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مقدمه

شد و در آن ازتشکیل با حضور رضا شاه شمسی، جلسه هیات دولت وقت 1312در بهمن ماه سال 
مرحوم از یک سو . آن سخن به میان آمدهاي بایی و شکوه ابنیه، عمارات و کاخزی، موضوع آبادي تهران

عنانِآنان در این مقال زبان به تحسین و تمجید شهر گشودند و برخی ازسایر وزرا دیگر از سوي و 1فروغی
، با انگاردي پایتخت را نادیده هاکه پیشرفتبی آن2در این میان مرحوم علی اصغر حکمت.ربودنداز کف خود 

تخت شکی نیست ولی تنها نقص آشکار آن اینست البته که در آبادي و عظمت پای": لحنی محتاطانه چنین گفت
اه رضا ش".نوین از این حیث از دیگر بالد بزرگ عالم، واپس مانداین شهرِحیف است که که انیورسته ندارد و

".بسازید.خوبخیلی": گویدپس از تاملی کوتاه یک جمله می

فراوانی وجود داشت که صاحبانشي اهزمینجا که و  از آنگرفتدرروزهاي بعد بحث انتخاب زمین 
، بحث داغ شکستندسر و دست میبه دنبال داشتی سود کالنبه چنین موسساتی که مسلماًشانبراي واگذاری

آباد هاي بهجتزمیني عرصه3به نظر موسیو گدار. پیشنهاد گردیدآباد لیه و بهجتجالزمینفقرهدوالنهایه. شد
جلب کردند را 4آباد نظر وزیر مالیه وقتگروهی از مالکین اراضی بهجتامابود گیر ها سیلتنگ و موقعیت آن

در جلسه هیات دولت به سختی بر هممرحوم داور. دانشگاه خریداري نمایدها را براي تاسیسهاي آنکه زمین
لوم شد که گیري معپس از رايو سرانجام شرد و نظر بیشتر اعضا را جلب کردآباد پاي فبهجتخرید اراضی 
.نداهآباد را برگزیددولتیان بهجت

دارجلسه وزرا وشاه به که ناگهان رضاماجرا بوداین شکسته و ناامید ناظر علی اصغر حکمت دل
مرحوم فروغی کردید؟میچهکه دنکمیال م معمول از مرحوم فروغی سئوپس از اندکی به رسوشودمی
.آباد و دیگري جاللیهیک بهجت:شدهپیشنهاد و دو محلهانشگاه بودصحبت انتخاب زمین براي دکه گویدمی

آن کم و يعرصه. آباد شایسته نیستبهجت. جاللیه را انتخاب کنیدباغ":گویدمیاز اندك تأملی پسشاه 

که در آن روز ریاست وزرا را برعهده داشت1
کفیل وزارت معارف2
مهندس در خدمت وزارت معارف3
مرحوم داور4
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دولتیان در برابر این سخنان".اممن همه این نواحی را با اسب گردش کرده و دیده. گیر استاراضی آن سیل
.ر کام کشیدندقاطع، زبان د

که باغ این . تهران قرار داشتآباد و خندق شمالیِو مابین قریه امیرآن روز باغ جاللیه در شمال تهرانِ
هاي حکومت ناصرالدین قمري در واپسین سال1300حدود مثمر بود، در مثمر و غیرسالِپوشیده از درختان کهن

تاجري ترك به نام حاج و در آن روز در مالکیته بنا شدهام جالل الدولاي به نشاهزادهشاه قاجار به فرمان
.اتحادیه تبریزي بودرحیم آقاي

به مبلغ صد هزار تومان از این تاجر خریداري شد و ریال و جمعا5ًباغ جاللیه از قرار متري باري 
طراحی . لیات ساختمانی در آن شدي عمگذاري، طراحی و اجرابه سرعت مامور تعیین حدود، نردهموسیو گدار

دانشگاه را هاي اطراف و داخل نخست طرح خیابان.ر عهده گرفتپردیس دانشگاه را نیز همان معمار فرانسوي ب
گستر چنار سایهباشکوه و هاي ، عملیات اجرایی با کاشت نهال1313ید در پانزدهم بهمن ارائه کرد و پس از تائ

تبدیل تمدن مغرب زمین علوم جدید و به بستر اصلی ارتباط با رسماًتهراندانشگاه . ها آغاز شدر کنار خیاباند
. گردید

نشان رسمی دانشگاه تهران

که به ست از نقشیبرداشتی،نشان دانشگاه تهران که توسط دکتر محسن مقدم طراحی شده است
دوره دیده شده است هرهاي این ها و نقوش مهاي دوران ساسانی، نقش برجستهصورت گچ بري شده در محوطه

این نقوشِ.مکشوفه از شهر ساسانی تیسفونيست از پالك گچ بري شدهو در این مورد به طور خاص برداشتی
یران مورد استفاده بوده است و در نتیجه در بین طوایف مسکون در انیز داغ احشام مورد اشاره به ظاهر به صورتِ

ي تزئینی حاشیه. ه استشدفرد صاحب آن بوده زده میمالکیت بر هر چیزي که به عنوان نشان توان گفت که می
ته و در دوران رفبه کار می5که از دوایر ریز تشکیل شده نیز در دوران هخامنشی به عنوان یک عامل تزئینی

.بري مورد استفاده داشته استمهرها و گچها،ساسانی نیز در سکه

هامخصوصاً در سکه5



١٠

هنخستین ساختمان دانشگا

نقشه محل .دشروع شساختن این بنادر اوایل اردیبهشت.شگاه بودر کالبدشکافی نخستین ساختمان داناالت
هاي نظري به ویژه آموزشو آمفی تئاتر نگهداري اجساد در طبقه زیرزمین و تاالرهاي کالبدشکافی در دو طبقه 

زمان با همشمسی1313دهم بهمن ماه در پانز. خاتمه پذیرفت1313ماه اواخر ديمرحله اجرا گذارده شد و تا 
در محلی که اکنون پلکان جنوبی ر رضا شاهتأسیس دانشگاه با حضولوح یادبودِیگشایش تاالر کالبدشکاف

.ست در دل خاك به امانت گذاشته شدپزشکیدانشکده 
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تقدیر و تشّکر

ران عزیزي کـه در  سرويهاي بی شائبه همهز تالشحقیر الزم است ا  محقق  بر این   در ابتداي این تحقیق   
اسـتاد محتـرم راهنمـا        از ارشادات و مواصـی گرانـسنگ      . گرش بودند، تقدیر و تشکّر نماید     ها یاري طول این سال  

ود قطعـاً   بـ نمـی امیر عطاپور ابرقویی که اگر لطـف ایـن دو تـن           آقاي  و استاد محترم مشاور     خانم مهرناز منصوري    
کـه در طـول   اش راتک تک اعضاي خـانواده داند نگارنده بر خود می همچنین. نشسته ثمر نمی  نوشتار حاضر ب  

.بسیاري  به جان خریدند، سپاس گذارد تحصیل مشکالت پر فراز و نشیب سالیان 

انکلید واژگ

:فارسی
رضایت . دانشگاه. قحقو. ي شبسایه،سیبیئوالن امر، الف، ب، پ، مقتول، بیقتل، دانشگاه، قتل عمد، مس

صبح8کالس ساعت . بسیج. والدین

:انگلیسی

Kill, University, Murder, Agents, Alef, Be, Pe, The Dead one, BBC, Shadow of
The Night, Law, University, Consent, Parents, Basij, Wake up call
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کلیات: فصل اول

اشیاي دانشگاه: مبحث اول

ن اشیاي تحت عنواها را توان آنمحوطه و سایر موارد که در کل میبه توضیح ساختمان،حثدر این مب
.پردازممیمربوط به دانشگاه خواند

: ي دانشگاهمحوطه

ست که هر دانشکده به تمام مساحت دانشگاه منهاي مساحتیدر این نوشته ي دانشگاه منظور از محوطه
کاري بزهي شده است و در نقاطی هم که سکارسبزهر بسیاري نقاطاین محوطه د. خود اختصاص داده است

به دو و سه که دوستیآمد دانشجوهایورفتسایر نقاط محوطه هم مسیر. دوشمیسازي ساختماندارد نیست، 
.درونبه سه در آن راه می

راه که داردشکند و صد نفر صد نفر آدم است غذاي سلف میآماده شدنوقته دردالبته این قاع
ستروند و چیزي در فضاتر از همیشه راه میدیدم که همه تندمیو هر وقت که بین آن صد نفر بودمرودمی

هم بود و بود و قا غذا براي همه بود اما همیشه آن الگرچه همیشه . کند االن است که غذا تمام شودکه القا می
.ماندا ما میکه بگذشتهي مربوط بهد کرد، مثل شبح یک واقعهشکاریش نمی

ي دانشکدهمحوطه: گفتار اول

براي همـین بـراي    ؛ي دانشکده از پیش روشن است     ي دانشگاه تعریف محوطه   با توجه به تعریف محوطه    
ي ایـن   محوطـه . پـردازم ي حقـوق مـی    دانشکده يبدون اشاره به آن به بررسی محوطه      ي بحث جلوگیري از اطاله  

ي هو از طبقـ    داخل دانشکده سـه طبقـه دارد      . ودشیاط خلوت تقسیم می   خل دانشکده و ح   دا دانشکده به دو بخشِ   
بینیـد دیگـر و مـی   به یک سـالنِ    رسیدمی دامه بدهید و این راه را ا    بپیچید  بلند   روي درازِ توي یک راه   دومش اگر 

تا اتـاق دارد و  30خودش سه طبقه دارد و توي هر طبقه هم،ساختمان که آن سالن هم که چسبیده است به پشتِ        
.شد وجود داردخواهد به آن اشاره دانشگاه که در ذیلتوي هر اتاق هم یک استادِ
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همین تفاوت باعث . یکی بوفه است و توي یکی نیستو توي هاي دانشکده هم دو تاستحیاط خلوت
6.باشد و یکی همیشه سوت و کور که یکی همیشه غلغلهشده است

ي دانشکده بکنم کـه یـک گیـت ورودي    خانهبه کتاب  ییناسب است که اشاره   کمیل این بحث م   براي ت 
ن دیـد . هاي دانشجویان استدهیم به پیرزنی که متصدي گرفتن کیف    دارد و دم آن کیفمان را تحویل می       بزرگ  

آن . آیـد خانـه بـشود پـیش مـی    خواهـد وارد کتـاب  ست که براي دانشجویی که می    آن پیرزن همیشه اولین اتفاقی    
جا داده شده نشسته است و دارد با چشمی کـه  ها هاي مختلف توي آنکیفي چوبی که   پیرزن در بین کلی قفسه    

بارهـا بـه محلـی کـه آن زن نگـاه             مـن . کنـد رو نگـاه مـی    هاي زیرش تا روي گونه رسیده مستقیم به روبه        چروك
آن زن دارد بـه  رسـد اول هـم بـه نظـر مـی    يطور که دفعهام که همانتر شده ام و هر بار مطمئن    کند نگاه کرده  می

که کیفی روي آن بیفتـد و زن بـا دیـدن آن     ست مگر این  خوان خالی این پیش . کندرویش نگاه می  بهپیشخوان  رو  
قیمتی توش نباشه که چیز گرون":به دانشجو بگوید   به دانشجو نگاه کند و یک جمله      کیف سرش را باال بیاورد و     

".مسئولیت قبول نمی کنم

خانهکتاب: گفتار دوم

لن اول که در سمت راست در سا. دوشه به سه سالن و یک اتاق تقسیم میخانیم و کتابروو داخل می
د و هر آیوجه از آن اتاق بیرون نمیهیچها بهد و این رسالهوشداري میهاي دانشکده نگهرسالهستورودي

و ها را هم به هیچ وجه نداردردن آنو حق کپی کنویسی کندها رود باید از روي آنرها کار داکس که با آن
هنش گذاشته بود و به هر نحوي شده از گیت رد کرده اها را زیر پیرها یکی از آن رسالهیک بار که یکی از بچه

.انداختندهخوابگاه شادي و هلهله به رابود همه در اتاقِ

د و در انتهاي آن هم یک در وشر دیده میکه در وسط آن دو دستروییاهدر سمت چپ ورودي ر
بدون این که کسی کند که اگر زنگ آن را بزنید،میخانه راه پیدااول سمت چپ به مخزن کتابدرِ. دیگر

رپیچ د که از آن ماوشروي دانشجو باز میبهبزرگ روي مارپیچِپلهیک راهد وکنآن را باز میدرِ،چیزي بپرسد

انشجوهایی که دور و برم سیگار به دخوردم وه داشت میمن همیشه غذایم را توي حیاط خلوتی که بوف6
یاط خلوت سوت و رفتم و توي حکردم و بعد میزدند نگاه میها حرف میکشیدند و از سیاست و دادگاهمی

.کشیدمرا میخودمکور سیگار
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کنار هم با تقارنی که انگار تمامی نداردد که رسهاي کتاب میي زیادي از قفسهمجموعهرود بهکه پایین می
ز انتهاي اتاق ا.دآیجا میو بوي گرد و خاك و نفت در آنهستندها کهنه و فرسوده بیشتر کتاب. اندقرار گرفته
که یک مردبیندمیرودمیکه به آن سمتند و دانشجوکرا متوجه خودش میکند و دانشجواي میکسی سرفه

وي همیشه باید یک تکه کاغذ با امضاي رئیس تسبیلو نشسته و دستش را به سمت او باال آورده است و دانشجو
د و با دهو در غیر این صورت جوابش را نمیبیاوردبراي اوخواهد که میراکتابیدستش باشد تا متصدي

.بیرون بکشدراهش را بههاي مارپیچکند که از پلهدست اشاره می

مـدام روي تکـه کاغـذهایی درب و داغـان و پـر از               . سـبیلو همیـشه هـم در حـال نوشـتن اسـت             این مرد 
. کنـارش اسـت  کـه  د روي یک زونکـن  کنو کاغذ را پرت می    د  کنت و پی نوشت او هم چیزي اضافه می        رونوش

.دهدجا انجام میش را آنداري از مخزن شغل دومی هم دارد که کارهایغیر از نگهمعلوم است

نشیندو مید آیمیدکنها پیدا میخواهید را از بین قفسههر بار که شانس می آورید و کتابی که می
آورد و  کند و به سمت دانشجو میکتاب را تمیز مییش استاي که توي کشوش و با کهنهپشت میز تحریر

شجو با آن متصدي داندستِيبعد با اشاره".قدیمیه. شهحواست بهش با": دگویمیرضا شاه وار یک جمله را 
روي آن کاغذي بیندد میرسو به در خروجی که میرودهاي مارپیچ باال میاز آن پلهکتاب فوق الذکر 

دقیقاً.نددبد در را میآیدانشجو هم بیرون که می".در را پشت سرتان ببندید":چسبانده شده که نوشته است
.خانه استاتاق رئیس کتابآن اتاق درِرِدرويِبهرو

یک شغل و دولتی داردیک شغلی هم در یکی از ادارات و خانه استاد دانشگاه هم هسترئیس کتاب
جلسه بیشتر فضایش بزرگِکه یک میزِستايو اتاقش اتاق خیلی طوالنیود هم داردشمرموزي که گفته نمی

همیشه رئیس پاي ثابت آن و میز در حال برگزاري جلسه هستندآن و همیشه چند نفر رويرا پر کرده است
ا روي پیشانی شان جلو هایی که تبا چادر.هم هستندايو همیشه در بین جلسات زنان چادريجلسات هست

.ندکنساکت اما پر معنا نگاه می،کشیده شده 

خانهنامه توسط رئیس کتابي وصولِطریقه

یک جمله و گیردامه را از دست او مید و نآیمیود و به سمت دانشجوشهمان زن چادري بلند می
آید و دوباره در را باز خودش میمدتی بعد . بنددمیدر را و بعد"منتظر باشآقا، بیرون بیرون ": گویدمی
.بندد، در را میبرددهد و دستش را که از الي در داخل میکند و نامه را به دانشجو پس میمی
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به سرعت به خواهد را که دانشجو میهاییجایی که کتاب. ستي عمومیخانهي سالن اما کتابتهاان
خاکستري رنگیبا پیرهن . متصدي آن همیشه لبخند به لبش است و ته ریشی روي صورتش داردونددهمیاو 

ا آن موضوع علمیِ یتوي اینترنت در مورد ایننشیند و همیشه خودش هم داردمیکه روي شلوارش انداخته
. دکنتخصصی تحقیق می

و چنان غرق درس اندها و پسرهایی که کنار هم یا جدا جدا نشستهاز دخترآن سالن همیشه پر است
سفتی زیر دندانتان چیزاگر آورند و که حتی سرشان را باال نمیهستندي تحقیق کردنگدارهاخواندن و یا گ

.افتدو کتاب از دستشان میترسند فشار بدهید از صدایش می

سایر اشیا: مبحث دوم

سازي گلی را شبیهرگی هستند کههاي مصنوعی بزهاي دانشکده از گلي گلهمه: دانشکدههايگل
ي حیات امکانات آن گل طوري بوده که نتوانسته در زنجیرهو هیچ دانشجویی تا به حال ندیده استند که کنمی

خاك کنند اما گرد وهاي مصنوعی رشد نمیي گلها مثل بقیهاین گل.ندجایی براي خود دست و پا ک
.گیردها به ایران توسط یکی از افراد مطلع به اوضاع و احوال صورت میواردات این گل. گیرندمی

و شکده حاوي ارزش تاریخی بودها به نظر طیف دموکرات داناین موزاییک: هاي کف دانشکدهموزاییک
ها در فصل تابستان انجام ي مراحل عوض کردن آنهمه. عوض شدندن به دانشگاهد از ورود مچند سال بع

ها در آن موزاییکتاریخیِارزشِده گرفتنِنادیبه نظر برخی از فعاالن سیاسی دانشجویی واقعیتِ. گرفت
ي توطئهبه نظر برخیماجرایی که. رده استداد ماجرایی پشت پاران واقعیت دیگر بود که نشان میي هزادامه

.بودمفصلی

سوت و کورفضاي حیاط خلوتِ: گفتار اول

آب را به میزان بسیار ناچیزييِ کوچکِ وسطِ آنیک حوض بزرگ است که همیشه فوارهوسطش
و به آب داخل آن حوض موجی غلتدي کوچک پایین میهم دور آن فوارهمیزانِ ناچیزآن . دهدباال می



١٦

خورد به یک شلنگ که  یک سرش توي حوض آید تا میموج همیشه توي آن حوض جلو میآن دهد ومی
.شکندمیرا افتاده و آن موج 

هارم به اینکه وقتی ساعتمفصل را به این دلیل آوردم که توجه شما را مبذول دااین توصیف تقریباً
ست که آید همین چیزيیرش میسیگار بکشد تنها چیزي که گبنشیند و ي سکوروي آن حوض روبهروکسی

.کنمشآن شدم تا توصیفدر پاراگراف فوق بر 

چیزي که شما را متعجب اگر روي این سکو بنشینید . رسیم به سکوي توي حیاط خلوتبعد می
یک د حتما ست که اگر توي آن بیفتیتو خالیعمیقِي درازِکه پشت آن سکو یک استوانهن است کند ایمی

یک در فلزي هم هست که به آن استوانه آن در عمق تر این است کهچیز عجیب. شودن معیوب میاجایی از بدنت
.ه سکو کشیده شده است ادامه داردجا کتا آنخالی این استوانه .قفل زردي آویزان است

تاریخی ندارند و از ها دیگر ارزش البته این موزاییک. اییک شده استهم موزمابقی حیاط خلوت
لب هم گوشه هایشان پریده است و و اغشود دید ي متعارف است که توي هر حیاطی میهاموزاییکهمین 

.کشندز بینشان به سمت خورشید فریاد میهایی اسبزه

:کندمینظرات مختلفی در مورد این که آن در فلزي به کجا راه پیدا

بزرگ پشت ند و با دیدن آن سوراخِرخونشینند و کلوچه مینظر کسانی که گاهی روي آن سکو می: نظر اول
.خانه استموتوردرِ: شوندزده میسرشان هیجان

باال نگاهی به داخل آن تاریکی کشند و از ایستند و سیگار مینظر کسانی که باالي آن سکو می: منظر دو
.کنندبراي خفه کردن استفاده می: دازندانمی

ي چشم به ها از گوشهآن. نخ 10کشند و حداقل گار میسیشینند وننظر کسانی که روي آن سکو می: سومنظر 
.چیزي در مورد آن مشکوك است. اتاق متعارفی نیست: کنندآن نگاه می

.    هاي آن حیاط خلوت هم همیشه چند دانشجو در حال تنهایی راه رفتن و سیگار کشیدن هستنددر کنج
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بررسی هم کالسی ها: مبحث سوم

هایی که براي افزایش رتبه درس کنار کارمندهایم ،کالسیاول دانشگاه کنار همسال ازاین حقیر
با کشیدم او سمان بود و همیشه من که سیگار میخواندند و کنار یک قهرمان پاراالمپیک که توي کالمی

.کردمگذشت، اموراتم را سپري ویلچرش و در حال تعریف خاطرات قهرمانی  از کنارم می

ها در اه آمده بودند و باز هم بیشتر آنهاي مختلف به دانشگهاي من تازه از شهرستانهم کالسیبیشتر
د و هیچ انلوم بود که شب قبل درست نخوابیدهآمدند معها که به کالس میکردند و صبحخوابگاه زندگی می
خوابید و بود که همیشه زود میهاي خوابگاهند چرا که یکی از بچهن جزوه نداشتاي به نوشتکدامشان هم عالقه

.کردنویس میهایش را با دو رنگ خودکار پاكجزوه

رفتند و آمدند و تنها میگروهی که تنها می. شدنداي شهرستانی به دو گروه تقسیم میهکالسیهم
ایی تآمدند و چندتایی میشدند و گروهی که چندخوري دیده میس و گاهی دم در سلف غذاگاهی توي کال

بازي را تمام ها مسخرهبچه": بگویدهمیشه بینشان کسی بود که به بقیه شدند و رفتند و هیچ وقت ساکت نمیمی
".بخواب معامله": دادجواب میبا یک جمله ها همیشه و یکی از آن"کنید

د و چه کسی بود؟ او اصفهانی بود و پدرش فرهنگی بو"بخواب معامله"گفت اي که میکالسیاما هم
چیز را و کرد که اینکرد که برویم اصفهان و کنار زاینده رود قلیانی چاق کنیم و هی اصرار میرار میهی اص

او خودتان بخورید وکنم مال شماست،گفتیم که خواهش میکرد بخوریم و ما هم میآن چیز را که تعارف می
.ستجور میلتان اگفت که هر گذاشت توي یخچال، میهم که سوغات اصفهانش را می

.بیشتر صحبت خواهم کردکالسی بعداًاز این هم

. هاي تهرانیکالسیشهرستانی را گفتم و رسیدیم به همهاي کالسیهم. گردیمها برکالسیبه مبحث هم
رفتند و گاهی توي آمدند و تنها میگروه اول که تنها می. شدندمیهاي تهرانی هم به دو گروه تقسیم کالسیهم

و یکی دو شدندد و گاهی هم با این و آن دوست میکردنو دم همان سلف چند کالمی صحبت میس کال
کس خورده هاي جگري که هري تعداد سیخخوردند و دربارهرفتند و جگر میباري دسته جمعی به جگرکی می

بقیه به خاطر آن از شدند وبعد هم دم در جگرکی از هم جدا میزدند زیر خنده و کردند و میاست شوخی می
.کردندروز خوب تشکر می
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یشتر رفتند و بجمعی میآمدند و دستهآمدند و همیشه دسته جمعی میتر دانشگاه میگروه دوم اما کم
ي هنر هاي رشتهبعضی از بچهگذراندند کهیي دانشگاه مکاري شدههاي درختوقتشان را توي یکی از محوطه

. دادندها به موسیقی گوش میو آنکردندجا ساز تمرین میآن

ي حقوق دانشکدهرشته7استادان: مبحث چهارم

کم بیشتر درد و دل کردند و کمخوانده بودند و درد و دل زیاد میدر فرانسه درس : استادان گروه اول
.شدها سپري می، وقت کالسآوردکردند و حرف هم که حرف میمی

شد درس خوانده بودند و بیشتر از نوشتن یک ه خیلی به آن اشاره نمیدر جایی ک: استادان گروه دوم
مند بودند و گاهی از آخرین متدهاي تدریس در ي کالسی عالقهبه چاپ تقریراتشان طی یک جزوهکتاب

.کردندسرتاسر جهان صحبت می

کارمندان و سایر پرسنل دانشکده: مبحث پنجم

ها د داشت و هر جور آدمی بود و بعضیاغتشاش فراوانی وجوهار این گروه اما برخالف سایر گروهد
ها زبان فارسی آوردند و برخیها به قدري مهربان بودند که عرق شرم بنی بشر را در میآور بودند و بعضیرعب

.بریدندآوردند و سر نمینمیگاوي دم در ي بنی بشرها خیلی براي مراجعهفهمیدند و بعضیرا خوب نمی

:گویدتاسیس میهاي اول ورد وضعیت اساتید دانشگاه در سالعلی اکبر سیاسی در خاطرات خود در م7
صبح زود به منزلش .مداشت؛ دعوت کرد از او عیادت کندرد اعتمادالسلطنه قراگوزلو، وزیر فرهنگ، چشم

در .اي از استادان دانشگاه را دیدم که گوش تا گوش نشسته بودنددر اتاق انتظارش عده. رفتیم) باغ بهاءالملک(
که چشمش را معاینه کردم و دستور الزم را دادم و خواستم خارج پس از این.اتاقی که دفترش بود مرا پذیرفت

: گفت» دهید؟ویا امروز در اینجا کمیسیونی از استادان تشکیل میجناب آقاي وزیر گ«: شوم به او گفتم
شوم به آیند که وقتی من از دفترم خارج میآقایان بیشتر روزها صبح اینجا می. کمیسیونی در کار نیست«

».وزارتخانه بروم خودي نشان داده سالمی کرده باشند تا فراموش نشوند
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سیگار در دانشگاه: ششممبحث

به سیگار کشیدن یا اولین واقعیت در مورد سیگار کشیدن در دانشگاه این است که دانشجو در دانشگاه 
منظورم این است که اگر کسی بیرون دانشگاه تکلیفش را با سیگار روشن نکرده باشد. کندنکشیدن فکر می

. کندتوي دانشگاه تکلیفش را معلوم می

ي سیگار که اولین بار ایدهگیري کردگونه نتیجهاینتواناستداللی که در فوق ذکر شد میبه با توجه 
کنند و کنند و آن را آبیاري میور میها این جوانه را باربرخی. زندیجوان دانشجو جوانه مدر ذهنِکشیدن

کنند و بعد پرت د و آن را بو میرونها یکی دو باري با این جوانه ور میبرخیکنند و حتی کود به آن اضافه می
کنیم و توجه خود را به گروه دیگري از این تر بندي خود را ریزبرد این نوشته باید طبقهبراي پیش. کنند می

هاي متفاوت دانشکده بررسی بچهعنوان کلیِها را تحت توان آناي که میدسته. مبذول داریمهاي سیگاري آدم
.کرد

ي متفاوت دانشکدههابچه: مبحث هفتم

ام مخفی که خودشان معنی آن را یک پیغ. ي اول یک نشانه استموي افراد اخیر در وهله:  اد اخیرموي افر
. شوندتر معناي موي این افراد را متوجه میکمبقیه افراد دانشگاه . دانندمی

ها به چشم دیگران ساده تفاوتهاي چشمگیري دارد که ممکن است این تیپ افراد اخیر تفاوت: فراد اخیرتیپ ا
. اهمیت استخود این افراد بسیار پربیاید ولی به چشم 

ها معنایی یکه و ، چون معناي ریش هر کدام از آنایستریش افراد اخیر ماجراي پیچیده: رریش افراد اخی
.کندست و در زمان هم تغیر میشخصی

به نظر برخی به شدت گرم و ،نظر برخی به شدت مغرورانهنه، بهه شدت متکبرابه نظر برخی ب: لحن افراد اخیر
.ستصمیمی
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چینگ و اوشو گرفته تا کیمیاگر و میالن کوندرا و قاد به طالع بینی هندي و کتاب ییاز اعت: اعتقادات افراد اخیر
ز بورخس و هایدگر و دریدا و احمد فردید و سروش و احمد کسروي و از بعضی اعتقادات سلبی که هیچ چی

".ها هیچ چیز نگوییم بهتر استبچه":گویندی هم که دائم یک جمله میمهم نیست و کسان

بندري، کافهاز قبیل آشپزي با کتاب نجف دریاامورات مختلفی: پردازندها میاموراتی که افراد اخیر به آن
. ي سکوتازي، شایعه پراکنی، کتاب خواندن در تاکسی و روزهببطريرفتن،  سفر به کویر و

در دانشگاهمنحضور ي تاریخچه: مبحث هشتم

ي حقوق و علوم سیاسی ي دانشگاه قبول شدم و به دانشکدهي خیلی خوبی در امتحان ورودمن با رتبه
در محترم مختلفی بعد در دانشکده مشغول به کسب علم شدم و از حضور اساتید . دانشگاه تهران راه یافتم

هاي ارزشمند خودشان ها با راهنماییي این سالکه در همهاي هاي علمیستوانها. مند شدمدانشکده بهره
.کردندبازترالمقدورو حتیترعلم را براي من باز و بازهايدریچه

ه خود جلب را بتوجه مها به دالیلیچند تن از  آنمحترمهايان توجه است که در بین این استوانهشای
.را به طور اجمال بیان نمایمها هر کدام از آنفضایلمداننمودند و من بر خود می

حاضر بود و هاي خودکه رئیس و استاد دانشگاه بود سرکارهاییي سالایشان در همه: استاد محترم مفتخر
.که این روي من تاثیر بسیار زیادي گذاشتدادکارهایش را انجام می

ي شیرین شد و با لهجههاي باالتر نصیب یک دانشجو میسالاي بود که دراین استاد هدیه: یشمساستاد محترم 
مند ها بهرهداد و ما از آن درساش را به ما جوانان جویاي نام میهایی از زندگیاي که داشت درسشیرازي

. دادندشان قرار میي زندگیها را سر لوحههایی هم بودند که آنشدیم و دانشجومی

ي ما دانشجویان مدتشان همههاي بامزه و کوتاهحافظگیاستاد خندانی بودند که با کمایشان: استاد محترم شامل
.شادي را از ایشان گرفتمدلکردند و من درسرا دلشاد می

این استاد یک مفهوم کلی است؛ یعنی استادهاي محترم فقه . یستاین استاد محترم یک استاد ن: استاد محترم فقه
نشگاه با هیبت هاي دارواستاد محترم فقه در راه. شودتاد محترم فقه بررسی میوم کلی اسمفههمه در تحت 
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ر پاسخ ن مرد، با دیدن لبخندي که دهاي راستین و استوار آدیدن قدمرود و ما دانشجویان بافراوان خود راه می
خود دارد، با دیدن برخی افکار و اعتقادات دینی يآید، با جدیتی که در اشاعهاش فرود میبر چهرهبه دانشجو 

کند و خالصه با دیدن باز میها در راه بیان حقیقت را بین دانشجوبانیهاي زبانی اوکه راه گستاخی زگستاخی
.گیریم، تحت تاثیر قرار میمفهوم کلی بود و نه انسانی جزئییک این که می توان 

دانشگاهتاریخ: مبحث نهم

ن با شش دانشکده طب، فنی، علوم، علوم معقول و منقول، ادبیات و حقوقافتتاح دانشگاه تهرا: 1313بهمن 15

هاي دولتی تحویل خانهاز مریض....ات بالصاحب را مخفیانه دکتر، حتی براي اولین بار اجساد امو....ي به نوشته
وص مملو هاي مخصآورد و در سالن زیرزمین در محفظهگرفته و در اتوموبیل شخصی خود به تاالر تشریح می

.داداز محلول ضدعفونی قرار می

دانشجو886دانشکده حقوق، پزشکی، فنی، علوم و ادبیات با 5اولین دوره پذیرش دانشجو براي : 1314

اعتصاب دانشجویان دانشکده فنی در اعتراض به کمبود وسایل آزمایشگاهی و استاد: 1315

ن توسط نیروي پلیستظاهرات دانشجویان دانشکده علوم و سرکوب آنا: 1324

اعتصاب دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به مسائل آموزشی: 1325

پیمایی دانشجویان دانشکده حقوق در اعتراض به انتخاب عبدالحسین هژیر به نخست وزیري، راه: 1327خرداد 
درگیري با پلیس

اي ست که بعداً معلوم شد هم توده8یتوسط ناصر فخرآرائتیراندازي به شاه در دانشکده حقوق: 1327بهمن 15
.و هم متعصب مذهبی

قدي کوتاه، پاهائی وي با :در ناصر فخر آرائی را در این جا ذکر کنم، پحسین فخرآرائیشایسته است داستان8
لیه خانه، تقسیم اموال بین حکم تخ. دارائی بودپاسبان و مامور اجراي،به شکل پرانتز و ابروهائی پرمو و کمانی

لک و آن دست روي این مماحکااین در جریان اجراي .کرداجرا میدالنه را سنگ... وال وورثه، مصادره ام
ناصر فخرآرائی از جمله این مادرِ. کرد، صیغه میحمایتيشوهر مرده را با وعدهگذاشت و زنانِمیملک 
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هاي اطراف در حمایت از تن از دانشجویان در دانشگاه تهران و خیابان2000تظاهرات بیش از : 1332مهر 16
دکتر مصدق و اعتراض به رژیم کودتا

شکده فنیادامه تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران و شهادت سه دانشجوي دان: 1332آذر 16

تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به ورود نیکسون: 1332آذر 18

تظاهرات دانشجویان در دانشگاه تهران و حمله به دکتر اقبال رئیس دانشکده پزشکی و آتش : 1339اسفند 14
زدن ماشین وي

کشتار و سرکوب در دانشگاهاعتصاب غذاي دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به جو: 1342فروردین 21

اعتصاب دانشجویان: 1345بهمن 

تظاهرات دانشجویان در اعتراض به شهادت جهان پهلوان تختی: 1346دي 

انفجار بمب در دانشگاه تهران: 1351اسفند 18

....

تاسیس کانون بازنشستگان دانشگاه تهران: 79و اردیبهشت 

ناصر را که . که زنان دیگري هم درآن بودندشدپامنار تهراناي قدیمی حوالی خیابان د که وارد خانهها بوصیغه
! صیغهفسخ. بدنیا آورد، از خانه رانده شد

ارزانِخریدِو سرگرم بود پدرش هنوز پاسبان اجرائیاتانداخت، به شاه تیرها بعد ناصر فخرآرائی سالوقتی 
از یازده . پاسبان حسینپاهاي ناصر فخرآرائی را پلیس گرفت و رسید به ترور شاه رداز فرداي . هابیوهامالكِ

. بماندست پاسبان اجرائیات دارائی توانقشی در ترور نداشت، اما دیگر نمیسالگی ناصر را ندیده بود و ن
اي با فامیل دیگري گرفت ت برق و باد شناسنامهسرعهب. مینمی دان.اش کردند و یا بازخرید و یا اخراجبازنشسته

بلکه آن را مفت کرد، این بار چک اجرائی را نقد نمی. دنبال کرداجرائیاتبار بدون لباس و همان حرفه را این
کرد، بلکه نمیتخلیه ملک این و آن را اجرا. گذاشت روي ملک و دارائی صاحب چکخرید و دست میمی

حاج حسین ارجمندنیا: که کرد و شدبراي حسن شهرت نیز سفري به م. خریدو مفت میوارد معامله شده 
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دانشگاهبرخی نظرهاي خاص در موردي در بابگفتار

تلف به رخ کشیده است و باز مند است و قدرت خود را در مواقع مخدانشگاه خیلی قدرتنظر اول این است که 
.تواند این کار را بکندهم می

بز شد زود خشک شد و یی  هم روي آن سه مثل یک زمین بایر است که اگر جوانهدانشگانظر دوم این است که
.پرپر شد و به هوا رفت

ها اي مواقع نیاز افرادي در آن تونلکاري شده است و برهاي دانشگاه تونلم این است که تمام زیرزمیننظر سو
.کنندوآمد میرفت

.نداشته و ندارد و نخواهد داشتاست که این دانشگاه هیچ قدرتینظر چهارم این

گیرد؟چرا دانشجوي ایرانی سخت نمی: مبحث دهم

و پاسخ آن را بگویم و در شومستم یک بار براي همیشه با آن درگیرخوامیست که منل بنیادینیاین سوا
:خوانیدچه در زیر میشد آناین ستون .آن را بنویسمحت عنوان حرف حسابستونی ت

حرف حساب

هایم هم ها درست نیست و بیشتر شوخیاي هستم و کارم آن قدرهمن طنز نویس ساد. تون هم هستممخلص همه
و من هم "بابا کامیون نمک دست بر دار ازسر ما"اندازند که دوستانم هم هی مدام به من تیکه میو گیردنمی

و من "يادیشب توي چی خوابیده":گویندها میو آن"خواهم حرفم را بزنمیعنی چه من می":گویمهمیشه می
اي تویش آب و خودت هم رفتهيدرست نمک را ریختی تو": گویندها میو آن"توِ...توي اتاق":گویممی

و من که آدم "اي پیش ما؟اي آمدهي و مستقیم از آن جا خیز برداشتهاجا بودهو تا صبح هم آناينشسته
. گویمصبوري هستم چیزي نمی

. دهدي سه میشبکهبوي هایمدانم که چندان بامزه نیستم و شوخیین را گفتم که بفهمید خودم هم میفقط ا

رسید که با اشاره به همین گارش این سطور اشاره به دالیل سخت نگرفتن دانشجویان بود و من هم به نظرم دلیل ن
چاپ و a4روي ورق این مجله. برایتان توضیح بدهمموضوع رااین مقاله در آن نگاشته شده استاي کهمجله
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مان ما دارد که با آن رژیم هاي زرستماشاره اي به اسم یکی از .بامداد: اسم این مجله هست. شده استتوزیع
مان همان ي مسئولین اشارهست و ما با اجازهعد از انقالب هم که داستان دیگريگر مخالف بود و بسرکوب
تواند رد که آدم براي نشان دادن ظلم میپذیاین خوبی را داردکه میمسئول ایرانی .ل از انقالب استفضاي قب

.الب نشان دهددر فضاي قبل از انقآن را

ي ه وآن صفحهکپی شده این صفحِ یکی دو تا عکس. دنداشته باشنه این که کالً. بندي نداردفحهاین روزنامه ص
چد تا غلت امالیی دارد . ایم که کاري صورت بدهیمندیدهایم اما دیگر بیشتر از این الزم آن با فتوشاپ گذاشته

ها را بیشتر ستون. د شدیخواهحتما در خواندن تمامی مجله با آن مواجحایدهه اگر تا به هال با آن مواجح نشدک
این روزنامه در .تواند بخواندتندي دارد اما هر خطی را هم نمییکی از دوستانم تایپ کرده است که دست

جو ختلفی دارد و نمی توان آن را تقصیر دانشو بر دانشگاه چاپ شده است که دالیل مدورترین کپیِارزان
.تشود هم دانسدانست اما می

ي حسابی و جاي عرضهي درست وتیتر، تیتر، منگنهشود به سوهایی که این روزنامه ندارد میاز جمله دیگر چیز
.ست که داردارزد قیمت ارزانیها میاین چیزيزي که این روزنامه دارد و به همهاما چی. اشاره کردثابت

برابر 15قیمتشان حداقل سر ایران خریداران خود را دارندم و مانند آن که در سرتاي سبز و نسیمجالت خانواده
دلیل این مورد . رودتا هم فروش نمی30ي دانشجویی ست و با این اوصاف آن مجلهي دانشجویییک مجله

چیست؟

ز تحریر کوچک که ابر یک میمثل مرد در بره این سوال پاسخ دهد؟قت آن نرسیده که دانشجوي ایرانی بآیا و
و دستش را توي جیبش کند بایستداي از سالن قرار دارد و جوانی با موي آراسته پشت آن نشسته است در گوشه

روي آن جوان شایسته بیندازد و از آن جوان شایسته بپرسد که شما چه پولش را در بیاورد و در صندوق روبهو 
ي مخالف محترم این روزنامهمن مدیر مسئول":ته پاسخ بگویدن جوان آراسقشی توي این روزنامه دارید ؟ و آن

".هستم

چاپ شد و پخش شد و بازخورد آن مجلهومنوشته بودن مجلهاین سوالی بود که در انتهاي آن ستو
ي این موضوع با من صحبت مدند و دربارهتایی از دوستانم آبود، چون چندآن هم در آن فضا خیلی خوب 

شد مهمی مثل اقتصاد سیاسی چاپ میي مسائل هاي که دربارهمقالهاق هم براي خیلی از همین اتف.کردند
.افتادنمی
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توانید در میدهد؟ جواب این سوال را ایست که به خودش زحمت نمییا دانشجوي ایرانی تنها دانشگاهیاما آ
.بخوانیدبعد مبحث

مبحث بعد: مبحث یازدهم

انشگاه ایرانی هم مسئول د. تنها نیستانشجوي ایرانی در این کار دستد. فصل قبل خیر استجواب سوال 
. شریک است

ام و ها آموختهنها گفتم که چقدر از آمحترمی که در فوق با اشاره به آنبراي مثال برگردیم به همان اساتید 
.آموزممی

البته . خواهی کندز دانشجویان عذرآید توي کالس اپذیرد که وقتی دیر میایشان نمی: راستاد محترم آقاي مفتخ
به سریعاًي بعددفعهکار و بهبود اوضاع دانشکده هستندوقفِدلی هستند و تماماًایشان چون بسیار آدم خوش

ي بعدش هم کنند و دفعهي بعدش هم دوباره عذرخواهی میکنند و دفعهعذرخواهی میخاطر دیر آمدنشان 
.این باید اصالح شود. کنندآیند و عذرخواهی هم نمیدیر می. کنندوباره نمیي بعدش دکنند و دفعهدوباره می

که اند و دارند با سن و سالیکه وقتی خودشان توي حیاط ایستادهپذیرد ایشان نمی: یاستاد محترم آقاي شمس
یا بهتر بگویم بندي دارد بگویندي آك، نباید به دانشجوي جوانی که ریهکشنددارند سیگار وینستون قرمز می

.نداز پایینجیغ بزنند که آن سیگار را بیک جمله را نشجو سر آن دا

د اناي اسم ژاك دریدا گفتهبه جي قبل هنگام درس دادنپذیرند که دفعهایشان نمی: استاد محترم آقاي شامل
.ددارنایشان باید از این لجاجت دست بر.اندشان نوشتهویکتور هوگو و همه هم توي جزوه

کند ، و در کالس هم با احترام صحبت میکنداستاد محترم فقه، استانداردها را رعایت می: فقهاستاد محترم 
چه با عدالت اسالمی توام است اما از نظر برخی از وش گراین ر. کندخواند و اخراج میکند، فرا میخطاب می

.فقها با شفقت اسالمی توام نیست
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گی یک دانشجوکشتی زند: هممبحث دوازد

اش را او زندگی. یک کشتی غارت شده. استمثل یک کشتی شکستهزندگی یک دانشجوي ایرانی
کند ماه اولی که در خوابگاه زندگی میتا پایان . کندوع میمتري همراه با سه نفر دیگر شر30هاي در خوابگاه

بار از صداي جیغ یک 4شود و حداقل حداقل سه بار بخوري میشود و بار به صرف قلیان دعوت می33اقل حد
.شوده جیغ بکشد از خواب بیدار میخوابگاهی محترم که نیمه شب سرش زدهم

الف: گذاریماتاقی را میاسم اولین هم. شوداتاقی شروع میدن با چند همزندگی این دانشجو با آشنا ش

او . گویدها میت و شعر هم مثل مشهديهاساش شبیه بندريست که چهرهپسر مو وزوزي نیشابوريیک: الف
الث را دوست ها را دوست دارد و موسیقی مقامی جنوب خراسان را دوست دارد و اخوان ثسوغات اصفهانی

.زندرف میکه خیلی پر رو هست را دوست ندارد و دارد پشت سرش حدارد و یکی از دخترهاي دانشگاه 

جاي مناسبی براي اش صحبت کرده بودم و این جادربارهست که قبال همیک پسر مو وزوزي اصفهانی: ب
ي هاي مردانهاهنعادت دارد که پیر. ي رسمی بپوشدب عادت دارد که شلوارهاي مردانه.ستتشریح این فرد ا

صحبت کند اما عادت ندارد که ون یتلویزهاي گوگولیها مثل مجريد که با دخترداررسمی بپوشد و عادت 
...مادر: خودش را بگیرد و وسط البی جیغ نزندجلويتی به سرش زد وق

و او از روز اول دهدوي هم روي هم میها را رریزد و او یواشکی آنیک پسر است که دارد موهایش می: ج
از هم یشود و چند ماهها دوست میو از روز اول با خیلیو از روز اول حواسش به همه هست ساکت است

رود که با یکی بد دعوایش شده است و بعد تقش در کم تقش در میانشکده است و کمهاي دترین آدممحبوب
در نهایت این پسر با .که با نفر سوم و چهارمرودو بعد تقش در می9ر بد دعوایش شدهکه با یکی دیگرودمی

.شودالتحصیل میباري شایسته از دانشگاه فارغسر سالمت و اعت

چرا که ممکن است در . گاه تخت یک مفهوم قطعی نیستدر خواب. تخت خودشرسد به آشنایی بابعد می
.ي این بحث خارج استچرا و چگونگی آن از حوصله. ک شودوجود آن ش

از فروید کرده براي یک دختر چادري عفیف نقل قول9
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شعرهایی پر . کندحکایت میاندهاي قدیم که مقیم تخت زیرین بودهسقف تخت از خوابگاهی: سقف تخت
یشه جایگاه عشاقی همهادهد این تختفرخی یزدي که نشان میو سوز و گداز از سعدي و حافظ و رهی معیري 

.بان دوختهزآزادگانی ه است ناکام یا بود

هاي دارد که هرکدام داستان یکی از شبر خود ا برهاموکت اتاق مجموعه عظیمی از لکه: موکت اتاق
. انگیز آن اتاق استخاطره

.ها در زمستاناتاقیجایگاه شورت هم: شوفاژ اتاق

ست که آید اتاقیتاقی که از آن سر و صدا بیرون میفرهنگ رایجی وجود ندارد اما ا:  فرهنگ رایج در اتاق
حرف زدن و از دختر حرف زدن و یج آن تخمه شکستن و موسیقی گوش دادن و از فیلم ورزشکاريفرهنگ را

.جاي خود را دارداد هم و درس و کتاب و اعتقبحث. از پسر حرف زدن و یک کم هم به هم دست زدن هست

که این فرهنگ در کنار ها این بوده ي این سالاز دالیل دوام این فرهنگ در همهیکی: دلیل دوام این فرهنگ
آن حل و فصل با ها داده است و امورات کشور براي سالفرهنگ زحمت نکشیدن دانشجویان و اساتید جواب 

.کنندشان یاد میبهترین روزهاي زندگینگ به عنوان ها از این فرهبعضی. گردیده است

بازي در صرف قلیان و شام و سایهايفضاي رفاقت و دعوت این و آن به اتاق بر: فرهنگ رایج در کل خوابگاه
.ي دختري فیلم و سریال و کتاب و شمارهفرهنگ مبادله. شب

گاهی ایرانی به چه شکل گذشته است؟نوجوانی دانشجوي خواب

:الفگردیم بهبر می

ادبی هم یک هاي یکی از همان انجمناو در . نیشابورهايو سایر انجمنهادر شب شعرها و شب موسیقی: الف
اند و آن دختر هم راهش را کشیده ذاشتهت داشته و پدر و مادرشان نگبار عاشق شده که آن دختر هم او را دوس

. هاي آقاي الف گوش نکردهو رفته و دیگر به غزل

اي ي مذهبیدیده که گرچه خانوادهراه برگشت به خانه یک دختري را میشده درکه تمام میتاندبیرس: ب
اند و یک بار اند و یک بار هم به کوه رفتهیک بار با همدیگر به پارك رفتهوبازي بوده داشته اما خودش آدمِ

.ول معطل گذاشتهب را و رار کرده ختره هم فاش آمده که هول و هول بازي شده است و دهم آن دختر به خانه
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ی که در این موارد جز در مواقعبراي همین اصوالًجو مردانه بوده وها نبوده و ها دختر در خیاباندر شهر آن: ج
دلیلی هم براي اشاره به آن وجود ندارد و ما . زندحرف نمیآن هم به مدد ایرج میرزا به شدت گرم شده است 

مبادا که از بحث اصلی دور این موضوع و آن موضوع نرویم،حواسمان باشد که الکی هم در این نوشته باید 
براي همین می توان این چند خطی که درباره ي شخص ج نوشته شده را به طور کامل نادیده . خودمان باز بمانیم

.گرفت

روي خود دارد دار زندگی خودش هست و آن را در دریاي زمانی که پیشِدانشجوي ایرانی خودش هم سکان
. گیرد که فاز بگیردرانی یاد میدهد؟ دانشجوي ایاین کار را به چه صورت انجام می.برداین ور و آن ور می

.ي تحوالت دانشجویی الزم استفاز گرفتن براي درك همهرك مفهوم د

فاز گرفتن یعنی چه؟: گفتار اول

هاي فاز آهنگ. کندیجوي ایرانی متجربه است که دانشیک.  ستفاز گرفتن یک احساس درونی
ي ربارهفاز تحقیق د. گیردهاي مختلف را میفاز استاد. گیردهاي مختلف را میفاز دختر. گیردمختلف را می

فاز . گیردفاز خنده می. گیردمیکاري فاز خراب. گیردفاز روشنفکري می. گیردصصی را میموضوع خاص تخ
.گیردشکست عشقی می

زمان در . ي مدرن داشتمناسب از مفهوم زمان در فلسفهاز گرفتن باید ابتدا دركبراي درك ف
شود مطرح اي که در زمان تعریف میوان هستیو هستی انسانی به عني مدرن مورد بررسی قرار گرفتفلسفه

ر شدن توان آن را هستی دین که میهایدگر در کتاب خود به نام هستی و زمان با جعل مفهوم دازا. گردید
بت ایم و هیچ وقت از وجود صحتاریخ فلسفه از موجود صحبت کردهخواند، اشاره داشته است که ما همیشه در

.خواندلذا وي با چرخش دادن بحث، انسان را به نگاه کردن به درخت وجود فرا می. ایمنکرده

نباید تنها ا هایدگر است و بحق ه به نظر این حقیري هایدگر باید بگویم کجانب در تفسیر این ایدهاین
در این دید !به انسان نگاه کنیمدیدکیهان هم شود از زاویه هان نگاه کنیم  و باید تا میاز زاویه دید انسان به کی

ایم اما با برساختهدانیم خودمان است که آن را راستایی که می. است در یک راستافاز گرفتن امتداد دادن وجود
. کشانیمان را در امتدادش میل مدتی وجودماین حا
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طول مدت یک فاز چقدر است؟

اند و اند و توي آن قفل کردهز را گرفتهها هم فاز یک چیبرخی. رد و بستگی به آدم آن داردبستگی به فاز آن دا
.توان از آن پائین آمدجاهایی که نمی. اندبه جاهاي باالیی رسیده

.رونق بیشتري هم می دهد مواد مخدر استاما چیزي که به این مفهوم فاز گرفتن

تریاك: مواد مخدر رایج

هاي توجه به رشد تولید تریاك در سالانستان و بان به دلیل داشتن مرز زمینی با افغایرا. تریاك یک مساله است
ر کشان نیروهاي انتظامی در مرزهاي کشوزحمت. در معرض تریا ك بوده و هستبعد از جنگ افغانستان همیشه 

وقفه اي براي جلوگیري از ورود مواد مخدر هستند اما با این اوصاف مواد راه خودش را در حال تالش بیمداوم 
کند و خودش و از مهریز و بعد کاشان تا قم و با کمی تعلل از قم تا تهران پیدا میاز توي این بیابان و آن بیابان 

، ساقی زندت و دانشجو هم که به ساقی زنگ میوساش در دست دانشجاي که شمارهرساند به ساقیرا می
.اش می رود تا خرید بزندجوان مشتاق هم با همان شلوار خانگی.هاي خوابگاهد که سریع بیا دم نردهگویمی

در دانشگاه تهرانمرگ و میر: مبحث سیزدهم

کشی در دانشگاه تهران در چند سطرشرح یک خود: گفتار اول

ي محکمی او چهره. رساندیی مییک دانشجو به قصد خودکشی خود را به باالي دانشکده87در بهمن ماه سال 
کند و که زیر پاي او وجود دارد نگاه میاي به ارتفاع چند متري. ابت قدم استدارد و روي تصمیمش ث

زند که یرساند و جیغ ماه خودش را به زیر آن ساختمان میخوسیلی از دانشجوي خیر. بنددهایش را میچشم
دهد و پایین ي دانشجویان بهایی نمیدانشجوي ناراضی، اما به این خواسته.این کار را نکن، این کار را نکن

. د بیفتدخواهست که او میانشکده در حال دویدن به سمت جاییبیند که رئیس دوقتی روي هواست می. پردمی
شنود با دستش ن را میجناب رئیس که ای. بایستیدترزند که جناب رئیس اون طرفاو همان روي هوا صدا می

به راحتی خودش را به کف ایستد و براي همین دانشجوتر میکند و کمی آن طرفاي به عنوان تشکر میاشاره
. رساندزمین می
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:آگهی ترحیم در دانشگاه تهرانفرم 

مرحوم، معاونبا حضور خانواده آن..........زم به ذکر است جنازه این عزیز از دست رفته صبح روز ال
و فرهنگی ها، مدیرکل حراست، معاون دانشجویی، مدیر کل اداره امور خوابگاهدانشجویی و فرهنگی دانشگاه

ها و بستگان آن مرحوم به پزشکی همکاران اداره کل امور خوابگاهها و چند تن دیگر ازاداره کل امور خوابگاه
.شدخواهد منتقل ......ن در زادگاه خود بهآزمایشات الزم جهت دفانجام قانون منتقل و پس از

دانشگاه . خواهد شدپس از نتایج آزمایشات پزشکی قانونی مشخصبدیهی است علت اصلی مرگ این دانشجو
تمام دوستان آن مرحوم، از خداوند وتهران ضمن تسلیت درگذشت این دانشجوي عزیز خوابگاهی به خانواده

.بازماندگان صبر مسئلت دارددرجات براي آن عزیز از دست رفته و برايبزرگ علو 

امضا

قتل سیاسی در دانشگاه در یک سطرشرح یک: گفتار دوم

.اند و ناراحتندهمه این شایعه را شنیده. افتادهشایعه است که یک قتل سیاسی در دانشگاه اتفاق

:ي فوقبررسی جمله

.ست که هر دانشجو به میزانی آن را در بدن خود داردشایعه سمی. انشگاهمتداول در فضاي دچیزي : شایعه

.افتدي آن میست که در دل شنوندهمعناي شایعه ترسی. معنایی نداردشایعه: معناي شایعه

آمد دارد یا فرزندش به آن وشگاه حضور دارد یا حتی به آن رفتیعنی هر احد و الناسی که در دان: همه
پا کرده واي براي خودش دستوآمد دارد یا هر کسی که ماهوارهد یا قوم و خویش او به آن رفتدارآمد ورفت
.است

.دهد که ناراحت استترسد نشان میخواهد نشان بدهد که میترسد ولی نمیکه میکسی: ناراحتی
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ر دانشگاه در یک جمله با چند واوشرح یک قتل غیر سیاسی د: گفتار سوم

چهارشنبه پس از تعطیلی کالس براي مراجعت به خانه به اتفاق چند نفر از 30/17ساعت متهم 
هایی از نشستن روي صندلی نگذشته بود که هنوز ثانیهدانشگاه رفت وسمت سرویس اتوبوسِها به همکالسی

و برگشتنشسته در صندلی پشت سر او با زانویش به صندلی او فشار داد و او از جایش بلند شد و به سمت انفر 
چی گفت ؟ آقا : به دوستان خود گفت عقبیصندلیِبعد او کرد و دوباره سرجایش نشست و و فقط نگاهی به

و شروع کرد بلند بلند صحبت کردن و این کار را ادامه داد و حتی این ال به ال دوباره فشاري به صندلی داد تا!!! 
و صندلی !!! ساکتت کنم ؟ ساکت می شی یا :گفتمله یک جباره از جایش بلند شد و به صندلی عقبی دومتهم
با تلفن همراهش با صندلی عقبیو بعد ! جووون ؟! ...جوووون ؟! ... جووووون ؟ : گفتهی در جواب میعقبی

دوستان دیگرشان را باخودش به محل پیاده شدن ت که طرف گفدوستانش صحبت کرد و بلند بلند یکی از 
و متهم در همان سرویس با صندلی عقبی درگیر می شود و نمی فهمد چرا ا کم کنندبیاورد تا روي یک نفر ر
چرا یک نفر هم می آید کمک او و او هم صندلی عقبی را به سقف سرویس می و آن ها چهار نفر می شوند

مان دو نفر با هومی افتدبه زمین می زنند و اوشت پا پدو نفر از پشت سر به اووآوردمیچاقو را در چسباند و 
می کنند و متهم که از جایش بلند می شود می بیند یک دفعه همان دو نفر فرار بعد ند ومی افتبه جانشلگد

.خونی شده است کارد در دست او 
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جزئیات:فصل دوم

ي تحقیقچگونگی ورود من به عرصه: بحث اولم

ها در سال چهارم تمام تا از آن160دم و ي حقوق شي لیسانس دانشکدهنفر وارد دوره190من با 
. ار کردندگزر تاالر فردوسی دانشگاه تهران برشکوهی داس کردند و جشن فارغ التحصیلی باواحدهایشان را پ

هایم که به وروديمن و یکی از همیمشدند و فقط مانددانشگاه فارغ التحصیلنفر هم در سال پنجم58بعد 
. اه بیایدسال به دانشگ2نسته بودنتواف مرگ بارشدلیل تصاد

حقیر در جانب رخ داد که با توجه به سن دانشگاه براي اینبدو ورود بهدر مورد شکست عاطفی یک
اي که به دلیل کم پولی. درون النه ي خود بخزمکه به و باعث شدروي این جانب گذاشتآن زمان اثر شومی 

سال که از لذا این جانب بعد از یک. کردم هم مزید علت شدم میپنجه نرواي نامی با آن دستجوانی و جوی
.در خوابگاه هم به خواب آنمند شدم ودانشگاه عالقهگاه بیشتر از دانشگاه گذشت به خواب

کردم مراجعات متعددي به یافته در خود احساس میاي بازسال دوم دانشگاه حقیر که جوانیبعد از
بهار دختري بود که در مراجعات. دمهمین مراجعات با دختري به نام بهار آشنا شداشتم و در یکی از دانشگاه

یک عدد دوربین عکاسی وي با حمل . هاي دانشگاه نشان می دادي خاصی به دیوارنوشتهخود به دانشگاه عالقه
ي پایتخت ربارهاو اطالعات جامعی د. ده بودو با بر تن نمودن هر بار یک عدد مانتوي زیبا مرا مشغول خود کر

. لی بوداي جزیی براي دست یافتن به یک زیبایی کخند زیبایی هم داشت که مثل نشانهکشورها داشت و لب
جا حرف به آناست واسالمی نیز به آن اشاره رفتهي ست که در فلسفهبه کلیی منظورم همان رسیدن از جزئ

.دیدمهاي بهار عالم را میمن در چشم. کبیرعالم انسان انسان عالم صغیر است واندکه گفتهرسیده

در این مراجعه که چند . قواي بدنی به کوه مراجعت کردیماستحکامِبا بهار به قصد  ورزش جهتِبعد 
با توجه به معارف بلندي شود ها را هم میذیري را دیدیم که آنپ، من و بهار مناظر خیلی دلهم تکرار شدباري 

ه جهان نظم با بهار دیدم کمنلذا باید گفت . شده است به برهان نظم ربط دادبیان نیدیکه در کتب تعلیماتِ
براي سالک هاي نوپایی مثل پی اثبات وحدت وجود قدم برداشتیم که کمی بعد هم در .زیباستنظم دارد و این 

.زود لب ریز شدو،و طوفان بود در فنجان بودما زود
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شوند عوض شد و به من ها در پاییز عوض میل جوري که درختعدي کم کم بهار مثدر مراجعات ب
به من ما بعدها دیدم شده است اکردم که او به درختی زرد تبدیلمن فکر می. شدرسید درختی زرد میکه می
تر و زردتر این درخت زرد.آوردهاي زردش را بیرون میکند و برگش را قایم میهاي سبزرسد برگکه می

ي کود و خاك و توان و مالی که داشتم براي آبیاري آن بعد من با همه. بیابان تبدیل شدختی درشد و به در
و من داشتم به شدتر میدرخت هم روز به روز داشت سرزندهخشکیده بود شتافتم و آندرخت که حاال کامالً

بشودسبزياند آن درخت سرتوخت یک روز به من گفت که دیگر نمیدادم تا این که آن درآبیاریم ادامه می
.سبز براي همیشه مرده استگفت که آن درخت سر. که بود

هاي تازه پیدا کرد و بعد نیاز به کود. و ترك برداشتبایر و خشکیده شد،من بدون آن درختزمینِ
ا من مدام به درون زمینم کودهاي تازه ریختم و ریختم و حتی بیش از حد دردرون خودم کود ریختم تا آن ج

.ماسیدبراي همیشه میداشتو بار از زمینم کود بیرون زدکه یک

ي ن از اواسط سال سوم عالقهبود و مهامدتي در درون این جانب بود و بود وزمین بایرخالصه 
و هوش من ي قدرت گونه بود که همهو اینمعطوف کردم خودم را به طور کلی از دانشگاه بریدم و به خوابگاه

.متجلی شد،وقفه که خواهر مرگ استیدن بیدر خواب د

تا این و آن دوست آواره بودمي این دوست به پایان رسید و من در خانهحقیرهِگاخوابسال بعد حقِ
اي اجاره کردم و دوباره به روال عادي امور خودم کاري دست و پا کردم و خانهکه همتی تازه کردم  و براي

.برگشتم

:امورروال عادي 

.چرخد، فرفرهآن چه که می: روال

.دهنددانند انجام آن چه که بیشتر مردم مصلحت می: يعاد

کردن، چایی خوردن، سیگار کشیدن، موسیقی گوش کردن، بحث کردن، خوابیدن، بیدار شدن، ادرار: امور
ا در جیب پول رفحش دادن، توي ترافیک ماندن، پول از حساب بیرون کشیدن، پول پرداخت نمودن، مابقی 

گشتن،  تن ماهی خوردن، فیلم دیدن، بحث کردن، چرت زدن، از هوا گالیه کردن، شمع گذاشتن، به خانه بر
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روشن کردن، شمع خاموش کردن، عود روشن کردن، عود خاموش کردن، الي درز در را گرفتن، پشت قفسه 
.ا در آوردن و سایر موارد ها را جست و جو کردن، سیخ ر

ده بود و موهاي پوشیلباس زردي به رنگ خورشیدساناز. ام آمدوز ساناز به خانهتا این که یک ر
در میان بودم نشست و شروع به تعریف کرد وخریدهامو روي مبلی که به برکت رفاه تازه یافتها. افشانی داشت

ل مث. هر دو هم زمان. دلم به درد آمدهم لبخندي زدم  و هم . گفت ناگهان ذکري از بهار رفتاي که میخاطره
اي ست از گوید که هر لحظه انسان تجلیکند و میي آن صحبت مییک تجلی که ابن عربی هم درباره

.اي از خداوند هستمهی با بهار حس کرده بودم که تجلیگا. خداوند

.ستداد که در ذیل قید شده ایبا یاد آن احساس شیرین از ساناز حال او را پرسیدم و ساناز هم جواب

از خوابگاه آمده بود . بهار این اواخر خیلی عوض شده بود. من هم براي همین پیش تو آمدماتفاقاً"
در بق خوابگاهیش ارتباطی نداشت و فقط با مناهاي سدیگر هم با دوست. خانه گرفته بودبیرون و براي خودش 

. دیدیمتماس بود و گاهی هم را می

پشت تلفن التماس کرد به من زنگ زد وتا این که نیمه شبی بهار وداز آخرین دیدارمان گذشته بمدتی 
داد و او جواب نمیولی؟چیزي شده استبراي همین پرسیدم من تعجب کرده بودم و . و برومي اکه به خانه

من هم با وجود توبیخی که نگهبان شب برایم نوشت و قرار شد که روز . کرد که پیش او برومفقط خواهش می
.ي بهار رساندمشده خودم را در اسرع وقت به خانهخودم را به حراست دانشگاه معرفی کنم اما هر جور بعدش

چسبانده شده بود و زیر متعدد روزنامه هاي تکهاش عوض شده بود و روي دیوارهایشکل خانه
انندي هم در ي عود مبو. اطالعات و غیره و غیره خط کشیده شده بودکیهان و روزنامه شرق و تیترهاي مختلفِ

.دستی هم به مواد داردکردفضا بود که معلوم می

سره ساکت بود و من هر چقدر خواستم با او حرف بزنم او هیچ چیز نگفت و تنها سرش را آن شب یک
در حین نوازش توجهم جلب شد به . ه موهایش را نوازش کنمخواست کگذاشته بود و از من میمروي پاهای

هایش هم کمی تویی روي پیشانیش افتاده و زیر چشمهاچروكامشکوتاهی که ندیدهین مدتدر همکه این
.جا خوابیدمبعد او به خواب رفت و من هم همان. رفته است
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با . نیست و این ور و آن ور خانه را گشتم اما باز هم بهار را ندیدم که ندیدمبهارصبح که شد دیدم 
چون شب قبل . فکر کردم که شاید سر کالس باشدپیش خودم. موش بودگوشی همراهش تماس گرفتم که خا

توضیحاتی دست و پا کردم که مامور . رفتمخودم به حراست براي معرفی موقع از خوابگاه بیرون زده بودم، بی
ر کسنگاه کردم بهار را ندیدم و از هسر زدم و هر چهبه دانشکدهاین کار که تمام شد. حراست را قانع کرد

.ها هم بهار را ندیده بودندهم که آشنا بود پرسیدم و آن

ي اي بود شمارههر بدبختیبعد هم به . اش زنگ زدم که خاموش بودي گوشیبار به شمارهتا شب چند 
هاست که جواب ه ما خبري از او نداریم و او مدتها گفتند کآنپیدا کردم و گرفتم و رااشي پدريخانه
م  و هنوز که هنوز است از بهار خبري اهادامه دادهمین حاالها را تا عین همین تماس.دهدنمیهاي ما را تلفن

".نیست که نیست

ي بهار نهبه خاسریع.ه بودمگیج شدخواست از جا کنده شود وقلبم می. اي بر پا شده بودلهدر من غلغ
ها عکسپر شده بود ازداخل آن خانه . ل رفتیم، داخبا کلیدي که ساناز داشت در را باز کردهمراجعه نمودیم و

در .هاي دانشگاه تهران ثبت شده بودنوشتهها دیواردر آن عکس.دیوار چسبانده شده بودهایی که به و روزنامه
هاي ي لباسالبته دیدن کپه. اي نداشتي ویژهود و نکتهباي دانشجویی معمولیسایر موارد آن خانه شبیه خانه

ید به سراغ تجسس در اوراق و جوي خانه که به پایان رسوجست. ر خانه دل مرا به درد آوردي مبلی دبهار رو
. ها نبودي پژوهش باشد در آنچیزي که ارزنده. رفتمها و دفاتر نامه

ها ها و روزنامه؛ لذا اقدام به بازخوانی عکساي نرسیدمهاي تلفن وي نیز به نتیجهبا چک کردن پیغام
ي ها دربارهروزنامهتیترهاي . ي را پیدا کنمو،تا شاید بتوانم با درك افسونی که در جان بهار افتاده بودکردم 

سایر . ها ناپدید شده بودپسر به گمان برخی از این روزنامهاین دانشجوي . یک دانشجوي پسر به نام د بود
ها هم تیتر کرده بودند که این برخی روزنامه. دوجود ندارها هم تیتر کرده بودند که چنین جوانی اصالًروزنامه

بعد یک . چاپ کرده بودنداي را با ويگم نشده است و مصاحبهجوان وجود دارد و در خوابگاه هست و اصالً
. ي دیگر آن مصاحبه را جعلی خوانده بودروزنامه

ت عکس داشها بود صورت سرخ رنگی داشت و ابروهاي پر پشتی داشت و درپسري که توي عکس
. سر چاپ شده بودها هم همین یک عکس از آن پي این روزنامهدر همه. کردبه سمتی غیر از دوربین نگاه می

د تا عکس دیگر هم از چن،اي که مدعی شده بود وي زنده است و با او هم مصاحبه کرده بودتنها در روزنامه



٣٦

نظرم موارد مشکوکی بود اما به نظر این حقیر موارد از این .زارهاي شهر گرفته شده بودها و سبزهوي توي پارك
آشنا هابازينوعام و با اینسن وسال چند باري آن را دیدهست، چون تا این رسید که حتما یک بازي سیاسی

گاهی در یک جناح حتی اندخبرهاي متفاوتی چاپ کردههاي مختلفی که اما بعد دیدم که روزنامه. امشده
هم هاي جناحماجرایی بود که همهاین چه . کنند و براي همین موضوع به نظرم عجیب آمدمیسیاسی فعالیت

هایی این ماجرا جنبهحتماًبه نظرم رسید که . هان کنندخواستند آن را پنخواستند آن را افشا کنند و هم میمی
حزب در چند و براي همین هربه ضررشان استهایی دارد که و جنبههاستجناحسود هر یک از دارد که به 

.ي خود آن را تایید کرده و در چند روزنامه آن را نادیده گرفتهروزنامه

برخی .دانشگاه بودهاي مختلفنوشتهها از دیوار عکس. ا رفتمهها به سراغ عکسبعد از روزنامه
هایی که اسم یک گروه را روي دیوار تهبرخی دیوار نوش. ترهاي فضانوردمن و دخهایی بودند از بتنقاشی
ها پیش بود برخی مربوط به انتخابات سال.مردانگی و زنانگی را کشیده بودندآلتِبرخی چیزي شبیهِ.بودنوشته 

ها نگاه کردم آنمدت زیادي به10.اش پاك شده بود و مانند این... آن. راي بدهید... نوشته شده بود به و در آن
تر ازآن بودند که پراکنده.مها بود شدظوري که پشت سر آنتر متوجه من، کمها را نگاه کردمآنو هر چه بیشتر 

.با ساناز خداحافظی کردم و به خانه برگشتمجا ماندیم که آنپس از دو ساعتی .منظوري داشته باشند 

الگر در مورد دتحقیقات این پژوهشينتیجه: مبحث دوم

او پسري بود شهرستانی که در تهران به :را کار کرده بودندالدناپدید شدنِیی که خبرِهاروزنامهمطالبِطبقِ
گاه برود بتا به خواه از دانشگاه بیرون آمدهار کخوانی بود و یک بدر دانشگاه پسر درس. ه یافته بوددانشگاه را

.ناپدید شده بود و دیگر هم برنگشته بود

ایشان براي سرنوشت داشتن باید ابتدا وجود داشت و: را منکر شده بودالوجود دیی که خبر روزنامهاخبارِطبقِ
.وجود نداشت که سرنوشت داشته باشد

. یم ماند هم روي یک دیوار بودي تاریخ خواهي ما راست قامتان همیشهجمله10
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که در دانستدانشجویی مومن میخود راایشان:کرده بودي ایشان گفتگویی که با زندهروزنامهيمصاحبهطبقِ
انشگاه مشغول به تحصیل و اکنون هم در دراه یافتهانشگاهبه ددر جوانیوستی به دنیا آمدهي دست راخانواده

.ها افتاده استدر دهاني مرگشچرا شایعهفهمید که هم نمیاصالًبود و 

ي دانشگاهمن به عرصهمجددورود: مبحث سوم

تصمیم گرفتم که بعد از این رو؛تحقیقات متعددي که در این منابع صورت گرفت مرا به جایی نرساند
ورود من به دانشگاه تهران بعد از این همه سال . یم را در دانشگاه بگذارم و دنبال سرنخی بگردمها پااز سال

اش چیزي شده بودم و نتیجهین محلوارد امن چند سال پیش با امید زیادي. کرداحساس عجیبی را در من زنده 
از زیر سر در که رد شدم آن را مثل کتابی شوم . مشدو حاال داشتم با دلهره واردش میبود که سر زندگیم آمد

.ي آن استهر صفحهکتابی که حادثه سر فصلِ. کشددیدم که دارد مرا به داخل خود می

ام همراهم بود و نگهبان هرچند که راهم داد داخل اما به من گفت که هنوز کارت دانشجویی قدیمی
ي بیرونی تجسس کردم که جز در محوطهاول .من باشکارت من منقضی شده و باید در فکر عوض کردن آ

تقریباً. دانشکده شدمو بعد وارد دانشجو و مامور حراست و یکی دو تا شلنگ و ماشین پژو چیزي در آن نبود
من به این معبديبعد از انزواي خودخواستههمه دیدم برایم تازگی داشت و فهمیدم که هایی که میهمه چهره

هایی زده اعالندو جاي دانشکده در. ربا بودبعد چیزي به چشمم افتاد که هوش. انددهعلم و فرهنگ وارد ش
یی چارهمن پیش خودم فکر کردم که . و از من خواسته شده بود که به آموزش دانشکده مراجعه کنمشده بود

.و براي همین به سمت آموزش رفتمکه این سر نخ را دنبال کنمندارم جز این

معرفی من که خودم را .نشسته بودیک خانم چاق با نگاه مسئوالنهي دوم زش  در طبقهدر اتاق آمو
ر مگر و او هم جواب داد ام؟ من با تعجب پرسیدم که چطوتا به حال کجا بودهبه من گفتکردم اخم کرد و 

اخراجتان کنیم؟ . دید و به دانشکده هم مراجعه نداشته ایاال است که شما انتخاب رشته نکردهسکه االن چهار
اما در امهنوز نشدهاو گفت که ".کردم تا به حال اخراج شده باشمفکر می":  من با صداقت محض پاسخ دادم

.آن رسیدگی خواهد شدکمیسیون بعدي گروه به
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آخه پسر خوب تو که دیگه یک ترم ": اسم مرا تایپ کرد و رو به من گفت پیوترشبعد هم در کام
اما آن ".یک ترم؟ من هنوز خیلی واحد داشتم": من با تعجب گفتم"آیی و تمامش کنی؟ا نمیچربیشتر نداري 

است ماندهتاننامهپایان. ایدیتان را پاس کردهشما بیشتر واحدها. بله یک ترم": دمتصدي شریف به من پاسخ دا
با استادهایتان سازید و مییک مشکل پزشکی براي خودتان ایتان هم دیگر واحدهکه انجام بدهید و در مورد 

ولی باید واحدهایتان را در . کنیدروید و پاس میکنند و سر امتحاناتشان میها هم قبول میو آنکنیدصحبت می
".همین یک ترم تمام تمام کنید

کردم که دوباره درچون فکر می،مثل رویا بودشنیدن این خبر برایم. مجا ایستاده بودبا تعجب آن
گویم رد اخیر را براي تقریب به ذهن میالبته موا. رقصمدارم میاند وا رویم انداختههستم و نور روسط سن
. رقاصی در وسط دانشکده را داشتم و نه دانشکده جایی براي رقصیدن داشتمن قصدوگرنه نه

دیگر رفتم و به اتاق. مکنگردم و دانشگاهم را تمام  میمیگفتم که من بربه خودمخالصه همان روز
همه چیز را تایپ کردند و همه چیز را پرینت گرفتند و رو به من گفتند که هم هابود پر کردم و آنفرم هر چه 

کردن استاد محترم من هم لبخند زدم و کاغذهاي اخیر را تحویل گرفتم و دنبال پیدا . خوش آمدي به دانشگاه
.مشاور به این اتاق و آن اتاق سر زدم

ي مبحث سومادامه: رممبحث چها

خانه بعصر در کتاوقتِ، براي همین تا دیري مذکور را تمام کنمنامهچه سریعتر پایانخواستم هر می
گذشت و خبري از بهار نبود که نبود روزها به همین منوال می. کردمیوقت خودم را صرف تحقیق مماندم و می

کردم و سته بودم و داشتم کمرم را صاف میخانه نشهوا در کتابآفتاب و تاریکیِ بعد از غروب که روزي تا این
تابخانه رفتم و دستم را به دم در ک. کن آب بخورمسردم بروم از آبتصمیم گرفت. دادماستراحتی به خود می

دستم را کمی این طرف و آن طرف تکان دادم تا . ي آب باال زدي آب سرد کن فشار دادم و فوارهروي دکمه
اي که آب داشت درست در لحظه. دهانم را باز کردمکه فشار آب مناسب شد و بعد سرم را پایین بردم و این 
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ی هایبه یاد نامه. آب پرید توي گلویم.ي چشم دیدم که الي در اتاق مخزن باز استشد از گوشهرد دهنم میوا
11ود؟ها چه بآن نامه. کردها را امضا میافتادم که مسئول مخزن مداوم آن

هاي مارپیچِلهپاورچین پاورچین از پ. دل به دریا زدم و خودم را به اتاق مخزن رساندم و وارد آن شدم
میز تحریر او خودم را سریع به. آن پایین رفتم و سري کشاندم و دیدم که متصدي مخزن سر جایش نیست

لرزیدم که و از ترس به خود مینفسم در سینه حبس شده بود . وجو کردمرساندم و بین کاغذهایش را جست
و بوددر آن مخزن صداي بسته شدن. یکدفعه صدایی شنیدم. دآن متصدي سر برسد اما خبري نبود که نبونکند 

ي خودم را به در رساندم و دستگیرهتوانستمبا تمام سرعتی که می. درقفل شدن آن صداي . دیگريبعد صداي 
.من گیر افتاده بودم. شددادم اما قفل قفل بود و باز نمیآن را پایین

تا یک ساعتی مثبت فکر هایی شریف یاد گرفته بودم که مثبت فکر کنممعلمچون از کودکی توسط
هاي موازي کتاب مثل جنگلی پر از حیوانات قفسه.این شد که منفی فکر کردم. اما خبري نشد که نشد. کردم

کردم آن اتاق همان مخزن کالبدشکافی ست و االن است که کسی وارد احساس می. درسیوحشی به نظرم می
مرا در محلول ضدعفونی با داغی از نشان دانشگاه تهران به سمتم بیاید و آن را برکف پایم بزند و آن شود و 

ابتدا وجود براي سرنوشت داشتن باید: با تکه کاغذي که از انگشت شست پایم آویزان است . کننده قرار دهد
. داشت

شروع به به هر طریق بود زمام اختیار خودم را در دست گرفتم و به امید یافتن چیزي براي رهایی، 
الي قفسه هاي کتاب را بگردم و هی گشتم و هی ریر هیچ چیز نبود و مجبور شدم توي میز تح. گشتن کردم

مصرف گانه و یک بخاري گاز سوز بیي بچهو جز کتاب قدیمی و کهنه و یک دوچرخهگشتم و هی گشتم 
ونه خودم را توي گشدم و به خودم فحش دادم که اینیی از آن اتاق ولونفس زنان و خسته گوشه. چیزي نبود

12.تله انداخته ام

. هر چند حس ششم در متون فلسفه اسالمی نیامده است اما مماس شدن عقل جزئی با عقل کلی که آمده است11
.احساس کردم عقل این حقیر در آن لحظه مماس مماس شد

به هایی که پاي مرا هکته را در نظر بگیرید که آن نامچرا به خودم فحش دادم باید این نتر این که براي درك به12
ها از مسئوالن مختلف درخواست بودند که مدام متصدي مخزن در آنهاییاین مخزن باز کرده بودند نامه

.خواهی آن متصدي شده بودملذا این جانب اسیر زیاده. د کنندحقوقش را زیاکرد کهمی
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هی به این چیز و آن چیز . مشتی به دیوار پشت سرم زدم و بنگاز عصبانیت درست در همان لحظه
زمین خوردم و این خورد و هی من هم روي آن چیز که راه رفتم لیز خوردم و خوردم و آن چیز هم به زمین

. چراغ را روشن کردمرا پیدا کردم و پریز المپ دامه داشت که جا اگري تا آندست و پا چلفتی

چند قفسه روي زمین افتاده بود . جا زده بودمچیزي که به نظرم رسید میزان خسارتی بود که به آناولین 
ها یکی از آندیدم که پشت سر .ناگهان معجزه شد. نامه روي زمین افتاده بودها هم مشتی پایانقفسهآنو از 

اي از ايِ در گوشهاي به بخش شیشهبا ضربه. شدطرف دیگر در دیده نمی. ي کوچکفلزیک درِ. یک در است
. رویم بودیک محوطه ي خالی روبه. شدمون خیرهو از آن گوشه به بیرم و سرم را پایین بردهشکسترا شیشه اش 

بفهمم باالي آن محوطه چه گیج شده بودم و سعی کردم . سیدریی خالی که انتهایش به یک دیوار میمحوطه
کسی داشت از آن طناب . ماز ترس به خودم لرزید. دیدم از باالي آن محوطه یک طناب پایین افتاد . خبر است
روي بهآن فرد اول کمی رو. را مشت کردمهایما در پشت در قایم کردم و دستدم رمن سریع خو. آمدپایین می

تنها . بعد در باز شد. در زده شد و قفل شکستاي را شنیدم که به قفل روي آن در ایستاد و بعد صداي ضربه
وارد آن روي کسی که داشتم هایم را ببندم و خودم را پرت کنآمد این بود که چشمکاري که از دستم بر می

.شداتاق می

دلیل آن . ا این اتفاق ممکن استشاید به نظر مضحک بیاید ام. در بین آن دعوا من یاد ابن عربی افتادم
و وسط این کار و آن هاي خداوند در انسان بدون پایان است و وسط دعوا و وسط ناهارهم این است که تجلی

ام و دماغ بهار را ، به پایان رسید، دیدم که زدهونین بودوقتی آن جنگ که براي طرف من خ. شودکار سرش نمی
.زدم بهار بودکه من با آن حرارت داشتم کتک میکنید؟ کسیباور می. امشکسته

حال هار هم که از دیدن من خوشخواهی کردم  و بدیدم او را بغل کردم  و کلی عذري او راتا چهره
و بعد براي او تعریف کردم که از روي بهار بلند شدم . استبود گفت که طوري نیست و یک خون دماغ ساده

بهار هم ساکت بود و از این همه شجاعت . امکردهاو را پیدا نمیام وگشتهام دنبال او میي این مدت داشتههمه
. من در خود فرو رفته بود
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استراحت: مبحث پنجم

.برایتان تعریف کنماي هقصم، جهت استراحت،هستیذارید تا در این فصلحاال بگ

اما . و ادعاي التی داشتو بیایی داشتتوي کرمان براي خودش برآقااین. بود در کرمانیک آقایی " 
برو .زدند توي سرش که برو بچه فوفولگرفت و همه میس او را جدي نمیکاش کوچک بود هیچچون جثه

این یارو به خالصه.گفتندمیها چیز دیگري به اوآناگر نه. دم که مشکل ساز نشود فوفول را آور.بچه فوفول
طور که همانامراین! فوفول! کردند که فوفولخواست قلچماق بشود همه خطاب میکه همیشه توي دلش می

.قابل حدس است تاثیر بدي روي این فرد گذاشت

ازوهایش گنده و پشت باز قضاي روزگار ماند اما کوچکاش گ شد و گرچه قد و قوارهاین فرد بزر
، این آدم وقتی قلچماق شد. اش رسیدک قلچماق و به آرزوي همیشگیشد یاین شد که واقعاً. شدتر گنده

ي قلچماق ناجوانمردي شد و از خالصه و. ها را در بیاوردي اون فوفول فوفول گفتنخواست که تالفی همه
هاشان را هم برید و در زیر آب کرد و چیز خیلیهاشان را هاي خونین گرفت و سر خیلیي افراد انتقامهمه

دوید تا حساب او را برسد و ن افراد میپر درخت داشت دنبال آخرین نفر از بین اینهایت هم در یک جنگلِ
انت نگه داشته آن آخرین نفر اما زنی بود حامله که در نهاد خود فرزندي را به ام. درسی براي همیشه به او بدهد

.مادر به خطا پشت سرش بود و ساطوري را باال برده بوددوید و آن قلچماقِکشید و میغ میآن زن جی. بود

بعد چه اتفاقی افتاد؟ . چه اتفاقی افتاد؟ گرد و خاك زیادي به هوا برخاست. بعد ساطور را پایین آورد
اقی افتاد؟ زن روي زمین باز هم بعد چه اتف. بعد چه اتفاقی افتاد؟ زن روي زمین غلتیده بود. زن به زمین افتاده بود

بعد چه اتفاقی افتاد، بعد ":نویسمبه من که این همه وسط جمالتم میماربعد چه اتفاقی افتاد؟ زهرِ. غلتیده بود
ساطور را که پایین . ؟ هیچ اتفاقی نیفتاددبشنویدخواستیهمین را می. ؟ هیچ چیچه اتفاقی افتاد".چه اتفاقی افتاد

بعد اما اتفاقی . بعد هم جا به جا سقط شد.  ه درختی خورد و کمانه کرد و خورد توي سر خودشساطور ب،آورد
هاي به جا مانده از بر طبق سنت. مراسم ختم برگزار شدکه افتاد این بود که براي این  قلچماق گرامی در کرمان 

به ناجوانمردعکس این دالورِاي هم برقرار شد و در وسط این حجله ختم حجلهها پیش در این مراسمِسال
.سبیل و اخمی مردانه مشهود بودایشاندر عکسِ. اپ شد و چسبانده شدصورت بزرگی چ

گذرش به سر حجله خواهد از او به عنوان پیر قلچماقان کرمان یاد کنم بعد شخص دیگري که دلم می
ها مست در عروسی. ها داشتند رسیده بودي آرزوهایی که قلچماقاین فرد پیر قلچماقان بود چون به همه.افتاد
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موهایش را جوري که دلش . موتورش رانده بودها با دختر خوشگل تركِدر خیابان. کرده بود و فحش داده بود
سر و پا را هم گرفته دادگاه این و آن الت بی .خواست زده بودچه که میمواد آن. خواست آرایش کرده بودمی
13.پولی هم در آورده بوداسم و رسم و عنوانی شده بود و قطعاًبازي صاحب از الت. بود

د و به شد ایستامرده رد میي آن قلچماقِقلچماقان کرمان که داشت از کنار حجلهخالصه این پیر
هایش به یکی از نوچهاي کرداشاره. م توي چشمچش. ه شد به آن عکسخیر. عکس آن قلچماق نگاه کرد

ف را خود پیر قلچماقان این حر. "بعد این رو بزن روي این حجله. میرنددا ایستاده میمردان خ":بنویسوگفت 
میرند و ذي نوشت که مردان خدا ایستاده میاش هم خودکار گرفت و روي کاغنوچه. که زد آهی کشید و رفت

ماق که به رد که مادر آن قلچآن نوشته کنار آن عکس کاري ک. آن قلچماق و رفتعکسِآن را گذاشت بغلِ
دید که کسی . دست از لعنت کردن پسرش برداشت و یک لحظه به آن نوشته نگاه کرد،ي پسرش رسیدحجله

آن مادر که تمام آبرویش را به خاطر این پسرِ. از دوستان پسرش جلوي عکس او این نوشته را گذاشته است
کرد با دیدن آن د داشت آن پسر را نفرین میآمد و تمام مسیر راه را که داشت میقاتل از دست داده بوقلچماقِ

".البته مدت کوتاهی. نوشته خوشحال شد

اقاریر بهار: مبحث ششم

:بعد بهار شروع به صحبت کرد که عین اقاریر وي در ذیل آورده شده است

آن هاي دانشگاه به عکاسی از دیوار نوشتهدر راي عکاسی گرفته بودم و روزها من از دانشگاه مجوزي ب
ي وقتی که داشتم را در دانشگاه ر فرو رفتم تا آن جا که دیگر همهکه کم کم در این کاتا این. پرداختممی
س کردم که کسی دارد مرا که بعد از مدتی احساهمه چیز عادي بود تا این. گرفتمگذارندم  و عکس میمی

این . خته شود بیاورمها بعد به دار آویکه سالنیر قلچماقان را قبل از آکه عین اقاریر این پدر این جا جا دارد13
:به دار آویخته شدن ایشان پیاده گردیده استاقاریر از روي فیلمِ

ه ها ب. مردونه هم میرم باال. پاك جرمی میرمدارِاالنم پا چوبِ. زیر بار حرف زور نرفتم. به کسی باج ندادم آقا
ها به . همش دروغه آقا. رم باالها مردونه هم می. بار زور نرفتمزیر . زننزور زیادي می. خاطري که باج ندادم
)ي کرمانی معادل چرندواژه( همش قینوسه. خاطر مردونگی رفتم



٤٣

ي فردي را رسید که سایهبه نظرم میشنیدم و گاهی هم گاهی از پشت سرم صداهایی را می. کندتعقیب می
.زده استام که داشته مرا دید میدیده

به طور تصادفی به آن ید شدن یک دانشجوي دانشگاه که ي ناپدین موارد همراه شده بود با شایعها
. شروع به تحقیق در مورد آن پسر کردم و این به ترس به من افزود. پاچه شدماین شد که دست. مبرخورد

ت بیشتر از زمان اداري کردم که هیچ وقماندم و سعی میدر دانشگاه میبا احتیاط بسیار بیشتري اي بعد روزه
م شده بود و من به نوعی ي دنیاي من شده بود آن پسري که گدیگر همه. گشتمام بر مینمانم و سریع به خانه

که یک روز یکی از تا این. امه شدهبدون آن که دست خودم باشد با این ماجرا در هم تنیدکردماحساس می
هاي قدیم خر مرا گرفت و مرا برد توي بوفه و هی سیگار کشید و حرف زد و سیگار کشید و حرف کالسیهم

اش گرم تازه چانهمن خیلی ترسیده بودم اما آن همکالسی قدیمی. زد تا این که غروب شد و هوا تاریک شد
.همان روز مخ مرا بزندت عدل در و معلوم بود که قصد کرده اسشده بود

ي تند تند خودم را به محوطه. و راه افتادم که برومبود او را دست به سر کردم اي من به هر بدبختی
. دوم حواس مرا به خود پرت کردکردم که صدایی از حیاط خلوتِشکده رساندم و داشتم آن را طی میدان

بان را بغل سکوي آن حیاط دست که دارد یک نرا از آن کسیبعد فهمیدم که آن صداولش خیلی ترسیدم اما
تنها شاتر را یک بار ، آوردم و بدون این که بتوانم درست آن را تنظیم کنممن سریع دوربینم را در. گذاردمی
من که از ترس داشتم دیوانه . داي روشن شکی براي لحظهي آن تارییکدفعه نور فالش زده شد و همه. مزد
جا هم به بیرون ي دانشگاه رساندم و از آنوانستم دویدم و خودم را به محوطهتا تمام سرعتی که میشدم بمی

من به . ام گرفتب آن عکس را ظاهر کردم وگریهآن ش. شتافتم و ماشینی را دربست کردم و به خانه آمدم
دیدم تنها پاي کرده بودم میحاال که آن را ظاهر خاطر گرفتن آن عکس جان خودم را به خطر انداخته بودم و 

. رودي تاریک پایین میکه دارد از آن استوانهفقط پایش در حالی. در آنافتادهجا بوده کسی که آن

فردا . به ساناز زنگ زدم و او پیش من آمد و شب را با من ماندآن شب . چه کاري باید بکنمدانستمنمی
کردم که دانستم سرنوشتش چه بوده است اما احساس مینمی.چشمم افتاد روي عکس دالصبح که بیدار شدم، 

فهمیدم که این احساسِ شوم به قدري در من قوي شد که .  ممکن است من هم دچار سرنوشتی مانند او بشوم
دانستم که درگیر کردن ساناز هم مشکلی از من حل از سوي دیگر میست و هیماندن در آن خانه کار اشتبا

ام را هم ي یکی از دوستانم رفتم و گوشیخانهبه شهرستان که به ساناز بگویم بدون اینین براي هم. کندنمی
کردم تا ببینم آیا کسی چیزي در مورد من یا هاي خبري را دنبال میدر این مدت هر روز سایت. خاموش کردم
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حس و دال هم کار نکردنداز مفقود شدن خبري ها دیگر حتی روزنامهگذشت ومدتی اما . نویسد یا خیردال می
با ه به تهران برگشتم و شب دوباردی. افتاده استاگر در آسیاب من هم بوده تا به حال از آنکه آبیکردم 

هایم به هم ریخته ه هم ریخته است و تمام دفترها و نوشتهي من بدیدم که خانه. ام رفتمبه خانهاحتیاط فراوان 
انش رسیده این شد که فهمیدم این ماجرایی نیست که به پای. به جا شدهجا هایم هم است و حتی چندتا از لباس

تمام شب با این تصمیم دست و پنجه نرم کردم و در . خودم براي تمام کردن آن اقدام کنمباشد و تصمیم گرفتم 
کم هايدستشوییاز یدر یکو اول صبح به دانشگاه آمدمم گذاشتم و امروز طنابی خریدم و در کیفنهایت 

دستشویی زد، سرفه اي کردم و خوشبختانه کسی پاپیچ نشد چند باري که کسی به درِ. پنهان شدموآمد آنرفت
يِ درِ حیاط خلوت به سادگی باز شد و لوالي پوسیده.آهسته بیرون آمدمد و بعدنقدر ماندم تا شب بشوآو 

خوردم اما باالخره توانستم ر، زمین میآمدم توي آن، گرچه پایم به شلنگِ وسط حیاط خورد و داشتم با س
همین جایی که شما دماغم را در آن به خاك و خودم را کنترل کنم و طناب را از سکو بیندازم پایین و بیایم

.خون مالیدید

بر تحقیق اخیر توسط استاد داورنقدي به موقع: ممبحث هفت

این تحقیق از بیخ و بن . را نقدي سازنده می کنماز آن جا که نقد سازنده بسیار ارزشمند است من تحقیق شما
ما . استدروغی مبالغه انگیز فضاي این تحقیق را پر کرده. چرا که بر یک فرض اشتباه استوار است. مشکل دارد

کورانه تحقیق بنویسیم و باید در نهایت هم اضافه کرد که کل روش تحقیق اخیر به نمی توانیم این قدر کور
. استق دانشگاه ما روش تحقیق انگلیسیده است و روش تحقیروش فرانسوي بو

د و چند م سجاوندي اشاره کروري و همچنین عدم استفاده از عالئدر ضمن بایستی به عدم رعایت قواعد دست
از آن "شما نوشته اید در پنج خطِ باالترضمناً . غلط امالیی هم در ستون حرف حساب این تحقیق وجود دارد

ز این ا"نیست و باید با توجه به فرهنگسراي زبان فارسی نوشت"از آن جا که"که درست آن الیدر ح"جا که
.بینمها نمیام که دیگر نیازي به بیان آنداشت کردههاي دیگري را هم یاددنق. "رو که

ن را هم به پذیرم و دلیل آوجه نمیها باید بگویم که من این نقدها را به هیچالبته در پاسخ به این نقد
ه این در ضمن من ب. نمودمنم سجاوندي استفاده ز عالئي بیان ااین جانب براي ممانعت از اطاله. گویمشما می
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دیگر هم اگر حرفی دارید . استهاي انگلیسینسوي استفاده کردم که عین دانشگاهفرادلیل از روش تحقیق
.سراغ من بیایید تا جواب حرفتان را بدهم

ایراد آن بسیار واضح . مویگمیجانب انسان شریفی هستم خودم به شما ایراد این تحقیق رانالبته چون ای
سب براي مناهوشِتواند یک آزموناین خودش می. فکر کنید. ده باشیدشاید تا به حال آن را حدس ز. است

ي کارکرد بخش آهیانهتوانید نسبت بهاین تحقیق هست، متوجه بشوید میکه در را ي اگر شما ایراد. شما باشد
اده رو راه بروید و آواز بخوانید و بدانید که زندگی به شما مغز خود امیدوارتر باشید و شادمان و خرامان در پی

.لبخند زده است

اهد آن صداي مرمرینتان را خودلم می. سوالم را در گوشم بگوییدحاال سرتان را جلو بیاورید و جواب 
هنوز جواب را . صبر کنید. ندکشود و مرا حالی به حالی میشود و زمزمه مییبشنوم که در گوشم زمزمه م

اي که بتواند اهمیت موسیقی. اي این صحنه تدارك ببینمبگذارید بلند شوم و موسیقی مناسبی را بر. نگویید
.نکردنی این لحظه را جاودانه کندباور

.یک، دو، سه. استحاال صداي موسیقی در فضا پخش شده است و همه چیز آماده

شترق

ش ت ر ق. شترق: گفتار اول

شترق

!شترق

که روي اي صداي واقعه. داند شترق چیست؟ شترق صداي حادثه استو چه کسی میچیست؟ شترق
. واي آن واقعه روي داده استبینیم ايکنیم و میگردیم و نگاه میما یکدفعه پس از وقوع آن  بر میداده و
آن کس که در خیابان : گویدآن واقعه چیست که شاعري در یکی از شعرهاي خود می. احتیبه همین ر. همین
.ي بزرگ ندارد، خبر از واقعهرود آرامیراه م
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سه . عالمت آکالد. مت گیومهعال. مبحث. گفتار. فصل. ایضاً. رج. ي قبلصفحه. هاهمان. ب پ و الف
. نمره . بولد. اسم مجله. اسم نویسنده. منبع. غلط امالیی. ایتالیک .فونت شبیه هم. فونت متفاوت. متر فاصلهسانتی

هستند و پدر و مادرت هم که حالخوشاندازیم و همهی که با استاد مشاور و راهنما میو عکسنمره. نمره
برایت گل آورده است و او  هم خوشحال هست و حال هستند و دختري هم خوشدفاع تواند در جلسهآمده

دت را برسانی به کنی تا خورا طی میرو ات داري راهي نمرهزند و تو هم با برگهوي عکس لبخند میدارد ت
تبریک می گم ": بگویدجا هم همان زن چاق با نگاه مسئوالنه به تو لبخند بزند و یک جمله اتاق آموزش و آن

.را به دست او بدهیاتي نمرهو تو هم به او لبخند بزنی و ورقه"پسرم

.خورداین لحظه که آن شترق توي سرت می.جاستدرست این

اي از بیخ و بن اشتباه است و آن چه هاي تحقیقی که نوشتهقضیه از چه قرار است؟ یکی از پایه
ِ به مثال خودمان از تحقیقی که پیشبراي مثال بگذارید . نامه متفاوت استاین پایه براي هر پایانست؟ چیزي
که اشتباه بنیادین چیست؟ اینآن . روي شما چیست؟ اشتباه بنیادینایراد تحقیق روبه. دیمشماست بازگرروي

.نویسدي حقوق پایان نامه نمیدانشجوي لیسانس دانشکده

. گویم این ایراد وجود دارد اما شما سخت نگیریدمن می. شوداز این جاست که جدال ما شروع می
من به . ستگراییید که چنین چیزي ممکن نیست و متن شما دور از واقعگویشما اما آدم محکمی هستید و می

بگذارید کمی خیالمان از جهان . واقع گرایی بیش از حد سم است. زنیدحرف را میگویم که چرا اینشما می
بم در بعد یک چیزي از توي جی. زاد باشیم از واقعیتبگذارید آ. از دنیایی که براي خود ساخته ایم. بیرون برود

پیوندید واگر نه که من کامی از آن چیز که در دستم دهم و شما اگر پا باشید، به من میآورم و نشانتان میمی
هاشون و یار ي دخمهاون منتقدایی که نشستن گوشه موشه: گیرم و در دفاع از متن خود ادامه می دهماست می

ط بکشن، چون اوالً من سفید مفید نیستم و در شب بساط دارن دور من رو خیدور خودشون جمع کردن و هر 
دانید چرا؟ چون می. ها باور ندارممن به هیچ حرف آن. گویماین را جدي می. گیرمشان را میثانی حال همه

ست که در نهایت بختی تنها چیزيچرا که خوش. بخت نیستند، خودشان خوشزنندها را میها که این حرفآن
هد نشان بدهم که پشتش اي متعمن را آوردم که خودم را نویسندهي نسلِجا واژهاین(من مهم است  و من و نسل

. ها اضافه کنیمخواهیم به آنما چیزي می. دهیمشصتی شما گوش نمیهاي دههنالهدیگر به چس) هم گرم است
کدام فرهنگ . تزریق کنیمخودمان را در آنایرانیِخواهیم همان فرهنگ قدیمیِدانید چه چیزي را؟ ما میمی

.ارزدبه زحمتش نمی: با من تکرارش کنید. گویمبه زحمت خودش نمی ارزد را میرا؟ همان فرهنگِ
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:حاال دوباره تکرار کنید

ارزدبه زحمتش نمی

:تر تکرار کنیدحاال بلند

ارزدبه زحمتش نمی

به زحمتش ": هو هو کنان آن را زمزمه کنیدفقط مثل دراویش خانقاه . حاال بنشینید سر جایتان و راحت باشید
ي من به نظرم همهالبته . بکنیدنکنید و بعداًخواهید این کار را فعالًاگر هم می. و سرتان را بچرخانید"ارزدنمی

یم که درد و دل در فرهنگ ما ها گفتن ندارد اما چه کنگویم و این حرفخودي میها را دارم بیاین حرف
خواهد اگر هم از ایران رفتم آن را با خودم درد و دل را دوست دارم و دلم میو من این فرهنگِدار است ریشه

شاید این فرهنگ . کند آدم راگرم می. خوب است. کنمهمه جا ببرم و هر جا کسی گیرم آمد با او درد دل
.تدر هر حال فرهنگ باحالی س. شاید هم جاي دیگري نباشد. خیلی جاهاي دیگر هم باشد
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نتیجه گیري

ي بهار رفتیم و چیزي نوشیدیم و شبی به یاد ماندنی را با یکدیگر ار از طناب باال آمدیم و به خانهمن و به:من
که ما دو نفر براي فردا صبح آن شب به یاد ماندنی بهار چنان جیغی سر من کشید که من متوجه شدم . گذارندیم

. امیگر تا امروز با او تماسی نداشتهي او بیرون زدم و دن هم از خانهایم و براي همیهم ساخته نشده

و آخرین بار استاد مشاورم ام هستم وز در گیر و دار دفاع پایان نامههنو زنم هنوز به دانشکده سر میمن تا امروز 
من هنوز در حال ".یک فصل دیگر هم به آن اضافه کن": یک جمله گفتام جم پایان نامهبا نگاه کردن به ح

.نوشتن آن فصل پایانی هستم

د آن را بربرد یا اگر میهش را با خود این ور و آن ور نمیالف در پی وقایع انتخابات دیگر گوشی همرا: الف
ي سران او از زندگی شخصی همه. کندز خودش و بعد شروع به حرف زدن میگذارد جایی خیلی دور امی

.هایات خیلی شخصی آناز جزئ. حکومتی خبردار است

اجاره خانه، زوج خوشبخت با موتور،این ازدواج فرخنده تولید یک ي ازدواج کرد و نتیجهب با دختري:ب
.قسط و سفر مکه شد

پ به شغل شریف وکالت نائل شد و یک بار هم پس از انتخابات در تلویزیون حاضر شد و از رعایت :پ
گري اباحیي اتصال ها او را نقطهبرخی. ي موکلش تشکر کردبه پروندهیفات دادرسی در رسیدگیتمامی تشر
.ي اتصال باشددانند که نقطهتر از آن میها هم او را کوچکبرخی. دانندطلبی میو تمامیت

چوب به نشیند اما حاال به جاي آنروي کتابخانه میاو هنوز روبه:نشستروي کتابخانه میزنی که روبه
.شودآن چوب خیره میستون بغل

رضا در آخرین باري که او را دیدم، تازه . دار بشوند یا نشوندکنند که بچهد فکر میها دارنآن:و مرجانرضا 
ا هم هي آنکرد که در خواب دیده است که بچهو داشت براي من و مرجان تعریف میاز خواب بیدار شده بود 

.ها در این متن نیستندآن.شودیک شهید ادبی مثل خود او می
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دیگر .واقعیتی وجود داشته باشدواقعاتواند واقعیت را براي ما روشن کند کههر تحقیق تا جایی می:الد
. وجود نداشتجود داشت و ناپدید شد و شاید هم والشاید د.کندصحبت نمیالهاست که کسی از دمدت

براي الکه در مورد دیی اما مساله. ند و گفت که هسته کردهمان فردي باشد که با او مصاحبالشاید هم د
بیشتر از این هم . نیمدانیم که الزم است بدامیقدراش همانماند این است که ما دربارهمیباقی طور همانهمیشه 

واقعیتی بود که تاریخ مصرف خودش را داشت و احزاب مختلف از الد. ي آن به ما نخواهد گفتکسی درباره
.ریخ مصرف خوشنود هستنداین تا

اي که سایه. کردي آن سایه که بهار را تعقیب میایست دربارهماند نکتهاي که در آخر این تحقیق مینکته:سایه
شاید آن سایه دانشجویی . رساندها مینامهرفت و خودش را به مخزن پایانهی با نردبان از آن سکو پایین میگا

روي تاریک خودش را به این خطر انداخته که از آن راهن منبعی که الزم داشتهبوده است که دنبال پیدا کرد
.خیال علم اندوزي شده استدیدن فالش دوربین بهار ترسیده، بیدر این صورت او که از .پایین بیاید

باز هم پیدایش شود و شاید عضو یک نهادي بوده است و شاید شاید اما آن سایه دانشجو نبوده است و 
ر آن هستم که نظر تحقیق باما من در پایان این. توان گفتمیهزاران شاید دیگر هم . شجویی را بترسانددان

از افتادن نور بر روي . از تاریکی ست،ماهیت این سایه از نور نیست. ي ماهیت این سایه بگویمخودم را درباره
این سایه عمدتاً درازتر از خود آن .دي آن جسم به روي زمین می شوک جسم سنگین که باعث افتادن سایهی

. خواهد درازتر از آن چه واقعاً هست نشان بدهدجسم است و احتماالً دلیل این که سایه است همین است که می
.اي که شب را بیشتر از روز دوست داردسایه

"ي دانشگاهاطرهخ"توانم آن را تحت عنوان کلی دهد که میترین بخش از چیزي را تشکیل میاین سایه مهم

اي که روزي خاطره. ماندي او از دانشگاه تهران مییه براي یک دانشجو بخشی از خاطرهواقعیت این سا. کنمیاد 
دست یافتن به آن  بر اولین قدم را در راه شود، داردسر در بزرگ دانشگاه تهران رد میکه در سال اول از زیر

.شودهمان داغی که بر کف ذهن هر دانشجو حک می. تهران استاین سایه همان نشان دانشگاه . داردمی
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کنترل زندگی

1.

و دل را می واقعاً دستي آخرین آزمایشی که داده بودمنتیجه. ی ساده شروع شدخیلبینم کنم میفکر که می
.با کمی تاخیر.مشدآن یا چیزي شبیهسالی بحران میاندچار....عروقی و گوارشی ومفصلی ودردهاي . لرزاند

هایم عادت.شودتمیزکاري میاي که به جاي پوشیدن، صرفِمثل پارچه،امکردم که کهنه شدهاحساس می
یی صد البته پیش هاعادت. کردمها نگهبانی میداشتمشان و نه فقط داشتمشان که از آنند که بیشترین چیزي بود

باالخره با بررسی .مکنفکر به جریان مرگ این و آنکهاین. بودعادي غیر ها بین آنعادتیک تنها . پا افتاده
. شود یا پس از چند اتفاق سادهاش پیدا میر و کلهیا ناگهانی سمرگ . رسیدمايبه نتیجهشناختممردگانی که می
.ست که ارزش خواندن نداردخالصه داستانی

ردپاي . از خاطرات خاص خودم هم نبودهخالی ، مولی بودبا این که مع،امزندگیکردم فکر میاز سوي دیگر 
روي هم شهایرود اما منظرهبه جاي خاصی نمیدانستمردپایی که می. خواست این ردپا را ببینمدلم می. خودم

ي کنترل ست گرفتن دوبارهست براي در دراهی. آمد که این یک فکر طالیی ستبه نظرم می.رفته مال من بود
روزها . بنویسمام ي زندگیشرحی دربارهتم باالخره تصمیم گرفقدر در من قوت گرفت کهآناین فکر . زندگی

گذاشتم را میهاکاغذو بعد از استراحتی کوتاه،آمدمت اداري به خانه میابعد از محل کار و تمام شدن ساع
نی را براي نوشتن و بیایا چه لحن؟م که از کجا شروع کنمکردمیبه این فکر هاي زیادي اوایل شب. یزروي م

ام؟ بعد ساختاري را بنویسم که انگار براي کسی نوشته؟ آیا جوريآن به کار ببرم؟ آیا مسیر خطی را دنبال کنم
یکی . ساختاري خطی و براي مخاطبی فرضی. چیدم و تصمیم گرفتم که با همان ساختار شروع به نوشتن بکنم
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قدر این کار آن. کردممیرا عوض زد و آن دلم را میام آغاز نوشتهاما خیلی زود نوشتن را شروع کردم يدو بار
. به زبان و بیانی مناسب برسم،خودمبه نظر، ا ادامه دادم تا باالخره توانستمر

خوب خاطراتِ.ایستادندشدند و جلویم میشدند و انگار از کاغذ بلند می، خاطرات برایم زنده میتنبا نوش
تاتور رژه بروند از جلوي ذهنم هایی که جلوي یک دیکزدند و خاطرات بد درست مثل ارتشیمیچشمک 

یکی از . دیدمشت خودم را بیشتر به آن متعهد میگذبود که هر چه میتوام با لذت و درديکارِ. گذشتندمی
قدر هاي زندان آنمیله.جایی که معلوم نبود کجاستدر. امخواب دیدم که در قفسی زندانی شدهها همان شب

کسی اما آن . مرا بیرون بیاورندخواستم تا زدم و میخودم را به در و دیوار می. دیدمبلند بودند که ته شان را نمی
،قفسبیرونِاي آورد و گذاشتبا خودش آینه. اش معلوم نبودچهره. آمدمردي و بر نبود تا این کهدور 

. نگاه کردم. نگاه کنمبه من زد و گفت که در آینه که به همراه داشت بلندي دستیِبعد با چوب. روي منهروب
درون آینه را به من نشان داد و ولی او باز هم تصویرِدانمسري تکان دادم یعنی می. هستیگفت که این تو

بست و با دست و پاي مرا . تصویري شد کنار تصویر من.بعد خیلی ساده رفت توي آینه".ستیاین تو ه": گفت
خواب به دیدم که نه تنها نترسیدم بلکه نشستم و تا آخرِبر خالف انتظار. ه بریدن گردن منچاقو شروع کرد ب

. که هیچ احساس خاصی بکنمینبدون ا. گردنم نگاه کردمبریده شدنِ

و صورتم را سررفتم و. ي دهانم کش آمده و روي مالفه افتاده استبزاقم  از گوشهو دیدم از خواب پریدم
آن . کرداین احساس مرا گیج می. سیده بودمنتربرید، داشت سر مرا میزمانی که مردیب بود ،عجبرایم. شستم

از آن مطلع نیستم و شاید دهد که اصالًهاي روان من خبر میواب از آن جنبهاین خین فکر کردم کهشب به ا
. کشمدست بام تا مدتی از نوشتن زندگی نامهبهتر باشد 

از همان بدو مان شد ودختري وارد محل کار. کردمفتم وحواس خودم را جمعِ کارروز بعد به محل کارم ر
رود و ا آن هی از این میز به آن میز میاي در دست دارد و بپروندهدیدم که می. ودش مرا به خود جذب کردور
با صورتی عبوس .توانم براي او بکنمه کاري میه چ، پرسیدم کسیدبه من که ر. آخر مرا به او نشان دادنفرِ،بعد

م گفتم که این با احترام تما. به من گفت،شدکه مربوط به افراز یک زمین میو کارش را روي من نشست روبه
وقتی این جواب را از من شنید فکر کرد که من هم مثل بقیه دارم جوابی سر باال . من نیستي وظایفِدر حوزه
ي ما و اند و بهتر است همهگه کردههایی مثل من زندگی را براي اوعصبانی شد و گفت که آدمودهمبه او می

ولی برخالف انتظار از نبودماي نکرده بودم و الیق این نفرینمن ماتم برده بود، کم کاري. مان برود به گوراداره
پیش . کرداین گیجم می.گویدیدر درونم احساس کردم که راست مدست زن عصبانی نشدم بلکه تا حدي 



٥٢

ارد که مرا مالمت آن زن حق دکردمصیري نداشتم اما احساس میدر حالی که من هیچ تقچرا ":خودم گفتم
. بود و تصمیم گرفتم که زودتر به خانه برومشدهذهنم فرسوده. خواستدلم این مالمت را میانگار "؟کند

ردم که نمی توانم کاحساس می. میز کار افتاده بودندیدم که رويهایم را دنوشته، دستبه خانه که رسیدم
. رسید نوشتن بودم میبفهمم و تنها راهی که به نظرکردمکه میرامالمتیخواست این احساسِدلم می. ننویسم

م فهمید. که به یادم آمدچه خاطرات شیرینی .حتی شاد شدم. وقتی که دوباره شروع به نوشتن کردم آرام شدم
.برایم ممکن نیستنوشتن یی در این کارِهیچ وقفه

کار یا خیابان یا هر جاي دیگر نیز تمامخیلی زود نوشتن زندگی نامه به قدري برایم مهم شد که حتی در محلِ
گاهی . بروم و بنویسمخواست که پریدم و دلم میها از خواب میبرخی شب. کردذهن مرا به خودش مشغول می

و من هم از این مثل کرم افتاده بود توي ذهنم. تنآمدم براي نوشگرفتم و میزودتر مرخصی میهم از اداره
روشن نبودبراي دیگران آن چه سرچشمهگرام کرده بود کهاي وارد زندگیشادي. کردمموضوع استقبال می

خواست طرف دیگر دلم میاز ر بنویسم و بنویسم وتهر چه سریعخواست دلم می. کردمیخودم را سرشار ولی 
کاري که به شدت سخت بود و این . و زیبا گرددمفصلجوري که هر حادثه . پر جزئیات.که طوالنی بنویسم

، تنها در چند جمله به پایان ردم خیلی طوالنی خواهند بودکول فکر میاکه در نگاهِبرخی خاطراتشد که می
و تنها چند جمله به نوشتمکردم و دوباره میپاره می. ند صفحهتنها شده بود چامزندگیاولعشق. رسیدندمی

سعی . کردشد اذیتم میام تنها تبدیل به یک یا دو جمله میها از زندگیاین که گاهی ماه. شدآن اضافه می
پر جزئیاتگرفتم که این وسواسِکم کم تصمیم. اي نداشتشرح و بسط آن بپردازم اما فایدهکردم بهمی
براي همین تند تند . خواهم کردتري پرداخت مفصلگفتم که بعداًپیش خودم می. ن را کنار بگذارمشتنو

م که یک روز فهمیدم دارم به زبانی در همین حال و احوال بود. کردمخوانی نمینوشتم و زیاد دوبارهمی
.نویسم که برایم بیگانه استمی
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م؟ اگر اام به کار بردم از کجا یاد گرفتهنامهکه یکدفعه در نوشتن زندگیجیب راعبارها فکر کردم که این زبانِ
شکل متوجه شدم که ،مکردام نامهه شروع به نوشتن زندگیاشتباه نکنم اولین بار چند هفته بعد از اولین روزي ک

به آن محلی به نظرم عجیب رسید ولی .یر کرده استیتغتا حدودي نویسم ها میحروف و کلماتی که با آن
ام و بد کردم که تند تند نوشتهفکر می. اهمیت آمدییر به نظرم بیقدر سرگرم نوشتن بودم که این تغاین. ندادم

رسیدم به هر فصل که می. نوشتمنوشتم چون به نظرم باید تند میآن روزها حتی تندتر از قبل می. تخط شده اس
از روزهاي گهی . فصل بعد بشومودتر بگذرم و واردچه زام هر نامهعجله داشتم که از آن بخش زندگی

نیز در ساختاري که من براي خواستم باشند و در عملروزهایی که نمی.نوشتم و این هم مزید علت شده بودمی
تنها براي آن که چیزي خاطراتی پیش پا افتاده که. ام چیده بودم از اهمیت چندانی برخوردار نبودندنامهزندگی

تا این که یک روز که در محل کارم در .دمي کالفه بوکالفه. نوشتممیباشم خودم پنهان نکردهير بارهرا د
. رویم را برگرداندم. شنومهاي انسانی را پشت سرم می، ناگهان حس کردم که صداي نفسحال نوشتن بودم

که هنوز است هنوز .زدا دید میکرده، نوشته هاي مرمن ایستاده بود و گردن کج یکی از همکارانم پشت سر
من و . بودي عجیبیصحنه. که مرا هم ترساندوحشت عمیقی . آورمرا که در نگاهش بود به یاد میترسی 

. ترسیدیم، به یکدیگر خیره بودیم و مینشسته، او ایستاده و منهمکارم

با .کردمو با چشم او را تعقیب مکردام را خم دلیکمی صن. دور شدامو از اتاقمن و منی نامفهوم کردهمکارم 
برگشت و دید که من هنوز به متري که از من دور شد،10دیک نز.کردانگار فرار می.رفتسرعتی زیاد راه می

به پشت میز کارم برگشتم و . کردممن هم ترسیدم و هم تعجب . حتی دوید.سرعتش را بیشتر کرد. اماو خیره
لوم پر نامعکه با حروفی کامالًاي صفحات عدیده. کردمزي را که دیدم باور نمیچی. یمهابه نوشتهخیره شدم 

دارم کاغذها را با خطوطی و کر کرده بود که من به سرم زده فچارهبی. ترس همکارم را فهمیدم. بودندشده 
هم که این تفاهم را برطرف کنم و توضیح دردم که باید هر چه سریعتر این سوحس ک. کنممعنا خط خطی میبی

.تنها به دلیل عجله در نوشتن بوده است

رستش گرفته و دارد دم در اتاقش که رسیدم دیدم که کیفش را در د. از اتاقم زدم بیرون  و به سمت اتاق او رفتم
یی کارش به او گفتم که چند لحظه. ترسید. برگشت و تا مرا دید جا خورد. صدایش زدم. شوداز در خارج می

از در اداره بیرون . دویدحتی. دور شدي بایستداه باید برود و وقت ندارد و بدون این که لحظهگفت ک. مدار
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و سوار اولین ماشینی شد دودبه سمت خیابان میکیف به دست دیدم که . افتادحیاط از پنجره نگاهم به. رفت 
.ایستادبرایشکه

که به این حتی به صرافت افتادم. خل کیفم گذاشتمکاغذها را دااول از همه. گیج شدم و به اتاقم برگشتم
از طرف دیگر.توانم بکنمبعدا هم میاین کار راه نظرم رسید کهاما بهمکار زنگ بزنم و برایش توضیح بدهم

توي راه احساسی . کیفم را برداشتم و به خانه رفتم. خواهم بگویمم که چه چیزي میستداننمیدقیقاًدر آن زمان
.در آوردم و روي میز کارم انداختمرا از کیفیمهاکاغذخانه، تا رسیدم و دلم النه کردشوم در 

بنویسم و بعد معادل ايي صفحهخط قابل خواندن رورا با دستحروف زبان فارسی خواستم که همان لحظهمی
را آمد و حتی چند حرفییکار ساده اي ماولش به نظرم . ام در بیاورم و جلوي آن بگذارمها را از توي نوشتهآن
اصالً. حرف فارسی نبودند32معادل ،حروف. شودچه پیش رفتم دیدم که نمیهراما . روي هم گذاشتمهروب

. ؟ این هم نبودآیا به ازاي هر حرف چند حرف گذاشته بودم. گیج شده بودم. تا بود32تعداد حروف بیشتر از 
. آخر آن شب باز ادامه دادمتا. دوباره. دوباره امتحان کردم. ردمآوسر از کاري که خودم کرده بودم، در نمی

به نظرم رسید که تنها چند . آمددر نمی. ام ولی این طور نبودرسید که مشکل را حل کردهي هم به نظرم چند بار
ربطی به این دو زبان هیچ . دیگر نتوانستم خودم را گول بزنمکه شد اما آخر شب . دندارحرف با یکدیگر تطابق

.  هیچ ربطیمطلقاً. یکدیگر نداشتند

آن را و یا زبان دیگري هم نبود که من . تمام حروف و کلمات برایم معناي کاملی داشتند ولی فارسی نبودند
و این که چگونه بود که من آن زبان را دانستم که متعلق به چه زبانی هستند نمی. حتی اسمش را بلد باشم

کنم کردم که آن زبان را به زبان فارسی شبیه میطور در حالی که روي میز کارم سعی نآن شب هما. فهمیدممی
اهی کشیدم و از جیغ کوت. هاحروفی بیگانه بود روي کاغذ، اولین چیزي که دیدمصبح که بیدار شدم. خوابم برد

.به زمین پرت شدمروي صندلی

آوردم و ي خاطراتم را به خوبی به یاد میهمه".شمدچار جنون شده باشاید". فکري مسخره. فکري به سرم زد
د بع. هاي دورم را به خاطر بیاورمتوانستم گذشتهحتی به خوبی می. کردمها هیچ اشتباهی نمیآنآوري در یاد

یري در حالی که هیچ تغیگذاشت،میيروي رفتار اطرافیانم تاثیربایدکه اگر دچار جنون شده بودمفکر کردم
افتاده بود به مکارتنها اتفاقی که دیروز در محل. همه چیز عادي بود. ها با من صورت نگرفته بودآندر رفتار 
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مطلقاً.ها نوشته بودمعجیب و غریبی بود که با آنحروفِهمینآمد که آن هم تنها به دلیلِنظرم عجیب می
. دلیلی براي جنون نبود

اي کوچک نامهم و لغتوف الفباي آن را پیدا کنحر. ان بپردازمتصمیم گرفتم که آن روز را به شناختن آن زب
ن ك و گ یکی از حروف تلفظی مابیمثالً. خود داشتندبرخی حروف تلفظی خاصِ. بان بسازمبراي آن ز

به تلفظ ام همان طوراما انگار حنجره. فارسی دشوار بودزبان ي ما به ي عادت کردهداشت و تلفظ آن با حنجره
ي فارسی آوردم و معناکه نوشته بودم را یکی یکی در میکلمات متنی. ه به زبان فارسیکادت داشت عها آن
را های آن معناي واحدي در زبان فارسکه هیچ کلمهکلماتی یافتم با معناهایی . گذاشتمرویشان میهها را روبآن

ه مال شخص دیگري کشدخاطراتی میدر زبان فارسی معادلاي در این زبان بود کهکلمهمثالً. رساندنمی
بودم من بارها در صفحات مختلف گفته . گوییممان به دیگران میي خودها را به عنوان خاطرههستند ولی ما آن

ام و یا شاید ي احتمالیجمله خواسته بودم که به خوانندهبا این.نیست"این کلمه"که هیچ بخشی از این کتاب 
. براي خود من اتفاق افتاده استمینان را بدهم که همه چیز مطلقاًاین اطدانم،خودم، نمی

فارسی به هاي زبانِانگار صفت. هاي فارسیتر از صفتپر حرارت. ن زیبا و با شکوه بودندهاي این زباصفت
قدرت . نگین کمانِ کاملی را به ذهن متبادر می ساختندر،هاي این زبانکردند ولی صفترنگ کفایت می

ترین بخش ولی جذاب. متن منتهی می شددر کلمات که به شفافیت و درخشندگیِخاب و تنوعی ستودنیانت
هایش چرا که انگار فعل. بودندیک قابل ترجمه به زبان فارسی نافعالی که به نظرم هیچ. عالش بوداین زبان اف

. دادندو جلوي چشمت آن کار را انجام میخواستند میذ  برانگار از کاغ. یک کار بودندمعادل انجام دادن دقیقاً
چه قدرتی داشتند . ایی داشتهاي زیبچه فعل. دیديرویت بود و آن را میهروب،انگار آن چه که نوشته بودي

.بودنداغواگر.هاآن

.کشف آن زبان کردمنامه و آماده کردن آن لغتصرف وقتم را وقفه بیچند روزي از خانه جنب نخوردم و
م توانقدر دقیق که فکر کردم میحتی آن. دقیقی از آن زبان داشتماطالعاتحاال دیگر. کارم تمام شدباالخره

اتی که در شناختم و حتی استثنائو نحو آن را میو قواعد صرف ساختار جمالت.آن را به دیگران هم بیاموزم
توانم آن زبان را کردم که میس میحتر از همه این بود که کامالًمهم. افعالش وجود داشت صرف برخی از
.و بنویسمخواهد بگویمبه خودم و جهان فکر کنم و هر چه دلم میبا آن. ام به کار ببرممثل زبان مادري
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سرگرمِخانه در . گذراندممیزبان و آن افعال قدرتمندش را با آنروزهایم. نوشتمنمیدیگربه بعداز آن روز
. یفی بسیار زیبایی داشتتوان توص. کردمدیدم به آن زبان توصیف میمیهر چه ،همخیابان درآن زبان بودم و 

طعم . به زبان فارسیبا وصففرق داشت . ساختچسبید و آن را میواسطه به طبیعت دور و بر خود میانگار بی
لند با این زبان حرف بلند بکهشدممیسههی وسو.جامد بود،بو داشت، رنگ داشت و گوشت و خون . داشت

هاي تنگ که از این کوچه.اي رفتمیک بار به داخل کوچه. ن را بشنومدلنشین آهایم طنینِو با گوشبزنم
کسی ن شومنگاه کردم تا مطمئپشتِ سرم را. ودبدر انتهاي کوچه یک درخت. باغ بوده-پیش کوچهها سال

ا درخت حرف براي همین ب،مخاطبی نداشتم. بلند بلند. زبانشروع کردم به حرف زدن با آن . بر نیستآن دور و
این که دارم با یک حتی. به این کار ادامه دادممدتی. مسحور کننده بود. اشتمدچه احساسِ عجیبی. مزدمی

کوچه سرِدیدم . رویم را برگرداندمصدایی از پشت سر شنیدم و. نبودبرایم احمقانهاصالزنمدرخت حرف می
. کوچه بیرون بیایمو خواستم هر چه زودتر از آن شرم کردم. ندکم میخیره نگاهجوانی ایستاده و دارد ك پسر

ترسید و من هم از من می! طفلک پسر. توانست  از من فاصله گرفتکه میشدم تا آن جارد میکهاز کنارش 
،کسی بشنودان در جایی که ممکن استاز آن زبامکان تا حدِباید پیش خود گفتم .دادم که بترسدق میاو حبه

. استفاده نکنم

با دیدن من دست از کارشان تک تک همکارانم وارد که شدم دیدم . کارم رفتمبه محلبعد از چند وقت
ي اتفاق آن روز برایشان تعریف کرده و چون من و چیزي دربارهآن همکارم رفتهکردم که حتماًفکر. ندکشمی

به نظرم رسید همین که یک راست بروم سر کارم .اندترسیدههاام، آنبه محل کار نرفتهست که هم چند روزي
م حواسم به کاراداري کلِوقتِتمامِ. تفاهم استاین سوبدهم بهترین راهِ حل کردنِو کارم را به خوبی انجام 

گوشی ال آمدند و سر و البهاین همکار و آن همکار این.هاي مختلف را با دقت رتق و فتق کردمبود و پرونده
.خوشحال و پر انرژي بودم.آورمبه دست میآب دادند و معلوم بود که دوباره اعتمادشان را

مطمئن شوم همه به کهکردم یروزم را مرور مآن هاي کاريِ پروندهداشتم . هاي پایان وقت اداري  شدنزدیکی
نوشته به همان زبان تازه ها را پاراف یکی از ورقه. م زداز چیزي که دیدم خشکناگهان.خوبی انجام شده اند

دوباره به و پاراف را پوشاندم وتکان دادمالك را درآوردم وکشوي میزم را باز کردم و سریع .هول شدم. بودم
ساعتی بیشتر ماندم و تمام اوراق را نگاه یک. ر من افتاد که دست خودم نبودهراسی د.شنوشتمزبان فارسی

ي همکارانم رفته باالخره وقتی که دیگر همه. باشمها هم این اشتباه را انجام دادهیی از آنم مبادا درگوشهکرد
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اوراق را برداشتم و هر یک را .تنها همان یک مورد بود. من هم تمام شدوارسی ودند و اداره خالی شده بود،ب
که از اداره خارج شوم ائلم را جمع کردم و خواستم وس.گذاشتمداد، کار را ادامه میکاري که باید همروي میز 

که همان همکار که بار قبل دیدم. ن اتاق رفتمکنجکاو شدم و به سمت آ. شنیدمها صدایی از درون یکی از اتاق
دارد باز احساس کردم که . دنزا یکی دیگر از همکارانمان حرف میبا صداي آهسته بهاي مرا دیده بود،نوشته

هر دو با . عصبانی شدم و سرش جیغ کشیدم. کندستان آن اتفاق لعنتی را بازگو میزند و داا میزیر آب مر
نگاه همه به من بود به خاطر این که باعث شده یخ کردن اوتند تند شروع کردم به توب. وحشت به من نگاه کردند

، او بیشتر کنمشتر او را توبیخ میبیم هر چهاما دیداش ببینمکه شرمندگی را در چهرهمنتظر بودم.عوض شود
صبانیت من ه عیشتر بو این بي او هم دیدم ردم و ترس را در چهرهکار دیگرم نگاه کمي هبه چهره. ترسدمی

افتادمبه هس و هس. فرو کنمانا را در مخشهتک این حرفخواست جلو بروم و تکطوري که دلم می. افزود
هایم مام حرفت. واي بر من"حاال باور کردي؟": گویددیگري میآن به شنیدم همکارم ساکت شدم،الجرمو
و سوار به سمت خیابان دویدم . از در اداره زدم بیرونتربا سرعت هر چه تمام. مبودبه آن زبان تازه گفته را

.ریخته بودم به هم. ایستاداولین ماشینی شدم که برایم
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از این رو به شکل یک سرگرمی به آن نگاه را دارم و تازه ه قدرت کنترل این زبانکردم کفکر میتا آن زمان 
مرا ،خواهدانگار گاهی که دلش می. این زباناي هستم در دستدیدم که انگار من سرگرمیحاال می. کردممی

آن خبر دز وجوکس ازبانی که هیچ. من هستم":بگوید. دهد تا بتواند خودش را به رخ بکشدمیبازیچه قرار
تصمیم گرفتم که . داشتماز وضعیتی که این زبان براي من ایجاد کرده بود هراس".حاال وجود دارد،نداشت
نترنت در ای. شروع به تحقیق کردم. ش کنمکنترلمرا از بین ببرد و سعی کنم این موضوع هوش و حواسنگذارم

. ي مشابهی وجود داشته است یا خیرتم ببینم که آیا نمونهخواسمی. زدمرسید سر میبه هر سایتی که به دستم می
گرفت و بعد از تازه داشت زبان آلمانی را یاد میي دختري اهل چک بود که یکی درباره. چند خبر پیدا کردم

یا مورد دیگري . تواند مثل زبان مادري آلمانی حرف بزندشده بود که مییک تصادف با ماشین ناگهان متوجه 
توانست به زبان انگلیسی حرف بلد بود بعد از یک تصادف تنها میزبان که زبان انگلیسی پسري عرببود که 

از اشتند وي ندقابل اعتمادمنابعماجرااما هیچ یک از این دو. د برده بودبزند و زبان عربی را به طور کامل از یا
اصالً. دانستم چه زبانی ستم که حتی نمیزدمن داشتم به زبانی حرف می. ندمشابه وضعیت من نبودطرف دیگر 

کی هاي زمین به این زبان حرف بزنند؟ آنکرهاسم این زبان چه بود؟ آیا امکان داشت دیگرانی نیز در جایی از 
کنند؟ر میکجا هستند و چه کا،هستند

نمی انگلیسی بود اخموضوعِ. معماي مرا پاسخی درخور بدهدتوانست خره به موردي برخوردم که شاید میباال
جذب خودش پژوهشگران را هاکرده بود و سال19ي قرن ایرلندشروع به حرف زدن به زبان ها پیش سالکه 

کتابی . در مورد خاطرات آن زن نوشته بودهمست ایرلندي و کتابیزن ادعا کرده بود که تناسخ زنی. کرده بود
ند آن زمان، از قبیل نوع اتی باور نکردنی از زندگی در ایرلجزئی. بودفن ربودهدا هوش از سرِ اهلِر ابتکه د

شد هاي زن بود اما باز نمیالي حرفچند مورد اشتباه هم البه. ف و مانند اینوسائل خانه، تلفظ حرومعماري،
اي که به ایرلند دسته. متخصصین دو دسته شده بودند. نادیده گرفتدرست ِ کتاب رايِجزئیات خیره کننده

و افرادي که به جستجو در این تناسخ را بررسی کنندهاي آن جا سعی کردندتند و با کمک تاریخدانرف
در همسایگیِاو نشان داد که ؛در نهایت فردي پرده از این راز برداشت. داختندخود زن در انگلیس پريِگذشته

و البد اطالعات را، آن زن به او داشتهآمد واش رفتبه خانهکرده که زندگی میزنی ایرلندي ،زن در کودکی
این شد که زن در نظر عمده . کاسته شدان نپذیرفت اما از داغ بودنشهر چند با این کشف مساله پای. داده

حاال دوباره وها را فراموش کردهاش چیزهایی فراگرفته  و بعدها به دلیل یک سندرم نادر آنکودکی از همسایه
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یک فراموشی براي ،خالصه این که.استنه باور دارد که تناسخ تنها دلیل این معلوماتکه به یاد آورده صادقا
.مادام العمر با یک روح تمام شده بودزندگیِزن به قیمتِ

او از من در خانه مواظبت ورود به مدرسه زمانِدر کودکی تا. شتداننویی داشتم پیر که نزدیکِ نود سال
که یی دهاتی تلفظ می کردبه لهجه. زدیه حتی فارسی معیار را هم صحیح حرف نمسواد بود کزنی بی. کردمی

پیچیده هر هایی که در سرم خواست این فکردلم می. من او بودتنها شانسِ. ستمال کجادقیقاًموقت نفهمیدهیچ
.اش برومخانهتصمیم گرفتم به.چه زودتر تمام شوند

ي تاق محقري داشت در حومها. اما گوشی را بر نداشت. ننو تلفن بزنمدر طول راه چندین بار سعی کردم به 
هاي پیچ کلی طول کشید تا از بین کوچه. باید ماشین را انداخت داخل پیاده رو و رفتجاهایی که از آن. شهر

چرا ه بودهاي سنگ تو رفتبا ضربهآهنی سرخ رنگی داشت که گوشه و کنارشدرِ. اش را پیدا کنمدر پیچ خانه
با کف دست به در ضربه زدم ولی خبري . نکردمپیدا هر چه روي زمین دنبال سنگ گشتم،. که زنگ نداشت

هایشان نرده است و ها که روي شیشهاز این مغازه. نشسته بودايي مغازهبستهوي درِآن اطراف جلپیرزنی. نشد
:جلو رفتم و گفتم. ا صداي بلند چیزي گفتبدم کهشنی. به سمت مشتريشودها باز میاي از این نردهرهتنها پنج

. "شنود، نمیخانه است":چادر گفتپیرزن چادرش را جلوي صورتش کشید و از پشت ".ببخشید نفهمیدم"
وفت حرفکطور که میهمین. چندین بار به در آهنی کوفتبا کف دستانش و بلند شد و خودش آمد بعد
هایش زد اما من هیچ از حرفبا من حرف میداشت البد ، ودچون کس دیگري آن اطراف نب. زدمی

پول یا یا تاسنبود که منتظر جوابمعلوم . ت و مرا نگاه کردبرگشچند دفعه که به در کوفت،. فهمیدممین
ننو را شنیدم که از داخلِصدايِ.ره شد به جلوخیجایش نشست واز من دور شد و رفت و دوباره سرِبعد. تشکر
ده بود پایین و دائم روي گردنش افتاسرش ،پیر شده بود و قوزيد؛در را باز کر"کیه؟":زدجیغ میخانه
سرم "کیه؟": صورت من جیغ زدنزدیکِ. ي من خیره شدسرش را باال آورد و به چهرهبعد از مدتی. لرزیدمی

بعد سرش را عقب برد . کردهاي صورتش کمی تغییر چروك. را نزدیک گوشش بردم و خودم را معرفی کردم
تعارف کرد بروم . چرا شاد شددانمد دید که باز هم نشناخته اما نمیشهایش میدر چشم. و دوباره مرا نگاه کرد

ي آن گلی در گوشهو خانه حیاط خیلی کوچکی داشت که یک اتاق خشت. ش جلوتر رفتداخل و خود
ي اتاق دیدم که گوشه. من هم وارد شدم. زد و داخل رفتاي که جلوي در بود را کنار پرده. دساخته شده بو

کلمات در بین حرف قدرآن. هایی که شبیه گالیه بودد و تند تند شروع کرد به زدن حرفبا صداي بلن. نشست
چند . ستزن موضوعی حیاتیاما معلوم بود که براي پیرگویدشدم چه میشدند که متوجه نمیزدنش خورده می
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سرش را انداخت پایین و. هایش بدهمدانستم باید چه جوابی به حرفنمی. زد و بعد ساکت شداي حرفدقیقه
، اش از آخرین باري که آمده بودمخانه. باید مرا می دید تا بشنود.شنیدنمیهایم راوقتی سرش پایین بود حرف

م آنتن بود ولی تلویزیونی نه، سیم سی.اش نبودي ضروري چیزي در خانههاجز چیزتقریباً. تر شده بودخیلی خالی
ناگهان حس .در سکوت سپري شدايدقیقه5یک نزد. ي بخاري بود ولی بخاري نهلوله. تلفن بود ولی تلفنی نه

درد ": گفت.ند کردماش را گرفتم و سرش را بلر چانهگوید جلوتر رفتم و با تردید زیکردم که دارد چیزي می
چند بار تلفن زدم ولی ": گفتم."بعد یک سی دیگر. ت، بعد یک سی دیگردست راس. مثل باد توي بدنمه

م از او خواستمی. سرش را پایین انداخت."چند وقتی هست که تلفن زنگ نمی زنه":گفت. "جواب ندادي
ت نگاهی حیر. لرزیدسرش می. ترسیده بود. زد روي دستم.  دستم را بردم تا سرش را باال بیاورمسوالم را بپرسم،

.مخودم را دوباره معرفی کرد. آورد و از حضورم مضطرب شدهمیفهمیدم که مرا به یاد ن. زده به من انداخت
هنوز دارد حرف شنیدم که می.پا شدم و از آن خانه بیرون رفتم. شد کردکاري نمی.این بار خوشحال نشد

.امنفهمیده بود که رفته. زندمی
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جوش افعال بود، نه ودر آن نه خبري از جنب. کردام را کند و دردآور میزندگیمردابی،فارسی مثلزبانِ
اعتیادي قدرتمندخماريِزدم مثلِزبان حرف میاین هر بار که به. نه هیاهوي شادي،کشش غریزي صفات
کرد ن فرصت میبود که جهابا این زبان . فکرماولِتازه شده بود زبانِزبانِ. شدمیذهن و بدنم کرخت 

اي شک لحظهاین بار بدون. نامه را با لذتی باور نکردنی ادامه دادمزندگینوشتنِ. دهدم نشانهاي خود را زیبایی
دست تري از این زبان و پیچیدهترکردم و هر روز به ابعاد تازهاحساس جوانی می. تازهدر استفاده از زبانِ

حاال که با هاي حقارت در ذهن من بسیاري از گره. ام بودیزهاي زندگترین رومندآن روزها سعادت. یافتممی
گلی پر شاخ و برگ که . گلدورِشدندهایی میشدند و مثل روبان، باز میشدمها مواجه میاین زبان با آن
زبانِقدر غرقِگاهی آن. دیگرگون شده بودنیزامن شده بود که گذشتهنه تنها امروزم دیگرگو. زندگی من بود

انگار کوچکترین . داشتمیشد هراس مرا برفارسی بر ذهنم یا زبانم جاري میايشدم که اگر کلمهتازه می
.بردفرو میاي شوم فعلی از زبان فارسی مرا در خاطرهصفت یا 

اتی را زبان تازه کلمخواست با آن حاال هر جاي خانه که دلم می.براي رفع احساس تنهایی نیز فکري کرده بودم
بودندابلوهاي نقاشیاین کلمات مثل زیباترین ت. تحریرمبر روي میزِدر دستشویی، در هال،. نوشتمبر دیوار می

براي من اتفاقی در یکی از همین روزها. ا به دست آورده بودمهسالافتخاراتی که در طول یا قابی از بهترین
یک . ي من پیش آمده بودان گذشتهدر زم، افتندمان حال میها در زاتفاقی که برخالف همیشه که اتفاق. افتاد

ه یک حادثه را متوجه شدم کانداختمنگاهی میجاي آن را کردم و جابهام را تورق مینامهبار که داشتم  زندگی
ند توانستنمیهم تفاوت داشتند که جفتشانباطورياین دو.امشکل نقل کردهام بود به دو که مربوط به جوانی

ل اتفاق آوردم که آن حادثه به کدام شکبه یاد نمیکردم درستفکر میودم و هر چه گیج شده ب. درست باشند
ی کار حتی به جایی رسید که در بازنویس. در مدت کوتاهی چندین و چند بار تکرار شدنظیر این اتفاق. افتاده

دوباره . شته بودم تفاوت داشتپیش از این نوآوردم که بسیار با آن چه که یک حادثه چیزهایی را به قلم می
کار تازه را بهیاز زبانقواعد صرف و نحو و افعال تازهماهرانهاناز سوي دیگر چن. م آمدزیادي به سراغترس

نقدر قوي و در عملکردي دیگر با چنین آدر یک عملکردام آمد که حافظهبردم که به نظرم عجیب میمی
به . گردیدام بیشتر و بیشتر میشد، قدرت زبانیتر میانگار هر چه خاطراتم رنگ پریده. مواجه باشدیقصانن

اي هر چیزي که در جهان هست کلمهبیانِرايرسیده بودم که کم مانده بود بپهناوري در ذهن خودچنان زبان 
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انگار . از دست بدهمیک فعل راصرف کردنِهايِروشتعدادِشمارشِده بود حتی قدرتِکم مان. داشته باشم
. بدین شکل زمان بهتر از همیشه در چنگال من بود.شود و معنا بدهدتوانست نوشتهیشمار حالت مهر فعل در بی

حدمکوشی بیش ازسختهااین سرگیجهکردم دلیلِابتدا فکر می. سراغم آمدجیبی بههاي عسرگیجهبعد 
باشد که داشت در ذهنم به وجود اي گستردگی زبانیها این یدم که دلیل آناما ترساندکیبا گذشتِ. است

تا این که یک روز با حالت تهوعی شدید از خواب بیدار . استراحت هم به این سردرد کمکی نکرد. آمدمی
یجه و تهوعتمام روز سرگ. اي نکرد، افاقهدرمان کنمخودم را با این دارو و آن داروهر چه سعی کردم . شدم

. باال آوردم اما انگار حالت تهوع پایانی نداشتباالخره آخرهاي شب . پیچیدمیده بود و به خود میامانم را بر
ب تمام روز را در تختخوا. ناي بلند شدن نداشتمبود ورمقد که از خواب بیدار شدم  بدنم بیروز بعصبح

به سختی . رفتم که به دکتر برومباالخره تصمیم گ. رمقی بیشتر شدچ تاثیري نداشت و تنها بیگذراندم اما هی
را نوشتم و گفتمکه باید به این زبان میی کردم و روي تکه کاغذي چند جملهشروع به یادآوري زبان فارس

شت از روي کاغذ با او حرف دکتر از دیدن مردي که دا. خودم را به بیمارستان رساندمهایم را پوشیدم ولباس
.زد تعجب کردمی

داروهایی که بدون هیچ تاثیري به . سی تی اسکن. ام آر آي. ددي روي من صورت گرفتمتعيهاآزمایش
تمام آن روزها . گفتند باید بمانممی. گذاشتندجا بیرون بیایم، نمیخواستم زودتر از آنهر چه می. خوردم دادند

الي سرم آمد و گفت که باالخره یک روز دکتر با.بودشدهکننده و طوالنیشدت خستهبستري بودم و زمان به 
شده به طرز عجیبی دچار تکثیرهاي مغزي من گفت که بخشی از بافت. قرار بگیرمبایستی تحت عمل جراحی 

. تام فشار آورده اسهاي جمجمهاستخوانبه رشد تومورکه گفت . است

بدتر از همه این . دکرزود تغیر میشد،هم خوب میاگر الم ح. شدمتشنج و سردرد میمدام دچارهاي بعد روز
خودم . چه به زبان فارسی و چه به زبان تازه. دهمدارم قدرت تکلمم را از دست میکردم احساس میکه 
انگار . ندشدمعنا از دهانم خارج میتی بیواتنها اصشد اما چه در ذهنم جمالتی کامل ساخته میگرشنیدم که می

.ندخودم نبودام در اختیارِدیگر فک و حنجره

تمام . چیزي به سرم مالیدند. آید که تمام موهاي سر و گردنم را کوتاه کردندیادم می. عمل رسیدباالخره روزِ
شد و تا چند گفتند که خیالم راحت با. کردندي سرم اشاره میدر کاسهمه داشتند به چیزي هانگار مدت 
ست که من ماننديدرهچیزِزرگترین شاید بی بیهوشاین . همین اتفاق هم افتاد. ي دیگر بیهوش خواهم شددقیقه
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آن اي از بودن درآورم ولی هیچ خاطرهاز آن را به خاطر میاي که پایین رفتن دره. امتجربه کردهامدر زندگی
که مثل کودکی ،اق این درهنگار در اعمدر این دره زندگی کردم، اانتظارم مدتی طوالنی برخالفِ. پایین ندارم

. ایستادم و گریه کردم، نداردز دنیاااي تجربه

د، سرفه آمیادم میبهاولین چیزي که . بازگشت از خفگیمثلآورم که از آن پایین بازگشتم،و بعد به یاد می
که همیشه بعد دوباره بیداري. دوباره همان دره. دردي ممتد. گرفتمیام از آن دردهایی که جمجمهسرفه. بود

ال پرستارانی که گاه بودند و این البهدره ، بیداري  و .هاها و داروها و سِرمض شدن سرنگعو. توام با درد بود
.زدند و گاه نبودندلبخند می

مغز هاي آسیب دیده فتو بااندي مغزم را باز کردهراغم آمد و گفت که بخشی از جمجمهیک روز دکتر به س
هاي جدید نشان گفت که خیالم راحت باشد و آزمایش.اندشتهجایش گذااند و دوباره جمجمه را سرِرا برداشته

.اندبه خوبی برداشته شدههاي آسیب دیده ه وضعیتم رو به بهبود است و سلولدهد کیم
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ها به سراغم ها و تشنجن سرگیجهدیگر آ. من رو به بهبود گذاشتبیماري یک به یک از بین رفتند و حالِعالئمِ
که با گذر زمان آن هم کنار رفت و تصوراتم از زندگی و خاطراتی که تا مدتی اختالالت حافظه داشتم. نیامد

که مطمئن بخشی مغز را برداشته،گفت که در عمل بخشی از بافتِمیدکتر . داشتم روشن و یکدست گردید
اشند یا خیر اما هنوز یده بهاي دیگري آسیب دگفت هنوز مطمئن نیست آیا بافتمی. بوده آسیب دیده است

ام و اینیافتهم را بازگفت که با این اوصاف باید امیدوار بود که بهبودي کاملدکتر به من . اي نیافته استنشانه
خاموش شده اي که تازه مثل شعلهآن زبانِها، تبا برداشته شدن این بافالبته پیغامِ وحشتناکی براي من داشت؛

د، نه آیي یادم میم، نه چیزاهبارها امتحان کرد. دآیبه یادم نمیهیچ چیزمطلقاًیز،هیچ چ.هباشد از ذهنم پرید
. مفهمدیگر چیزي از آن می

. آن زبان هنوز در ذهن من استخاکسترِ. پایان ماجرا نیستاما این به خودي خود به شدت دردناك است 
نه خوابی مثل آن خواب که . بینمواب میبا آن خست که زبانی،تازهآن زبانِتوانم آن را حس کنم چرا که می
مثل . مانندشنا کردن میهایی که مثلِخواب. بردمدیدم و لذت میخودم را میشتم در آن گردن بریدنِدا

. ها من تنها برگی هستم در طبیعتانگار در آن خواب. باد بر درختوزیدنِ

که مال فارسی نیست و در اي، کلمهشودانم جاري میاي بر زبسرخوشی کلمهگاهی در لحظاتِاز سوي دیگر 
اوائل از ظهور .داشته باشدهست بدون این که معنایی من در ذهنِکه ايکلمه. هم نیستاينامههیچ لغت

مند دوباره سعادت. آیدگفتم که دوباره دارد یادم میمیآمدم و پیش خودکلمات به وجد میناگهانی این
. "فراموشی قطعی ست"؛ي خودش را به حقیقتی شوم دادهکم آن وجد کنار رفته است و جاخواهم شد اما کم 

ذهن من هنوز زبان اصلیِچیزي که . م کنار بیایم و با آن زندگی کنماا این واقعیت که چیزي را گم کردهباید ب
اما زبان اولی زندمیو حرفکندفکر میدارد با زبان دومش کسی هستم که همیشهحاال . نیستدیگر اما است 
. نداهاند و بیرون انداختاش را بریدهزبان مادري.ندارد

توان گویند اما از رفتارشان میي نمییک چیزهیچ. سرِ کار خوشحالندامارانم در اداره از این که برگشتههمک
ي مرا به جایم انجام کارهاکنند و هاشان با من مدارا میبعضی. اند که طوریم شده باشدزدهفهمید که حدس می

این بیشترین . "تر استسالمتی از همه چیز مهم".ن ببینندشان هنوز منتظرند رفتاري عجیب از مبرخی. دهندمی
ها فرق ي سالمتیام با همهبه نظر خودم این سالمتی که به دست آورده. امن روزها شنیدهست که ایايجمله
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که روزهاي زیادي عزیزترین چیزي . فقط فراموش شده استود نیافته،دانم که چیزي بهبچون می. کندمی
هم متن خوامدام می. هایمنشینم پشتِ ورقهآیم، میروم، بعد به خانه میکار میبه سرِ.ي زندگی من بودسرمایه

م و با حوي را در دست دارآن دفتري که پر بود از قواعد صرفی و ن. فهممها را بفهمم اما هیچ چیز نمیآن
چه . دهحتی چیزي سا. آیداما انگار چیزي به دست نمیخواهم این زبان تازه را دوباره یاد بگیرم،کمکش می
. در قواعد داشتيبرانگیزهاي حیرتپیچیدگیی کهزبانبرسد به آن

.ايفراموش شدهشیرینِجورِست،ئنم همه چیز جور دیگريمبینم ولی مطمیهمه چیز را
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