتن  

ت هر فرد در این هستی در همان لحظات در این اندیشه بودم که شخصی  

ت با چه پارامترهایــی در ارتباط است؟ چگونه شکل می گیرد؟ و شخصی  

ت چیست؟ این افکار به گونه ای در روانم اغتشاش شخصی   ت  ماهی   اصالً 

ورد که نمی تو
 
نها نباشمبه وجود ا

 
 ن به عقل  برایبنا .انستم به فکر پاسخ به ا

مدم:اخویش رجوع کردم و اینگونه در صدد پاسخ به این سو
 
 الت برا

فرد  یک گـفتار، رفتار و اعمال   ،اعتقادات افکار، ت مجموع  شخصی  شاید 

ن زندگی می کند و در زمان و مکانی مشخص در بستر فرهنگی
 
 .است که در ا

دمی بدون اختیار خود از پدر و مادری در جغرافیایــی و در زما
 
 نی با ژن هایا

ید و در دوران کودکی تا دوران نوجوانی بر 
 
اساس وراثت به دنیا می ا
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موزش والدین و جامعه در تبادل اعتقادات و باورها ، ارزشها
 
، تربیت و ا

 ت می گردد.صاحب شخصی  افکار با محیط و اشخاص پیرامون خویش 

 ت هم انتصابی است و هم اکـتسابی.بنابراین شخصی  

وز با ایستادن و بلند شدن دانشجویان از صندلی های خود باز مانند دیر 

متوجه شدم که دیگر استاد در کالس نیست و کالس به اتمام رسیده است. 

طوری شده ام؟ چرا به تدریس استاد گوش  نخود را سرزنش کردم که چرا ای

نمی کنم؟ به دلیل اینکه از درس هایم غافل شده ام احساس ندامت و 

از جای خود بلند شدم و به سمت بوفه که در نزدیکی  .شتمعذاب وجدان  دا

فضای سبز دانشگاه و دکه ی فتوکوپـی قرار داشت، روانه شدم. از بوفه یک 

 م و مشغول خوردن شدم. کیک همراه با شیرکاکاوئ خرید

گام از خواب بیدار شده بودم و فرصت صرف صبحانه زود هن ،صبح

 ینال غرب می رساندم و یک صندلینداشتم، بایستی سریع خود را به ترم

که قرار بود ساعت ده و نیم شب حرکت کند، رزرو  ارومیهبرای اتوبوس 

خه کیک و کاکاوئ هم شد صبحانه؟
 
قتی و کنم. زیر لب با خود می گـفتم : ا

 گرسنه باشی چاره ای نیست، باید رفع حاجت کرد.
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شی ام را ه گوتماس گرفته با عجل سارا گوشی ام زنگ خورد و با شوق اینکه 

وردم و بدون نگاه 
 
از جیب راست شلوار کـتانی که طوسی رنگ بود بیرون ا

 کردن به صحفه ی نمایش گوشی ، تفن را جواب دادم و گـفتم:

 چقدر مشتاق تماست بودم. !جان سارا سالم  -

 کیه؟  سارا پسرم، منم مادرت،  -

وردم
 
 ، شدم و نمی دانستم در ناگهان متوجه ی افتضاحی که به بار ا

 
ن ا

و از  لسا چهاررا با اینکه حدود  سارا به مادرم بگویم. من هنوز  هلحظه چ

واده ام ، به خانداشتیم ۀ عاشقانه پاک و خالصزمان دبیرستان با هم رابط

ه هم چیزی از این رابطه به خانواده اش نگـفت سارا البته  .چیزی نگـفته بودم

نجا  ود.ب نبرده سارا  سال کسی پـی به رابطه من و چهاردر این  تقریباً  بود.
 
از ا

 گـفت: مدر جواب به سوال مادرم تعلل کرده بودم، مادر 

 صدام را می شنوی؟ اصالً  پسرم چرا ساکت هستی؟ -

ببخش، یک لحظه حواسم را از دست دادم. سالم  !بله مادر جان -

 مادر، خوبی؟

 خوبم، جواب سوالم را بده. -
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 پدرم چطور هست؟ حال همگی خوب است؟ -

 کیه؟ سارا می کنی؟ پاسخ سوالم را بده،  چرا بحث را عوض -

 هیچی مادر، حواسم جمع نبود، یک چیزی از دهنم بیرون پرید. -

 یعنی چی؟ با من روراست باش. -

 !وجود ندارد سارایــینه به خدا قصم  -

شحال باشی، دل من و وباشه پسرم، امیدوارم همیشه خوب و خ -

ی؟ پول چی؟ پول  پدرت همیشه پیش توست، خوب غذا می خور 

 که الزم نداری؟

ممنون، بله، هم خوب غذا می خورم و هم خوب می خوابم، به  -

 لحاظ مالی هم مشکلی ندارم.

درس هایت رو خوب می خوانی؟ مرتب به سر کالس های  -

 دانشگاهت می ری؟

بله مادر جان، نگران نباش، من شما رو سر افراز می کنم، خودت  -

 می کنم؟ خوب می دانی که تا چه اندازه احساس مسئولیت

 همینطوره پسرم، مشغول چه کاری هستی؟ -
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 صبحانه می خورم. -

 .باشه پسرم، پس مزاحمت نمی شوم، خدا به همراهت -

 خدانگهدار مادر. -

دروغ، پناهگاه مناسبی برای حفظ اسرا و حتی  باز به دروغ متوسل شدم.

زار می دهد ولی به مرور اگر  حریم خصوصی می باشد.
 
اما دروغ وجدان را ا

ن اعمال  ر ناپسند وهر کا
 
نگاه وجدان نیز خود را با ا

 
زشتی ادامه یابد، ا

بقای  حیات که سبب فرگشت  ناپسند تطبیق می دهد، همچون تطبیق در 

وحشتناک است که وجدان به مرور  نسلهای متنوع گردیده است. این واقعاً 

زمان تیره گردد. وجدان در شخصیت هر فرد تاثیر گذار است و با تغییر 

معنا  نیز در بستر فرهنگن، شخصیت نیز تغییر پیدا می کند. وجدان وجدا

ت عذاب وجدانی ایجاد نمی یپیدا می کند. شراب خواری در فرهنگ مسیح

کند، در حالی که برای یک مومن در فرهنگ اسالمی عذاب وجدان پدیدار 

 می شود و شخص را به شدت نادم می سازد. 

صبحانه ام را تمام کردم. از طرفی به در این تفکرات بودم که متوجه شدم 

ی که غوشحال شدم و از طرفی به خاطر درو خاطر شنیدن صدای مادرم خ
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ن متوسل شدم داشت مرا ا

 
ودم. ب سارا از سویــی منتظر تماس  .ار می دادز به ا

، صبح چهار شنبه ها سه کالس دارد، به همین خاطر نمی سارا می دانستم 

شوم و اساتید او را به خاطر زنگ  ارا سخواستم مسبب ایجاد مشکل برای 

هیچ وقت گوشی خود را در حالت بی  سارا خوردن گوشی اش مالمت کنند. 

چون نمی خواست که من با او  مگر در شرایطی خاص. صدا قرار نمی داد،

زمایشگاه 
 
تماس بگیرم و او متوجه نشود و لذا مرا ناراحت سازد. کالس ا

وشی . به همین خاطر گعد شروع می شدالکـترونیک دو بعد از پنج دقیقه ب

وردم و خواستم با بی قراری تماس بگیرم که پشیمان شدم، دو باره 
 
ام را در ا

 زنگ بزنم، باز عقلم اجازه نداد.  سارا خواستم به 

برنده  عقل بود که نیک دوئل بین عقل و قلبم در جریان بود و ای حقیقتاً 

سمت دانشکده به راه  بهو  من دوئل شد. خود را جمع و جور کردی ای

زمایشگاه الکـترونی .ر ورودی سالن دانشکده گذشتمدافتادم، از 
 
در  کا

زمایشگاه شدم استاد و همه  .انتهای همان سالن قرار داشت
 
وقتی که وارد ا

هم کالسیها که با من دوازده نفر می شدند حضور داشتند. استاد برگشت و 

میز همراه با ادب گـفت: ب
 
 ین. خودت بش فرما سر صندلی  با نگاهی محبت ا
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زمایشگاه نگذشته بود که گوشی ام را که 
 
حدود نیم ساعت از شروع کالس ا

نکه استاد متوجه شود  .ویبره قرار داده بودم، زنگ خورد در حالت
 
بدون ا

وردم و نام 
 
تاد بی درنگ از اس .به چشمم خورد سارا گوشی را از جیبم بیرون ا

زمایشگاهاز  که اجازه خواستم
 
او که زنی مهربان و دلنشین  .خارج شوم ا

، گـفت: پسرم مشکلی نیست، فقط لطفا زود برگرد. در جواب گـفتم: بود

زمایشگاه خارج شدم و سریع گوشی را 
 
چشم و سپس با حالتی مودبانه از ا

 چواب دادم.

 چقدر منتظر تماست بودم. !سالم عشقم -

 الً ک ببخش، خودت که می دونی چهارشنبه صبح ها !سالم عزیزم -

 ر است. چی شد؟ بلیط گرفتی؟وقتم پُ 

ره عزیزم -
 
وسایلم رو هم دیشب قبل از خواب در کیف مسافرتی ام  !ا

 گذاشتم.

رام گـفت: سارا 
 
 با خنده ای ا

بمانی نه یک هفته، کیف مسافرتی  ارومیهعزیزم قرار است یک روز  -

 چرا؟ بار خودت را الکی سنگین نکن.
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ر  -
 
 !ت همیشگی استچه کنم عاد !مقحق با توست عش ی!ا

 کالس داشتی؟ -

زمایشگاه بودم. -
 
ره ، ا

 
 ا

بیشتر باهم صحبت می کنیم،  تر مزاحم نمی شم، بعداً شپس بی -

 !خداحافظ همه کسم

  عزیزم!خدانگهدار  -

زمایشگاه برگشتم.
 
رام شدم و به ا

 
از استاد عذرخواهی کردم و در  مقداری ا

الس یان کتا حدودی تمرکزم برگشت و توانستم تا پا .جای خود نشستم

زمایشگاه 
 
زمایشگاه در حد ممکن استاد را همراهی کنم. بعد از اتمام کالس ا

 
ا

زاد بود ولی وقت 
 
ی توانم نم !و این به این معنا بود که فعال .نه سارا وقتم ا

با او صحبت کنم. در سالن دوستم را دیدم و با او به گرمی سالم و خوش و 

 .ستیه بهتر نسبت به دیروزامروز خیلی  بش کردم، دوستم گـفت: ظاهراً 

 خوشحالم که مشکلت رفع شد.
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4 

 

بنده خدا نمی دانست چیزی که دیروز به او خورانده بودم، دروغی پیش 

دم محترم، با نزاکت، 
 
 خوشاجتماعی، مهربان، باهوش، نبود. دوستم ا

 به جر  رو و خوش سیما بود و تقریباً 
 
ت می توان گـفت تمامی دانشجویان ا

نکه خیلی از ه با معاشرت با او تمایل داشتند. دختر دانشکد
 
با وجود ا

دختران نسبت به او عالقه نشان می دادند ولی او همیشه با رفتارهای 

مودبانه به گونه ای قاطع و جدی برخورد می کرد که دختران را از خود دور 

شکارا 
 
می راند. حتی شنیده بودم که یکی از دانشجویان دختر همکالسی ا

ده دوستم روبه رو ش ی مودبانه ۀراز عالقه کرده بود که با جواب نبه او اب

همه ی پسران دانشکده به او حسودی می کردند و حتی گاهی  بود. تقریباً 

دم مغرور و کودن می دانستند، چون با خود فکر می کردند که 
 
او را یک ا
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ا ب چرا بایستی از دخترانی که اینگونه خواهان او بودند دوری می کرد؟ چرا

نان معاشقه نمی کرد در حالی که فرصتهای زیادی داشت؟ 
 
 ا

ن دانشکده به او رشک نمی ورزید، من بودم.  تقریباً 
 
تنها کسی که در ا

ن نبود که صرفاً 
 
دم حسودی نباشم، علتش رابطه ی من با  دلیلش ا

 
 ارا سا

یگر وا د بود که همین رابطه ی عاشقانه مرا از فکر کردن درباره ی دختران  

بود،  ا منبشاید دلیل اینکه دوستم بیشتر عالقه مند به دوستی  داشت.می 

. نمی دانم چرا او این همه از بودهمین ویژگی و نداشتن حس حسادت 

عالقه ی دختران به او فرار می کرد، شاید او نیز مثل من دلش اسیر کس 

وفادار بودم، احساس رضایت در خود  سارا دیگری بود. من از اینکه به 

 تم.داش

نات و وبا طعم لیم یبا دوستم به سمت بوفه رفتیم و دو نوشیدنی، یک

ن فضای سبز و در زیر 
 
دیگری با طعم هلو خریدیم و بر روی نیمکت در ا

نقدر در هم صحبتی با 
 
سایه درختی نشستیم و غرق در گـفت و گو شدیم. ا

دوستم غرق شده بودم که متوجه نشدم وقت نهار فرا رسیده بود. دوستم 

ظهر  12فت: فکر کنم، سلف غذاخوری باز شده باشد، ساعت تقریبا گـ
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نجا بر 
 
که  یم. تازه متوجه شده بودمو است، بهتر است برای نهار خوردن به ا

  .ظهر فرا رسیده است

با دوستم به سمت سلف با افکاری از هم گسیخته حرکت کردیم. هنگام 

ای شجوها در صفهورود به سلف بوی کباب همه جا را فرا گرفته بود، دان

از  .ه شکم هایشان تاب انتظار نداشتندطوالنی ایستاده بودند در حالی ک

ن قسمت د این رو شکمهای دغل باز ترتیب صفها را به بهانه ی اینکه قبالً 
 
ر ا

 صف را ترک کرده اند به هم می زدند.  بوده اند ولی به خاطر موضوعی موقتاً 

. ادیمدر انتهای صف ایستمتی گزاف ژتون با قیمن و دوستم  بعد از گرفتن 

 انتظارمون حدود چهل و پنج دقیقه طول کشید و هنگامی که با سینی های

ن لکه های بزرگی وجود داشت و  فلزی 
 
ی می سنگیندر دستهایمان که در ا

شپزها با صدایــی توام با خشونت کرد 
 
شپزها رسیدیم، تعدادی از کمک ا

 
به ا

ب اینجا ش هاتون را جلو بیارید، ما که تامرتب تکرار می کردند: سریع سینی 

 !نیستیم

اگر یکی از دانشجویان به کیفیت و یا کمیت غذا اعتراض می کرد، کمک 

شپزها یا با صدای سکوت و یا صدای زمخت می گـفتند: همینه که 
 
شپزها و ا

 
ا

من بعد از چهل  ؟ مشخصاً !ی بمیر د یهست، می خواید بخورید، نمی خوا
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نمی خواستم دست خالی سلف را ترک کنم، از طرفی و پنج دقیقه انتظار 

هزینه ی یک وعده ی غذایــی نهار در خارج از دانشگاه، هفت و یا هشت 

ن غذاها احساس همدلی می کردم 
 
برابر بود و از طرف دیگر سالها بود که با ا

چرا که به کافور  و اگر غذایــی دیگر می خوردم، شکمم شکایت می کرد!

 عادت کرده بود!

از گرفتن غذا با دوستم بر روی صندلی نشستیم، هم هوای داخل سلف بعد 

یا 
 
گرم بود و هم سرو صدا به فلک می رسید. همیشه از خود می پرسیدم ا

این همه سختی ارزش چنین غذایــی را دارد، وقتی که شرایط خودم را می 

اره تنها به یک جواب می رسیدم: چاره ای نیست، بایستی وسنجیدم، هم

 ایم کردهد! دوستم در همین موقع گـفت: نمی دانم ما چه گناهی تحمل کر 

که باید غذای زندانیان را بخوریم!؟ شاید جرم ما قبول شدن در کنکور با 

رتبه ی خوب باشد؟! با خنده دوستم را همراهی کردم و شروع به سیر کردن 

بهتر از یک شکم خالی شکم هایمان کردیم. همیشه یک شکم نیمه پر 

 یم.دد از نهار به سمت دانشکده حرکت کر بع است.

ماه در حال  طلوع کردن بود که با کول پشتی ام از خوابگاه خارج شدم و 

ر تی  چهار راه ولیعصر 
 
نجا به سوی ایستگاه بی ا

 
پیاده به سمت پل  کالج و از ا



 الوین حامید احمدی                                                                 وقه                             ــــــــعشــمرویاهای 

 

85 

رفتم. پارک  دانشجو و تائتر شهر را پشت  سر گذاشتم. پارک  دانشجو، خاصه 

وب مملو از پیرمردان  شکارچی بود و تنها خدا می دانست چه در عصر و غر 

  در سرهایشان می پروراندند!

در صحن  باز  جلوی ساختمان  تائتر شهر، تعدادی بازیگر با لباس های 

وجق و جوراجور در حال اجرای نمایش بودند و عده ای از مردم که 

ن وقت 
 
می  ها به خودبیشترشان جوان بودند، بدانها خیره شده بودند. ا

ت  هنر همین هاست!   گـفتم: به این دلقک بازی ها تائتر می گند. ماهی 

یه جوان  بیست ساله از شهری کوچک و مرزی که پیش از کنکور از استانش 

پا را فراتر نگذاشته بود، قطعًا به بلوغ  جنسی رسیده بود ولی به بلوغ  فکری 

 نه!

لوده ی تهران مرا خسته تر کبا اینکه خیلی خسته بودم و تنفس  هوای 
 
رده ا

ر تی  پایانۀ غرب شده بودم، از درون سر 
 
بود، در حالیکه سوار  اتوبوس  بی ا

 دیدار  فردای یار، پاک مرا مست و خوش سر کرده بود. از پا نمی شناختم.

گین 
 
شهر در اوج  ترافیک بود و بوی عرق، هوای داخل  اتوبوس را عطر ا

ن، ایستاده در هم می لولیدیم و به سختی نفس کرده بود! تک تک  مسافرا
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ایــی خود فرو رفته بود. الک ه می کشیدیم. به هر که می نگریستم، در الک  

مملوء از اندوه و استرس و پریشانی. قطرات  عرق از چهره ی همه بر می 

ن پیاده شدم و 
 
خواست. بالخره اتوبوس به ایستگاه پایانۀ غرب رسید و از ا

 روانه گشتم. تهران غرب به سوی ترمینال  

خیر، به سمت  اتوبان  تهران  –اتوبوس  تهران 
 
 –ارومیه پس از نیم ساعت تا

 کرج حرکت کرد. 

ترافیکی سنگین، از تهران تا کرج و سپس کمی کمتر، از کرج تا قزوین، بر 

 حکمفرمایــی می کرد. وه! که چه خسته کننده. اتوبان 

هم  س نفرت داشتم، بلکه از دیدنشاننه تنها از نشستن روی صندلی  اتوبو

حالت انزجار کننده ای بهم دست می داد. چاله و چوله های اتوبان 

ن سوی  مخالف  اتوبان، 
 
و  چشمان  اتومبیل ها، کامیون ها و اتوبوس های ا

زردند.
 
 مرا می ا

پس از حدود  یازده ساعت در ترمینال  مرکزی  ارومیه پیاده شدم. از فرط 

بودم تا اندکی بیاسایم و از سایه و چمنی  اندک و جویخستگی در جست 

  پرتوهای خورشید  صبح گاهی در امان بمانم.
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سمان 
 
نچه را می خواستم یافتم و بر روی چمن دراز کشیدم و به ا

 
همینکه ا

می نگریستم و اصوات  دل نواخت  برگ های شاخه های درختان گوش فرا 

در قشر  شنوایــی  مغزم  1سقراطی دایموِن می دادم، ناخواسته چیزی همچون 

م با گرسنگی، ارزِش  ای احمق جان!زمزمه کرد: 
 
این همه راه و خستگِی توا

ن را معشوقه ات می نامی که در 
 
ن دخترِک مرموز که ا

 
ساعتی دیدار با ا

اصل توهمی بیش نیست و خود نیز خوب می دانی که بدان نخواهی 

 رسید، ارزشش را دارد؟

سقراط می گـفت  است.« موجود خدایــی»ان یونانی به معنی در زب Daimonدایمون  -1

هر بار که می خواست دست به کاری نادرست بزند، ندایــی درونی به او هشدار می داد 

ن کار باز می دارد )ولی هرگز به انجام دادن کاری ترغیبش نمی کند(. سقراط 
 
و او را از ا

ن ندای درونی را  -به روایت افالطون –
 
می نامید.  Daimonion« دایمونیون»ا

مدعیانش او را متهم ساختند که به جای اینکه از فرمان خدایان  شهر پیروی کند، به 

ثار اقرار خودش 
 
ورد )برگرفته شده از: دورۀ ا

 
همیشه دستورهای دایمونیون را بجا می ا

محمد حسن لطفی و رضا کاویانی، انتشارات خوارزمی،  ترجمۀ افالطون، جلد اول،

پولوژی، ص  1331 چاپ چهارم:
 
در  (.11، حاشیۀ شمارۀ 43ه.ش، حاشیۀ رساله ی ا

در ادامه، باز با واژۀ دایمون )این بار به  اینجا مقصود از دایمون، وجدان است.

و به معنای نگهبان و انسان راستین( روبه رو خواهیم شد. غرض  Daemonانگلیسی: 

 برداشت معنای هر دو صورت است.
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و حقیقتًا ا دایمون ب س هوشیارتر از عقل  فندقی ام بود. بعدها فهمیدم که این

راست می گـفت. ای همه راه و خستگی و الی غیر، صرفًا برای دیدار! من 

همیشه احساس  توهمانه ام به نام  عشق را پاک نگه داشتم و ای کاش چنین 

نمی کردم! این دایمون  لعنتی از یک طرف، هر از گاهی مرا عاقالنه نصیحت 

کرد و از طرفی گاهی مانعم می شد و با خشونت داد می زد: ای مؤمن! می 

 دست نگه دار! گناه نکن!

 اما به هر حال حق با این بندۀ خدا بود و نه من!
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5 

 

نکه خوابی ببینم. نمی دانم چقدر 
 
در خوابی ب س خوش فرو رفته بودم، بی ا

ین به از جهان بر  در خواب بودم که با جیک جیک های مداوم  گوشی ام 

این معشوقه ام بود که مدام پشت  سر هم زنگ می زد.  این جهان بازگشتم. 

ن سو، دیدار  
 
وه! چقدر گیج شده بودم! از یک سو این خواب  شیرین و از ا

ن زمان، 
 
معشوقه ام! کدام را می بایست انتخاب می کردم؟ باز عقلم که ا

ۀ پوکم، بر دایمون چیرهپیش از بلوغ فکری، در دلم جای داشت و نه ک  ل 

ن کلۀ فندقی چسبانده بودم، به سوی 
 
شد و در حالی که گوشی ام را بر ا

 پانصد دستگاه راه افتادم.

پارتمان های 
 
خوابگاه دخترانه ی دانشگاه ارومیه در نزدیکی  مجموعه ای از ا

 باالتر از میدان  مدرس بود. نزدیک قدیمی به نام پانصد دستگاه واقع بود.

 خیابان هشت  شهریور.به 
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هر چه بیشتر به محل  قرارمان نزدیکـتر می شدم، قلبم بیشتر می تپید. ولی 

ند: گذشتگان چه زیبا گـفته ا با این وجود، خون  کمتری به مغزم می رسید.

ری! عقل به کـف  پاهایم سقوط و دل به کلۀ «. عقل و دل دشمن هم اند» 
 
ا

 کاهی ام صعود کرده بود!

راهی  محل قرار رسیدم و تالیایهمینکه به سه 
خویش را دیدم، به ُکل از  1

خود بی خود شدم. چنان در چشمان  درشت و زیبا و مشکی  سارا خیره شده 

ن لحظات از نفسم گری ای دیگر کهبودم که جزء قوۀ باصره، قو
 
ان ز در ا

 گشته بودند، اثری نبود.

ه بود ک اساطیر کهن ،یکی از سه خواهر  بس زیباروی افسانه ایThaliaتالیا  -1

گلیا »می گـفتند. دو خواهر  دیگر، به نام های  Graces گراس ها بدان ها
 
ا

Aglaia » فروزین »و ، ایزد  جنگ، «Marsمارس »بودند. « Euphrosyneا 

ثر ا« تبارنامۀ ایزدان» دلدار  یکی از سه خواهر گراس ها بود. ر.ک به کـتاب 

می زیست و « هومر»ان که پس از ، شاعر بزرگ یونان باست«Hesiod هزیود»

ثار مهم او عبارتند از: 
 
ی تاریخو کـتاب  ،«کارها و روزها»و « تبارنامۀ ایزدان»ا

 .ان باستانی  سدۀ دوم پس از میالد، مورخ یون«Plutarch پلوتارک»
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ن لحظات  
 
مده بودند. در ا

 
وه! که چه حسی! تمام  وجودم در دیدگانم گرد ا

ن  تالیایم، جزء نور و ناز های عاشقانه با مژه های ، از چشماعاشقانه عرفانی  

درشت و ب س دوست داشتنی که هر از گاهی با پلک های سپید رویش به 

مدند، چیزی دیگر نمی دیدم. 
 
 رقص در می ا

ن روز می اندیشم، نمی دانم که معشوقه ام روز به روز 
 
حال که به صبح ا

دیدگان  مرا کورتر می  زیباروتر می گشت؟ و یا اینکه عشق  روز افزون،

ن بود؟ به هر حال او برایم تالیا بود و ب س.
 
 ساخت و توهم  عشق بانی ا

نکه  سارا مدتی با چشمان و مژه های بس زیبارویش عشوه رفت، 
 
پس از ا

سکوت را شکست و بهم سالمی عاشقانه روانه کرد. اندکی بعد با صدای 

مدم و چهار قوۀ دیگر به 
 
ان نفسم بازگشتند. اما همچندلنوازش از خلصه در ا

 عقلم در پاهایم مانده بود و دل در کله ام!

ریای من! هستی و همه کسم! جسم و روانم! چرا ساکـتی؟ -
 
 ا

ل ام!، ای ماه ماهانم! همینکه تو را می بینم، الل و کر  -
ُ
اوه! ای گ

 می شوم!



 الوین حامید احمدی                                                                 وقه                             ــــــــعشــمرویاهای 

 

92 

منم همین طور. هر چه باشد ما زنان ب س جنس  مرسی ای عشقم! -

 تاد و دو برابر بیشتر!لطیف تریم! هف

ن روزها، من یک االغ به تمام معنا بودم! چرا که بی چون و چرا هر چه می 
 
ا

شنیدم باور می کردم. اکنون که با خود می اندیشم، سارا این عدد را از کجا 

ورده بود؟! او رادیولوژی می خواند و نه ریاضیات! ضمنًا این عدد هفتاد و 
 
ا

س. بالفرض هم اگر هر دو به دو، وعده ای بهشتی برای مو منان است و ب 

ئنم و مطم از هفتاد و یک حوری ام بگذرمکه بهشت رویم، گمان نمی کنم 

 که او هم قبول نخواهد کرد که هفتاد و یک هوو داشته باشد!

هسته 
 
پس از این خوش و بش ها، دستم را در دستان لطیفش نهادم و ا

هشت شهریور روانه شدیم. شروع به قدم زدن کردیم و به سوی خیابان 

ُمدام با هم در عین قدم زدن حرف های عاشقانه می زدیم. هر از گاهی ُجک 

و لطیفه ای سر هم می کردم و قهقه سر می دادم. سارا هم از تۀ دل می 

شکار بود که به زور سعی می کرد تا 
 
خندید. با اینکه از تۀ دل می خندید، ا

ه باز بخندد. خوب می دانستم که جای ممکن با لبان  بسته و اندک نیم

  ، دندان های سپید  کج و معوجش را پنهان سازد.چطور 
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سارا نمی دانست که من حتی به شدت مشتاق و عاشق  دندان هایش بودم. 

وه! که عشق چقدر توهم زاست. هیچگاه در مورد دندان هایش حرفی نزدم. 

ین مورد حرفی چرا که خوب می دانستم که سارا ابدًا دوست نداشت در ا

ن نزدم.
 
  بزنم و من هم هیچگاه حرفی از ا

انۀ نسبتًا چ پوستی سفید و بی لک و جوش، تمام صورتش را پوشانیده بود.

لب های غنچه ای شکل، بینی کوچک و راست و باریکش با  کوچک و

و ابروان کشیدۀ کمانی اش که چون سایه بانی چشمان  گونه های برجسته

از پیشانی بلند سپیدش جدا می کرد، ُابهتی خاص  بزرگ  مشکی زیبایش را 

نه تنها در  1و نسبت طالیــی )φ(به چهره اش می بخشید. حقیقتًا عدد فی 

ود بی خود نبپس  چهره اش هویدا بود، بل بر اندامش نیز حکم فرما بود.

 که ب س خواهان و ُعشاق و خواستگار داشت. 

𝜑)نسبت طالیــی یا عدد فی  -1 ≈ نگ و نسبتی ، عد(…1.61803398
ُ
دی گ

ن، نسبت بخش  بزرگـتر به بخش 
 
است در ریاضیات و همچنین هنر که در ا

کوچکـتر، برابر با نسبت کل به بخش بزرگـتر باشد. عدد فی یا نسبت طالیــی 

در بیشمار الگوهای ب س جالب،درخور توجه و پدیده های جهان، از ابعاد  

 کوچک تا ابعاد کیهانی دیده می شود. 
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رشانسی ام که سارا از میان این همه رقبا، همیشه با خو د می گـفتم: عجب خ 

رتر بودند، تنها و تنها عاشق  من شده بود. که برخی از اونها   ب س از من س 

العکس، . بتجربه ای داشتمنه عجیب بود. من نه زبان باز بودم و حقیقتًا 

ال س به ُکل جوانکی بی تجربه بودم و این نخستین رابطه ام بود. سالیان

از بودم.  1سرم در کـتاب های دبیرستانی و کنکوری بود و به حق کرم  کـتاب

شنایان، مرا 
 
 خطاب می« خر خوان»همکالسی هایم گرفته تا دوستان و ا

 کردند. 

 

 

 

ثر ا« زوربای یونانی»، اصطالحی بر گرفته از ُرمان «کرم  کـتاب»اصطالح   -1

ن شخصیت  اصلی« نیکوس کازانتزاکیس»
 
با، ُرمان موسوم به زور است که در ا

لقب می دهد. « کرم  کـتاب»خطاب به ارباب و دوست نسبتًا جوانش، او را 

به  روان و سلیس با زبانی «محمد قاضی»، شادروان زوربای یونانی توسطُرمان 

 فارسی ترجمه شده اند.
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حقیقتًا هم برای خود، عجب خری بودم. چرا که اگر خر نمی بودم، حال و 

ری! خری اوضاع کنونی 
 
ی 1«انزاسانکو پ»به خوبی  خر  حتی نه ام این نبود. ا

مادیس»، و حتی اسب  2«روسی نانت»با معرفت، که خر خویش را نه به 
 
 ا

ترجیح  4«فلیسیانو دو سیلوای»یا هر اسب  پهلوانی در نوشته های  3«گل

  نمی داد.

 

 

س یگل دو سروانتُرمانی به همین نام، اثر ممهتر  ُدن کیشوت در سانکو پانزا -1

 است.

 روسی نانت نام  یابوی ُدن کیشوت است. -2

ت های پهلوانی در داستان های پهلوانی  فلیسیانو  -3
مادیس گل، یکی از شخصی 

 
ا

 دو سیلوای.

کـتاب های پهلوانی و ، نویسندۀ Feliciano de Silvaفلیسیانو دو سیلوا  -4

 اسطوره ای.
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س کمتر از خر  
هر چه باشد، این ُخرده  .بودم 1«یاناکوس»باری که حتی ب 

ار، ب س از معشوقه ام با مد. اکنون که در  فروش سی 
 
ب در ا

 
معرفت تر از ا

م بودم و یا 
 
یا من ب س خرتر از خرهای عال

 
خود می اندیشم، در شگـفتم که ا

ارصاحبم ظالم تر از  م بود. جای خر  2«سیراکوز » ین  جب  بود. هر چه بود حق 

 طویله است و ب س.

ت های ُرمان یاناکوس، یک -1 وس نوشتۀ نیک»، «مسیح باز مصلوب»ی از شخصی 

و  ودب است. یاناکوس خری داشت که بدان بسیار دل وابسته «کازانتزاکیس

 بدان عشق می ورزید. خالصه که این االغ، همه کس و مالش بود.

سیراکوز، شهری تاریخی و باستانی در سواحل جنوب غربی جزیرۀ سیسل   -2

الی  444حدود  س اول )پدر و معروف به مهین که ازایتالیاست. دیونوسیو

ار سیراکوز بود و پس از مرگش  363  و دیونوسیوس دوم )پسرق.م( حاکم  جب 

ق.م( جانشین پدرش شد. در  344الی  363مشهور به کهین که از حدود 

نخستین ماه های نخست حکومتش، افالطون که به سیراکوز سفر کرده بود، 

نام دیون از اهالی سیراکوز به دربار او راه یافتند و تالش  به همراهی دوستی به

کردند که چون پدرش مستبد نباشد. دیونوسیوس کهین سرانجام نپذیرفت و 

تن برگشت و مدتی بعد از تبعید 
 
نها را از دربارش بیرون راند.  افالطون به ا

 
ا

 دیون، وی را کشت.
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دام ست. وگرنه هیچکبرادران  توفیقی هم دیگر نی« حزِب َخران»حیف که 

ت به گرد  پایم نمی رسیدند! و برادران توفیق می  ری  از اعضای حزب، در خ 

بایستی ُپست  ریاست و دبیری حزب را به این بندۀ خر  خدا می دادند! 

ت!  مدیری الیق در خری 

االغ، بر این باور بودم که عشق را بایستی پاک نگه داشت. لذا پس از  من  

سمان زالل، و گـفت و گوهای ساعاتی پیاده روی 
 
با سارا بر روی ابرهای ا

ب، از هم جدا شدیم. سارا به خوابگاه بازگشت
 
سمانی و عاشقانۀ عارفانه ما

 
 ا

و قرار بر این گذاشتیم که قراری در بعد از ظهر در یکی از کافه های خیابان  

ام ترتیب دهیم و معجون یا  مار  دیگری کوفت کنیم.هر ز خی    هر 

دو دقیقه از خداحافظی  موقتمان نگذشته بود که چهار چشم هنوز یکی 

شاهین مانند در خودروی پلیس ارشاد، هر از گاهی به من و سپس به سارا 

دمیزاده 
 
که سی چهل متری از هم فاصله داشتیم، خیره شده بودند. ظاهرًا ا

  ارشاد زنگ زده بود. ای بامرام و حسود، به گشت  

می شدم، شاهین ها دیگر محل  سگ هم برایم  در حالی که داشتم زهر  ترک

موریتشان را پاک 
 
قائل نبودند و مدام به سارا می نگریستند. فکر کنم کاًل ما

ری! گاوچرون ها پس از مدتی  از یاد برده بودند.
 
دست از ماده گاو من ا
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برداشتند، چرا که عزیزکم به دم  درب  ورودی خوابگاه رسید و وارد حیاط 

 خوابگاه شد. 

موران گوش به زنگ برای خدمت 
 
در خالل دو سه دقیقۀ چشمچرانی های ما

لق، من  االغک غیرتی شده بودم و دو سه باری خواستم به سوی  به خ 

وجودم مرا از این  1خودروی سمند سبز رنگ برم، که خوشبختانه، دایمون  

کار منصرف ساخت. این نگهبان  وجودم، مدام در گوشم زمزمه می کرد: 

خه به  ای خر  
 
خدا! از خر  شیطان پیاده شو! هر چند که از خر  او خرتری! ا

هر وقت ناموست شد، هر قدر خواستی  تو چه؟ مگه ناموس توست؟!

مرا  رباعیدو  و این  ُجفتک بنداز! اما حاال که ناموس  تو نیست، بتمرگ!

 بشنو:

 م         ــنیست جزء توهعشق  در عقل گوید:دل گوید: در عشـــق نیست جــزء مرهـــم         

 هـــمبرای مر باش  ی طبیبـــیدر ُجستجو         هاــــــدو راهی تن ر این  ــــــس مانده ای  رــــــگ

 

تدر : دهمپاسخ          تــــــر ز  من خواهند اندرزی برای ابدی  ــگ  عشق نیست جزء خری 

 تـــالف است، بماند در خری  ه مخـــــفراق  خواستن و توانستن است عشق       هر ک
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امی استبا خود گـفتم:  م و ه جل الخالق! این دایمون هم برای خودش خی 

انگار خودش هم زمانی عاشق  این دخترک  روسی بوده. خدایا!  !ای نیچه

ندرائس سالومه»اسمش چه بود؟ ناگهان دایمون جواب داد: 
 
! «لو ا

ل و سمجی است، که خواستم در دلم زمزمه کنم: این مرتیکه عجب فضو

ل کرد. چرا که او در خودم است و  ل ک  مدم. نمی شد با او ک 
 
یهو به خود ا

خر سر بی نتیجه!بارها باهاش 
 
 کلنجار رفته ام و ا

 است که در اساطیر کالسیک )یونانی( ، واژه یا اصطالحیDaemon دایمون -1

ند و سانسان دربرابر رفتار و کرداری ناپچون نگهبان و محافظی راستین از 

نادرست جلوگیری و محافظت می کند. سقراط در یکی از رساله های افالطون 

به نقل از افالطون این واژه را به کار برده است. برخی دایمون را همان وجدان 

اشاره  (Daimon)پیش تر هم به واژۀ دایمون، البته به نحوی دیگر  می دانند.

نجا شده است و با معنایــی اندک متفاوت تر بدان پ
 
رداختیم. همان طور که در ا

گـفته شد، هدف و غرض از طرح و بیان دایمون در دو بخش از ُرمان، بیان 

 «وجدان»معنای کامل  این واژه است. در حالت کلی، هر دو برداشت معنای 

تی به کار رفته است.  را می رسانند. دایمون در اینجا به مثابۀ شخصی 

ق بودم که گوشی ام زنگ خورد. همچنان در هستۀ وجودم غوطه ور و م عل 

 بود و با عجله گـفت:معشوقه ام 
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ریا! خدا بهمون رحم کرد! -
 
 ا

مد بود در ترافیکی ب س سنگین مانده بود، 
 
من که ذهنم همچنان در رفت و ا

 جواب دادم:

 هان! چه گـفتی سالومه جان؟! -

 سالومه کدوم خریه؟! -

ری! شترغی در گوشم چون بمبی برخاست. عجب سوتی ای!
 
وا دیگه دع ا

شروع شد. سارا همیشه نسبت به من حساس بود، یا بهتره که بگویم: 

کاًل من سوتی زیاد می دادم. به قدری که در کالس و میان دوستانم،  غیرتی!

ن: »، به «خر خون»جدا از  مشهور بودم. مخصوصًا « Sooti Manسوتی م 

گاهم سوپر ترم  اول ب س سوتی می دادم. نمی دونم که اون زمان در زاد 

مارکت ها کالباس می فرختند یا نه. یه روز دوست و هم اتاقی ام که اتفاقًا 

ریا جان! من ضعف کردم 
 
هم شهری ام بودیم، خیلی گرسنه بود و گـفت: ا

و چیزی در اتاق برای خوردن نیست. اگه ممکنه سریع تا سوپر مارکت ُبرو 

ما
 
رسنه ام بود، از ده بخر تا نوش  جون کنیم. من هم که گو یه غذای ا

خوابگاه خارج شدم و خود رو سریع به یک سوپر مارکت رسوندم. مغازه دار 
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مردی سی و اند ساله و ترک زبان بود. کلهم سوپر مارکـتهای تهران رو ترک 

نها تا 
 
ها می گرداندند و تره بارها هم دست کردها بود. البته لهجۀ کردی ا

ماده حدودی با لهجۀ ما فرق داشت. خالصه از مغ
 
ازه دار پرسیدم غذای ا

چی دارید؟ جواب داد: ساالد ًالویه و کالباس و ... . من هم گـفتم کالباس، 

چرا که با خود گـفتم کالباس هم تجربه کنم. مغازه دار جواب داد: خوب 

ست بذارم؟ من هم بی درنگ و با لحنی جدی گـفتم: یک و چقدر وا !عزیز

   نیم الی دو کیلو!

جب و ، با تعلحنم متوجه شده بود او را سر کار نگذاشته اممغازه دار که از 

نیشخند گـفت: مهمونی دارید؟ چند نفرید؟ بی درنگ جواب دادم: نه 

مهمونی نداریم و دو نفریم. همینکه حرفم سر نقطه رسید، مغازه دار و چند 

مشتری ای که بودند، زدند زیر  خنده. تازه دو هزاریه ام افتاد! مغازه دار که 

نهایتًا دویست گرم دی مهربان و شوخی باز بود، گـفت: ای طفلک! مر 

مار و برای دوستم  کافیه. خربزه که نمی خری! خالصه که نهارم برایم شد زهر 

 ضیافت!
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ری! در حالیکه سارا مدام پشت  سر  هم می غرید سالومه کیه؟ این خاطره 
 
ا

 شت. حالدر ذهنم رژه می رفت و با غرش های بلندتر معشوقه ام محو گ

 مانده بودم چی به سارا بگم؟

خوشبختانه، این دایمون هر از گاهی مرا در دروغ گـفتن راهنمایــی می کند. 

ه می گویند. اما دایمون  من، 
دروغی که بدان دروغ مصلحت و برخی هم تقی 

ن را مصلحت می نامد. خالصه از این فلسفه بازی ها و سفسطه 
 
ُکل  ُهم ا

ی پاسخ دادم، چرانی ها بگذیرم. چنان  به معشوقه ام با لحنی محکم و جد 

 که انگار طلب کارم.

ی برای خودت  - ی ه  می دوزی و می سارا بس کن و خفه خون بگیر! ه 

بافی! ب س کن و سرم داد نزن و نفسی تازه کن تا خفه نشی! بیا و 

 خوبی ُکن!

 

 

 

 



 الوین حامید احمدی                                                                 وقه                             ــــــــعشــمرویاهای 

 

113 

 

6 

 

ر  سارا، البته مثل  خودش، د دم. نه اد می ز البته این دفعۀ اولم نبود که س 

ن. سارا فرزند  نخست خانواده اش بود و  سارا چندان اعصابی داشت و نه م 

ود. و تارا نامش ب تنها یک خواهر داشت، که شش سالی از او کوچکـتر بود

این تارا از دختربچه های شیطون  امروزی بود. فتنه جو، کینه توز، حسود، 

ن بود که به خواهرش دروغگو و جفتک انداز. فکر کنم تنها ُحسنش ای

شباهت داشت با این تفاوت که همچون سارا، دندان هایش کج و معوج 

دم. این مردک کوتولۀ،  نبودند. از پدرش
 
چه بگم؟! نه انسان بود و نه ا

 بود.  هم دراز برای خودش بود با این تفاوت که گوش 1مینوتوری 

ی )جزیرۀ موجودی اسطوره ای کرت μῑνώταυροςمینوتور یا مینوتاوروس  -1

کرت واقع در جنوب  شرقی یونان، که بزرگـترین جزیرۀ یونان هم است( با سر  

رت، مینوتور را در البیرنت )هزارتو( که  گاو بدن انسان است. مینوس، شاه ک 

رتی( ساخته شده بود، زندانی کرد. خوراک   به دست دایدالوس )صنعتگر  بنام ک 

 بود.مینوتور، گوشت  انسان 
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نکه 
 
ین ا االغ بی شباهت نبود، خاصه گوشهایش. سر  گاوی اش بهخالصه ا

 ه را، ک مرتیکۀ دیوانه یاسر نام داشت. مردی که در جوانی، معشوقه اش

تنی را  هفتپسر و  هفتاز اینرو، مینوس هر سال 
 
 به عنوان خراج ازدختر جوان و سالم  ا

تنی ها می گرفت و در البیرنت، خوراک  مینوتور می کرد. 
 
ن جام تسئوس )از پهلواناسرانا

ریادنه(
 
تن( به کمک دختر  مینوس )ا

 
گاه که با نخستین ن اسطوره ای یونان و حامی شهر ا

ریادنه نافرجام ماند.  ، مینوتور را کشت.عاشق  تسئوس شده بود
 
خالصه عشق  تسئوس و ا

تنی های باستان هر سال 
 
 پسر  جوان را با کشتی به کرت می هفت دختر و هفتاتفاقًا ا

فرستاند و منتظر بازگشتشان می شدند. پس از بازگشت، مراسم و جشن ادامه می یافت. در 

ه سقراط نوشیدن  جام  شکرانی ک اواخر زندگانی و رسالۀ فایدون  افالطون که به نحوۀ چگونگی

تنی  333در 
 
تنی و باور نداشتن به خدایان  ا

 
پیش از میالد به جرم  گمراه کردن جوانان ا

ن بود تا  تقریباً  عدام گشته بود،محکوم به ا
 
نجا که رسم بر ا

 
مصادف با این مراسم بود و از ا

تنی 14بازگشت 
 
تنی کشته و اعدام نشود و از جوان  ا

 
، کسی از سوی دولت  دموکراتیک  ا

اینرو، میان محاکمه و اعدام  سقراط فاصله ای زمانی افتاد. در این رساله، فایدوس در پرسش  

لحظات پایانی و گـفت و گوهای سقراط با دوستان و شاگردانش و نحوۀ اخکراتس در باب  

ثار افالطون، ترجمۀ محمد حسن مرگ وی
 
، جواب می دهد. )ر.ک به: افالتون، دورۀ ا

 ، رسالۀ فایدون(1331لطفی، تهران، انتشارات خوارزمی، 

به  ارا را یم و یا روایت )ها(یــی، پدر سبه نظر می رسد نویسنده، عامدانه و رساندن مفاه

مینوتور نسبت داده است. چرا که با روایت  اسطوره ای که در این پانوشت بدان پرداختیم، 

تی  ُرمان همخوانی هایــی وجود دارد.
 
 با ماجراهای ا
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همان مادر  خوش سیما و جذاب و مهربان سارا بود، از خانۀ پدری اش 

 فراری داده بود.

اخت و تن به ازدواج یاسر با چرا که پدر پری خوب این مینوتور را می شن

دخترش را نمی داد و حتی پس از چندین بار پا در میانی مردان ریش سفید 

ن  و از جمله پدر یاسر، یعنی پدر بزرگ  پدری  سارای معشوقه ام، مصرانه ت 

به این مصلت نمی داد. حق هم داشت. من هم اگر یک میلیون دختر می 

ار تولۀ ب س متعصب و غیرتی دیوانه وداشتم، یک ربع هم به این دیوانۀ کو

که به دیوار هم شک  بی ناموسی می کرد، نمی دادم. اما این پری  عاشق، 

که هنوز در شگـفتم عاشق  چه چیز این مینوتور شده بود، یکی از 

ری! این پری  زیبا و 
 
گوسفندان  خدا بود که گول  او را خورد و خورده شد! ا

وسفندوار، دروازۀ دوزخ را بر روی خود مهربون، با دستان خود و دلی گ

ن زن لطیفی که هرگز مادرزنم نشد، همچنان در دوزخ به سر می 
 
گشود و ا

 برد.

ری! اینگونه صحبت کردنم با لحنی و جدی، هر از گاهی جواب می داد و 
 
ا

بر ذهن  مغشوش و عصبانی  معشوقه ام کارگر می افتاد. سارا اندکی سکوت 

 کرد و سپس چنین گـفت:
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-  
 
 ریا مقصودت از بیا و خوبی کن چی بود؟ این سالومه کیست؟ا

عزیزم، سالومه کسی نیست، بل اصطالحی روسی است و معنایش  -

 معشوقه و عزیزتر از جانم است!

ریای عزیزم از کی روسی یاد گرفتی؟! -
 
 واقعًا! ای ا

 و باقالی ببر! من و روسی! این ای بابا! گیر سه پیچ می دی! خر بیار -

 ز یکی از دوستانم یاد گرفتم.اصطالح رو ا

خه عزیزم، من از کجا مطمئن بشم؟ -
 
 ا

ای خدا! یکی از فرشته های نازنینت را بفرست تا مغز این راه حالی  -

 کند!

ن ور ُجفتک می انداخت. هر سارا شروع کرد خود را به االغ زدن
 
. این ور و ا

 چه دلش می خواست، روالۀ من کرد. سیبلی بودم برای تیر های زهار 
 
گین  ا

 لفظی اش.

ر   خالصه که دایمون به دادم رسید!
م  د 

روز، روز  من بود. باری دیگر شتر د 

رق مــــــــــخانه ام بنشس رق ج   رد. ی کـــــــت. چرا که یهویــی، جرقه ای در ذهنم ج 



 الوین حامید احمدی                                                                 وقه                             ــــــــعشــمرویاهای 

 

117 

رزده، به  1ترپسیکور انگار  بود که درب  جمجمه ام را گشود و بی تعارف و س 

م سرک کشید و طبع و شور و شوق شاعری ام را  اندرون  ذهن  االغکی ا 

ه ببرانگیخت. تارهای صوتی و جنب و جوش  لب و لوچه ام، خود به خود 

مدند و 
 
، چون چشمه ای از عشقمدر ستایش  مقام   دو بیتگردش در ا

 اندرون وجودم روان گشت:

 روانهچون پای سالومه! چه کردی با این دل  دیوانه؟     چنین مرا گردانی دور شمع 

 رحم کن به این االغــک  خویش عاشقــانه       چو گر تو نباشی، دنیا شود برایم وارونه    

 ، سارا شروع بهبیرون نداده بودم پ و لوچه املرو کامل از « وارونه»هنوز 

گریستن کرد. من بی خبر از همه چیز، با خود زمزمه می کردم: ای ول 

مت گرم. ، ای سعدی و حافظ هزا 2ویرژیل  رۀ سوم! د 

1- Terpsichore یکی از نو موزها ،μοῦσαι  ُنه پری  نیمه خدای  اساطیر یونانی که(

 دختران زوئس و منموزینه )به معنی حافظه( هستند( که الهۀ شعر، عزل و رقص است.

ق.م(، شاعر  34- 13) Publius Vergilius Maroپوبلیوس ورگیلیوس مارو یا ویرژیل  -2

       از  که منظومه ای است Eneideاز میالد که اثر برجستۀ انه اید  کالسیک رومی پیش

ثار اوست و حاصل ده سال از عمر پایانی 
 
حماسی در دوازده جلد، از برجسته ترین ا

 اش که با مرگش این اثر ناتمام ماند.
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نچنان در ستایش خویش غرق گشته بودم که به کل سارا را به باد  نسیان 
 
ا

ای بار دوم این دو بیت را با لحنی عاشقانه خواندم؛ اما سپرده بودم و بر 

بعد متوجه شدم که داشتم برای خودم وراجی می کردم. چرا که سارا همین 

 که شروع به گریستن کرده بود، گوشی را هم قطع کرده بود.

ق ، شمارۀ سارا را گرفتم. بوهمینکه اندکی بعد متوجۀ قطع تماس گشتم

  تماس کرد. برای بار سوم که زنگ دوم به صدا در نیامده ب
ود که سارا رد 

ار می ج چون کالغی ن حس زدم، صدای ناخوشایند ُاپراتور را شنیدم که مدام

نگلوساکسون ها 
 
زد: "مشترک  مورد نظر خاموش می باشد". سپس با زبان ا

همین را تکرار می کرد. چند بار دیگر تماس گرفتم، ولی باز همان صدای 

ز  ز و  مدنحس، و 
 
 .چنان که خونم خونم را می خورد می کرد. خونم به جوش ا

ن می ترکند. 
 
چهره ام سرخ گشت و احساس می کردم که رگ های گردنم هر ا

ت رژه می رفمتورم گشت و مدام چرا که خاطره ای بس ناخوشایند در ذهنم 

  و پافنگ می زد!

زشت  سب  که عاشق دخترکی  عمویمتر، به خاطر  پسر  هفت هشت ماه پیش

ورتر از سوسک
 
طت کرده بودم. از قضا این شده بود، وسا و چندش ا

نین دقیقًا شبیه به اینکه چدخترک دختر عمۀ سارا بود. نامش سپیده بود! 
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سر همین موضوع سارا با من پیرزن  جن بگذارند!  نام زیبایــی را روی یک 

گریم. یقهر کرد. چرا که سپیده فهمیده بود من و دختر دایــی اش عاشق هم د

  وتی داده بودم!چون مثل  همیشه س

ه خانم ب س خوشکل هم در این ماجرا نقشی اساسی داشت  البته یک سمی 

که خدا رحمتش کند! بندۀ مخلص  خدا بود و دل  کسی را نمی شکست! که 

خالصه بیش از دو شبانه روز گوشی همراهش را داستانش بماند برای بعد. 

ود که به شهر و کاشانه اش برگشته بود. خاموش کرده بود و چند روزی ب

خوب بیاد دارم که صبح  یک جمعۀ جهنمی بود. من که تاب  تحمل در حال 

شت. تارا گوشی را بردا از هم گسستن بود، بی مهابا به خانه شان زنگ زدم.

این دختر بچۀ شیطون می دانست که من و سارا همدیگر را دوست داریم، 

نجاست؟ جواب همان طور که مادرش هم می 
 
دانست. به تارا گـفتم: سارا ا

داد: بله. درخواست کردم گوشی را به او بدهد و او هم گـفت: به چشم! نگو 

که این شیطونک دروغ گـفته بود و سارا در حال دوش گرفتن بود. خالصه 

اینکه گوشی را به دست پدرش داد. من که فکر می کردم سارا پشت گوشی 

را به خدا به حرف هایم گوش کن. این جمله را است، گـفتم: سارا جانم تو 

ن مینوتور شروع به ُفش داد کرد. خالصه کامل جد و 
 
تمام نگـفته بودم که ا
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ورد! همینکه فش به مادر 
 
بادم را به همراه نوامیسشان را جلوی چشمانم ا

 
ا

و خواهرم رسید، تسبیح  ذهن خرکی ام از هم گسست و هر چه او فش داده 

وردم و حتی گوی سبقت هم طوطی سخبود، من نیز چون 
 
نگویــی بر زبان ا

 گرفتم.

ری! اوضاع از پیش خر تو خرتر شد. و بیش از 
 
هفته، من و سارا قطع  سها

رابطه کردیم. اما در نهایت سارا تاب تحملش از هم گسیخت و شبی که در 

خوابگاه بودم، بهم زنگ زد و به مرور روابطمان، حتی بیشتر از پیش، 

اما مسئلۀ اصلی این بود که دیگه مطمئن گشته بودم که دیگه  داغتر گشت.

عمرًا این مرتیکۀ غلطک نشین به من دختر دهد. اطمینانم تا این حد بود 

: عمرًا این مرد، برای یکبار هم شده در زندگی اش، که با خود می گـفتم

م
 
ه دشلوار ُکردی نپوشد. چرا که فکر کنم مادر زادی با شلوار  ُکردی به دنیا ا

بود. و عجبا که فامیل هایش، این دیوانۀ هفت تخته را یاسر خان خطاب 

می کردند. از اینرو هزاران بار لعنت و نفرین به گور  پدربزرگ پدری ام روانه 

می کردم. چرا که او هم لقب  خان داشت. خالصه مدام با خود می گـفتم 

نکه عده ای از فک
 
نکه لقب  خان دارد! جالب ا

 
، مرا و فامیلها لعنت بر هر ا

ریا خان خطاب می کردند!
 
 ا
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و پیکان  تیر، دقیقًا ساعت یک بعد از ظهر را  هزه کمان را کشید 1زروان

بیش از یک ساعت گوشی سر کار خانم خاموش بود و  نشانه گرفته بود.

مار تعداد تماس هایم از دستم در رفته بود که خدا به دادم رسید. ُکل این 
 
ا

ت جلوی خوابگاه  
 معشوقه چمباتمه زده بودم.  مد 

زروان در نوشته های پهلوی، خدای زمان است و همچنین به معنای زمان می  -1

 باشد و گویا نام یکی از ایزدان زرتشتی هم است.

ن خانم ُاپراتور نبود و صدای دلنشین بوق بوق پرده 
 
ری! دیگر خبری از ا

 
ا

گذشت.  های گوشم را می نواخت، یکی گذشت، بوق  دومی و سومی هم

بوقی چهارمی هم می خواست بی رحمانه بگذرد که عزیزکم با لحنی غریبانه 

 گـفت:

 هان! چی می خوای؟! چرا دست از سرم بر نمی داری؟! -

ریا!  -
 
جل الخالق! اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم! سارا منم، ا

 عشقت!

 خوب می خواستی کی باشی! چرا ول ُکن نیستی! -
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ه نازنینت به جا - ریای سارا جان کل 
 
یــی خورده؟! عزیزم می گم منم ا

به محبوبت، نه هر خر و االغ  دیگه ای! من  خر را باش از تهران 

 خواستۀ تو اومدم!

 خوب که چی؟! می خواستی نیای! -

تم کشیدم.  خونم خونش را می خورد. به زور پردۀ حجابی بر خشم و عصبانی 

ت  سارا در دستانم بود. با ی رگ های شخصی  نه خود گـفتم نک چرا که تا حد 

بیماری سینوسی ماهیانه اش به ُجنب و جوش افتاده باشد. این هم از 

بدبختی من که بیماری اش دو هفته ای بیشتر طول می کشید. جل الخالق! 

خدایا غیر از تو کیست زن را شناخته باشد؟ خدایا! در ظاهر زن را ب س ساده 

ه که جزء خود  حضرت ، اما در ذهن و باطن ب س چنان پیچیدخلق کرده ای

 حق تعالی کسی قادر به گشودن  گره های اذهان  زن نیست.

من همیشه به سارا می گـفتم: سارا جان! اگر من  گوسفند  خدا تا به حال 

چیزی از روانشناسی زنان نفهمیده باشم، یک چیزهایــی را می دانم که فکر 

نکه تکراری بود، مشتا
 
ی گـفت، قانه منکنم کسی بداند! او هم همیشه، با ا

گره های مغز زنان چنان به هم گره خورده اند که جزء : عزیزم خوب بگو

 خدا کسی نمی تواند بازشان کند.
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 و در ادامه چنین می گـفتم:

برعکس مردان که تنها یک بار عاشق می شند و اکـثرًا از هزارتا یکی 

مگه به عشقش برسد! زنان بی شمار بار می توانند عاشق بشند. )با 

 
 
کید که هیچ عالمِت تعجبی در کار نیست!( مثاًل همین خودت که تا

بارها خواب می بینی و گریه کنان زنگ می زنی و با ناله و گریان می 

ریا " گویــی:
 
تو  به مِن نگون بخت خواب دیدم که ! ای همه کسم!ا

ن وقت جزءنمی رسم و بابام منو به زور به یکی دیگه می ده
 
مرگ  ، ا

تو را به خدا سوگند اگر مرا به زور هم به  !و خودکشی چه کنم؟

مردی دیگر زن دادند، هیچگاه ازدواج نکن. چون نمی تونم دیگر 

 " این را تحمل کنم که تو زنی غیر از من داشته باشی!

من هم می گـفتم: "عزیزم نگران نباش! چرا که اگر شوهرکت برایت 

ز اًل ااص شوهری کند، مرا به سِگ َمَحلتون هم حساب نمی کنی.

حرفات پیداست. چرا که به پارادوکس می انجامد، چرا که نخست 

می گی جزء مرگ و خودکشی چه راهی دارم و بعد از من قول می 

گیری ازدواج نکنم! چرا که خانم تحمِل همبستری مرا به غیر از 
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عجبا! چنان مرا خر فرض می کنی، که گویــی اندر اندر  خود ندارد!

خدا بوده ایم و اصِل تنازِع بقاِء داروین را در نسل تا نخستینان َخِر 

وردی، دیفرگشت نقض کرده ایم! مطمئن باش، 
 
گر بچه که به دنیا ا

یاِت ح که سگ محله و شهر هم هیچ؛ اصاًل گویــی انگار در تاریِخ 

دمی زاد، کشی چون
 
ریا از مادر زاییده نشدم ا

 
و اگر اسمم را  !مِن ا

وردند، خواهی گـف
 
ن مرتیکۀهم نزدت بر زبان ا

 
 ت: کی را می گویید: ا

... اصاًل حالم 
 
حیــــــز که مدام موی دماغم بود! ُتف به هزارتا از این ا

ورم
 
. ابدًا محِل سگ، بهم می خورد اسم این سگ رو هم به زبان ا

ره خوِد سگ،  هم نمی ذاشتم
 
اما این مرتیکۀ کـثافت ول کن نبود  .ا

خه کدفالنی عاشِق ف :و حال به ُبهتان می گـفتند
 
وم النی بوده! ا

ماده خری حاضره عاشق این مرتیکه شود چه رسد با چنین االغی 

 ."ازدواج کنه

ری 
 
بعد سارا شروع به قهقه زدن می کرد و با سوگند به سر پدر و  !ا

بادش می گـفت: "نه اتفاقًا، این شما مردان 
 
مادر و خواهر و جد و ا

 بعد می "اینطوری هستید. احساسات ما زنان خیلی لطیف است.
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زمان همه چیز را ثابت  !"چی شد؟ خوابت یادت رفت؟پرسیدم: 

 خواهد کرد."

 

 

 

 

 

ن چنان عصبی شده بودم که کلۀ االغکی ام سوت می کشید! عقلم )البته 
 
ا

باید اعتراف کنم که اندکی عقل داشتم. احتمااًل  دو سه گرمی عقلم از عقل 

 این منگول شنگول ها بیشتر بود( از باال به پا
 
بی یین  تنم خزید و  چون ا

 بستر  خویش را در کـف  پاهایم خوش یافت! روان از زانوان بگذشت و 

در این مواقع، سریع گوشی را قطع می کردم. چون دیگر عقلی در کله ام 

ک نبود.  د  ری! این عادت من بود و فکر کنم عادتی ب 
 
نبود که حرفی بزند. ا

ادم که مقبره های لوگوس و چرا که کنترل خویش را چنان از دست می د
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مد. 1نوس
 
مد و هر چه در  هم به لرزه در می ا

 
هر چه ُفش بود بر زبان می ا

مد.
 
  2دسترس بود به زبان در می ا

همینکه گوشی را قطع کردم، گوشی رو کوبیدم به دیوار. یادم است گوشی 

ن وقت ها گوشی  باکالسی بود و هر بچه ننه ای 
 
ام سونی اریکسون بود. ا

مده. منقرض  گوشی
 
دستش نبود. حاال نمی دانم چه بالیــی سر  این برند ا

 شده یا نه، اصاًل به من چه!

 

 

 

، دو واژۀ یونان باستانی (Nose/ νοεῖν)و نوس  ( Logos/ λόγος)لوگوس  -1

هستند که معانی بسیار دارند و در طی تاریخ فلسفه، چون عروسک هایــی 

س به بازی گرفته شده ان نکه در اینجا هر دو بخیمه شب بازی، ب 
 
ه د. خالصه ا

 معنای عقل هستند.

مقصود این است که هر چه به دستش می رسید، می شکست. شکستن صوت  -2

وای خود را دارد و نویسنده 
 
برای این دو جملۀ نثر مانند، بازی می کند. و ا

 همانطور که برای دو واژۀ یونانی  فوق، فالسفه بازی می کنند.
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ر  خ یابان و گوشی در پیاده رو به خواب رفته بودند. ُتند باتری گوشی ام س 

ز می  ز و  ن سو، همچون خرمگسی و 
 
ُتند نفس می کشیدم و این طرف و ا

کردم. با خودم حرف می زدم و مدام به خودم ُفش می دادم. پا در هوا معلق 

سمان. در یک کالم، در عالم  برزخ بودم  بودم.
 
نه روی زمین بودم و نه در ا

 چنین زمزمه می کردم:  و در خود

شفته را در پشت سر  ]قایق[ اکنون زورق » 
 
اندیشۀ من که دریایــی چنین ا

 نهاده، بادبان برداشته است تا در روی امواجی نکوتر براه خود رود.

نغمه ساز خواهم کرد که در  ]برزخ[ دومین قلمرو  و اینک من در بارۀ این

دمی تصفیه میشود و شایستگی صعود به
 
ن روح ا

 
سمان را پیدا می ک ا

 
 ند.ا

 رده، سرود م]موزها که پیشتر در پانوشت شرح داده ایم[ ای پریان مقدس

، زیرا گی از سر گیردد را بگویید تا زن کمدی الهی[ دوزخ  جلد اول: ]اشاره به 

]بزرگـترین خواهر از ُنه  کالیوپه»؛ و که اینک من در اختیار شمایم

را گوی که دمی روی درینجا  «موزهاست، که الهۀ اشعار حماسی است[

 بنماید،
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]در اساطیر یونانی، پیکاها  پیکا»تا نغمۀ مرا با نوای خوش خویش که 

دختران  ُنه گانۀ پیروس، پادشاه مقدونیۀ یونان بودند که مدعی برتری بر 

موزهای ُنه گانه بودند، که در نهایت بر اساس توافقی از پیش تعین شده، 

ن ها
 
وا را  کالیوپه ا

 
 -ز خوانی یک به یک شکست می دهد و نه خواهردر ا

پولو، ایزد خورشید و هنر و موسیقی، بدل به گنجشک  -پیکاها
 
بدست ا

های نگون بخت جاذبه اش را احساس کردند و امید بخشایش را «[گشتند

 1«از کـف دادند همراهی کنند.

در حالی که این سرود رو زمزمه می کردم و جیک جیک  گنجشک های 

کابل های برق، که گویــی به من  دیوانه می خندیدند، در هوا  نشسته بر

مدم.
 
دست از جفتک  همچون باد پخش می گشت، به مرور به خود ا

انداختن کشیدم و به سراغ زوج  گوشی و باطری رفتم. خوشبختانه، گوشی 

ش روی بدنۀ گوشی افتاده بود و شیشۀ محافظ   ام روشن گشت. اندکی خ 

 بود.دوربین ترک برداشته 

لیگیری، کمدی الهی، ترجمۀ شجاع الدین شفا، تهران، انتشارات امیر  -1
 
دانته ا

 -533، جلد دوم: برزخ، بیت های نخست سرود اول، صص 1335کبیر، 

514 . 
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نچنان 
 
شدم که با خود گـفتم: گور  بابای مینوتوری اش!  عصبانی و مضطربا

بیرستانی ان  د. یکی از دوستبرومبه سوی خیابان هشت متری  بهتر است که

ان بود در این خیاب ام در دانشگاه پیام  نور اورمیه تحصیل می کرد. دانشگاه

می خواستم با یکی حرف  و با خوابگاه چندان فاصله ای نداشت. چرا که

یم.درد  دهشناک بزنم تا از این 
 
ر ا اما هر چه تقالء کردم، نتوانستم قدمی  بد 

ری! ب بردارم. کامل افلیج شده بودم.
 
 مبتال شده بودم. 1هیستری  ها

 

 

 

 

یک نوع اختالل روانی است، ناشی از اضطراب و استرس.  Hysterieهیستری  -2

ی این بیماری، جسمانی اند. بدین معنا که شخص در ظاهر به یک نشانه ها

بیماری جسمانی مبتال شده، اما هیچ علت پزشکی برای این اختالل روانی  

دلیل اضطراب ممکن است شخص شخص وجود ندارد. برای مثال، به 

احساس  فلج بودن کند. این نوع اختالل روانی، برای برخی از سربازان در 

 جنگ، روی می دهد.
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وردم. خالصه نمی 
 
دانم چه مدت طول کشید تا حالت  طبیعی ام را بدست ا

بزرگوار، عرض کنم که: هنوز چند گامی بر  1جناِب سید حامید بِن احمدی

هان سارا با من تماس گرفت. اندک مدتی شوکه شدم، نداشته بودم که ناگ

لویــی از من در نیامد، که معشوقه ام با  اما در نهایت جواب دادم. هنوز ا 

 گریان مدام می گـفت: 

ریا جانم! ای وجودم! ای هستی ام که بی تو نیست شوم! مرا ببخش  -
 
ا

زرده خاطر ساختم، که گوشی  همراهت را خاموش 
 
چنان تو را ا

 کردی!

 

ز زبان  ا ر دو جلد  ُدن کیشوت را ویسنده، از سروانتس تقلید می کند. سروانتس، هن -1

ورده است. به 
 
سید حامد بن انجلی، در قالب  روایتی تاریخی، به رشتۀ تحریر در ا

مروزی در ا ی از شبه جزیرۀ اسپانیا و پرتغالواسطۀ تاریخ، می دانیم که قسمت عظیم

که در نهایت  در دهۀ پایانی قرن پانزدهم، یعنی  قرن هشتم به دست مسلمانان افتاد،

وتاه کدر عصر  حیات  دو میگل سروانتس، دست مسلمانان کامل از این شبه جزیره 

 و محو گشت.
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د، نمی دانم که سارا سوار بر خر  شیطان بود یا خر  شیطان 
بله جناب  سی 

ی  
 
ر یک کالم د 1اس! جل الخالق! زن چیست و نه کیست؟!الن  اه  سوار بر او!ا

ب و هوای این کلۀ نازنین چه بوده و 
 
نفهمیدم و هنوز هم نفهمیده ام که ا

فتابی، برفی، بارانی و طوفانی و خالصه.
 
 هست؟ ا

اندکی مکث کردم و در خویشتن  خویش، غرق گشتم. چه خبر است! خر 

ن، بعدتر باز این! ای خدا! تو را گواه تو خر یا شیر تو شیر! 
 
حال این، بعد ا

ت، می گ دمی زاد نیست و یا دیوانه است! ثبات شخصی 
 
یرم این دخترک یا ا

برابر صفر ،یا بهتر بگویم: مجموع بی نهایت صفرها! به حق می گویند که 

ید.
 
ن می ا

 
 ارزش  صفر در خودش نیست، بل در عددی است که پیش از ا

 

 

  

ن، گونه توهیخوانندگان  بزرگوار و عزیز، ابدًا در اینجا، خدای نکرده، مقصود هیچ  -1

برتری پنداشتن مرد بر زن )که این دو جنس برابراند و مکمل هم( و یا هر برداشتی 

بانه نیست و نخواهد بود. در اینجا، صرفًا جنبۀ لطیفه گویــی مقصود است، 
 
حقارت ما

ت اصلی داستان، بارها، خود را گوسفند و االغ خطاب می کند.  همان طور که شخصی 
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ری! سارای من، شخصی ت
 
ب و هوای ا

 
یک پیرزن   ُخلق   و اخالقش دقیقًا ا

ن مرتیکۀ مینوتوری به ارث برده است. بیست و سه کروموز 
 
م  وخرفت را از ا

1 

دمیزاد! اگه بیست و سه کروموزوم  
 
 مینوتوری! نصفش گاو و نصف دیگرش ا

مد! کاش گاو به دنیا می 
 
مادرش نمی بود، بی گمان ُکلُهم گاو به دنیا می ا

دم
 
مد و نه ا

 
ن وقت من  االغک، عاشق این ا

 
نمی گشتم و  2هلنی زاد! ا

 خونی ریخته نمی شد و هیچ سگی هم به هالکت نمی رسید!

1- Chromosome ژنتیکی که در درون هستۀ تمامی ، به زبان ساده، همچون بسته های

و ژن ها همراه با پروتئینها در این بسته  DNAسلولهای سازندۀ اندام ها قرار دارند و 

رند. همان طور که اثر انگشت هر شخصی منحصر به فرد است، کروموزوم ها جای دا

 46)یا بهتر: ژن ها یا ژنوم ها(ی هر انسانی، مختص به خود  اوست. انسان مجموعًا 

 کروموزوم دارد، نصفی از مادر و نصفی از پدر.

2- Helen/ Ὲλένη)دختر زوئس )خدای خدایان  ، در حماسۀ ایلیاد  هومر )هومروس ،

شهر  اسپارت( و همسر  منالوئس )پادشاه میسنی  -نانیان باستان( و لدا )ملکۀ دولتیو

گاممنون
 
س زیبارو که پاریس  -و اسپارت و برادر ا رهبر یونانیان در جنگ تروا( بود. زنی ب 

پادشاه و ملکۀ تروا که شهری واقع در سواحل دریای اژه  –)پسر دوم  پریاموس و هکابه 

ۀ امروزی است، بود( وی را عاشق  خویش می سازد و او را از اسپارت یا جنوب  غربی ترکی

گاممنون بود( می 
 
به تروا می رباید و این بهانه ای برای جنگ  حماسی  تروا )که خواستۀ ا

تش می سوزد.
 
ن سالها خون ریخته می شود و در نهایت تروا در ا

 
 شود. جنگی که در ا
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خرش یک پار
 
یس از ناکجاباد پیدایش می شود این هم از شانس  ما! چرا که ا

عشقم را به پاریس می رباید. بی خود نیست این شهر  لعنتی را شهر  ُعشاق و 

ری! ما هم در مملکـتمان، پاریس کوچولوی
 
خودمان را داریم!  1ۀمی نامند. ا

 اما بدون  برج ایفل!

ر   منزلگاه هستی ات در  چه ب س دهشناک و سنگین مایه است
که ُدزد  دم  د 

نچه که سالیان  سال کاشته ایــیک
 
ن هجوم ببرد به هر ا

 
 ،مین نشسته و یک ا

ن هوا شود.
 
  2و همۀ هستی ات را برباید. هر چه داشتی، یک ا

 

ُمراد از پاریس کوچولو، شهر  مهاباد است. اغلب ساکنان  مهاباد، این لقب را  -1

س در یبه این شهر نسبت می دهند. الزم به ذکر است که ساخت برج  ایفل  پار

لت  تناسلی مردانه ساخته شد. مؤلف با واژۀ پاریس بازی 
 
قرن نوزدهم، با نماد  ا

ت اول  داستان 
ن نهفته است که کاماًل با حال  شخصی 

 
تی در ا می کند، چرا که نی 

ورد. خالصه معمایــی است که 
 
تی که نمی توان بر زبان ا ریا( همخوانی دارد. نی 

 
)ا

 برند!خوانندگان خود بایستی بدان پـی 

همان طور که پیشتر گـفته شد، سارا با عموزادۀ خود ازدواج می کند. مقصود از دزد در  -2

 همسایۀ هستی ات، به همین موضوع داللت دارد.
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 . هر چه زمان در مسیرش به بیشدومین بار بود، برای رفتار هلنماینگونه 

نده تر از زمان در همان بیراهه، بر سرعتش نتروپـی هم ُبرَّ
 
ی م می رفت، ا

نگهی که معشوقه ات را بیش از  1افزود.
 
اما چه می توان کرد: جزء تحمل، ا

نکه ُبت دلت گشته و عقل و شعورت را نفس  خویش دوست می داری. 
 
ا

ن نمی توان نفس کشید.   ربوده
 
است. همانا که نیم گمگشتۀ توست و بی ا

حنی ا لبپس دندان الی جگر نهادم، عصبانیتم را در خویشتنم فرو بردم و 

رام 
 
 چنین گـفتم:ا

 مشکلی نیست عزیزم! -

 پس مرا بخشیدی؟ -

اگر تو را نبخشم، کی را ببخشم. االغ اندرون طویلۀ همسایه ام را که  -

ر می کند و گوش هایم را می گزد! رع   ؟مدام ع 

نتروپـی  -1
 
شفتگی در یک (Antropy)ا

 
: در علوم، به بی نظمی و ا

نتروپـی می گویند. چنانچه برای هر سام
 
انه ای هیچ کاری صورت سامانه،ا

شفته تر می شوند. برای 
 
نگیرد، اجزاء  سامانه، خود به خود، بی نظم تر و ا

نگونه که بایسته است( انجام 
 
مثال، چنانچه نظافتچی دفتری کار خود را )ا

لوده و بی نظم تر می گردد.
 
 ندهد، دفتر با گذر زمان بیش از پیش کـثیف، ا
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فهیده بود، زد زیر خنده. او می خندید و سارا که تیکه کالم و منظور  مرا ن

من هم به دو دلیل می خندیدم. اول اینکه این سارای من تا چه حد گوسفند 

است، دوم به حال  نکبت بار خود می خندیدم؛ به سر نوشتم، که این 

این  1و زمان در این سرسرای بی انتهای هستی قایق  کوچک، با اندک بادی

ن سو می رود و جزء خد
 
پروانه ای در  ا کی می داند عاقبتمان چیست.سو ا

  2تگزاس بال می زند، در مالزی سونامی روی می دهد.

 

 

 

 

 

 اثر مارتین هایدگر، «هستی و زمان»نویسنده، تعمدًا به کـتاب  برجستۀ  -1

شنایــی داشته 
 
نانی که با فلسفه ا

 
فلیسوف بزرگ قرن بیستم، هم اشاره می کند. ا

 .ر می یابندباشند، مقصود  نویسنده را د

شوب. -2
 
 اشاره به نظریۀ ا
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 پایان کـتاب اول
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ری! زمان 
 
ن عشِق پاک و جگرسوز چقدر ا

 
. را ثابت کرد تبه خوبی ا

ن تک پسرِک پولدار 
 
خرین مالقاتمان رفتی و با ا

 
یک ماهی بعد از ا

خرین تماسهای مکرر که التماس می کردم: سارا 
 
عروسی کردی و در ا

ه حاضر نیستی با من حرف بزنی و اگر هم به جان تو را چه شده ک

زور وادار به حرف زدنت می کردم با مِن در به در شده و بیچاره 

دوِست ندارم عوضِی برو کـثافت، دیگر "اینگونه حرف می زدی: 

شغال، مزاحمم نشو"
 
 ا

زمان همه چیز را اثبات کرد: ده سال گذشت و تو دو دختر بچه 

ن پسرک زاییدی و همان طور که گـفته ب
 
ودم، در دوراِن نامزدیت با ا

ن مرتیکۀ 
 
تازه به دوران رسیده به گوشم رسید: "چی؟ هان! ا

عوضی! من و او! وا چه حرف ها! خدا مرگم دهد که به این مرتیکه 
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نگاه هم کرده باشم! کی باشد که محِل سگ هم براش قائل بوده 

 باشم؟!"

 

 

خر 
 
 کالم: ینا

رزویــی دارم و نه می ترسم»
 
 1«نه ا

 

 ادامه دارد ...
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نوشتۀ روی سنگ قبر نیکوس کازانتزاکیس، ادیب و نویسنده و سیاستمدار  -1

 یونانی.

مولف: این صرفًا یک روایت از زندگی  یک شخص بود. چه مردانی که برعکس به 

معشوقه هایشان خیانت کردند. پس برعکس: ُمشت نمونۀ خروار نیست. برای ارج 

 یات زیر را سروده ام:نهادن به مقام  زنان، اب

 

 
ُ
د ز زمــــــــر بــــــــــــس بیشتـــــــــــارزش  زن ب   ان         ـــــــــــــــــزن ت  ـــــــــــــــی به دســـــــــفته گردد هستشگـ  انــــــــــــو 

 گوهریست نهان اندر زن چو نیک بنگری    دان       ــــــــــــــشهی خون   ت ازــون  زن پاک تر اســـخ

نکه گ
 
ل که بُ ـــــــم به جنـــــــــگوی          وانــــــــاستخ س  ــــــد از جنـــو  ــــــــُــ وید زن بــــا د اهل  س  گ    ادانن و 

  نانجنس ز  میرزاخانی بود ز،بدانها مـــگوی          انـــــــــــبنازند به زور و بازو در هر زممردان گر 

م ن            است با زنان مساوی :به مردان خطابُکنم  ن که د 
 
 نرداــــــم م  ـــــــزند ز رسپس عاقل ا

س م گر چه کرده ای  برانج هنوز فرصت است توبه کردن برای          انــــــظلم و جفا اندر زمب 

نکه ز نام
 
م زند فریادزنان     ـــــــــوس و غیـــــا  انــــــــــــــدر پـی زن ب س تــــــــــاوسد همانا ـــــبدانی     رت د 

زادی  ــتی سلــــــگر اندر هس
 
ل  هست          انــــــــــــــــزن ب شود ا

ُ
 ـــــــپژمرده گردد گ

ُ
 انــــــــذر  زمــــــــــی در گ
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