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 «عرفان حسنی»           
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 «روح اهلل ثارالهی »                                     

 تقدیم می شود.                                                                
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 مثالً مقدمه!

شعر و داستان )مونولوگ ،دیالوگ ، هاینوشته، حاصل جمع آوری تعدادی از کوتاه «تقویم مرده»

که از طریق شبکه ی اجتماعی فیسبوک به اشتراک گذاشته  اخیر نگارنده است چندسال مینیمال(

ه مرور ب -و احتماال بیکاری–گردد که از روی اتفاق گیری اثر به روزی بازمیشکل داستانِ. شده است

های فیسبوکی به اشتراک گذاشته شده طی چند سال متمادی ، نشسته بودم. در خالل خواندن پست

ا هها شدم. دستی نامرئی که دانه دانه ی دلمشغولیپیوستگی غریبی میان عمده ی آن ها متوجهپست

به رشته کشیده است. دستی که شاید از پس  در طول زمان را -و شاید شبانه–و افکار روزمره 

ته این نوش« تقویم مرده»که خواستارِ  بودن و خوانده شدن است.  . هویتیبیرون آمده باشد« هویت»

باشد که دِین نگارنده به  کند.به صورت یک کتاب عرضه می و رسانه ای جداگانه وها را در قالب 

  که قادر به افشای تمامی آن نیست اندکی ادا شود.« درونی»

دلگرمی نویسنده خواهد بود و از طریق آدرس آگاهی از نظرات مخاطبان و آشنایی با آنها مایه ی 

 پذیرای نظرات خوانندگان عزیز هستم.  ramin.phys@gmail.comایمیل 

 

 رامین جعفرزادگان         
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 یک توضیح:

ورتی اند. بنابراین در صنوشته ها بر اساس تاریخ انتشار )تقویم میالدی( از جدید به قدیم مرتب شده

خوانید می توانید کتاب را از انتها که مایل باشید نوشته ها را منطبق بر جهت پیش رونده ی زمان ب

 مطالعه کنید!
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 : )خطاب به عرفان حسنی( 6102مارس  4

ما هرکداممان به نحوی فراموش شدیم و پشت آینه ی زنگار بسته ی زمان حبس. تو گلهای مصنوعی را نقاشی 

 .کنمکنی. و من سازهای شکسته انبار میمی

 

 :2102دسامبر  2

 

 از خاطره ی چکمه های تو ساخته ام در ذهنم ،استون هنجی

 سردی صورت رنگ پریده ت را با رنگهای تند مرگ درختان پاییزی آمیخته ام

 و صبح هر یکشنبه که رو به شرق تقالی بی رمق خورشید را دود میکنم

 یادم می آید که سالهاست نام تو را فراموش کرده ام...

 

 : 2102اکتبر  01

 میاد  smsصدای ویبره

 :و نگاه میکنم ، نوشتهگوشی ر

 "کشوی آخر دراور رو باز کن"

  بازش میکنم، داخلش یه پاکته

 پاکت رو باز میکنم

 :با خط مضطرب همیشگیش نوشته

 "اگه بر نگشتم، اون دست ورقی که برات سوعاتی آورده بودم بسوزون و خاکسترش رو بریز توی قبرستون"

 گوشی رو بر میدارم و شماره ش رو میگیرم

 یلش خاموشهموبا

 چشمهام رو اشک پر میکنه، با عصبانیت میرم سمت میز کارمو کشوش رو باز میکنم

 :جای ورقها یه یادداشت گذاشته

 "واقعا میسوزونیشون؟"
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 :6102سپتامبر  60

من خواب ملوانی را دیدم که رویاهای شیرینش را در بطری شیشه ای خاطره ی شراب تلخ نیشکر ، به دریا 

 ... .دانداخته بو

 !کردهای دریا تقسیم میبیوه ای که هق هق گریه اش را با سخاوت موج

 جستشکار ، سه پایه بر دوش نشانی نزدیکترین میخانه ی بندر را مینقاشی که چون صیاد بی

 . ...در غروب ساحل میسوختداشت خیال و سیگاری راه گم کرده که بی

 

 : 6102جوالی  01

 .بر نخورده کنار دستش ت ورق نوی براق ظاهراٌاون طرف میز نشسته یه دس

 !"برگرد"میگم: 

 !میگه: نمیتونم ، باور کن

 !خوایتونی! باور میکنم که نمینمیتونم باور کنم نمی "میگم: 

ه گیرکشه بیرون و میصدا یه ژوکر از ورقها میکنه و بیکنه ، اخم مییگه اشک صورتش رو پر میهیچ چی نم

 .طرفم

کنه ،سرم رو میندازم پایین ورق رو از دستش لبخند تلخی عضالت صورتم رو قفل می ،دزدهو میبغض، صدام

 !زنمگیرم. توی صورتش زل میگیرم. دستش رو میمی

 "برگرد"گم دیگه نمی

 !"نمیتونم"گه دیگه نمی

 

 : 6102ژوین  01

 تهدید میکنی؟-

 !نه ، معموال اول عمل میکنم- 

 مثال چی؟- 

 ...از شعرهایم تبعید میکنمخیالت را - 
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 : 6102ژوئن  01

 ... .برفیاز مترسک تا آدم

 

 : 6102ژوئن  01

 پیرمرد سالها بود که مرده بود

 ،ازهمان ظهر گرم بیغیرت تابستان شوم

 کوبیدمیخ بر تابوت خویش میداشت 

 و با هر نفس پردودی که فرو میداد

 تنها

 بودتاریخ تشییع جنازه اش را عقب انداخته 

 ....پیرمرد سالها بود که مرده بود

 

 : 6101ژوئن  01

 هندوانه های زرد

 لبخند رنگ روغنی

 سیگاری که برایم نخریدی

 ...و ایستگاه آخر که امروز چقدر زود رسید

  

 6101ژوئن  01

 به رویا میزد،  غروب زمستان

 خبر از تردیدت میداد، و تقارن مرموز رد پایت بر برف

 نمیدانستی

 !یا باز میگردیمیروی 
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 6102ژوئن  01

 برای سبک کردن بالن

 همه چیز را پایین انداختم

 حتی آلبوم عکس کهنه را

 مسواک و خمیر دندانم را

 و تیله های شیشه ای که در آخرین بازیمان از تو برده بودم

 !اندوه میخری؟

 

 )خطاب به شیما وزوائی( 6102ژوئن  01

 !شیما

 که پرنده ای گاهی

 !ت پرواز پشت پنجرهو گاه حسر

 من

 از خستگی دوشهایم

 که ساعت کار رسمی را با حقوق غیررسمی پیوند میدهند

 بالهایم را به میخ کج دیوار اتاقم آویزان کرده ام

 و آن قدر

 دیر میخوابم و زود برمیخیزم

 که دیگر خواب پرواز هم نمیبینم

 اما تو پرواز کن

 

 )نوزدهم فروزدین(: 6102آوریل  8

 فروردین هزار و سیصد و سی ... .نوزده 
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 :6102ژانویه  11

 فشرد خویش مشت به را ها غصه زندگی

 برد را خدا آبروی خالیم جیبهای

 بنویس دیگر ای ترانه گفتمی دوستم

 :نوشتم دیوار روی

 . ...ردمُ هم «اباذری بابک»

 

 :7102ژانویه  72

 و چشمهای تو 

 که آیینه ی هر صبح برندهای همیشگی بود

 کوکاکوال

 ویاگرا

 و

 !استیفن هاوکینگ

 

 7102ژانویه  72

 رویی به سوی مرگ

 پشتی که گرم توست

 لبخند میزنم 

 ....خنجر بزن رفیق

 

 6104نوامبر  8

گیرد و با صدایی که انگار ناخودآگاه برد و کنار سرش میدارد، دست را به احترام باال میکیف اداریش را بر می

 "!من رفتم، خداحافظ"گوید:، میخواند برایت الالیی می

            چرخد: شود زبان در کامم میدانم چه مینمی "فعال پسر!"میخواهم به عادت همیشه پاسخش بگویم ، 

 "...خداحافظت رفیق "
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 : 6104اکتبر  61

 نشسته بود ، خسته ، به بیراهه ، مستور دود سیگار 

 :قصه ی مرگ خداوند را تقریر میکرد

 ...دروغ ، یک زندگی تمام فریب هزار بار

 

 :6104اکتبر  2

 !چی میخوای؟ بهم بگو بذار آرزوت رو برآورده کنم-

 !چطور ؟! تو غول چراغ جادو هستی؟ -

 !نه، من خدا هستم-

 !یعنی این رو نمیدونی که من به خدا اعتقاد ندارم؟ -

 !چرا ! ولی انگار به غول چراغ جادو اعتقاد داری -

 

 :4610سپتامبر  4

 هنوز هیچ نشده 

 از ترس آمدن کسوف

 تک و توک چکاوکان بازمانده از دسته

 :مرثیه سر داده اند

 «!خاموش مشو آتشفشان من»

 

 : 7102آگوست  01 

 اشتباه گرفتند! "میدان"گویا عده ای از دوستان من رو با 

 

 : 6104آگوست  61

 ی نقره و یک بوسه! سکه 03سان بوده حتی به بهانه ی آفریب انسانها همیشه کاری 
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 6104آگوست  68

 !نوشته بود پرواز

 خواست دفتر را ببندد

 دست نگه داشت

 الک غلط گیرش را برداشت

 . ...را الک گرفت "ز"و روی 

 

 6104جوالی  60

 این بار 

 نیمه شب را 

 کرددوازده آخ بلند مردی اعالم می

 ...که از خایه هاش دارش زده بودند

 این بار

 ،سپیده دم

 هم مسیح به اذان ایستاده بودتو

 و دوازده حوّاری فراری

 ،روزه دار سکوت

 !هایشان بودندغرق در مکبوک

  ،و هنگام طلوع

 سایه ی خروس اخته

 ؛که رمقی برای خواندن نداشت

 !بر روی عرش خدا افتاده بود
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 6104جوالی  01

 !جوک

خاست ، تنش خیس عرق بود انگاری که ب برمیاین برای چندمین بار بود که طی این شبها با اضطراب از خوا

ید نمود. پیش خود فکر کرد بافضای اتاقش غریبه و اندکی ترسناک می زد ومسافتی دویده باشد نفس نفس می

توانست چیزی از خواب احتمالی به آورد نمیده باشد. هرچقدر به ذهنش فشار میخواب بد یا وحشتناکی دی

آمد و به مثل یک قطار تندرو از دوردست می شبیه شیهه ی یک اسب، فریادی کهخاطر آورد. جز صدای فریادی 

شد. سعی کرد در همان حال دوباره بخوابد. نیستی ناپدید می در دوردستها در شد و سرعت از روبرویش رد می

ذهنش به داد. ناخودآگاه تاریخ درس می "ادب"رفت و به بچه های دبیرستان روز بعد باید به کالس درس می

درس فردا معطوف شد. هرچه کلنجار رفت نتوانست مطمئن شود کدام درس مربوط به مطالب کالس فرداست . 

ش آوری آزاربا چسبندگی چندش -که خیس شده بود-از تخت برخاست و به سراغ تقویمش رفت زیرپیراهنیش 

به ابتدای جنگ جهانی اول  را درسداد تقویم را در کشوی اول دراور گوشه ی اتاق یافت. تا هفته ی پیش می

تواند درس را برای کرد که چگونه میدیگر ذهنش حسابی قفل درس فردا بود با خودش فکر می .بود اندهرس

 انگاری درست  .کرد تصور جنگ ماجراهای شنیدن هنگام را آموزانش دانش ی چهره  دانش آموزان جذابتر کند.

ای گفتارهدرس همین ، همینها شاید .دهند گوش تهی و سربی و مزهبی جوکهای به وقت گذران اجبار سر از

 شآموزانکرد دانشو رقم خالصه می تاریخ جز جک هم نبودند. کمدی مزخرفی که مرگ انسانها را با چند عدد

که برایشان مرگ سربازان و -مثل فرماندهان و زورمندان مستبد  ،حق داشتند! مثل همه ی آنها که میجنگیدند

الهای بهم پیوسته ، سیم خاردارهای پیچ در پیچ ، میدانهای مین و حتی ماسکهایی که از شدت مسخرگی کان

بدل میکرد؛ همه ی اینها جز یک مشت عدد و رقم و درواقع  "بیگانه "چهره ی سربازان را به آدم فضاییهای 

داشت ، حق داشت چندساعت او هم حق  همه حق داشتند! -جکهای بی سر و ته و بی مزه به حساب نمی آمدند

دیگر بخوابد به خودش که آمد جلوی در دست شویی بود، چراغ را روشن کرد بی آنکه در آیینه نگاه کند دست 

 را نشیمن اتاق ِ تاریک و  کرد چراغ را خاموش کردوصورتش را شست از خنکای آب رضایتی درونی حس می

 تاریکی از را اتاق اندکی نور کم و کوچک قرمزرنگ خواب چراغ. رفت خوابش اتاق سمت به پاورچین و کورمال

تخت خواب از شدت تعریق شبانه اش خیس شده بود، اتاق را  یهمه توجه شد کهم کرد که دقت.  آوردمی در

 ودب گرفته خوابش دوباره  .بوی خون شایدزده یا بوی آهن زنگ بوی تندی فراگرفته بود چیزی بین بوی عرق و

 د.میخوابی باید. کشید دراز تخت روی دوباره آورد در را زیرپوشش. نداشت را چیزها این به ردنک فکر ی حوصله

 کرد....فردا می بایست جوکهایی از جنگ جهانی اول در کالس تعریف می
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 : 6104جوالی  01

 کوچه ها را غبار میگیرد، دشوغروب که می اینجا

 و چراغ برق ها

 شن بشوند یا نهکه یکی در میان شک دارند رو

 مرا به پهلوگاه بندر آمستردام میبرند

 همان زمانها که دیوارهای غم بدوش گرفته

 به هزار حیله و بزک

 آجر به آجر تا صبح روز بعد حفظ ظاهر میکردند...

 تا مبادا کسی از راز زن روسپی باخبر شود...

 

 : 6104جوالی  01

 نمیخوای از ایران بری؟-

 یعنی مهاجرت کنم؟ -

 !آره-

 !نه-

 سفر چی؟ -

 !فکر کنم دوست دارم -

 کجا دوست داری بری؟-

 !همممم.... آمستردام -

 !چرا؟ چون دراگ آزاده؟ -

 !نه! دراگ همینجا هم آزاده! میخوام برم پرسه ی قایقها رو تماشا کنم-

 [سکوت] -

 [سکوت[+ ]لبخند]-
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 6104ژوئن  0

 اده بودآنکه روزی دست دوستیش را با قاصدک برایت فرست

 صدا در اتاق تاریک ریابی

 با ریسمانهای دروغ

 . ...طناب دارت را به بافتن نشسته است

 

 6104مارس  1

 !پیر شدی-

 آره ، ولی شما جوون موندی-

 کچل شدی -

 !گویا به خاطر بارونه -

 ولی میگن این طرفها دیگه چندان بارون نمیاد -

 همین دیگه به خاطر نیومدنشه -

 ونه ها حرف میزنیهنوز مثل دیو-

 آره هنوز خندیدن رو دست دارم -

 راستش من عجله دارم باید برم -

 !مراقب خودت باش اینورا بارون نمیاد ولی باد زیاد میاد -

 !من که نفهمیدیم چی گفتی -

 !هیچی ، فعال -

 !فعال -

 

 : 6104ژانویه  61

 میخواست روی بوم آهویی بکشد. فرصت نبود، آهی کشید و رفت...
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 6101دسامبر  00

 اشکهای خدا و بالهای شکسته....

 !گرداب آشوب و لبخندهای دردآور

 

 : 2302نوامبر  22

لرزید، چشمهایش به زردی میزد. جان نفس کشیدن هم نداشت. قلم تراش در دست راستش بود و دستهایش می

 .قلم نی را در دست چپ به مشت گرفته بود

 "!از قلم تراشی نانی به کف نمی آید در این دوره و زمانه که "گفتم :

 :سرش را بلند کرد لبخندی زد و به چهره ام خیره شد ، گفت

 "!هنوز از قلم فروشی بهتر است"

 

 2302نوامبر   22

 گریز

زد. زبانش بند آمده بود. از دویده باشد ، نفس نفس می یک ریز  رخساره نداشت. انگاری طول کوچه را  رنگ به

با سر آن طرف کوچه را نشانم داد.  "از چیزی فرار کرده ای؟ ! دختر"دانم. گفتم: فرط دویدن یا ترسش را نمی

یخت؛ عاقله مردی به دیوار تکیه زده رکنار مسجد در پس زمینه ای سبز رنگ که نور حیاط مسجد به کوچه می

شد تشخیص داد اما گویا دست راستش را مشت کرده بود . رویم را برگرداندم و در بود. از آن فاصله خوب نمی

نگاه کرد ، ناگهان حالت چهره خیره  . در چشمانم خیره یره شدم ، تازه نفسش جا آمده بودچشمهای دخترک خ

 .و دور شد دوید ؛وحشت کرده باشد آشنا زیاش تغییر کرد. انگار که از چی

 

 6101جوالی  2

 سخن به گزافه مگوی، خموش!
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 6101آوریل  62

 :نگاهم میکند و میگوید

اگه بخوام رک و راست بگم ، پستونهای لخت یه دختر حاال کوچیک و بزرگش فرقی نداره ها! از نوشته های تو "

 "!بگم؟خیلی بیشتر طرفدار دارند، میفهمی چی میخوام 

 ...راست میگوید. نگاهش نمیکنم ، برمیگردم و از اتاق میروم بیرون

 

 6101آوریل  08

 نه یک چارچوب بسته برای زیستن... نه حتی یک شانه ی خالی برای گریستن....

 

 6101آوریل  1

 یک هزار و سیصد و شصت تار موی طالیی مرده

 یک هزار و سیصد و شصت ریسمان تازیانه

 صد شصت ریسه ی تسبیحیک هزار و سی

 یک هزار و سیصد و شصت طناب دار

 حکایت همیشگی ماست

 ...کفش سیندرال و پای مصنوعی یقصه

 

 6101فوریه  6

 کار ما از تن دادن گذشته است...

 6101ژانویه  61

 خستگی مفرط از دریغ حتی یک گام نرفته ، بر این راه دراز.....
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 6106دسامبر  62

 نوک شکسته ی مدادهای رنگیست حال و روز ما ، قصه ی

 نه میشود که زیست

 نه میتوان سکوت کرد

 !نه میشود به گوشه ای نشست، یا گریست

 

 6106دسامبر  2

 و ماشه را چکاند... "زنده باد زندگی"گفت: 

 

 6106دسامبر  2

 باید گفت دانشگاه مرده است...

 

 6106دسامبر  2

 باید گفت دانشگاه مرده است...

 

 6106نوامبر  2

 دیگر کسی برای کسی دست نمیزند...

 

 6106اکتبر  62

 میگه: ما باید امید رو زنده نگه داریم

 لبخند تلخی میزنم و میگم: کی باید ما رو زنده نگه داره؟!

 هیچ چی نمیگه...
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 6106اکتبر  26

اپ نمیکند ، حتی نشر نوشته هایش پردرد است ، خریداری ندارد ، هیچ انتشاراتی دیگر حقیقت درد را چ

 !اکاذیب

 6106اکتبر  01

شمهای چ یمسئله بی تفاوتی تک تک ما به خودمان و گندابی است که داریم با نام هوا تنفس میکنیم...مسئله

 . ...کوری است که حفره ی جمجمه مان را با توهمشان پوشانده ایم و آلوده بودن دستهامان را انکار میکنند

 

 : 6106اکتبر  02

 ن حوالی ، شادمانی تحت پیگرد قانونیست...ای

 

 6106اکتبر  00

 نه جایی برای رفتن، نه خانه ای برای ماندن، و نه حتی شعری برای خواندن...

 

 6106آگوست  66

 شد ، قبول ، من ساکت میشوم.... تو ترانه باش ، اما کمی عاشقانه تربا

 ...ه ترباشد نامم را از دفتر مشقت پاک کن ، اما کمی ناشیان

 6106آگوست  61

 پیاده رو

 کنم.به درون جوی آب پرت می ،دهد و هم مزه ی گهمی گه بوی هم که  سیگار گرفته ی اشنو را

 شاشد. میخواهمگردانم تره باری کچل محله را میبینم که دارد آن طرف جوی سرپا میه میچشمهایم را ک

  ؛نویسندمی "نون " یک با را جمهور رئیس و بنزین که مردانی های نگاه تمام سالهاست انگار ،  باال بیاورم

 دوباره ویار خون میگیرم شیب محله ی دزاشیب را که یادم میاید ، پایینِ دوانِ هراسانِ باردارم . کودکانِ
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 را و "خیابان مرد هرگز نامده"من تمام سایه های شیطان شبهای تهران را باردارم.... تن فروشی کودکان 

 السهای رایگان دخترکانی را که هر بامداد در فاصله ی میان خورشید و ماه و پنجره برهنه میشوند ، باردارم

  نمیجوشید ؛ ودکا زنی هیچ پستان از اینکه از مغموم و ام زاییده  من صلیب مسیح را در کثیف ترین محرابها

 و این را  خوابیده ام. شیطان با ، سرما از رمیده های گربه من در هجوم ناچار بچه .امواژگونش به دوش کشیده

 !«رانده شده ایم همه ما» گفت:می راست نفر یک دریافتم که

  2302ژوئن  00

 سوراخ خرگوش

 پیش سال از من موش گوش 

 ها خرگوش که 

 موشها مثل 

 !شدند پوش بیکینی 

 خودش برای 

 دوخت پاپوشی 

 شد کر و 

 خرگوشی داندن پوش گیس کاله گوش مثل 

 کرش گوش که 

 نهم سمفونی در 

 میکرد روتوش را دامنپوشان صلیبی های جنگ قدیمی عکس. 

 خرگوش 
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 اکنون که 

 ها موش ی همه مثل 

 میپوشد مختصری مدرن بیکینی 

 مدام 

 میزند  جوش چرا  که میزند جوش 

 من و 

 ام خانه حمام فاضالب چاه ندارم شک 

 Wonderland به دارد راه   

 مفهومی آنچنان نزدیکدر 

 دوشش که 

 دوش خرگوشها نیز کوتاه تر شده است از 

 

 2302دسامبر  23

-دستهایش پینه داشت ، یک چشمش را در مانور بزرگ صلح و دوستی از دست داده بود....از چشم دیگرش می

 عوت نامهشد حدس بزنی ، که کفشهایش کمی برایش تنگ است....کاغذی به دستم داد رویش نوشته بود : د

 !کالبد شکافی رسمی خدا ،فردا  !رسمی....همینجا
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 7107دسامبر  9

میپرسه : میدونی واسه هیچ کسی مهم نیست ، اینچیزهایی که مینویسی ، میدونی کسی از شعرهات خوشش 

 نمی آد؟ 

 !جواب میدم: گیرم که اینطور باشه، چه فرقی میکنه؟

 میگه: خب واسه چی ادامه میدی؟

 تا حاال عاشق شدی؟میگم: 

 !میگه : نه

 ....!میگم: من هم نه

 

 : 7107نوامبر  2

 گم :  بری دیگه بر نمی گردی؟!می

 میگه:  معلومه که بر نمیگردم  

 میگم :  آخه چرا ؟! 

 میگه : چرا برگردم؟!

 !دیگه نه من چیزی میگم نه اون ... فقط اون میره که میره

 

 2302آگوست  22

 !قاصدک کافی باشد؟ راستی به نظرت یک باغ

 

 2302جوالی  00

 انگار یکی در دلم فریاد میکشه: گور پدر شازده کوچولو!
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 2300جوالی  01

 !روی همه بامها به نشانه، شمعدانی کاشته ام ، خواستی بیایی راه را گم نکنی

 

 2300می  01

 مبینا

رسم که اندام برهنه ی یک زن را ر بلند میروم تا به یک دیواروم ، میدوم میآید به فکر فرو میبوی یاس که می

ریده ی جهان باشد. بوی یاس که همان خطوطی که البد باید نخستین آف با نوک ناخن رویش حکاکی کرده اند.

فروش پرکار این شبها دنبال چشمهای خمار قدیسه زنان تنشوم و زیر بارانهای اسیدی شهر به آید مست میمی

کنم. مبینای کوچک و دوست داشتنی، از فال فروشی به تن آنها مبینا را پیدا می و در بین همه ی گردم.می

 !کاسب هم که حبیب خداست .، برو و بیایی داردفروشی رسیده است؛ برای خودش این روزها کاسبی شده است 

. ود... رایستد ، مبینا میک پرادوی مشکی دودر در برابرش میی !این شبهای گرم حبیب بنده های خدا درو 

 .شود، همه چیز تمام میسکوت  صدای بوق ... نور... ترمز... لبخند و

 2300می  00

 سر به هوا، سر به زیر

شاید آنکه سرش را به زیر می افکند در تماشای آسمان چیزی نیافته باشد... زود قضاوت نکنید... شاید گوشش 

یی برایش هیچ معنا -یزنجیر پیکرپریهمان -آندرومدا سپیکان باکره زمینی پر باشد که آن قدری از ناله های رو

به  بآ جوی درگردد، شاید فروشان درب مترو به دنبال پرسئوس مینکباشد ، شاید دارد در بین بادک نداشته

شنود که رهگذران گهگاهی ، گاه از سر مهر ، گاه ، گمان نکنید که نمی است سلیمان  دنبال انگشتر گم شده ی

 به و ر آسمان هفتم المپ کاوش کردهشاید سالها د ."هی رفیق گاهی به آسمون نیگاه کن"به کنایه میگویند:

جای عرق کشمش تاکستانهای قزوین در کنار زئوس با خالص ترین هدیه های آسمانی سیاه مست کرده باشد. 

 شود پشت یک صورت خندان پوشاند! اما خدا که به اشتباه نمی افتد.خیلی چیزها را می

ه ا جلو داده و بشاید دارد چنگال نگاه در زمین افکنده، به گوزمغزی لحظه هایی که سرش را باال گرفته سینه ر

میخندد. شاید دارد درد انسان ها را برای زمین بازگو ،  "!صبح بخیر"شناخته ، گقته : شناخته و نمیهر که می

 .کند نکند که دلش به رحم بیاید. زود قضاوت نکنیدمی
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 2300می  0

زد و گفت : تو دوست  رد ، ودر هر هزار و سیصد و سی بار تنها لبخندترالن خوب من هزار و سیصد وسی بار مُ

 .جواب دادم: آره... گفت: خیالم راحت شدو من هربار  منی مگه نه؟ 

ترالن خوب من خونش را به کودکانش داده بود و لبخندش را به مردان... دیگر چیزی برای قسمت کردن ، حتی 

 !برای به اشتراک گذاشتن در فیسبوک هم نداشت

 

 7100مارس  72

 دایره

رود تا خودش را پشت رود و میرود و میاند انگار ، یک راهروی بلند روبرویم که هی میدو طرفم را دیوار گرفته

 شومندازم ، گیج میام به پشت سرم نگاهی میگردیک راه پله ی نور ندیده گم و گور کند. یک لحظه برمی

بست است ، من آیم راهرو بنست ، از سمتی که دارم از آنجا میرود ، پشت سرم یک دیوار اچشمانم سیاهی می

آید خیالی به سرم میزند که نکند دارم خواب  نمی یادم  کنم؟آیم؟ از کدام جهنمی دارم فرار میدارم از کجا می

 دیوید"شود به این داغی شاشید! هیچ چیزی از دیوار یا پشت دیوار یا نه... در خواب که نمی میبینم ، اما

ها پیش دتم شاید...    برمیگردم دارم نکند که میزند سرم به مسخره فکر یک آن یک آورمنمی یاد به "کاپرفیلد

-ام . فارغ از این حرفها و فکر میهام و اکنون فراموشش کردای پشت راه پله ی نور ندیده آمدهاز همانجای ناکج

کنم ، پشت در تاریک است کمی رسانم در را باز میدانم از کجا سرزده میروم و خودم را به دری که نمیروم می

 جلو که کمی! دیگر راهروی یک گویممی خودم با  یک راهرو است کشد تا چشمم عادت کند ، روبروطول می

 !دیوار یک:  آیدمی چشمانم به راهرو انتهای زحمت به روممی

 

 2300مارس  21

 بیزاری

ببینمت. نور  خواهم دیگرگویم نمیزنم میکشم در چشمانش زل میزنم ، شانه ام را عقب میدستش را پس می

با کف  ! گوید: دست من و تو نیستزند میزند ، لبخند میشود ، مهتابی باالی سرم چشمک میاتاق کم می

 .شودتکه تکه های آینه کف اتاق پخش می .شودخونی می .گیرددستم درد می .زنم تخت سینه اشدست می

خفه »زند : است که دارد از حنجره ام فزیاد می «قادر»خندد ، من نیستم پشت قاب خیالی انگار هنوز دارد می
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را، چ با صدایی آرام جواب میدهد: لبخند از پشت آینه ی چند لحظه پیش !«شو کثافت تو که فرشته نیستی

 هستم!

 

 2300مارس  2

 خبری نبود

ان هدف در طول خیابشد جز چند ولگرد بی اهمیت که بیکسی دیگر در خیابان دیده نمی .تقریبا نیمه شب بود

ی خیابان را  حاشیهی که این چند چراغ روشن باقی ماندهخداوند مردد مانده بود  زدند.پشت به باد پرسه می

کمی دوردست تر در کنار ساختمان اسکان، مسیح باالی یک سکو رفته بود و عدالت را جیغ  .خاموش کند یا نه

راه بی عده ای هم بد و ،کردندای گوش میسرشان را از پنجره بیرون آورده بودند ، عده  ،کشید و ملتمی

ه ر راستای صرفخداوند د پیش،دید، گویا چند لحظه میگفتند ، در تاریکی شب کسی اشک های مسیح را نمی

های خیابان پشتی را خاموش کرده بود . تنها منبع روشنایی آن اطراف ت، چراغجویی در مصرف نعمات پرمنّ

ز نور نیمی ا .خیره شده بودند ،، مرلین مونرونه تائیس قرنعمله هایی بود که به تصویر نیمه بره المپ اتاقِ

آلنده اشتباه گرفت که فریاد  را با صورت سالوادورشد صورتش کرد ، میصورت مسیح را به سختی روشن می

 !«اش دود بود خبری نبود از کباب همه»:  کشیدمی

در دوزخ آتشی روشن کرده بودند ، سایه ی چند زن برهنه روی زمین افتاده بود و انگار داشت در سراسر زمین  

 بدنش سلولهای تمام مثل دخترک چشم. آمد می زلزله ،در سعادت آباد ، یوسف آباد و حتی در شاه عبدالعظیم

 نام به بود کرده روشن شمعی هم پدر ! بروم پدر نزد بگذارید:  گفتمی که بود پاپصدای  گمانمبه   سوختمی

در اتاق عمله ها باز بود یک نفر در  .سیح خوابش برده بودم ، کردنمی ناله دیگر صدا. بود  شده قطع باد . سهیل

ه بود ته سیگار روشن زیر درخت چناری در چهارراه ولی عصر افتاده بود بر در همه ی کنار جوب آب باال آورد

 !رسید " 03نقشه گنج سال "دکه های روزنامه فروشی نوشته بودند 

 

 

 

 

 

www.takbook.com

https://www.facebook.com/notes/ramin-jafarzadegan/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF/10150114051851661


 2300فوریه  22

سیگار  دودِ ام چون گریزِه ی باطله روزنامه ی همشهری کندهخط مدادم روی تکه کاغذی که از حاشیه شمار

 اندهخوکتاب سانِان هامیلیارد نفرت تعفنِ از که بردمی زمان فاضالب هایچاه ترینعمیق به خود با مرا  د.پیچمی

در خیابانی که انتهایی جز برج  ،خواهد تاکسی بگیردشده. انگشت شستش را به سمت من گرفته انگار می پر

ی دستان ی نیامده که در حافظهخاطره همه نمانم و آمن می .فرشهامانم و سنگسپید رنگ پیر ندارد! من می

انگاری زنی جوان دارد از  .خوردزبری شاخه های تر به یکنواختی خیابان می .شوندپاک می ،پیر رفتگرِ دارِپینه

سرخ و  کشد و چرت را از چشمانپنج دقیقه ی صبح ناحن میوساعت چهار و سی  فرط لذت بر پوست نازکِ

 !پراندی میان سال میخانهگونه های پرخون صاحب 

-می هاییقدمیچ و خم های تاب دار شوند ، همه عجله دارند و من چشمانم خیره پچراغها یکی یکی روشن می 

شوند . در خیابان پیر ها دور میی خانه های مملو از نشاط خانوادههای همیشه بستهسحرخیزانه از درب شود که

پز آب جوش آورده کله ها را در دیگ رود، کلهمزاحم تابلوی چراغ قرمز ور می، پاسبان دارد به کلید رومراه می

ده گیران «بهمنی»ی کتش را باال داده ، پزند. پیرمردی یقهی خر میای رنگ دارند کلههریزد. در دانشگاه قهومی

 :میگویم  به سختی!خواهم بگویم : می ،پیچدکرمی در دهانم می «؟آقا چطوری میشه رفت راه آهن»: می گوید 

با اتوبوس برو به چهار راه ولی عصر، بعد هم با یک اتوبوس دیگر به سمت انتهای خط جنوبی! سرش را تکان 

 دهد که متشکرم. می

 : 2300فوریه  20

 انجماد ابدی یک پسرک ترکه ای!

انگشتانش با  داد اانگاردستش را دراز کرد تا کمی خاک بردارد. نرمی خاک به دستهایش حس خوشایندی می

کرد. حس غریبی پیرامون ذرات نوازشگر خاک همبستر شده بودند. باور کردنی نبود اما داشت در خاک شنا می

خواست متولد شود . خاک که جای خود داشت ، هوا هم بوی نوزده فروردین پوستش را فراگرفته بود انگار می

سی و "رفته ی روی در که  یک پالک رنگ روداد تمام عدد ها سرانجام به سال هزار و سیصد و سی را می

فریادی را در دلش  گویی .سر میزد ،گسیختهباد به هرجا که میخواست افسار شد.داد ختم میرا نشان می "هفت

ور در باد محرم ناله های غوطه ،و مکانی را برای زایشی امن نمیجست.پیش از این گوش پسرک کرد.حمل می

 ک هر دو گوش پسرک را پربالش خا است ادامه پیدا کرده ،در انجماده سالها اما اکنون ، در زمان حالی ک بود

 !کرده

کوبید و در ال به الی نیمبند قبرستان می کرد ، خودش را به درِقراری میباد مانند سالهای عمر پسرک بی

گورستان مثل همیشه بود؛ رمق نداشت. مثل آفتاب  راکدِ شد. آفتاب زمستانِمرگخانه ی تاریک زمان گم می
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ی خدای پاریس... مثل پوست رنگ پریده ی صورت دخترکان هلندی که در بندر آمستردام به انتظار همیشه

صلیبها ، شمعها ،  :منظره ها در هم آمیخته بود .نشینند. سرش را کمی باال آوردبازگشت ملوانان مهاجر می

گار روبرویش بوی سی و ناقوس کلیسا ، تابلوی مبهم و منجمد منظره ی "آقابزرگ"پارچه ی سبز روی قبر 

 داد، مثل نقاشیهای ون گوک!میخیس 

اش گذاشت و از صمیم قلبی که تنها های از خاک پرشدهاش را روی گوشرمق دراز کشید ، دستهای خاکیبی

را یک بار دیگر دور از آفتاب لجباز   «پرستاره شبِ» مانده بود آرزو کرد که بخوابد و یک خاطره از آن باقی 

 !ببیند زمستانی در خواب

 : 2300فوریه  7

 !آدامس موزی جلد دیگر هیچ چیز شبیه آن قدیمها نیست، حتی کاغذ

 

 : 2300ژانویه  03

 !الاقل درخت باشیداگر پرنده نیستید ، 

 

 2303دسمابر  27

 شروع یک حماسه

 دهیگیسوانش را در موج گیسوان گندمهای به بلوغ رس ،ناپدید شدن هنوز غروب نشده بود ، آفتاب در نیمه راهِ

 موهای با پسرکی شاداب اما خسته قدمهای  ،از زمزمه های باد رارس، سرشاتتپه های سرزمین رو .گره زده بود

 .بودند ایستاده تماشا به را طالیی

زد و راهش را به سوی خارج از گندمزار ساقه ها را کنار می ،به سپیدی برف یظریفوکوچک  ا دستهایپسرک ب

 .گرفتپیش می
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 : 2303دسامبر  27

پرتوهای نور تمام تالششان را برای گذر از پنجره ی جرم گرفته میکنند. انگشتانم روشن میشوند. لرزششان را 

از که را نمیدانم روبروی آینه می ایستم باز هم همان غریبه دارد میبینم انگاری همیشه ی خدا میترسند از چه و 

پوزخند میزند چشمک میزند میخواهد بگوید یک نفر دیگر است چیزی فراتر از یک تصویر از یک صورتک ... و 

 حرفهایش را باور نمیکنم . چند تکه روزنامه باطله میخواهد بگوید من هرگز صورت خودم را نمیتوانم ببینم ...

می آورم و آینه را میپوشانم ، اما گویی هنوز دارد از پشت روزنامه ها پوزخند میزند آرام آرام نفس میکشد . 

روزنامه ها تکان میخورند ،پرده را میکشم اتاق تاریک میشود انگشتهایم دیگر درست دیده نمیشود میز روغن زده 

ده . روی مبل رها میشوم زانوهایم را بغل میکنم شده نوک انگشتانم را قلقلک میدهد ، اشک چشمانم را پر کر

آینه هنوز گوشه ی اتاق است اگر روزنامه ها صورتش را نپوشانده بودند االن باید تصویر یک تلویزیون خاموش را 

دقیقه ی صبح  1و  00نشانم میداد.شیر آشپزخانه را درست نبسته ام دارد چکه میکند. ساعت دیواری میگوید : 

فی برای گفتن ندارم و یا داستانی برای تصور کردن ترجیح میدهم همراه تمام وسایل درون اتاق است دیگر حر

 سکوت کنم .

 : 2303دسامبر  22

....ی من هنوز آآکشیدم که : آوگرنه فریاد می .ام نای ادای هیچ هجائی نداردحنجره .نفسم از دود شهر گرفته

اگر چه با هر جان کردنی  -کشم دارم نفس می ؟!المذهب مگر نگاهم را نمیبینی !هنوز نفس دارم .اماوراق نشده

زنی دستهایت را در زنی ، پوزخند میکنی لبخند میخواهم از جایم برخیزم نگاهم میگویم میمی -باشد

یمانم و یک قاب عکس من م روی. دهی و میتکان می ریبری سمی –که روی شقیقه ات سفید شده  - تموهای

مانم و کنم ... من میدرست که نگاهش می .خالی از مسافر یحتی خالی ار تصویر یک جاده ،خالی از هر چیزی

 !یک آینه خالی

 

 :  2303نوامبر   01

 دارد می ... . رود و از سمت چپم یک نور قوی زرد رنگیزیر پاهایم خط عابر دارد م
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