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»آقای براهنی عزیز، اجازه بدهید نوشته  ام را بی  مقدمه 
بیاغازم و با تکیه بر گفته مشهور »هیچ ترتیبی و آدابی 

مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بگوی«، راحت تر سخن 
بگویم. چون شما را بقدری به خود نزدیک می دانم که 

جراتِ با فراخِ دل پیشِ بزرگِ شما گله  گی آوردن خود بخود 
به سراغ آدم می آید. بقول مثل معروف ترکی، »گؤیول 

اومدوغو یئردن کوسر.
]...[  

خیزگاه این دلنوشته جمله ای از شما در یکی از مصاحبه
هایتان است: »من اگر آثارم را به ترکی نوشته بودم، االن 
در آذربایجان پنجاه رمان نویس داشتیم.« این جمله شما 

باعث شده سر دمل بسیار چرکینی در میان ساکنان ادبیات 
آذربایجان باز شود.« 

این  نوشته چند خطی ست از نامه ی سرگشاده ی نگار 
خیاوی، شاعر و مترجم آذربایجانی، خطاب به رضا براهنی، 
نویسنده ی آذربایجانی فارسی نویس، که سال 91 در دنیای 

مجازی منتشر شده است. قلم زنی که اخیراً رمان روزگار 
دوزحی آقای ایاز براهنی را از فارسی به  ترکی آذربایجانی 

برگردانده است. 

نگار خیاوی شاعری است با صالبت کالم و تیزبین که 
به شیوه ی خاص خود و با بهره جستن از واژگان ناب زبان 

ترکی، روح عصیانگرش را در برابر مخاطب می گشاید. زبان 
تراش خورده و لحن تند و تیز او را می توان تقریباً در تمام 

شعرهایش به عیان دید. چنان که »نگارانه« ها و عاشقانه هایش 
هم  از این لحن عاصی تهی نیست. شعر وی به طوری غریب 
آئینه ی اقلیمی است که شاعر در آن می زید؛ اقلیمی که در 
آن نوشتن به زبان مادری به شنا کردن برخالف جریان آب 

می ماند. دست به قلم بردن در چنین شرایطی عشقی عمیق، 
همتی واال و اراده ای نستوه می طلبد. 

  بیر نیگارلیق وار دریمین آلتیندا بیر نیگارلیق
  اَینیمه اؤرتو روحوما روسوالیق

  قیرخ مین قیش آلتیندان باش قالدیرمیش گؤی

  قورشاغی 
  آال دومانلیق

  سئویله جک نه جان
  سئوداالناجاق نه دامار نه قان وارسا اَیر

   هامیسینا َدیر
  بیر ائله  بیر ائله نیگارلیق

   یالنیز
  سئودایا تاپشیراجایام اونو یادیگارلیق

***  
  نگارانه ای است زیر پوستم، نگارانه ای!

  تن پوش تنم  رسوایی روحم 
  از پس چهل هزار زمستان سر برآورده آسمان

  کمربندش مه آلود
  نه جانی برای عشق

  نه رگی، نه خونی است اگر برای عاشقی 
  این همه، این همه نگارانه

  می ارزد به تمامیشان
  تنها

  به عشق خواهم سپرد آن را یادگارانه!  

نگار خیاوی شاعری است که با زبان زنانه  و در عین حال 
آرمانگرایش زن را از اندرونی به بیرون می کشد و از حصار 
تنگ عشوه های لب و چشم ابرو رها ساخته و او را درگیر 

مسائل اجتماعی می کند. زبان شعری او در هیچ یک از 
اشعارش تن به محافظه کاری نمی دهد. پسته ی الل سکوت او 
دندان شکن است. شکستن این سکوت به  کوه یخی می ماند 

که با صدایی سهمگین درون اقیانوس بغلتد. 

شاعر در شعر ییخیلماسین ائوین ستارخان1 نابودی میراث 
تاریخی مشروطه و کمرنگ شدن آن را دست مایه ی شعرش 

قرار داده و می گوید: 

  بو گونلر ستارخان سطیر سطیر سیلینیر
  تبریزین تورکولویوندن

***  
  »این روزها ستارخان سطر به سطر پاک می شود از 

شاعری با پنجاه انگشت 

  تُرکی یّت تبریز«ادبیات آذربایجان... رقیه کبیری

  و در پاراگرافی دیگر از همین شعر می گوید: 
  »ارکین ده قوالغیندان توتوب، یاواش یاواش اکیرلر 

  مصلّی نین دالینا...« 
***  

  »از گوش ارک گرفته اند و آهسته آهسته 
  می کارند پشت مصلّی...«

شاعری با این زبان تند و تیز نویسنده ی قَدری چون براهنی 
را مخاطب خود ساخته و می گوید: »لطفا نگویید شرایط 

اجتماعی - سیاسی اجازه نداده، شرایط اجتماعی سیاسی 
این ایران از ابتدای شام رضاخانی هیچگاه به مردم آذربایجان 
هیچ اجازه و مجوزی روا نداشته، با همه این اوصاف بوده اند 
کسانی که عشق زبان و فرهنگ مادری جسارت خطر کردن 

به آنها داده است...«

نگار خیاوی شاعری است که از جنس دوم پنداشته شدن در 
این ُملک ابا دارد. او با  اعتماد به نفس تمام در شعرش  ستار 

خان را محمل شکوه هایش قرار می دهد تا در مقابل رشد 
قارچ گونه ی بناهای ساتر، حفظ سنگرش را به او یادآور شود.

 
  »مندن دئمک ستارخان!
  سنگریوی استیتار ائله...«

***  
  »از من گفتن ستارخان!
  سنگرت را استتار کن.«

و خطاب به براهنی می گوید: »راستی آقای براهنی عزیز، 
شما چرا به زبان ترکی ننوشتید؟ من تقریبا نمیدانم جواب 

شما چه خواهد بود اما خودم به خودم چنین جواب میدهم: 
چون آقای براهنِی بزرگ عاشق زبان مادریش نیست. همان 
که همه ادیبان بزرگ دنیا هستند. همان که باید می شدید 

و نیستید.«

سخن گفتن از شعر نگار خیاوی مجالی فراختر از 
تک برگ یک فصلنامه می طلبد. شاعر عالوه بر چهار دفتر 

شعر به نام های »منیم شعریم«، »کؤلگه ده کی سس«، 
»شهرین جیریغیندا نیگار«، »الیمده اللی بارماق«2، 

رمان های عزاداران بیل و توپ از غالمحسین ساعدی را 
نیز از فارسی به ترکی آذربایجانی برگردانده است. دریغا 

که منتقدین تاکنون به این بخش از فعالیت های او توجه 
کمتری نشان داده اند. 

خیاوی، براهنی را به سبب نوشتن به  زبانی غیر از زبان 
مادری اش مورد عتاب و خطاب قرار می دهد. شاید به  خاطر 

همین حس مسئولیت در قبال زبان مادری و برای شکوفایی 
و پویایی این زبان است که برای جبران قصور بزرگانی 

چون ساعدی و براهنی در این زمینه برای ترجمه ی روزگار 
دوزحی آقای ایاز از فارسی به ترکی آذربایجانی دو سال وقت 

صرف کرده است. 

در خاتمه ی این مقال مجمل بخشی از ترجمه ی او از 
»روزگار دوزخی...« براهنی را در اینجا می آورم. باشد که 

توجه منتقدان را به سطح کار او برانگیخته باشم:

»میشاری گتیر یوخاری!«، دئدی. 
 منسه اونون قانا، تورپاغا بوالشمیش آریق قورو آیاقالرینا 

باخیب قورخاراق، آغزیمین سویو چکیلیب نفسیم چیخمایاراق، 
او قابان دیشلی ییرتیجی میشاری الیمه آلدیم. او ظالیم ایری 

میشاری، او ایتی، پارالق، بؤیوک، او ایشیلدایان ییرتیجی میشاری. 
دیگر الیمله نردیواندان یاپیشیب حئیرتله باخا-باخا اونون آرخا 
طرفیندن یوخاری قالخدیم. او کسیک-کسیک نفس آلیر، دیل 
آلتینجا منیم ائشیده بیلَنمه دییم نسه میزیلدانیردی. پیلله لری 

بیر- بیر قالخدیم. قالخا- قالخا دا گؤزوم نه یئرده نه گؤیده ایدی. 
گؤزوم اؤنجه اونون آیاقالریندا سونرا بالدیرالریندا، ان سون 

ایسه یانیب قارالمیش آنتیک و اسکی بودالریندایدی. اونو نه قدر 
چوخ سئوسم ده، هله ده آدینی دیلیمه گتیرمکدن اوشه نیرم. 

اوراسی بیر قانا بوالشمیش بْوزقیرمیزی رنگلی نیمداش فیته-یله  
اؤرتولموشدو. فیته نی اونون بئلینه باغالمیشدیالر؛ اینجه بئلینه. 

بئلینین توکلری ده قانا بَلنمیشدی، ائله  بیل هانسیسا خنچل 
کیمی سرت ایتی دیرناقالر اونون توکونو یولورکن، آلتینداکی 

َدرینی ده قاشیمیشدی. توکلر ائله جه درینین دیدیکلرینه ایلیشیب 
قالمیش، او حیّصه ده یئترینجه قانی اولمادیغیندان دوالیی بدنیندن 

سیزان قانلی ایرینه بوالشمیشدی. 
  »میشاری گتیر یوخاری!« دئدی. 

»گتیردیم!« دئدیم. »قیوراق!« دئدی. »قیوراق گتیردیم!« دئیه 
قیوراقالندیم. آنجاق قیوراقالنا بیلیردیم مگر؟ اونو گؤرمه ییم 

دئیه، گؤزلریمی یومدوم. آنجاق یوما بیلیردیم مگر؟ کور اولوب 
دا گؤرمه یه بیلیردیم مگر؟ گؤزومون اؤنونده بیر قانا بوالشمیش 

اوجو بیز میخ گؤروردوم، میخین ایشیلدایان ایتی لییی کیشینین 
کوره یینی- همین آدینی چوخ سئودیییمین- اورتادان دئشیب، 
تاختابندی قت ائتدیکدن سونرا گؤزومون اؤنونه دیکیلمیشدی. 
گؤزومو آچیب میخا باخدیم، میخ گؤزومو آچدیغیمدان اؤنجه 

گؤردویوم همین میخ ایدی...«

نگار خیاوی
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1
»به زنان سرزمینم«

توی بشقاب می ریزم خودم را
کسی که در ساندویجی پنهان بود

میل کرده ای
اشتهایت برای من کور

روی این بشقاب
عمری ست

از دهن افتاده ام
و باز 

تنم زباله ای
راس ساعت شب
کنار در می گذاری

صبح ها برای صبحانه می فهمی
باید باشم

تکثیر می شوم
زیبا

مهربان
دوست داشتنی

تا شب زیر دندان هایت احساس می شوم
و باز ..

سال هاست
زنی گم شده

حوالی اتاق خواب تا آشپزخانه ام،
گاهی که آب قطع می شود

شیر را باز کنی
آوازش

از لوله های خالی 
به گوش می رسد

2
چشم هایمان را

به قیمت نان خوردن فروختیم
و ندیدیم آب، باد

خاک را کشتند
اینک سرزمینی هستیم

با حرف های سیاه
فکرهای کوتاه

کابوس های بلند
شب های همیشگی

که دیگر نان هم گیرمان نمی آید
و دیدن هم یادمان رفته

دو حفره ی تاریک توِی صورتمان
یعنی شب مثل دست

مثِل پا، لب،قلب
عضو ثابت بدن است.

ساناز داودزاده فر

شعر

زنی در جمعه ی آخر بم

دی ماه مرگ زنانگی ام بود
حاال چقدر وقت بگذرد

تو ندانی
و خاموشی پیراهن ها را

متاسف نشوی!

بهار امسال هم
کم از جمعه ی آخر بم نبود

اینکه بگویم
این روزها که نیستی

چقدر شب ها جمعه اند.

پنجه می کشم به روی ام
پنجه ی انگشت مردم

هوای هیچ لحظه ای انگار
به خیال پاره های تو نبود

فرشته اقبالی

مجموعه شعر »زن 
در دی ماه است« 
/ انتشارات اوای 

کالر / تهران / 
چاپ اول 1۳۹۶

گیسو بریدم و مرگ ات
شانه ام را تَر می کرد!

من که زنی از ویرانه های بم ام
چه قدر بمیرم ات شب های جمعه ی خیرات؟

کسی سراغ شوی ام می شود
گفتم سال هاست پیراهن اش خاموش است

زن می شوم هر شب جمعه برای اش.
مردم!

ناگزیر می شوم برای آوار مردم
که بم شده بود و 
صدایش می مرد،

هر شب و یک انگشت از پنجم دی ماه
ـ به پنجه هام نمی رسد!

شعر

انگار حادثه ی وحشت آوری در پیش است!

روی میز من
قرار است

اتفاقی بیفتد؟!
تظاهرات؟!

خیال نمی کنم
کسی در این منطقه

ِمیل به آشوب داشته باشد!
چراِغ مطالعه

چشم هایش را می بندد
به خط کش نگاه می کنم؛

خودش را 
از روی میز

پَرت می کند!
)خودکشی کرد آخر(

حتا عینکم
خودش را به خواب زده.....

بیِک آبی را بر می دارم؛
قرمز می نویسد

یعنی خطر!
انگار حادثه ی وحشت آوری 

در پیش است؛
فلوبر

از ردیِف پنجِم کتابخانه
لبخنِد رسمی اش را اعالم می کند

چیزی شبیِه ِمالحِت خواب آوِر آسپرین هایی که مادام آرنو 
می خورد، شاید!

حتا یک بار
 هومر را دیدم 
که ایلیادش را

روی آ.چهار های رنگی
اِدیت می کرد.....

باید تنهایی ام را
از جلوی ماهواره 

بلند کنم.....

»قاچاِق کلمه«
روِی خط هاِی َمرِز این دفتر

با تریلی هاِی حروف
از َسِر سطر

یک خط در میان
با ُکمپرسی هاِی جوهری
از همین جاده ی شوسه

که رضاخان،کشِف حجاب کرد!
کلمه

قاچاق می شود!
در اتوبان هاِی این دفتر

حتا به خط هاِی قرمِز عوارضی
َوجهی پرداخت نمی شود!

درپیچ هاِی پُر از 
ُجمُجمه ی جمله های ترسناک

عالئِم خطِر مرِگ مؤلف هم
جدی گرفته نمی شود!

کلمه
با هروئین ترانزیت می شود!

چه همسفر خوبی!
قاچاق چی های کلمات

َسِر همه ی جمله هاِی بی گناه را بُریده اند!
البته ما تمام اقداماِت بُرون مرزی را

 به کار گرفتیم ؛
سیم های خاردار

تپه های چاپ سنگی!
و روی همین جمله

خواب مان گرفته است ؛
دلم

کمی
دزِد َسِر گردنه می خواهد!

)بهاره رضایی. از کتاِب مراقبه 
در جزیره مجنون« ( 
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»پاپوسا«، کولی 83 ساله ی فقیری که در حمله ی 
تروریستی استکهلم مجروح و به بیمارستان منتقل 
شد در حالیکه شبها در خیابان می خوابید و روزها 

در همانجا گدایی می کرد. نامش را نمی دانستند و بر 
روی تختخوابش نوشتند: »ناشناس«!

شعری برای »پاپوسا« 

 پاپوسای غمگین
 کولی آواره ی تاریخ

 سنگ رودخانه گالیه کرد 
 همچون دهان بازی که هرگز بسته نخواهد شد
 راوی زمختی ی دردی که وقف آب شده است

 بهارت چه شد پاپوسای تنها
 عشق هایی پر از بوسه های برنزی

 که شیار می انداخت روی صدای آفتاب
 آتش، زخمی به خود فرود آورد

 بر نیزارهای مست
 تا شراره ی شهوت پیچیده ی یک نگاه

 با تو برقصد
 پاپوسای سرسخت

 کولی ی یک سوءتفاهم تلخ
 برای شنیدن، سکوت نکن

 دشت ها و نغمه هایی که زیستی
 رازهای سرزمین های عذاب 

 مثل سیم های گیتار
 هنوز زمزمه می کنند
 نزاع انتظاری بی فردا

 بر پیاده روهای یخ زده ی استکهلم
 دوزخی تاریک که مرا و ترا مبتال کرده اند

 پاپوسای غمزده
 تخت های بیمارستان، تو را نمی شناسند
 نامت روی امواج خاموش بی تصویر اما

 دهلیزهای مرگ را واپس می زند
 پاپوسای مفرغی مقدس

 اینک ملحفه های سپید و قهوه ای داغ
 رایحه ای گنگ، گس، مزمن

شعر

 نفیر شکستن خاطره ای مجروح
 پاپوسای شات های تب و تشویش

 بر سنگفرش های بی بستر شب های بی عابر و دغدغه
 درهای کلیسای سنت کالرا هیچگاه بروی ات باز نشد

 پارلمان لعنتی ریکس داگن نیز هم!

 یازدهم آوریل دوهزاروهفده - استکهلم

مهنازقزلو

داستان بلند
آخرین اعدام

نویسنده: زکریا هاشمی

ناشران: خانه  ی هنر و ادبیات 
)گوتنبرگ( - نشر ارزان

تاریخ انتشار: 1393-2015
330 صفحه

nzeraati@hotmail.com :»ایمیِل »خانه هنر و ادبیات
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 امر مي کند که خرامان بیا
 بخند و بیا
 رقصنده بیا

 امر مي کند در آغوش من بیا
 زنانه بیا

 او همیشه تازیانه به دست دارد
 وجهان را در دستهاي خودش مي بیند

 او یک گلوله تفنگ است
 یک خنجر تیز

 و زنداني پر از سگهاي نگهبان
 امر مي کند

 و انتخاب مي کند
 راه نمي رود

 زیرا براي راه رفتن باید امر کند
 زیرا به خودش نمي تواند امر کند

 در انتظار ایستاده ام که امر کند
 و مرا بخواند

 تا آخرین قصه زندگي او را بنویسم
اگر مرا بخواند ....

مرام المصري

 ترجمه: بابك شاكر

شناخت شاعر: مرام المصري شاعر و 
نویسنده معاصر سوري ، او متولد 19٦2 

الذقیه سوریه است .او در ابتدا در دانشگاه 
دمشق ادبیات انگلیسي تدریس مي کرد در 
سال 1982به فرانسه مهاجرت کرد و براي 

اولین بار در سال 199٧ جایزه  ابداعات 
فکري آدونیس شاعر عرب را دریافت کرد 

. آثار خانم المصري به اکثر زبانهاي دنیا 
 ترجمه شده است.

1 

 چگونه زندگي کنم
 و باور کنم قطره ایي سرخ هستم

 روي پارچه اي سفید
 که هر بزرگ و بزرگتر مي شود

 چگونه خودم را تمام کنم
 از این طناب آویزان

 از این گلوله ي رها شده
 وقتي دیگر خواب بهترین دلیل زیستن من است

 و بیداري مهم ترین عذاب من
 چگونه مي توانم خودم را به روایت آخر برسانم

 روایتي که درونش هیچ درختي افتاده نباشد
 و هیچ زمیني سوخته

 زمیني که درونش تو را دفن کرده اند
 و آخرین شعر من را بر گور تو نهاده اند

 زمین نیست
 جهنم سیاه است

 این سزاوارعاشقي نیست
 که فقط درختان ایستاده را نشانه بگیریم

 قطره اي شده ام سرخ
 روي پارچه اي سفید

که دیگر درون جهاني روان شده است.

شعر
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داستان

دختری که آرزو داشت 
پدرش ورشکسته شود

وحید حسینی ایرانی

دختر توی مدرسه هم به هم شاگردی ها گفته بود بابا 
ورشکسته شده. این دلیل موجهی بود برای لباس های 

کهنه ی دختر و نیاوردن پولی که گاه و بیگاه مدرسه از 
دانش آموزها طلب می کرد. اما حقیقت چیز دیگری بود؛ او 

واقعًا  حسرت این را داشت که پدرش ورشکسته شود؛ چون 
تا به حال این اتفاق را که برای دوست پُرفیس و افاده اش 
افتاده بود، تجربه نکرده بود. با این حال، بابا نهایتن چندتا 

لیوان و فنجانش می شکست. پدر دختر، فروشنده ی دوره گرد 
بود و هیچ وقت ورشکسته نمی شد.

********

 َمرد، نمای بسته

تاکسی زردرنگ سر کوچه نگه می دارد. کوچه سرباالیی و 
تنگ است و تهش ناپیدا. راننده پیاده می شود. دِر عقب را باز 

می کند. در را می بندد. حاال در هر دستش کیسه ی نایلونی 
بزرگی گرفته. کیسه ها پر از سیب و نارنگی اند و چهارانگشتی 

بیشتر با زمین فاصله ندارند. راه می افتد. 
هیاهوی گنگ چند بچه از دور اوج می گیرد و فروکش 

می کند. خیلی باالتر، بچه ها کنار دیواری جمعند. چند قدِم 
تند که برمی دارد می ایستد. کیسه ها را زمین می گذارد. 

بازدم پُرصدایی بیرون می دهد. دوباره کیسه ها را برمی دارد. 
آسفالت زخمی است و جابه جا در مسیر جوی و اطراف آن 

چاله های کوچک دارد. راهش را از کنار جوی باریک میانه ی 
کوچه ادامه می دهد. گودی جوی نیم وجب هم نمی شود 

و کِف آن پساب تیره ای روان است. روی چاله ی پهنی که 
جوی از آن می گذرد چند زنبور درشت قرمز ِوزِوز می کنند. 
ناگهان از حرکت بازمی ماند. توی آب سیاِه چاله، موشی با 

جثه ی گربه، مرده است. 
مسیر سرباالیی را دنبال می کند. باز هم هیاهوی بچه ها 

بلند می شود. دست می زنند و هو هو می کنند. نزدیِک دختر 
و پسرهای خردسالی می شود که پسرکی گریان را دوره 

کرده اند. همگی لباس های کثیف و رنگ ورورفته به تن دارند. 
آن که گریه می کند مشت هایش را هم گره کرده. زخم های 

درشِت سالک به شکل لکه های چرک و خون روی دماغ و 
گونه اش نشسته. بچه ها جیغ می کشند و هریک به طرفی 

فرار می کنند. تنها، پسرک سالکی می ماند که عقب می رود 
و پشتش را به دیوار تکیه می دهد. ترسیده و سینه اش باال و 

پایین می رود.
راننده هم صدای پایی از پس می شنود. برمی گردد. مردی 
با باالتنه ی لخت به طرف او تلوتلو می خورد و مدام خود را 
می خاراند. کیسه های پالستیکی میوه از دستش می افتد و 
قدمی بیشتر از مرد برهنه فاصله می گیرد. پرتقالی از کیسه 

بیرون می افتد و غلت می خورد و از کنار مرد به سمت پایین 
کوچه سرازیر می شود. مرد برهنه سرش را تراشیده و ریِش 
پُر و ژولیده اش مثل پشم های سینه اش فر خورده. بی اعتنا 
از مقابل او می گذرد و همان طور که به چپ و راست گیج 

می زند، پای چاله ای می ایستد. دمر روی آسفالت می خوابد و 
دهنش را فرو می کند توی پساب. هورت می کشد.

او آرام و با احتیاط کیسه هایش را برمی دارد. از کنار پسرک 
سالکی که می گذرد می ایستد و سیبی به او می دهد. مرد 

لخت هم کنار جوی چهارزانو می زند و از جیب شلوارش به 
زحمت پاکت سیگاری بیرون می کشد. ُسرنگی از کنار پاکت 

بیرون می افتد. 
پیش از اینکه مرد لخت را پشت سر بگذارد، سیبی هم جلو 

او می گیرد. او چشمهایش را تنگ می کند و انگار که صاحب 
سیب را نمی شناسد، لحظه ای نگاهش می کند. یک باره سیب 

را چنگ می زند.
قدم هاش را تند می کند و می رود تا کنار دِر آبی رنگ خانه ای 
بایستد. یک بار دیگر کیسه ها را زمین می گذارد. توی درگاهی 
خانه ی بغلی، در یک قدمی او، دختری شاید نوجوان زانوهاش 

را بغل زده. پیشانی کوتاه دارد و صورت چهارگوش. آب 
دهن نیمه بازش از گوشه ی لبش آویزان است. خم می شود و 

گونه ی دختر را می بوسد. دختر می خندد و آب بیشتری از 
دهنش کش می آید. به دختر هم سیب می دهد.

توی قفل دِر آبی که رنگش پوسته پوسته شده، کلید 
می اندازد.

توی هاِل موکت شده دختربچه ای دراز کشیده و مشق 
می نویسد. کنارش پسر خردسالی نشسته و با پستانکش ور 
می رود؛ آن را از دهن درمی آورد و نگاهش می کند و دوباره 

به دندان می گیرد.
درِ هال تا نیمه باز می شود و کیسه ی نایلونی پرتقاِل آویزان 
از انگشت های دستی تو می آید و به دنبالش هیکل زنی با 

کیسه ی سیب در دست دیگر. دختربچه ذوق می کند و صدا 
می زند: مامان!

پسر هم می گوید: مامان!
زن دمی طوالنی فرو می دهد و بازدمی طوالنی تر بیرون. 

میوه ها را روی موکت رها می کند، دست می اندازد و 
روسری اش را از سرش می کشد تا موهایش روی صورت و 

شانه هاش پریشان شود.

مشکل مامانی

فروغ سجادی 

مشکلی نبود.مشکل شاید اینجا بود که پیرزنی گفت : »تو 
رو بستن با یک طلسم، تو باز نمی شی به این راحتی ها، 

هرکسی یه باربا تو بخوابه، هرگز نمی خوابه ... .«
او هرگز خوابش نبرد از اولین باری که مرا دید. دیگر 

نتوانست خواب راحتی کند.مشکل از من نبود از او هم 
نبود. شاید مشکل از آنجایی بود که پیرزن گفت: »بستند«، 

»بستم چشمهام را «، » ببند چشمهات را« و...
کاش هرگز این کلمه را نگفته بودی، کاش هرگز 

نمی خوابیدم تا مثل بختک بیایی و روی زندگی ام بنشینی. 
»بیا فالتو بگیریم از اون چشمات به نظر می یاد که اهل 

ریسکی!«
مشکل از تو نبود .ازمن هم نبود. شاید به خاطراهل ریسک 

بودنم، بود.
االن دارم گوش می کنم به صدای این کبوتر که روی پادری 

بالکن نشسته و دارد از چرکهای دم پایی غذا می خورد. اینجا 
هم مشکل از نشستن دمپایی ها و چرک های سیاه روی آن 

نیست. پس از کیه؟ کبوتر؟ هنوز صبح نشده...
مشکل تو از وقتی شروع شد که این داستان لعنتی را نوشتم 
و سال ها بعد به تو دادمش. بی دردسر بگویم سخت بود که 

برای تو بنویسم چون می دانستم و نمی دانستم چه نظری 
خواهی داد و چه می شود بعدش؟

»صادقانه نظرم رو بگم؟«
»بگو«

»لطفا نگو«
»تو پر از...«

آره عزیزم ! من پر از نیازشده ام .پراز التماسهای نکرده، 
حساب های پر نشده و پر از نگاه زندانبانی که باید منظم 

همه چیز را مراقبت کند. بیا این طور فکر کنیم که تو یک 
ماه در بخش مراقبتهای ویژه کنار بیماری روز و شب 

گذراندی که تازه می خواست با کپسول اکسیژن فقط برای 
سه ماه دیگرزندگی، نقشه بکشد و البه الی موهایش یک 

زخم قدیمی خشک شده بود،آماده برای کندن.
عزیزم نمی دانی چه لذتی دارد وقتی داری یک زخم قدیمی را 
با ناخن های بلندت تراش می دهی و از وسط درسته می َکنی 

و می اندازیش بیرون . بعد از الی آن کنده کاری ها، پوست 
نازکت متورم می شود و دوباره باد می کند، پوست می اندازد 

و می آید باال.
شاید وقتی کپسول اکسیژن را می کشیدی، فکر می کردی، 

سه ماه زمان بیشتر را می توانی در یک ثانیه تمام کنی.
اما نمی دانستی که زندگی چقدر می تواند درهمین سه ماه 

بیشتر با تو بودن، برایم جدی وجالب باشد.
 فردای آن روزخودت را به زور مرخص کردی و من، همان 

بیمار به کپسول وصل شده کنارت، بدون اکسیژن زنده 
ماندم و هنوز هم زنده ام. اما سخت نفس می کشم، دارم 

می کشم نفس هایم را .می کشد نفس های آخرم .نمی دانم 
چرا بیولوژی بدنم هنوزفرسوده نشده تا به تمام شدن برسم.

مشکل من االن دیگر سکوت شب و جذاب نبودن زندگی 
نیست .مشکل ...؟! من واقعا مشکلی دارم؟!

بی تفاوت نشسته ام و به صبحی نگاه می کنم که کم کم 
می رسد. شب تمام شد باهمه دودلی هایش .

»تکلیفت روشن شد؟«
»تکلیفمون رو روشن کردیم، حاال بخوابیم، شب به خیر.«

 نفس عمیق، چرا نمی آید بیرون این نفس لعنتی...
صبح بازهم می خوابم تا ظهر.ظهر دوباره همه چیز از ابتدا 

آغاز می شود. تلفن، کار، تلفن، وقت گذرانی، کار 
»هماهنگ کردید؟«

»بکنید لطفا!«
...

»چرا نکنید؟«
 چه پناهگاه بزرگی برای خودمان درست کرده ایم؛ کارهای 

دسته جمعی، تک نفره و صورت حسابهای پرداخت نشده که 
می تواند کل روز را پر کند.

 همیشه می گفتی مثل یک زن شوهردار صبح تا شب را کار 
می کنی تا شب با عجله به شوهر خنده دارت برسی. من 

همه صبح تا شب ها را کار کرده ام عزیزم! تا هرگز به چیزی 
که باید برسم، نرسم.
نمی رسم و رسیدن؟!

تو بهش اعتقادی داری؟
پایان !؟

آغاز؟!
همه چیز توی یک لحظه اتفاق می افتد. این را ژنتیک ناقص 
هم جار می زند. ژنهایی که در یک لحظه بعد از قرنها تغییر 

می کنند. اصال همه چیز درحال تغییراست.
دستم را توی موهایت می کنم و با تردید به صورت سفید 
شده ات زل می زنم. همه چیز می دود. سرم دارد توی هوا 
تلو تلو می خورد اما چشمهایم مستقیم به تو خیره شده. 

تردید را یک گوشه می گذارم و با تو می خوابم .
از فردا ذهنم را پاک می کنم . تصمیم می گیرم؛ بدون هیچ 

تکراری دیگر از نوشتن نامه های عاشقانه ترحم بر انگیز 
برایت، دست بردارم. نمی نویسم و دوباره همه چیز شروع 

می شود. »کی زنگ بزنه بهتره؟ اس ام اس هم می شه داد. به 
بهانه های ساده خنده دار؟«

به بهانه کار، بازهم کار، بهانه های ساده جور می شوند. »الو 
ببین ...« می رویم تا آخرش بعد بازهم آخرش... .

داستان
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وقتی بلند شد، تردید ازهمه بدنش می ریخت. داشت لباس 
می پوشید وهمه تردیدها را الی آن پارچه های نرم و زبر 

پنهان می کرد. من یقین داشتم مشکل از من نیست. از او هم 
نیست.

»مشکلی نیست عزیزم تا فردا« ...
فردا، بازهم فردا،پس فردا، بازهم پس فردا...

توی کافه نشسته ام و دارم با تردید همه گذشته را مرور 
می کنم. هرکس امروز از راه می رسد، می گوید انگار 10 سال 

جوان تر شده ای .مشکل از موهای کوتاهم است یا نه؟
» می خوای دیگه کوتاش نکنی؟«

مشکل نه از کوتاهی موهایم است نه از بلندیش. لبهایم را به 
لیوان سفالی نزدیک می کنم ومنتظر می مانم .

»کی باید اول زنگ بزنه؟ کی باید اول بگه: »من دلم ...؟«
من مشکلی نمی بینم. زنگ می زنم، می گویم:» دلم...«

او مشکلی نمی بیند. زنگ می زند اما نمی گوید:» دلم...«
وقتی داشت از در بیرون می رفت گفت :»خودم بهت زنگ 
می زنم .« من خوابیدم. با چشمهای بسته و خواب سقفی 

را دیدم که دارد از آن باال می ریزد روی سرم. چشمهایم را 
که باز کردم سقف سرجایش بود . خودش تلفن کرد. مثل 

همیشه خسته بود وهمین طور، دو هفته گذشت ... .
کار می کنم.

 کارم زیاد است .
 کار باید کرد.

 زندگی کار دارد.
کار زندگی دارد.

 دارد زندگی را با کار می کند.
 کار بدون زندگی ...

صدایش پشت تلفن تغییری نکرده اما من تغییر کرده ام 
حداقل دریک سال گذشته. هم می خواهم زود نتیجه این 

تغییر را اندازه گیری کنم و مثل نمره عینکم که زده ام 
روی چشمم، بنویسم توی کارنامه و بزنم روی دیوار وهم 
می خواهم همه چیز همان طورکه بود بدون تغییر پیش 

برود.
»اس ام اس نده!«

 »نمی دم«
» می دم عزیزم چون دوست دارم بدم....«

»تلفن بزن!«
» نمی زنم، نمی دونم تو چی فکر می کنی؟«

 »می شه فکر نکنی؟«
»تو فکر کردی کی باید اول بزنه؟«

 یک بار تو اول تلفن می زنی و یک بار من. حرفها دیگر 
تکراری شده .

» تلفن نزن عزیزم!«
 »نمی زنم عزیزم!«

»می زنم «،» نمی زنه «، »می زنه«، »نمی زنم«... .
دیگر خسته شده ام. لیوان سفالی خالی شده را می گذارم 

روی میز .همه چیز فرسوده تر شده .
» خیلی زود باید باهم صحبت کنیم.« 

 می ترسم عزیزم ! می ترسم از دستت بدهم اگر یک بار هم 
شده واقعیت را بگویم :»عزیزم داری خسته ام می کنی.« 

خسته ام نمی کنی. خودم خسته بودم.
»چرا اون داستان رو دادی به من؟«، نمی خواهم هر بار که 

خسته ام مجبور شوم بخوانمش .
»منحنی می دونی چیه عزیزم؟« 

»خطی یعنی چی؟«
محاسباتم همیشه ضعیف بوده .به همین خاطرهمه چیز 

توی زندگیم نیمه کاره است و کیفم در لحظه پر می شود و 
در ثانیه خالی .

من شنونده خوبی نیستم اما گوینده شاید. کلمات را 
می شنوم هرجا که الزمشان دارم وهربار که دوست ندارم 
بشنومشان فقط اداشان می کنم. مثل این جمله:» سالم 

شنوندگان و خوانندگان عزیز«
پس االن بهتراست بگویم:» تا بعد و فردا شب عزیزم...«

فردا شب زن خسته همه کارهایش را می کند و می نشیند 
مقابل لپ تاپ داغون و قدیمی اش و شروع به نوشتن 
می کند.با کلمات ور می رود . هرجا که الزمشان دارد 

عاشقانه اشان می کند. جدیشان می کند یا شوخی تا جدولی 
بشوند و بروند داخل یک کنداکتور یا برنامه دیواری و بچسبند 

به همدیگر. مثل چسبیدن های طوالنی آدمها به هم.
»منتظرت می مونم زنگ بزن!«

 »بیداری؟«
»بیدارم.«

خوابم را گرفته ای عزیزم از وقتی که برای همه چیز به 
دنبال دلیل قانع کننده می گردی .

»بذار راحت باشم، بذار خودم باشم لطفا!«
»لطفا اس ام اس نده!«

» لطفا زنگ نزن!«
»می شه زنگ بزنی؟«

» لطفا خبر بده!« 
»چقدر شبیه مامانم شدی عزیزم!«

 ومن هم فکر می کنم اگر مادرم، پدرم بود، شکل تو بود 
عزیزم! االن 10 سال می شود که عاشق پدرم هستم . مادرم 

می گوید :»ما همدیگر رو دوست داریم ولی تو باید ... . توجه 
نمی کنی به حرفهای من دخترم ! به تذکرای روی یخچال، به 

تقویم، به ساعت، به...«
 ازهم دور می شویم مثل من و مادرم . پدرم و مادرم. 

توجه، تذکر باهم جورهستند اما من با کسی خیلی جور 
نمی شوم. گاهی که فکر می کنم شبیه مادرم شده ام،موهایم 
را از ته می زنم و لبخند می زنم. عاشق می شوم و می خواهم 

همه را ببرم دکتر.
»آره همه اتون رو می خوا م ببرم دکتر. معالجه اتون کنم. 

براتون سوپ بپزم. براتون داروی گیاهی بخرم ومدام نکات 
تربیتی وآموزشی رو بهتون یادآوری کنم.«

من خودم بیمارم . درد دارم . شاید مشکل تو چاکراهای 
شکمم است؟

»مشکلی نداره؟!«
»مغزم چاکرا داره؟«

مشکلی نیست درحالی که هست. زنگ می زنم تا بهش 
بگویم:» آره مشکل دارم با همه چیز این موضوع مشکل 
پیدا کردم.« مشکل یادم می رود وقتی با صدای َخش دار 

می گوید:» ...«
مشکل حاد می شود در لحظه. فراموش می شود در ثانیه. 

»بازم بیا باهم دنبال یک مشکل تازه بگردیم . همیشه مشکل 
بوده و هست.«

»خسته ام !«
 »خسته نباش،گوش کن!«

»ما باهم مشکل داریم؟«
 »نه نداریم.«

» چرا داریم؟«
» داریم پس...«

دلم می خواهد داد بزنم، بگویم :»تموم کن این کلمات 
خسته کننده رو، بیا در سکوت ادامه بدیم ! مرده شورهمه 

این حروف رو ببره!« شارژ تلفن بی سیم تمام می شود. »من 
باید تلفن همراهم رو شارژ کنم.«،»می خوای شارژت بکنم با 

تلفن؟« تلفن، پشت تلفن، روی تلفن، تلفن ... .
»تو مشکلی نداری؟«

»نه ندارم عزیزم!«
»برای تو خوب بود؟«

»خوب بود.«
می خواهم دختر 16 ساله ای شوم. همین طور که دیروز 

برایت زن 40 ساله ای بودم و دقیقه ای پیش دختر 25 ساله 
افسرده ای .

»من به تعداد همه تجربه هات می توونم پیر بشم  یا جوون 
می توونم عاقل بشم یا بچه عزیزم! تعجب نکن دیگه...«

»باورم نمی شه چرا این قدر بچه ای؟!«
کودک درون، نظریه مد روزی شده برای توجیه حماقت ها و 

سادگی های جدیدمان. 
کودک درونم را برایت وسط بشقاب پلویی می گذارم 

.زعفران، زرشک و روغن رویش می ریزم ... .» بخور یک شب 
مشکلی نداره!«

»رژلب قشنگی زدی با لباست جوره!«
»نوش جون!« 

دارم بزرگ می شوم. مادر درون، پدر درون، کثافت درون و 
واقعیت درون... .

» توالت فرنگی ندارید؟«
» ماکتش رو داریم. نگران نباش عزیزم!«

توی توالت یک لحظه همه چیز عوض می شود. به خودمان 
فرصت هضم کردن می دهیم. هضممان می شویم در 

اسیدهای از قبل مانده...
»من نباید دوباره ...«

»من نمی خوام دوباره ...«
نتیجه گیری :

»تو باش!« 
»من هستم.«

»نباش!« 
»نیستم.«
»بمون!«

»نمی یام.«
»بیا!«

»نمی توونم.«
»نمی شه .«

»مشکل از من نیست.« 
»مشکل از من نبود.«

»مشکل از کیه؟«

 کودک درونم خورده شده. ته بشقاب چیزهایی مانده هنوز. 
می خواهم خودم این بار باقیمانده کودک درونم را ببلعم تا 

کودک درونم من را نبلعد.
»مامانی تو هیچوقت بزرگ نمی شی چرا؟!«

واما قصه مامانی:»مامانی چند سال بزرگ شد ! این قدر که 
دیگه نمی تونست رو زمین راه بره. قدش از در و دیوار باال زد 

.چیزایی رو که نباید می دید، دید. بعد رژیم گرفت چیزایی 
که دوست داشت، نخورد. زیاد دوید. این قد گریه اشو نگه 

داشت تا برای همیشه اشکهاش خشک شدن. دکترای زیادی 
روش کار کردن. باالخره تجویزای مختلف روش کار ساز 

شد. دوباره کوچیک شد.بعدش هی بزرگ شد وهی کوچیک. 
حاال مثل یک سطح منعطف مومی شده وهی کش می یاد، 

آب می ره. مامانی االن می توونه با یک دکمه بزرگ بشه 
و با یک دکمه،کوچولو. می توونی مثل ماشین ظرفشویی، 

پیچش رو بچرخونی تا همه چیز رو بشوره مثل روز اول برق 
بندازه .مثل یک کیبورد پر حرف، حرف بزنه . مثل پیچ بسته 
رادیو، دهنش رو ببنده. مثل چرخ گوشتی، همه فکراشو یک 
جا باهم چرخ کنه و بذاره توی فریزر برای همون روزی که 

مادر بزرگ می گفت اسمش مباداست. مشکل مامانی نیست 
اگربزرگ نمی شه و یک چیزایی خوب یادش می مونه و یک 

چیزایی براش در لحظه تموم می شن. چون قرار نبوده شروع 
بشن، یک لحظه آوا شدن، اومدن و رفتن و در همون لحظه 

تموم شدن.«
»خوابیدی پسرم !؟ شب به خیر!«

آغاز نامشخص حدود 6 صبح پایان...
نتیجه گیری نداره،پایان بندی هم ضعیفه مثل همه کارهای 

دیگه مامانی... 


