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 جمعهـپنجمهرهزاروسیصدونودودو

 



 بوک فیس و نویسی وبالگ

 

های اجتماعی دیگر پاسخ  بوک و شبکه رسد با وجود فیس نویسی به سر آمده؟ به نظر می آیا واقعا دوران وبالگ

این هیاهو فرو بوک هم سپری خواهد شد.  رسد. دوران اوج فیس این پرسش مثبت باشد. ولی غلط به نظر می

و به عنوان یک  مؤثری ارتباطی  تواند محدود شود به یک وسیله بوک اگر دوام بیاورد می خواهد خفت. فیس

« تولید محتوا»رسان یا منبع مطالعاتی جایگاهی نخواهد داشت. دیری نخواهد پایید که کمبود  ی اطالع رسانه

گردی خسته شوند. اما تا  بوک رنتی از بطالت فراگیر فیساحساس خواهد شد. دیری نخواهد پایید که کاربران اینت

پنگی  نویسی هستم. مهم نیست که پینگ کند. من عاشق وبالگ کم برای من که فرقی نمی آن روز برسد، دست

نویسی پیروز  فرسا من، امثال من و وبالگ بکم سایتم شکل نگیرد. در این چالش طاقت میان من و مخاطبان صم

 .خواهیم شد

 .نویسی نویسی مرده؟ زنده باد وبالگ گوبال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انگشتی دو سوت

 

شان سوت بزنند. و  های  توانستند با استفاده از انگشت کردم به کسانی که می از همان روزگار کودکی حسودی می

ار ندارم و ها هم نشد که نشد. مطمئن بودم که استعدادی در این ک توانستم. و در تمام این سال وقت نمی من هیچ

ممکن است ت. اهمیتی نیس با انگشت ابدا چیز بیحسرتش تا ابد به دلم خواهد ماند. سوت بلند و محکم زدن 

توانید فریاد بزنید اما  جایی ناتوانی در سوت زدن خیلی گران تمام شود. تصور کنید در موقعیتی هستید که نمی

کم توجهش به سمت  یک نقطة خاص بشود یا دستباید یک جوری عالمت بدهید که کسی متوجه حضورتان در 

 .شود تصور کرد تری را هم می های دراماتیک و سوی شما جلب شود. موقعیت

دیروز در دهة چهارم زندگی برای اولین بار توانستم سوت دو انگشتی بزنم. خیلی یهویی پیش آمد و اسباب 

ه شیشکی بود. اما همان یک بار هم کافی بود تا شبی تر بیشسورپرایز شد. البته دو سه بار شد و بعدش نشد و 

ی سوت زدن برای همیشه از سرم بیفتد. سوت زدن بلد باشم و بمیرم بهتر است یا بلد نباشم و بمیرم؟ حاال  عقده

 .توانم بمیرم تر می راحت

یوتیوب ببینیداین کلیپ را در    

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CCJ3pl1LLQ8


پاییز ...سه دو، یک،  

 

 یک

امروز به ساعت قدیم، ده صبح بیدار شدم. به ساعت قدیم، ده و نیم صبحانه خوردم. به ساعت قدیم، یازده 

 !های بیچاره جهان قسم که دوستت دارم ه بگویم لیال جان! به تمام ساعتات را گرفتم ک شماره

 دو

 .پاییز پشت در است. بی چشمداشت شعر و باران هم قدمش روی چشم. مهمان حبیب خداست

 سه

ی جوزپه تورناتوره برای مجله  ناشناختهام منتشر شد. نقد  اولین نوشته مطبوعاتی ۶۸۳۱اول پاییز )اول مهر( 

خاسته که در بحبوحه رنج و خفقان کشورم  که آمد باز هم نقدم افتاد به اول پاییز، آن نوشتار دل ریابا. فیلم

بهترین پذیر و نوشتنی است. امسال هم  کم برای خودم فراتر از یک نقد فیلم، خوانش نوشتم و تا ابد دست

الم از دست خودم هیچ خوب نبود. ام کرد؛ وقتی که ح« معالجه»تورناتوره به تعبیر گلشیری نازنین،  پیشنهاد

تری برای چاپ داشت. پس هی عقب افتاد و افتاد تا باز  نقدش را اول تابستان نوشتم و مجله البد مطالب مهم

بختی از این  خوش. پذیر است بازیگوشی روزگار. من و تورناتوره و اول مهر برسد به اول مهر! چه خوشایند و دل

قرار( جشن  آشوب بی ات در زندگی را یک در میان با تورناتوره )این دل جانانه باالتر که سالگرد تغییر مسیر

 بگیری؟

 شماره بی

 .های تو ام( برای تمام فصل ام )آماده ساعت را رها کن. من آمده



 ای کلیشه فیلم یک سناریوی

 

 
 

. شد وارونه برانگیز اعجاب شکلی به رابطه این زمان گذشت با اما گرفتند می الهام واقعیت از ها فیلم آغاز، در

 فراتر، هم این از اما. دادند ارائه زندگی برای ای استیلیزه الگوهای شان، شده اغراق های کنش و فیگورها با ها فیلم

 از که رسیده جایی به کار و اند گرفته شکل دستی دم خیلی های فیلم اساس بر گویی رخدادها از ریبسیا حاال

 کان استراس بر که مضحکی ماجرای. بیند نمی وضعیت این شرح و درنگ، برای نیازی کسی آشکارگی، فرط

 فرانسه جمهوری تریاس کرسی به رسیدن شانس از کودکانه بسیار شکلی به سارکوزی رقیب ترین مهم و گذشت

 آسانژ جولیان دستگیری و دادن قرار فشار تحت برای که مبتذلی راستی به و غریب دستاویز و شد؛ محروم

 این در سیاست ی کودکانه وضعیت بر شواهدی و شاخص ی نمونه دو شد، دیده تدارک( لیکس ویکی گذار بنیان)

 .روزگارند

 استراتژی همین چارچوب در من گمان به هم اسالم، پیامبر هب توهین موضوع با فیلمی آنونس انتشار ماجرای

 ،دیگر و مسلمان معترضان آگین خشم واکنش ابلهانه، فیلم این انتشار بالفصل ی نتیجه. گنجد می سناریوسازی

 قدر چه اینترنت به شان دسترسی سطح لیبیایی معترضان اساساً که این در. بود لیبی در آمریکا سفیر شدن کشته

 طرز به فیلمی چنین آیا کند ایجاب منفعتی اگر اما. دارد وجود جدی تردید اند دیده را فیلم این خود آیا و است

 نفع به آمریکا جمهوری ریاست انتخابات ی آستانه در وضعیت این شما نظر به شد؟ نخواهد منتشر گسترده

 رقیب؟ جناح سود به یا است کشور آن فعلی جمهور رییس

 چون اسکاری، و مطرح های فیلم در هم تر پیش هالیوود. سناریوهاست همین از یکی ی زاییده خود اوباما حسین

 پوستان سیاه از دفاع و دوستی انسان حس تهییج برای سناریوهایی ...و شب گرمای در و مقلد مرغ کشتن



 ننگ زدودن برای حدهمت ایاالت مبرم و مطلق نیاز محصول اوباما. است بلد خوب خیلی را کار این و داده ترتیب

 آن مرور و بود دوستانه انسان ای چهره احیای و خاورمیانه، به لشگرکشی سنگین بار از رهایی پسر، بوش جرج

 افسون گرفتار هم ها سرزمین دیگر مردمان از بسیارانی دنیا، ینگه ساکنان جز که دهد می نشان هم زمانی مقطع

 .شدند دوستانه انسان ی قصه این

 تمام جمعی خرد حال، عین در و نباشد متأثر بودن پوست رنگین نشانگان از تواند نمی جمعی، ناخودآگاه

 پارالیمپیک های بازی با مواجهه در مثالً که چنان هم دهد؛ می خرج به شرایط دادن نشان عادی برای را اش تالش

 پا نه و دارد دست نه که کسی تماشای با گاهی که) سوزی دل و ترحم های نشانه بروز بدون کنند می سعی همه

 فرزندان به الگو عنوان به را ها آن و کنند تأکید معلول ورزشکاران ی «اراده» وجه بر( رسد می هم وحشت نوعی به

 .کنند معرفی خود دوروبر ناکام و ناامید های آدم یا

 ی مظلومانه وجه. تاس جمعی خرد و حافظه برای ها ویژگی برخی یادآور ای واسطه هر بی بودن، پوست سیاه

 از تصویری و جنایت، و بزهکاری باالی آمار باال، جنسی و جسمی قوای از تصوری کنار در گی، برده ی دیرینه

 ها سیاه میان در گویی. است داده شکل را سیاه نژاد کلی شمایل آفریقا ی زده قحطی مردم و گرسنه کودکان

 همین از نازنینانی چه نداند که کیست و. ندارد وجود سوپرمن نه و برده، نه گرسنه، نه باشد، بزهکار نه که آدمی

 سیدنی از لوتر، مارتین تا آرمسترانگ لویی از: اند گرفته جای ...و ورزش و تاریخ و هنر ی خاطره در ها پوست سیاه

 .ویلیامز سرنا تا پواتیه

 مشخص کارکردی اش، ذاتی هستی از شبی استقامت، دوی و ماراتون در آفریقایی، پای برهنه ی دونده تصویر اما

 وجدان دادن تکان و مخاطب واداشتن اندیشه به تصویری چنین مروجان و کارگیرندگان به غایی هدف. دارد

 شان تبلیغات از را حسین میانی نام زود خیلی ها دموکرات. گرفت شکل نقطه همین از دقیقا اوباما ی پدیده. اوست

 دوباره حاال و بود گرفته شکل کشورشان در سپتامبر یازده از پس که ای تیزانهس اسالم موج به چون کردند حذف

 هیچ به میانی نام این هم بار یک حتی امروز به تا تاریخ آن از. بودند آگاه گذاشت می جنبش به سر داشت

 چند راستی. بوش. دبلیو جرج به متناظر اوباما؛. اچ باراک) H  مخفف حرف صورت به حتی نرفته کار به مناسبتی

 سرزمین آن در گذاری نام از شیوه این هرحال در که( است؟ ای کلمه چه مخفف دبلیو این که دانید می شما از نفر

 را بودن پوست سیاه مظلومیت بار آن اسالم. نبود هم حرف تحفیف برای جایی جا ایناما گویی . است رایج بسیار

 که است بیجایی توقع. نوشتند می اسالم پای به را روریستیت حوادث ها آن چون نداشت آمریکا مردم نظر در

 ...و کجا ترکیه و کجاست ایران دانند نمی هنوز مثال و ندارند جهان جغرافیای از درستی شناخت که مردمی

 موظف دوستانه میهن حس یک اساس بر ها آن. باشند داشته آن فکری های نحله و اسالم دین از درستی شناخت

 .کنند محکوم را اسالم کلیت مرگبار، های حمله آن ابربر در بودند



 با ها دموکرات مخالف نگار هرزه های سایت برخی مثالً ؛داشت هم دیگری های سویه اوباما بودن پوست سیاه اما

 خطر ی درباره( خود تعبیر به) پوست، سیاه عور مردان از تصاویری دادن نشان با و اوباما بودن پوست سیاه به اشاره

 مردم سال هشت که بود تجاوزگری نیروی نماد اوباما ها آن نگاه در. دادند هشدار «زمخت» و مهاجم نیروی این

 .کشید خواهد اخیه به را آمریکا

 تواند نمی نژادی رویکردهای که است متکی حزب بر چنان آن کشور آن انتخاباتی سازوکار که است این واقعیت

 طرفدار کاتولیک های پوست سیاه که دهیم فریب را خود که است سهل. بگذارد ینهای ی نتیجه بر معناداری تأثیر

 رأی که چنان هم. اند انداخته صندوق به اوباما نام به نژادی بستگی هم اساس بر را خود رأی ها، نئوکان

 حزب تانتخابا پیروز. داشته نژادی گرایش جز دلیلی اوباما به اجتماعی های آزادی طرفدار های پوست سیاه

 که اقتصادی بحران و جنگ فرسایشی وضعیت. بودند جنگ گفتمان علیه ها دموکرات. اوباما نه و بود دموکرات

 رأی( شد جمهوریخواهان و بوش های سیاست تابوت بر آخر میخ و) آمد پیش انتخابات حوش و حول دقیقا

 او. بود جهانی ی عرصه در تر بیش بامااو کارکرد میان، این در. داد سوق ها لیبرال سوی به را خاموش ناظران

 .بود ها ملت آن تبع به و نژادها بستگی هم منادی و آمریکا ی چهره تلطیف برای خوبی دستاویز

 در سفید کاخ در حضورش آغازین روزهای همان در او. کوشید امکان حد تا نمایش این گیری پی در هم اوباما

 زندان انحالل فرمان ها دوربین جلوی بود «تغییر» پروپاگاندای همان راستای در که مضحک و نمایشی اقدامی

 به مکررش های وعده که چنان هم شد؛ محقق قدر چه امر این که دانیم می حاال البته و. کرد امضا را گوانتانامو

 یجوک هیچ اما. )است شده بدل مزه بی جوکی به خاورمیانه های سرزمین از متحده ایاالت نیروهای کامل خروج

 .(طلبد می مستقل ای نوشته خود که رسد؛ نمی الدن بن مرگ ی قصه پای به

 تابلوی یک جز چیزی( متحده ایاالت دیگر جمهور رییس هر مانند) اوباما نوشته، این بر حاکم نگاه چارچوب در

 نما نخ اصالً که ای پرده) «پرده  پشت» نمای نخ اصطالح این و. نیست پرده پشت های سیاست نمایش برای اعالنات

 در( نشست زنی گمانه کار به و زد حدس را دیگرش سوی آن چیستی توان می تنها نفوذناپذیری فرط از و نیست

 عین در و نیست آید می نظر به که ساده جور آن چیز هیچ کند؛ می صدق غریب شکلی به متحده ایاالت مورد

 است بزرگی اشتباه بستری، چنین در .باشد «کننامم» اش رمزگشایی که نیست پیچیده قدرها آن چیز هیچ حال

 بحرانی وضعیت توجیه برای کافی و آشکار برهانی را سپتامبر یازده با ضداسالمی فیلم از رونمایی زمانی هم که

 اید خوانده خبرها در حتما و. نگذشته تهران در کانادا سفارت ناگهانی تعطیلی از زیادی زمان هنوز. ببینیم فعلی

 عدم را امر این دالیل از یکی تراشی، توجیه برای زدنش در آن و در این میان در کانادا ی خارجه مورا وزیر که

 سوریه بحران همراه به) را رو پیش انتخابات و)!(  گویی پیش این. بود کرده عنوان سفارتش کارکنان جانی امنیت



 بگذاریم هم کنار که( است دیگر اریویسن یک از بخشی هم باز تعویقش اما است بینی پیش قابل سرانجامش که

 ...آید می دست به مبهم چندان نه تصویری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مردگان

 

 نفس ما با اتاق همین توی دیروز تا که دیگری کالسی هم دادند خبر ها کالسی هم روزی که بودم دبستانی

 دیگر و مشهد رفت اش خانواده با یاسر ام میصمی دوست که بودم راهنمایی. نیست یادم را اسمش. مرده کشید می

 دیگر و خوابید شب پویان دوستم که بودم دبیرستان اول سال. مردند رانندگی سانحه در هم با همه. برنگشت

 و تیپ خوش بسیار پسری خلیل، مان پایینی سال آمد خبر روزی که بودم دبیرستان دوم سال. نشد بیدار

 درس کنکور برای و بودم( دانشگاهی پیش) دبیرستان آخر سال. مرده درجا و هخورد چاقو نازنین، العاده فوق

 پنج ساعت. کند می درد کمی دلش گفت غروب دم کرد می زندگی ما با که( پدرم مادر) مادربزرگم که خواندم می

 خاله گلوی رد ای لقمه که بود ها سال از یکی در به سیزده. پوشیده سیاه دیدم کرد بیدارم پدرم که صبح نیم و

 و. بود ناک هول من برای دخترش مرگ در پدربزرگم آرامش. بود شده رها سرطان از تازه. مرد و کرد گیر طاهره

 .مرد آخرش میرد نمی هرگز کردم می فکر که ام، کودکی تعالی و قدرت تمثال او، خود

 

 عزای در را خودم حتی یا باشم داشته مرگ از درکی ام نتوانسته هرگز دیگر، وقت هیچ نه و دبستان روزگار آن نه

 در دروپیکر، بی روز یک وسط نامنتظر لحظه یک. آید می پیش گاهی فقط. بزنم جا مضطرب و مبهوت کسی

 رفتن، خواب به برای ناگزیر های زدن غلت وسط یا کابوس، از برخاسته شبی نیمه یا دیگران، ناخواسته ازدحام

. ریزد می فرو دلم و شود می احضار ذهنم به رفتگان از یکی تصویر گهاننا کنم نمی را فکرش که هایی وقت یک

 را انسان مرگ مفهوم توانم می خودآگاهی از رها که هاست وقت همین فقط. کشد نمی طول تر بیش هم ثانیه چند

 و چشم پیش ها آدم مردن و تشریح اتاق در بسیار جسدهای دیدن که آور چندش و ناپذیر وصف حسی. کنم درک

 تهی خودت از ها آدم ترافیک وسط ها وقت جور این. کند خلق را آن نتوانسته هرگز بیمارستان در دستم زیر

 .کنی می درک را انسان فقدان معنای و شوی، می

 

 آمریکایی ماشین عشق. شیطان و قبراق همیشه جوانی؛ شوق و شور از پر بود؛ ای سرزنده و خوب دوست افشین

 روز همان و نشست مرگ مرکب بر رسید، آرزویش به او و آمد موعود روز. قدیمی های کادیالک آن از داشت؛

. لرزد می تنم و افتم می ام زندگی رفتگان بقیه و او یاد به بار یک وقت چند هر من و. مرده او هاست سال حاال. مرد

 .دید نخواهیم را همدیگر هرگز دیگر که دانم می و شده تنگ شان همه برای دلم

  



 ورق. ایرانی سینماگران قبر سنگ از بود عکسی آلبوم. زدم می ورق را «فیلم» مجله ۶۸۳۶ سال فهرست شتمدا

 مثل. یافتم رحم بی و متروک قبرستانی وسط پناه بی را خودم ناگهان که نگذشت کمی. درنگی سنگ هر سر زدم؛

 خفه داشتم. تنگی دل و بغض ناب عصاره باشد؛ کرده گم رضا امام حرم ازدحام وسط را مادرش که کودکی

 کسانی. کنم باور و درک را بیات بابک و شکیبایی خسرو مرگ ام نتوانسته است هنوز که هنوز فهمیدم. شدم می

 انگار. شناختی را خودت وقتی از اند بوده ات زندگی رفقای ای عده یک اما هستی شان مخاطب تو و هنرمندند فقط

 است. خالی نیمکت روی شان جای حاال و. اند بوده ات کالسی هم( است؟ خطی زمان گفته کسی چه) زمان مدار بر

  

 قدر و بداریم دوست را همدیگر که آن بی کنیم می زندگی هم کنار ما. کنند می وا سر از را زندگی هم کنار ها آدم

 برای هستی رنج و آوردیم می جا به یاری و مروت رسم دانستیم می اگر. بدانیم را هم آرزوهای و ها تنگی دل

 زندگان. است فقدان ندارد؛ اصالتی هیچ مرگ و. است حضور و ایجاب عرصه زندگی. شد می پذیرتر تحمل مان همه

 هرگز گویی. ندارند وجود اصال مردگان،. کشند می دوش به لحظه آخرین تا را نبودن خوف و برند می رنج

 یافت نخواهد بازتاب او خود به ای ذره بیات، بابک انگیز دل های نغمه به دادن گوش از من سرمستی تمام. اند نبوده

 ...اما. ندارد وجود اصال او چون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 منائت و دنائت

 

 غلط یک مرتکب قبلی پست در. افتاد روزنوشت این در مهیج اتفاقی ،مالل و سکون ها مدت از بعد باالخره خب

 مفتخر کامنتی به را هایم نوشته و من حال به تا که کسی بالفاصله و( دناعت نوشتم دنائت جای به) شدم امالیی

 را اشتباهم و نکنم منتشر را کامنت آن شد می. داد آموزشم و کشید رخم به را م«گاف» خاطر آزرده بود نکرده

 جلدی خسته، ذهن این ذهنم، اما. بگذرد مزخرف روال همین به همیشه مثل چیز همه و کنم درست آنی به

 .حذف برای نرفت دستم و خودم، ارتکاب به مشابه، ای خاطره به زد جرقه

 

 در ام مطالعه دهم می ترجیح و دارم ها وبالگ به نزدن سر برای غریبی مرض من که باشم  گفته هم تر پیش شاید

 را کسی های نوشته منظم طور به ام نگرفته یاد و ،باشد خودم مشخص وجوهای جست و نیازها به محدود اینترنت

 وبالگی هیچ ثابت خواننده اصال. بگیرم آمار و بکشم سرک دیگران محصول به مدام دیگر تعبیری به یا کنم دنبال

 شاعری یا  نویسنده منتقد، هیچ نوشته گیر پی خواننده توانم نمی که طور همان) بود نخواهم و نیستم و نبوده

 که است دلیل همین به و ندارد سنخیتی من قید بی و قرار بی خوی با ،سریالی و پیوسته همراهی کل در(. باشم

 بالقوه ایستگاهی هر در حد از بیش توقف گمانم به چون کنم نمی هم خودم مخاطبان حفظ برای تالشی

 سال چهار سه باری،(. نیستم اصال راستش یا) نیستم خوبی بین سریال که است دلیل همین به شاید. زاست آسیب

 ای ناامیدکننده و بد اوضاع. بهنود مسعود( هست هرچه) وبالگ یا سایت وب به بودم دهز سر که گویا، بود پیش

 روزگار از اندازی چشم چه اند شنیده و دیده بسیار باد زنده و باد مرده که ها دنیادیده بدانم خواستم می و داشتیم

 و حلواست کالمش. هست و بوده ایران ژورنالیسم محترم های آدم معدود آن از بهنود نظرم در. دارند یندآ پس

 به( باشم حرفش مخالف اگر حتی) آرامش و اطمینان آن با خودش و است برانگیز غبطه نثرش. طالکوب قلمش

 این از. هست خوشی دل سرپناه هم هنوز ژورنالیسم، و ادبیات ویرانگاه در بدانی که دهد؛ می زیستن امید آدم

 معارض حتی و مخالف شان نگاه با هم هرچه که. من برای گلمکانی، هوشنگ میالنی، عباس قائد، محمد اند دست

 .بس و روزگارند نادره است؛ وار نمونه و برانگیز ستایش کارشان اسلوب هم باز باشم

 

 های نیک پیک خاطره از استاد که جایی به رسیدم تا مختلف، های پست مرور و همان خواندن به شروع بله،

 کامنت بگیرم را بهنود مسعود مچ ام توانسته که این از زده ذوق.  ...و «چای فالکس» و بودند گفته قدیم روزگار

 چرا اید پراکنده  جمع این بزرگ و گام پیش که شما چرخد، نمی شان زبان الناس  عوام چرا؟ شما استاد که گذاشتم

 درست متن. کنم حظ و نمببی را بزرگ کشف این حاصل تا زدم سر دوباره فردا. ؟«فالسک: »ننوشتید را درستش



. من زشتم و حقیر  چه! پروردگارا. شوم شرمنده رفتارم از که نکشید چندان. نه منتشر من کامنت اما بود شده

 .ام گفته سخن فاتحانه و تمسخر به چنین بزرگی با و ام گوزقوطی بارز مصداق

 

 همین در شدن آمرزیده به باورم دلیلش. مرو می کردارم و رفتار عقوبت استقبال به آزارخواهانه، شکلی به همیشه

 از رهایی برای ها، آدم تر بیش برخالف که روست این از. نیست کاری جهنم، و بهشت با مرا که است؛ زندگانی

 دانم می نیک. دهم می برتری دامبولی و بامبول هر بر را بخشایش خواهش و اقرار و زنم نمی وپا دست خطاهایم

. است حقیقت قلب و ناراستی چون تری بزرگ خطاهای به درافتادن از ناگزیر خطا یک وعرج و رفع برای آدمیزاد

 خوانده بهنود چون بزرگی به تناظر برای تالش مثابه به و ام بینی خودبزرگ هذیان بر دال خط چند این مبادا

 هم دیگرانی طبعا بدکردار، حقیر من نیست، امان در منی چون شر از او چون بزرگی وقتی: است این قصه. شود

 نادرست برداشت از گیری پیش برای. شد خواهند مقدار بی من دار آینه اما بدکردار نه و حقیرند نه که آمد خواهند

 آن از من شرمساری. نیست ثواب بی و ناصواب ابدا اشتباه، یک تصحیح برای گذاشتن کامنت کنم تاکید مجبورم

 و شد تلنگری تنها. ندارد ربطی هیچ کرد ام راهنمایی که عزیزی محترم نیت به این و نبود، پاکیزه نیتم که بود

 خباثتم آن ازای در کم دست حاال. نگذارم وا ای لحظه را تلمذ مرام و باشد جمع تر بیش حواسم تا ای، بهانه

 .کرد دنائت طبعش، منائت با را من دناعت که کسی برای سپاس و پروردگار شکر. دارم آمرزش احساس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مرداد ۸۲ کودتای بهانه به

 

ی  خواهی و اندیشه مرداد رخداد مهمی در تاریخ معاصر است چون به شکلی قاطع شکاف میان آزادی ۸۳کودتای 

ی سلطه و استثمار است. جالب است که در  دهد و نیز گواهی محکم بر انگاره مردم را نشان میهای  غالب توده

ی مطایبه و  که مدام از تریبون حاکمیت جاری است، مایه« دشمن»ها امروز مفهوم پربسامد  افکار همان توده

ستی مورد نظر دقیقا به همان معنای امپریالی« دشمن»ی دردناک این است که  حتی مضحکه است. نکته

 .های همیشه است اش روی نادانی همان توده گذاری اساسی حاکمیت وجود و حضور دارد و دست بر قضا سرمایه

قدرها هم پیچیده  کند اما تشخیصش آن جوی جهانی به معنای واقعی گسترده و پیچیده عمل می سیستم سلطه

ی ایدئولوژی حاکم  کند که برخی مفاهیم را زاییدهچنان ما را غافل  نیست. نارضایتی از شرایط موجود نباید آن

ای چون استکبار، امپریالیسم،  شده بدانیم و گمان کنیم در عالم واقع، معنا و موجودیتی ندارند. مفاهیم دستمالی

 متاسفانه( نداریم شان دوست چندان که شوند مطرح کسانی جانب از اگر حتی) ...دشمن، تهاجم فرهنگی و

   .دارند حقیقت

ای تلویزیونی علیه سلطه و  گفت فالنی در برنامه چندی پیش، دوستی به قصد تمسخر دوست دیگری می

ی در مؤثررو و بسیار  امپریالیسم هالیوود سخن گفته. طنز قضیه این است که دست بر قضا هالیوود نقش پیش

این است که واقعا زندگی جاری گشا در تحلیل هالیوود  ی راه ی فرهنگی ایاالت متحده دارد. نکته گسترش سلطه

های  های هالیوودی نسبتی با جریان معمول زندگی در آن سرزمین ندارد و از همین روست که فیلم در فیلم

های اجتماع را در قالب  پذیری ها و آسیب  هایی از آسیب اندکی واگرایانه )موسوم به سینمای مستقل( که جنبه



اصطالح  دهند همیشه ارج و قرب خاصی در طیف به قهرمان نشان میشدت معمولی و نا های به های آدم قصه

 .اند روشنفکر منتقدان سینمایی داشته

ی ایاالت متحده و  ای است. و این روزها مناقشه خورده ی شکست جنگ سرد و گفتمان رخنه و جاسوسی، تجربه

ندارد و بیش از حد مبتذل به سه را هم  روسیه بر سر ادوارد اسنودن، حتی جذابیت تریلرهای جاسوسی درجه

تان برسانم که اسمش  کار بسیار کارآمدتری برای رخنه وجود دارد. و متاسفم به عرض رسد. امروز راه نظر می

ها را  گر خفقان و تحدید اجتماعی باشد. این گرفتاری تان تداعی است هرچند این اصطالح برای« تهاجم فرهنگی»

دهندگان انتخابات اخیر  ررسی کرد و اصال پیام اکثریت رایشود در چارچوب مشکالت داخلی ب می

های داخلی مدام به شکلی  جمهوری هم چیزی جز اعتراض به همین دردها نبود؛ هرچند در رسانه ریاست

دانیم که این نبود و  هیستریک بر این نکته تاکید شود که درد مردم فقط نان و اقتصاد بود و بس. و همه می

وار از واقعیت برساند و حتی یک ثانیه ایاالت  های راستین نباید ما را به درک توده این خواسته ی نیست. اما همه

مرداد  ۸۳بار  ی سیاه و رسوا، دوست و غمخوار ملت ایران بدانیم. از رخداد ننگین و غم متحده را با این کارنامه

، همه گواه همین حقیقت  را نشانه گرفتههای امروز که فقط و فقط مردم دردمند ایران  شصت سال قبل تا تحریم

 .اند تلخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 همسایه

صدای قرآن همیشه من را به  .آمد. صدا دور بود و زیر از ساعت نه صبح که از خواب بیدار شدم صدای قرآن می

م به این درنگ به یاد مرگ افتادم؛ و قبر و تمام متعلقاتش. خیلی زود گوش اندازد و این بار هم بی یاد مرگ می

جا توی هوا بود و بود و بود. حدود ساعت  شنیدمش؛ هرچند به شکلی سمج همان صدا عادت کرد و دیگر نمی

شد حدس زد که پای  چهار عصر بود که صدای شیون بلند شد و در چند ثانیه به اوجی وحشتناک رسید. می

تر  صدا را ببینم. از چند کوچه پایینوسوی  اراده سمت پنجره دویدم تا سمت بیست سی نفری در میان است. بی

آمد. پس از دو سه دقیقه حجم صدا پایین آمد و غریو  لولیده چیزی به چشم نمی های درهم بود. از الی ساختمان

 ادامه زندگی به هم من  داد. آمد. کوچه به زندگی ادامه می ال اله اال اهلل باال گرفت. ده دقیقه بعد هیچ صدایی نمی

 .دادم

 مدرس مه

هرگز زود قضاوت نکنید. همیشه پشت هر پدیده یا موجودیتی چیزی برای دیدن هست که دیدنش فقط کمی 

 .خواهد هوش و اندکی حوصله می

 شعر

 درست نگاه کن

 ی سفید این دفتر نقاشی بر صفحه

 تصویر دختری است

 زیر خروارها برف

 (ر.ک)

 نکته

اندازند. همین زحمت  زنند یا ابرو باال می متعارفی فقط نق میهایی نیستید که در مواجهه با هر چیز نا شما از آن

 ی خوبی از رویکر اندکی که برای کشیدن ماوس به خودتان دادید نشانه

 

 



 خیابان مکتب در

برای من هیچ لذتی فراتر از غرق شدن در فرهنگ عامه نیست و البته گاه هیچ زجری بدتر از مواجه شدن با 

ی سخت و  جاست؛ وسط زندگی روزمره این فرهنگ نیست. اما در نهایت حقیقت آن ی های آزارنده برخی جنبه

اتفاقی در  چگیرد. هی کلید شکل نمی ای پشت مونیتور و صفحه های کوچه و خیابان. هیچ اندیشه فرسای آدم تن

 همین طوس. دید اجتماع افتد. باید رفت وسط زندگی و رنج و خستگی را در زیر و بم  پستوی روشنفکری نمی

 های انسان از بسیاری برای بزرگی خوشی دل چه کوچک های سرخوشی دید شود می که است زندگی

 .اند خالی دست

ن الک بیرون آمد و در ای از باید. است تدریجی مرگ ی مایه روشنفکری، الک در دوری از اجتماع و خزیدن

شود با تمام  ها را می ها و زشتی ناراستی راستینشینی است که زیبایی  ها سیر کرد. در مکالمه و هم احوال انسان

بار است و باید آن را محدود به استراحت و خواب کرد.  وجود درک کرد. زندگی آپارتمانی در ذات خودش حقارت

گیر باشد. باید  ی دل مثقال متر مربع یک خانه ی چس باید بزنی بیرون و نگذاری فضای فکر و تنفست به اندازه

 .ها شد قدم خیابان هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سکوت گاهی

رنج بسیار رفت در این زندگانی نامراد تا رسم سکوت را بیاموزم. دشوار است و جانکاه، سکوت کردن در برابر ناروا 

شد زندگی  ناپذیر می ها خیره ماند و هیچ نگفت. چه تحمل امان زشتی و نامردی، اما گاهی فقط باید به سیل بی

ی  گذرد و بر کرده و ناکرده آورد. اما خدا را شکر. زمان همیشه می و حقیقت را با خود نمیگذشت  اگر زمان نمی

 .گذارد ها مرهم می کند. و بر زخم ما قضاوت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دوست برای ای نامه

 دوست من

رت هست. کم یک نفر هست که در این روزهای بدت به فک امیدوارم این چند خط را بخوانی و بدانی که دست

تاوان دانایی، رنج است. زندگانی چیزی جز رنج نیست، خاصه که به احوال انسان و بیهودگی این رنج کشیدن 

تو با فلسفیدن آشنایی «. زیر و سخت وسیع باش و تنها و سربه»ای  آگاه باشی. چنان که خودت بارها زمزمه کرده

بینند و در  انگیز می اند. دیگران اقیانوس را دل ها بوده دورانهای  مندترین و تنهاترین آدم  دانی فیلسوفان رنج و می

کند و از ظلمت ژرفا باخبر است. تو سر به اعماق اقیانوس  سپارند، اما فیلسوف غوص می سطحش تن به آب می

 .ای ی آن را به چشم دیده ای و دیرینگی فرسوده برده

 دوست من

ی زندگانی است. عشق تو  خواهد و عشق زیباترین بهانه می معنای زندگی، بهانه آدمیزاد برای تحمل بار بی

محصول ادراک خود توست. عشق ناب را نیازی به بازتاب و مکالمه نیست. تو سهم خودت را، سهم خدا و انسان 

 .ی تو را انعکاسی نباشد کنی و همین کافی است. چه باک که در بیکران برهوت، آوای غمگنانه را رعایت می

 دوست من

دانی که وقتی بقا بهایی نداشته باشد جنگیدن برای هیچ،  دانم و می می. گی رسم جنگیدن برای بقاستزند

مهر و  اجر را آن هم در این سرزمین بی ی زندگی بی ترین کار است. اما اگر قرار است بار گران و فرساینده بیهوده

جای  ی چون خودمان باشد که تا همینگرمی کوچکی برای دیگران گهر بر دوش بکشیم، بگذار حضورمان دل بی

ایم. بمان و بنویس و اخگری باش در شب  اند، تاب آورده گرمی دیگرانی که اندیشیده و آفریده زندگی را هم به دل

 .برهوت

 دوست من

 خودش اگر حتی است این ذاتش است؛ مهربان اش سرسنگینی ی همه با ـ شناسم می من که چنان ـ  پروردگار

 .ببخشد گرمی و بتابد ات زندگی و تو بر مهرش. نخواهد

 

 



 سکوت و مکالمه

 یک

ها همدیگر  نام که هم)ایم  ربا آموخته بدبختانه زندگی مصداق آن حقیقت علمی نیست که در دوران مدرسه از آهن

لی پو پولی بی ام نکبت، نکبت به خود جذب کرده، بی ها همدیگر را جذب(. تا دیده نام کنند و غیرهم را دفع می

، تنهایی به تر بیشتر، بدبیاری به بدبیاری  انجامیده، درد به دردی بزرگ تر بیشمضاعف به بار آورده، پول به پول 

 ...تر و تر، رنج به رنج گران تنهایی فزون

 دو

های بزرگ، داشتن دوستان نادان. فقط در  بهترین نعمت زندگی، داشتن دوستانی خوب است و یکی از شرمساری

 .شود ها روشن می صائب است که میزان درک و درایت آدموقت خوب م

 سه

هر سخنی نیازمند  .شود ها؟ در تفرد، معنای انسان مخدوش می اش با جهان و انسان انسان چیست جز رابطه

 .گیرد مخاطبی است. مکالمه در سلول انفرادی شکل نمی

 چهار

اخته؟ اصال از این همه فیلم و کتاب چه ارزش تر س قدر ما را انسان این همه فیلم دیدن و کتاب خواندن چه

مان به رنج دیگران، سکوتی رذیالنه است اگر لبخند و قهقهه  ایم؟ وقتی پاسخ ی انسانی به دست آورده افزوده

 .نباشد

 پنج

مندی محض است. درک اهمیت  که سرشار از ناگفتن باشد از جنس گفتن است؛ کنش گاهی سکوت بیش از آن

شود.  ها بسیار دشوار است؛ و از این رو استراتژی سکوت اغلب به شکست منجر می آدم تر بیشسکوت، برای 

 .سکوت زاهدانه را نباید با سکوت رذیالنه یکی دانست

 

 



 بامعنا رخداد یک: کیا مهدوی مهدی

با او از  اما برای من که (کیا از فوتبال برای هر ایرانی معنا یا اهمیتی دارد )یا ندارد خداحافظی مهدی مهدوی

زننده به پایان یک دوران است و معیاری شاخص برای پایان  ام نهیب سالی پیش آمده نوجوانی تا چندقدمی میان

قراری و هیجان من هم هست.  خط پایان بی ،جوانی و با کله به سوی اضمحالل رفتن. سپیدی خط ریش مهدی

ودماغ نوشتن نداشتم این روزها، اما  دل .آید یی معصومیتی که دیگر در خواب هم به سراغم نم یاد باد خاطره

ی مهدی نازنین و محبوب و محجوب، برای من یک رخداد است؛ رخدادی بامعنا و تاریخی؛ آغاز  وداع مظلومانه

 .یک پایان

 ام از پا نشسته

 ام رفته  از دست

 اما خیال من هنوز

 پُر پرواز است

 هرچند

 دوم های بلند غروب نمی با سایه

 هرچند

 روم ا کشف انزوای باغ نمیت

 اما هنوز هم

 پا هم پا، این پای بی

 مثل عصای اعجاز است

 دستم، همین دست خسته

 بال زالل پرواز است

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رفتن و ماندن میان

 

متهم به بزدلی و  ۷۵سی همسر سابقش آیدین آغداشلو را در قبال انقالب  بی ای با بی داشلو در مصاحبهشهره آغ

شده در  ای از آیدین آغداشلو به عنوان نمادی از هنرمند منزوی و گم کند. شاهین نجفی در ترانه غیرتی می بی

ی ماندن و نرفتن  را درباره« ماندن»کند. و نزدیک به یک دهه قبل مانی حقیقی مستند  انبوه جمعیت یاد می

غیرتی تا انزوا و پایمردی راه درازی است. قضاوت کار دشواری است. امروز  هنرمندی مثل آیدین ساخت. از بی

اند گواهی خواهد داد یا  ها که ترک وطن کرده اند. فردا تاریخ بر شجاعت آن ها هم مانده اند و خیلی بسیارانی رفته

 کنند؟ کشند و تالش می د و در این وانفسا در این خاک نفس میان ها که مانده آن

 

 

 

 



 ممکن فرصت اولین در

قراری »گوید:  می« چنین. دل به دل راه داره. به هم» :گویم می« .رضا  دلم برات تنگ شده داش»گوید:  بهمن می

 .«حتما در اولین فرصت ممکن»گویم  می« .بذاریم همو ببینیم

 یک ماه بعد

 .«آره. یه قراری حتما بذاریم همین هفته» گویم: می« خیلی وقته ندیدیم همو»وید: گ بهمن می

 دو ماه بعد

 «ذاره این زندگی المصب؟ آره. مگه می»گویم:  می« رو ندیدیم چند ماهی هست همدیگه»گوید:  بهمن می

 سه ماه بعد

که نشده هنوز. فوقش نه ماه  نه یک سال»گویم:  می« یک سالی هست که یه قراری نذاشتیم»گوید:  بهمن می

 .«ره عالیه. مو الی درزش نمی: »گویم می« طوره؟ هاین هفته چ»گوید:  می« شده.

 یک سال بعد

قراری » :گوید می« چنین. به هم ه.دل به دل راه دار»گویم:  می« .دلم تنگ شده برات داش رضا»گوید:  بهمن می

 .«رصت ممکنحتما در اولین ف» :گویم می« .بذاریم همو ببینیم

 

 

 

 

 

 

 

 



 تنهایی و کاله مرد،

 

 یک

ا اکثریت نالند ی پولی می شان خوش نیست. یا از بی هایم از دکتر و مهندس تا همکار مطبوعاتی، حال بری و دور

 این در من  خالصه ...اند و شان ناراضی زنی دارند یا دست باال از ازدواج عشقی و بی شان درد بی قریب به اتفاق

ی  کنند. به گمانم اول و آخر همه شاید هم همه نقش بازی می باشد. خوب حالش که شناسم نمی را کسی حوالی

دور خواهند شد.  تر بیشها از هم  انگیز اجتماع. آدم ته و غمی بعد از فضای بس ها از پول است و در درجه بدبختی

ی درخشانی  برادران کوئن( جمله) تقاطع میلرانگشتی خواهد چسبید تا باد نبردش. در  هرکس کالهش را بیست

 .خوش به حال خودم که کالهی ندارم« ترین مرد کسی است که دنبال کالهش که باد برده، بدود. احمق»هست: 

 دو

تر از  رسم آموختن و سلوک است. سلوک هم بی بلد و مرشد ممکن نیست. ذات آدمیزاد است که به بزرگ زندگی

ی مرشدهای مفروض و احتمالی، خودشان  خودش توسل کند یا از او الهام بگیرد. اما بدبختی این است که همه

های زمانه را  ازگاری با دگرگونیاند. یا از شدت تحجر و تعصب، قابلیت س غایت ضعیف و شکننده هایی به هم آدم

یعنی کشک. ما همیشه تنهاییم. باید تنها  که مرشد یک آرمان است و آرمان اساساً اش این ندارند. خالصه

گذارندمان. تنها  ها تنهاییم. تنها در قبر می تنگی ها و دل مان را از آب بیرون بکشیم. همیشه در ناکامی گلیم

کند و نه چیزی او را به  داند چه مرگش است؛ نه چیزی غمگینش می امو نمیی ک بیگانهپوسیم. قهرمان  می

کم در هنگام اعدامش جمعیت زیادی برای تماشا بیایند.  رساند. اما سرآخر، دوست دارد دست سرخوشی می

 .تنهایی بدترین کابوس آدمیزاد است



 سه

اون سال هر وقت تو خونه تنها بودم و مون تا عید سال بعد زنده موند.  سین یه سالی ماهی قرمز سفره هفت

 .مون هست و تنها نیستم ی دیگه هم توی خونه اومد که یه موجود زنده کردم یهویی یادم می احساس تنهایی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پرسه

خورده توی هوا باشد و دلت خوش نباشد و پا خسته باشد و کسی  خیابان خیس باشد و بوی خوش خاک باران

منتظرت نباشد و جیبت خالی باشد و دستت توی جیبت باشد و دنیا به فالنت نباشد. این آغاز یک در خانه 

 .ی تنها و سرگردان شبانه است. ما رفتیم. تنها پرسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کشی گیس

 

فروشد. چادر هم که از سرش بیفتد حرجی نیست.  این روزها دختر سیدجواد دم ترمینال جنوب فال حافظ می

« ش تقصیر اون فروغ پتـیاره است. خدا بیامرزدش. همه»گوید:  دندان می الخ مو برایش نمانده. با صدای بییک 

 ()خدا بیامرزدش

 

 

 

 

 

 

 



 نقاب: داستانک

های زن همسایه خندید. در را که بست نقابش را از صورتش برداشت و پرت کرد روی کاناپه. توی  به خوشمزگی

ه زحمت لبش را با دو انگشت شست و اشاره باز کرد. با دست دیگرش کمی آب دستشویی جلوی آینه ایستاد. ب

توی دهانش ریخت و چرخاند و تف کرد بیرون. هنوز صورت جدیدش خوب جا نیفتاده بود. دکتر گفته بود دو 

ها از بین برود و عضالت و صورتش به حالت اولش برگردند. آن وقت  کشد تا جای بخیه هفته دیگر طول می

ای   شد مثل جرج کلونی ده سال پیش. جلوی تلویزیون چای را با نی هورت کشید. تلفن را برداشت و شماره می

 دو ...من هم دلم برات تنگ شده»خودش را پرت کرد روی کاناپه: « طوری؟ چه م.الو! سال:»گرفت و منتظر ماند 

صدای قرچ قروچ « ز نزدیک ببینیم.نیم واسه اولین بار همدیگه رو اتو می آخرش و شم می آزاد دیگه هفته

 .حواسش را پرت کرد. روی نقابش دراز کشیده بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تدبیر و تنگی دل

 یک

ها از الک  شان سرد است. و حواسش نبود فقط زمستان ها دست کرد چرا تمام زن مرد پیش خودش فکر می

 .آید بیرون می

 دو

 .ی او حتی آب معدنی هم نبود اما در خانهرود.  آدم وقتی دلش گرفت از پی تدبیر می

 سه

 م...ا از ما نگیری، نپرسی که چه حالیترانه رضا صادقی و بابک جهانبخش را پلی کرد: سراغی 

 چهار

 اش گرفت. مرد که گریه بیخود گریههای تهران را دید.  شد تصویر محو کوه گل از گلش شکفت. امروز می

 ...کنه نمی

 پنج

 کار کنم دفع بال شود؟ بگو پس چه ی دیدم. صدقه خرافات است؟ شما که عقلت زیادهدیشب خواب خیلی بد

 ...شود؟ خب پس گوش کن تعریفش کنم شرش زایل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امیر سالم

ی سربازی  اهلل نگفته بودیم که تو روانه ی تازه از زندگی بسم سالم امیر. دلتنگتم حسابی. ما هنوز در این دوره

حالم  ی پوچ احمقانه خالص شوی. خوش ودم مشوقت بودم که زودتر بروی و از شر این وظیفهاجباری شدی. خ

معرفت بدون تو برای من بدتر شد. دوست خوبم  هوا زدی زیر همه چیز و رفتی سربازی. تهران بی که یک روز بی

های آخر را هم  رم این ماهکسی نبود که دو کلمه با او درد دل کنم. امیدوا ها هیچ را سپردم به خدا و خیلی وقت

تر اضافه بخوری که زودتر خالص شوی! یکی دو سال که بگذرد یادت نخواهد ماند که چه روزهای  بگذرانی و کم

ات را خواهی گرفت و دیگر هیچ کس  ای. الاقل پاسپورت ای را کنار یک مشت آدم درب و داغان گذرانده بیهوده

ها پرسه خواهیم زد و به ریش عالم و آدم خواهیم خندید. باز   در خیابان تواند جلودارت باشد. باز هم با هم نمی

دوستان خوب  ،هم با هم از کتاب و و فیلم و نوشتن حرف خواهیم زد. تو فقط بمان و بیا. این سربازی اجباری

ن کار تری دانند گرفتار بیهوده ی سربازهای اجباری که خودشان می دیگری را هم از من گرفته. سالمتی همه

ها  ترین روزهای یک مرد جوان جهان سومی همین سربازی است اما چاره چیست؟ ما خیلی وقت اند. پوچ جهان

 .ترین اجبار است شان نداریم. زندگی خودش بزرگ محکومیم به انجام کارهایی که دوست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تهران رفآنگلوپلوس در ب

 

انگ »خبر رسید آنگلوپلوس فوت کرده. آقای گلمکانی گفت شروع شده بود که  (۶۸۳۱جشنواره فجر سال قبل )

دانستم چه دردسری به جان  من هم قبول کردم اما نمی« وگو هم ترجمه کن. خودته بنویس و یک گفت

دادم. وسط تماشای یک فیلم در  ام. تک تک روزهای جشنواره باید بابت این مطلب جواب پس می خریده

که بین   کارم شده بود این« پس چی شد مطلب؟»گفت د و با حرص و جوش میز جشنواره ناگهان استاد زنگ می

های جشنواره را حاال از یاد  های آنگلوپلوس را برای مرور ببینم. فیلم ها سریع خودم را به خانه برسانم و فیلم فیلم

نواره و این حس های جش الی فیلم ام اما طعم خوش آنگلوپلوس دیدن در تهران سرد و برفی پارسال البه برده

اش هم خاطره شد و مطلبی از من  زمان را هرگز از یاد نخواهم برد. دشواری متناقض شاهکار و مزخرف دیدن هم

این نوشته برای کسی ابدا مهم نبود.  ،ای های جشنواره یادداشت ی به یادگار ماند. هرچند در آن شلوغی بیهوده

 .ام م نوشتم و راضیساز محبوب مهم هم نیست. برای دل خودم و فیلم

 

 

 



 دو پاره

 

 یک

هایش کاری کند و پاره دیگر حوالی خط  بستگی د تا برای دلزن وپا می ام آنی است که دست ام؛ یک پاره من دوپاره

ای این زندگی بدریخت را هی  زند تا خرج زندگی را جور کند. حیرانم که با چه انگیزه فقر توی سر خودش می

 .ای رخ دهد کنم شاید معجزه دهم. با قیچی و کات چندان بیگانه نیستم. اما این دست و آن دست می کش می

 دو

شب خسته و  به های شب ام هوای خوابیدن و تا ابد خوابیدن دارد و پاره دیگر از کابوس ام؛ یک پاره رهمن دوپا

 ...کنم فرسوده است. با مرگ بیگانه نیستم اما این دست و آن دست می

 سه

 را ها دمآ  واقعیت دهد می ترجیح و ترسد می تنهایی از دیگر پاره  ام از همه بیزار است. ام؛ یک پاره من دوپاره

 ...کنم می دست آن و دست این اما نیستم بیگانه کندن دل با. کند فراموش
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  جواد عمو برسه چاییت

 

 یک

ی خدا ندارن اعتباره. اینترنت دارم مث  دو تا خط دارم هردوتاشون اعتباری اما مث خودم تنها چیزی که همیشه

جیره هم یه  الصه اینم یه جورشه. جورکشی بیم عینهو آب خوردن. خش ودم زغالی. با یه چشمک سیاه میخ

پلشک. چاییت برسه عمو جواد.  کشیم خدا عالمه. خدا هم که عالم باشه یعنی سه جورشه. اما جور چی و کیو می

 سالمتی رفتگان جمع صلوات.

 دو

نگو اون  زدیم. خبر زاغشو چوب می جا بی شد. ما هم از همه مون آفتابی می دین هر روز تو کوچه الکردار بی

گفت این کالغ که صبح به صبح روزمونو با صدای  زن هزار تا زاغه. خدا رحمت کنه آقامو. می خودش چوب

محلیم یه جورایی. آقا اینقده از کالغ  های آقامم ساکن همین کوچه بوده. بچه کنه بچگی خون می نحسش خروس

 بدم میاد. چاییت برسه عمو جواد.

 

 

 

 



 نقاش: داستانک

کردند بقیه به مهمانی یک نقاش پیر افسرده  نفری که به مهمانی پیرمرد نقاش دعوت بودند؛ فکر می تمام بیست

ی کوچه سپرد  های گرسنه نخواهند رفت. ساعت یازده شب، پیرمرد تمام غذاهایی را که سفارش داده بود به گربه

ساعت را برای چهار . بش دراز کشیدی بزرگ سر کوچه. توی رختخوا و آخرین تابلویش را تکیه داد به سطل زباله

یش بود. با جا سر هنوز تابلو. کوچه توی دوید. پرید خواب از وحشت با بعد ساعت نیم ...و نیم صبح تنظیم کرد

را به خانه برگرداند و گذاشت کنار تختش. باتری ساعت را درآورد و به خوابی سنگین فرو  آنچشمانی خیس، 

 .رفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بشود اگر

ها رودررو با مخاطبان  هایی هستند که در آن همان« های فرامدرن کابوس»های  ترین پست بخش برای من لذت

کنم، حتی اگر حرف تازه یا خاصی برای گفتن  ام و البته آن چند مخاطب ثابت همیشگی صحبت می احتمالی

کند که در  چیزی را نوشت و عقل حکم میشود هر  بار نمی ام که در این فضای اسف نداشته باشم. قبال هم نوشته

هایی  انگاری تکانه ام هرچند گاه از سر خامی و ساده پروایی نبوده م. من هرگز آدم جسور و بیکنی احتیاط  نوشتن

ترین واقعیت زندگی برای من، باور داشتن و سر سپردن به  ام. مهم سرعت پشیمان شده ام که بعدا به بروز داده

پذیری برای  هان سوم است. و برای من جهان سوم جایی است که هرگز جای خوب و دلمفهوم زندگی در ج

هایی که به بهشتی باور  زندگی نخواهد شد. من به رویاهای پویشگران جهان سومی باور ندارم. خوش به حال آن

 .کنند دارند و رنج جبرآمیز جهان سومی بودن را با رویای آن تحمل می

های باال، من از زندگی در همین جای بد و  ی یک مخاطب احتمالی از جمله  فاصلهاما برخالف برداشت بال

شان است( حس چندان بدی ندارم.  ها که دروغ، ریا، دزدی و خیانت ویژگی نشینی با انبوه بداندیشان )همان هم

 وبرم  ذت میشناسی ل سازم. از ادبیات و سینما و فلسفه و روان من بهشت کوچک خودم را با دستان خودم می

ها، یک پا  راستین جهانم. من مثل همان کارتون جذاب کودکی فرزند قزمیت، و زغالی اینترنت همین با حتی

 .کنم می انفس و آفاق سیر ،کوچکی  جا هستم، از همین پنجره جا هستم، آن ام؛ این زبل خان شده

اند  هایی که رفته ی این ی بیرون؟ مثل همهکنی تا از این مملکت بزن ات استفاده نمی چرا از پزشکی » :گوید می

 جا این من بگویم رود نمی زبانم اصال. ندارم پاسخی «.نیست زندگی جای دیگر که جا این ...استرالیا و کانادا و

. ندارم باور را ها حرف این که بگویم ترسم نمی. ها حرف این از  و بماند خودش خاک در باید گیاه و دارم ریشه

جا دارم.  خواهم همین دانم. هرچه می می …چرا اما. دانم نمی روم؟ نمی هم من چرا واقعا. دارمن پاسخی فقط

گویم:  می« کنند؟ ها هم دخالت می ترین مقوله بینی از این همه محدودیت که در شخصی آزار نمی»گوید:  می

این یعنی »گوید:  می. خندم برم. می ام. مثل یک کمدی جفنگ ناب از این وضعیت لذت می عادت کرده»

کنم این  میو فکر  ،تردید حق با توست اما من فقط بلدم چیزکی بنویسم بله. بی»گویم:  می« مسئولیتی محض. بی

گویم:  می .«ها را بنویس پس همین»گوید:  می« آید. از این از جسم و جانم برنمی  بیش م.کن کار را بدک هم نمی

 «اً.اگر بشود حتم»

 

 

 



 مشخص ساعت یک سر

دمی را فرض کنید که به دقت و نظم و دیسیپلین شهرت دارد. هر روز سر ساعت مشخصی از خواب بیدار آ

زند.  گیرد. سر ساعت مشخصی از خانه بیرون می برد و اکسیژن می رود، سرش را بیرون می شود، لب پنجره می می

 ...رسد و شخصی به خانه میرود. سر ساعت م ای خاص می پس از پایان وقت اداری سر ساعت مشخصی به کافه

دوست داشتید جای او باشید تا دیگران از شما به عنوان یک انسان منظم و محترم یاد کنند؟ از حقارت تکرار و 

ی جنایی، این آدم هالوترین )و هلوترین( سوژه برای بازی دادن و  روزمرگی که بگذریم، در دل یک قصه

پذیری و  شخص، هر کنش تکراری، داللتی است بر آسیبهر ساعت م. ترین مورد برای کشتن است آسان

 .ی جنایی است تان برنخورد. صحبت از یک قصه ای است به سوی مرگ. به دریچه

اما معموال قضاوت . شناسی )هماتولوژی( بیمارستان قائم مشهد به بداخالقی شهره بود دکتر شیردل استاد خون

ی  ت و مغرضانه است. این بار هم جز این نبود. روزی که در میانهنادرس ،های خاص و خودسر ی آدم ها درباره آدم

دو توصیه برای شما »تدریس فراغتی حاصل شده بود، استاد رو کرد به ما چند کارآموز )استیجر( و گفت: 

ام. یک: نظم ذهنی را هرگز از یاد نبرید. همیشه اول و آخر  من در زندگی از هر دو خیر دیدهخود ها دارم.  جوان

بینی تبدیل نشوید. نگذارید  پیش کاری را که در دست دارید بدانید. و دومین نصیحت: هرگز به یک انسان قابل

خورید. خیلی  تان را حدس بزنند. در این صورت خیلی راحت بازی می دیگران بتوانند کنش یا واکنش بعدی

ای  را به بازی بگیرند. درست لحظه تان توانند برای شکستن شما وارد عمل شوند. عواطف و احساسات راحت می

کالم ... .« مایه بسازند، شما باید خونسرد باشید و که از شما انتظار یک واکنش عصبی دارند تا بعدا از آن دست

ظاهر ساده، کار  ی به ام است. بازی با یک ذهن پیچیده استاد در ذهنم حک شده، جزئی از خط مشی زندگی

 .آسانی نیست. خطرناک است

مندی باشی آدم  ی خوب و قانون قدر هم راننده کنیم. اما هرچه تر از آن است که فکرش را می ، زندگی سادهبله

رو یا بغل خواهد آمد که  ای از روبه رسد که خودش را جلوی ماشینت بیندازد یا راننده ای از راه می خسته یا دیوانه

 .ردبمالد یا بکوبد و خسارت مالی و جانی برایت به بار بیاو

گذرد.  کنیم. چون بخش مهمی از آن به تعامل اجباری با دیگران می زندگی دشوارتر از آن است که فکرش را می

رو  ها روبه انفکاک از نهادهای اجتماعی عمالً ناممکن است. همه باید به مدرسه برویم و در آن با دنیایی از زشتی

 یک بار نان لقمه یک برای باید همه. بزنیم …دادگاه وشویم. همه مجبوریم روزی سری به پاسگاه، بیمارستان، 

 دزدیدن، بدون کردن، خالی را دیگران زیرپای بدون) درآوردن سالم نان لقمه یک. بکشیم دوش بر را وظیفه

 .است دشواری بسیار کار( کاری کم بدون



ناگزیریم به همه چیز  . مافهمی، رسم ناخوشایند و دشواری است نظری و کج زندگی در محیطی سرشار از کوته

ترین دلیل بدگمانی و بدبینی دیگران است.  نگاه مسیحایی آن کسی را عشق است که خودش مهم م.شک کنی

 .دانند دانم. دیگران که می  دانم. خودم نمی داند. من که می خودش نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خدا خون حسین؛

ای چون مرد و  شده دانم که از خالل آن مفاهیم فراموش خ میهای تاری انگیزترین قصه روایت عاشورا را یکی از دل

ی ایمان ناب  ترین تجلی دوباره آید. حسین بزرگ مردانگی، عزت و غرور، و ایثار و قربانی در راه باور به دست می

ا و پناه خد رنج مسیح سپر بالی معنای بی چون هممعنا، که  ابراهیم است. و رنج و مصیبتش نه چون رنج ایوب بی

 .ایمان است

خود را از  تأثیرتر از آن به دلیل دستاویز شدن برای برخی سودجویان حقیر،  خیلی چیزها از فرط تکرار و مهم

چنان که تمثیل  هم ت،انگیز و گیراس هول« سین؛ خون خداح»چنان تمثیل  اند. اما برای من هم دست داده

های بیکران  وقتی خدا فقط ناظر خاموش دشت ت.اساین مردان، تنهایی   فصل مشترکو «. مسیح؛ پسر خدا»

 .مصایب است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 !هرگز! نه اینترنت؟ برای نوشتن

آیا تا به حال در »شوند که  ها )مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی( وقتی با این پرسش مواجه می بسیاری از نویسنده

 .«نه! هرگز!»گویند:  با شعف و افتخار می« اید؟ اینترنت چیزی نوشته

التحریر هرگز دست  بگذارید عریانش کنیم: معنی واقعی چنین شعفی این است که تا به حال جز برای پول و حق

شان  های اند و نه از بابت نوشته ها )بی هیچ استثنایی( در نگاه من نه نویسنده اند. این جور آدم به نوشتن نبرده

التحریر حقیر مطبوعات ندارند و فقط برای  یازی به حقانگیزند. حتما استثناهایی هم هستند که ن احترامی برمی

نویسند. اما باز هم در اصل قضیه فرقی  دار می ورسم طلبی در ویترین عمومی، در جاهای اسم دیده شدن و تحسین

شان امری ذاتی و ضروری نیست )و  اند، چون نویسندگی برای قدر برای من نامحترم ها هم همان کند. این نمی

گشایی نیست که  شان هم واقعاً حاوی هیچ تحلیل بکر و راه طلبانه های تحسین اغلب همان نوشتهبدبختانه 

 شان به بار بیاورد(. احترامی برای

وقفه  تصویری که من از نویسندگی در ذهن دارم )و ابداً اصراری ندارم کسی را با آن همراه کنم( جریانی است بی

 .داند، و نسبتی با حسابگری ندارد شار نمیشناسد، ضرورت انت که زمان و مکان نمی

خواهد.  فارغ از محتوا و بروندادش، امری ضروری و حیاتی است. نوشتن دلیلی نمی« نوشتن»برای من خودِ 

ام نباید  ترین دلیل است برای استمرار زندگی و تجدید توان برای پیمودن راه. به تجربه آموخته خودش مهم

سرانجام مخاطبش را پیدا خواهد کرد. نویسندگی تنها در این چارچوب برای من نگران مخاطب بود. هر متنی 

هایی که قابلیت انتشار در  ام و شمار قابل توجه نوشته شود. نسبتی با حسابگری ندارد. سایت شخصی تعریف می

 اند، گواه ادعایم است.  جا نوشته شده نشریات را دارند اما اساساً فقط برای انتشار در همین

ی سترگ اینترنت، این حادواقعیت مطلق و غالب زمانه که  اما از این وجه سرشتی که بگذریم، بیگانگی با رسانه

کشد. تأخیر در  تری را به دوش می مهار دارد، جدا از حقارت حسابگری، حقارت بزرگ سیری تصاعدی و بی

ی کرختی و کاهلی که  فقط نشانه ، نهسان بزرگ و هولناک واکنش به واقعیت زمانه و جا ماندن از تغییری این

ی نوبنیاد، و درجا زدن در باور  اندیشانه با هر پدیده بیش از آن دلیلی بر کندذهنی و واماندگی است. ستیز دگم

 ماندگی هستند. گذار این پستأثیردنده هم از عوامل  وروباخته به اصالت چرخ رنگ

کنم. شاید اگر کسانی حاضر  و خوارداشت آن را ابداً درک نمی با این وصف، دلیل افتخار به بیگانگی با اینترنت

هایی برای نوشتن در وبالگ شخصی هم پول واریز کنند، نظر این  «نویسنده»شدند به حساب چنین  می

 کرد. ی اینترنت زمین تا آسمان فرق می ها درباره نانویسنده



التحریری در سال است  ی حق ه بیست نوشتهتر از د طور کسی که تمام نوشتنش محدود به کم اما واقعا چه

هنری، اقتصادی،  داشته باشد. از این منظر، یک مفسر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی« نوشتن»ی  تواند دغدغه می

 .نیست نویسنده هرگز اما( شاید فقط) باشد هم نظری صاحبِ شاید داند، می نظر صاحب را خود که ...ورزشی و

شدت بحرانی رسیده. میل  ای به آن مطالعه(، به مرحله پیروترنت، نویسندگی )و ی مهارناپذیر این با سیطره

ی یک  گویه با نوشتار، نشانه گزین کردن گزین گویه و جای بیمارگونه به نقل یا در بهترین حالت، آفرینش گزین

و آمار نیست تا بیماری بزرگ فرهنگی است. باید در مجالی مناسب باب این بحث را باز کرد. نیازی به پژوهش 

گویه  های اجتماعی با ابزاری چون استاتوس/گزین رنگ شده و شبکه بدانیم نوشتن در فضای اینترنت چه اندازه کم

 اند. مقاله/ نوشتار شده عاقبت، جانشین نوشته/ به شکلی غریب و بی

و مسبب ژرفای تنهایی گر فروپاشی پیوندها  که به شکلی پارادوکسیکال، تسهیل های اجتماعی جدا از این شبکه

؛ به «ها توده»مفهوم   طلبد(، معیار مناسبی هستند برای درک واقعیت اند )که این خود تحلیلی جدا می انسان شده

 (ی اکثریت خاموش در سایهای که ژان بودریار نوشته. )ر.ک به کتابِ  انگارانه و بدبینانه همان معنای تلخ

پرورانه و  شان در اینترنت، خالصه شده به رویکرد تن طلبانه حضور فرصتدانند و  کسانی که خود را نویسنده می

دست بزرگ نادانی و  های اجتماعی )به آن معنا که تو خود دانی(، هم نویسی در شبکه گویه ی گزین عیاشانه

 ی امروزند. تاریخ بر این غفلت تاریخی قضاوت خواهد کرد. مطالعه در نسل بی  ناآگاهی فزاینده

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برابرند؟ ها انسان آیا

  

 های نامساوی کالغ بال

ی  تری هم دارد. انگاره های بلند، کارکرد مهم اش در برداشت هیچکاک در بازنگری امروزی جز ویژگی طناب

ی اندیشه  ها در حوزه ترین مناقشه تر، یکی از اساسی ها و وجود انواع برتر و پست ان بودن ارزش انسانس ناهم

های مدنیت  گویند. جلوه ها برابرند. مذاهب این را می آمیز، انسان است. روی کاغذ و در چارچوبی کامال فریب

بسیار به نحوی دیگر   نیستی هم با هیاهویهای کمو کنند. گرایش همین را با تکیه بر مفهوم دموکراسی بیان می

و تالش برای احقاق حقوق او شکل « کارگر»اند؛ اما اساساً با به رسمیت شناختن مفهوم  مؤید همین انگاره

گیرند. کار مفهومی انتزاعی نیست؛ دو سویه دارد: کارفرما، کارگر. از این گذشته، کمونیسم با مفهوم دولت  می

بندی ممکن برای نابرابر کردن شأن و جایگاه  ترین تقسیم رد و شهروند عادی، سادهم پیوند دارد، و دولت

 هاست. به همین سادگی. انسان

ترین  ها کم ها برابر نیستند. برابر بودن انسان کدام از مذاهب و مکاتب فکری، انسان اما در مقام عمل، در هیچ

شان در آغاز خلقت رو بیاوریم باز هم  ها با کیفیت یدهاساس منطقی ندارد. اگر به روش مرسوم و پوسیدة قیاس پد

اند. انسان درنهایت، حیوان سخنوری است که مغزش  ها از نظر قوای جسمی و جنسی با هم برابر نبوده انسان

ی برای دستکاری در هستی دارد. قانون تنازع بقا، تر بیشتر است و قابلیت  یافته نسبت به دیگر حیوانات تکامل

گیرد. در این بستر، حق با کسی است که زورش  هاست و الجرم انسان را هم در برمی ی حیوان دة همهدربرگیرن

 اش را جبران کند. های جسمانی تواند کاستی است یا قوای عقالنی نیرومندتری دارد که می تر بیش



داند در شرایط تنازع بقاست. کسی نیست که ن ه مثابهها، شکل دگردیسة جنگ ب زیستی متمدمانة انسان هم

گردند. بقالی که جنس قاچاق خرید دو ماه قبلش )مثال  طور به همان سرشت کهن خود بازمی ها چه بحرانی آدم

فروشد، وقتی مثال به هر دلیلی آب شهر برای  سیگار( را به محض اطالع از باال رفتن قیمت به قیمت امروز می

گویند  می زه را به قیمت خون پدرش خواهد فروخت.های موجود در مغا مدتی طوالنی قطع شود، آب معدنی

 ست برق برای مدتی نسبتا طوالنی قطع شود تا ناگهان خود را در دل بدویت ببینیم. کافی

 از فراتر بسیار بسیار جایگاهی همواره مذهبی مبلغان و پیشوایان نیستند؛ برابر هم «مذهب» در ها آدم …اما

ها  ی توده هم آرمانی است در عمل ناممکن؛ که حزب را به عنوان نماینده« یدموکراس»اند.  اشتهد مذاهب پیروان

انگیز ایاالت متحده، که خود را مهد آزادی  حیرتفرهنگی/ اقلیمی کند. در کشوری به گستردگی   معرفی می

 ها هستند با رویکردی داند، چارچوب انتخاب در عمل محدود به دو گزینة ناگزیر است؛ یک سو دمکرات می

لیبرالیستی به مذهب و اخالق و معتقد به اقتصاد بسته و دولتی، و سوی دیگر جمهوریخواهان هستند با نگاه 

ها یا بیرون از بازة  وبیش بنیادگرایانه به مذهب و اخالق، و معتقد به بازار آزاد و اقتصاد رقابتی. حد واسط این کم

 ا...نیم که هست امدا گزینی نیست. می این دو اندیشه، گویی هیچ راه جای

هاست ذهنم را مشغول کرده: ابراهیم تاتلیسیس و سعید  ها را نوشتم تا به به پرسشی برسم که مدت ی این همه

الفور به دیار ابدیت/عدم روانه  حجاریان که گلوله توی مغزشان خالی شد و از بدشانسی ضارب یا ضاربان، فی

تان  ام از اورژانس برای ماندند؟ به عنوان یک پزشک و تجربه ینشدند، اگر یک شهروند عادی بودند آیا زنده م

ها که ارتباط مستقیمی به ساختار قدرت ندارند( در اورژانس  های عادی جامعه )آن بگویم: حتی رویکرد به آدم

 یک شهر کوچک هم یکسان نیست.

زندگی اجتماعی برابر نیستند،  وگیرهای ها چه به شکل ذاتی و چه در بستر گرفت آگاهی به این واقعیت که انسان

ها نه از نظر هوش، نه  سازی است. انسان ی برای رسیدن به آرامش خاطر و دوری از خودخوری و عقدهمؤثری  رانه

 ...های بیرونی و از نظر قدرت جسمانی و مهارت بدنی، نه از نظر قوای جنسی، نه از نظر واکنش به محرک

 ،ی بعد هاست. اما ژنتیک اجتماعی هم در مرحله نیادین تفاوت انسانب عامل مولکولی ژنتیک. نیستند یکسان

توانند با تکیه بر زیبایی چهره و  می« اگر بخواهند»ها دارد. دخترها همیشه  ی قاطع بر سیر زندگی انسانتأثیر

. این گزین پدر( پرتاب کنند ی مردی دیگر )جای شان خود را از جهنم منزل پدری به جایی بهتر در خانه جسم

اگر »دهد که معنی آن  ترین کار جهان است. تجربه نشان می واقعیت وجودی زن است و انکارش مذبوحانه

تواند از زیر بار نکبت و فقر  ندرت پسری می اما در این روزگار بسیار به« خواهند. اغلب می»که   یعنی این« بخواهند

های مختلف  را تجربه کند. استثناهایی که در حوزهموروثی پدرش جان به در ببرد و یک زندگی سراسر متفاوت 

 تقسیم ناچیز عدد یک چون هستند پوشی چشم قابل منطق و ریاضی منظر از بینیم می …دانش و ورزش و هنر و

: است کار در بزرگی فریب اما. ندارد اعشار و تقریب برای وقت اتالف به نیازی و است صفر مساوی نهایت بی بر

های  ها را به عنوان نمونه ها هستند تا آن گریز دستاویز مناسبی برای حکومت شدت قاعده هب استثناهای همین



ها مطرح کنند. بازی از این قرار  های عمومی و رسانه زده در تریبون ی فلک آرمانی برای تسکین و دلخوشی توده

گونه است که  برده است. ایندر به های جان است: هر مخاطبی باید فرض کند که خودش بالقوه یکی از آن نمونه

های  ی پریان فقط قصه است. مثل التاری است: شما هم یکی از برنده شود. اما قصه ی پریان، تکثیر می قصه

ارزد. )مهم این است که  قدر خوب است که به یک عمر انتظار می بختی آن بخت ما باشید. و این خوش خوش

 که دردسری برای کسی ساخته باشی.( آن ی خوب بمیری بی عمرت بگذرد و مثل یک بچه

شان بستگی دارد  خواهید راز موفقیت آن استثناها را بدانید؟ این موفقیت نه صرفاً به میزان تالش با این همه می

ها  اند. آن ها در حجم سترگ تاریخ زیاد تلف شده تر از این تر و باهوش شان. پرتالش و به نه به هوش و درایت

شان مرحمتی بوده.  ها داشته؛ در آفرینش ی چشمی به آن به تعبیر برخی دیگر، هستی گوشه اند. یا شانس آورده

تر  شان با هستی. اگر این را بدانیم راحت شان با خودشان و نه در نسبت ها برابر نیستند. نه در نسبت انسان

منجر شود. اما آدم اگر آدم  تواند به انفعال محض توانیم زندگی کنیم. البته این تفکر خطرناکی است چون می می

 گیرد. خیزد و حقش را می گذارد، برمی  باشد دستش را روی زانو می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مرگ و زندگی کوالژ

 

 یک

ها، اصال تضمینی در کار نیست که زیرش صورت انسان باشد، گاهی  باید چنگ زد به صورتک فرهیختگی آدم

 همین در شیطان شر …داند حتی رسم لبخند نمی آور هست که پس یک صورتک خندان، هیوالیی چندش

 جهانی این عناصری( انسان) پنجم عنصر مثل شیطان و جهنم بهشت، خدا،. شود می تکثیر انسانی های جسم

. کارشان رخنه کردن به ذهن و تن است. اما ما این مفاهیم ها صورتک و کالبدها بین فضای در سرگردان هستند؛

 هامان ادامه دهیم. ایم تا آسوده به جنایت و خیانت هیچ( پرتاب کرده وان:را آگاهانه به ماورا )بخ

 دو

دهد؛ ما به خداوند مرگی بدهکاریم و بگذار هرگونه که خواهد روی دهد. آن کس که  آدمی تنها یک بار جان می

 امسال جان دهد، سال دیگر رسته است. )شکسپیر(

 سه



گذراند. زندگی، در تقابل با مرگ است  یی است که در مبارزه میآن روزها« مرد»ترین روزهای زندگی یک  زنده

 یاد مرتضی آوینی( دهد. )زنده که خودش را نشان می

 چهار

آید آن  ها بعد یادت نمی در عکس یک لحظه کافی است بگویی سیب، تا لبخندی بسازی برای همیشه. و سال

 «.سیب»ای:  ای یا مثالً گفته لحظه واقعاً خندیده

 پنج

های کوتاه  ترسند، از درد کشیدن ترسند و نه از خود مرگ. از بیماری پیش از مرگ می ها از مردن می آدم تر بیش

 (فاسبیندر)  ترسم که دیگر نباشم. سادگی از این می یا طوالنی. اما من به

 شش

است.  شدت مهم من در زندگی تراشیدن ریش و سبیل هر سه روز یک بار های کوچک اما به یکی از دلخوشی

مثبتش  تأثیرحالی و افسردگی هم  شود، و حتی در اوج بی ای دارد که هرگز تکراری نمی حس بسیار خوب و تازه

 تفریح را در اختیار ما مردان گذاشتی!  گذارد. خدایا شکرت که این اسباب  می  را بر روحیه

 هفت

 …رفت …رفت …رفت

 

 

 

 

 

 



 پاییز قرار

 

 !پاییز جان

 برای خدایی؛ فصل تنها تو …تر و آید و بعدش بهار لعنتی  شو. بعد تو زمستان لعنتی میبه این زودی تمام ن

ام و با  ها. آن هم برای من خسته که دیری است عاشقی از یاد برده حضار عاشقانها و تنگی، دل مرور نوشتن،

 .نشینم؛ برای شام آخر دلبرکان غمگین شعرهایم هر شب می

ی قدیمی که دیری نخواهد پایید.  های سنگی آن خانه از زیر بارانت بنشینم. روی پلهام. فرصتی بده تا ب من خسته

ی این در بگذرد. کامو گفته اگر آدمیزاد فقط یک  بگذار برای یک بار دیگر هم که شده، از راه برسد و از آستانه

ن منی که حبس ها حبس، خاطره اندوخته کند. اما برای چو تواند برای سال روز زندگی کرده باشد می

 هاست، کجای این تقویم پوسیده، آزادی مقدر است؟ خاطره

 ام. تو محرمی و جهان با آفریدگارش، نامحرم. چرا دوستت نداشته باشم؟ من با تو قرارها داشته

 

 



 !غیرضرور

  

ها از دبستان تا دانشگاه  کالسی خودکار؛ چون همیشه هم( ۶اند: )  ام همیشه غیرضروری بوده سه چیز در زندگی

گفتند اولش این جوری بود؟ چرا تهشو جویدی؟(  گرداندم می شان برمی گرفتم )و وقتی به داشتند و ازشان می

کنی  گرم شته باشد یا اگر خوب بگردی سماور یا آبفندک یا کبریت: چون همیشه یک نفر هست که دا( ۸)

 .خیال بی …کیف پول؛ چون( ۸هست که روی پیلوت باشد. )

 

 

 

 

 

 



  نوشتن

 

 یک

نویسم تا کوشش کنم که بفهمم برای چه میل به نوشتن  می»این است: « نویسی؟ چرا می»پاسخ من به پرسش 

 (گریه )آلن رب« دارم.

 دو

شود. )تئودور  ای ندارد تا در آن زندگی کند، نوشتن تبدیل به مکانی برای زندگی می برای انسانی که دیگر خانه

 (آدورنو

 سه

ترین کار جهان پس از بیلیاردبازی با  ترین و پوچ فرجام نوشتن برای چهل انسان و چهارصد شبح، احتماال بی

 .کنم طناب است. و من در فیس بوک دقیقا همین کار را می

 چهار

دانم این  و من می« ات دقیقا به چه کسی است؟ های عاشقانه خطابت در شعرها و نوشت»پرسد:  دوستم از من می

که  ویسنده و شاعر پرسید. اما برای اینن یک از شود می که است پرسشی  بدترین و در عین حال دشوارترین

های  ست و کوالژی است از تمام زنتردید زن ا موجودی خیالی که بی: »گویم پاسخی کوتاه و مفید بدهم می



پذیر بودن، در هیأت هیوالی هزارسری  گویم که این کوالژ، بیش از دل و نمی« داشتنی عمرم. پذیر و دوست دل

 .پایان ذهن من است های بی آوری از هزاران جزء زیباست و خود، جزئی از کابوس است که ترکیب چندش

 پنج

گاه از ضعف در بیان . دهم. از چند سال پیش شدت گرفته م شفاهی از دست میروز توان و مهارتم را در کال به روز

های  ی توانایی از دایره« نوشتن»ریزی و حاضرجوابی به نفع  گذرد زبان شوم. هرچه می شفاهی مستأصل می

ام  ترسیده شود و وضعیت بدی که همواره از مواجهه با آن می می تر بیشروز  ام روزبه تپق .گیرد محدودم کناره می

دهد:  ام سابقه نداشته، این چندوقت از فرط خستگی و بدخوابی گاهی خودش را نشان می ی زندگی و در گذشته

 .لکنت زبان

 شش

 .بخش است ولی درمان نیست نوشتن، درمان نیست. خودش درد است. بیان درد تسلی

 هفت

اشکال کار در این است که تا وقتی که این اگر و فقط اگر یک بهانه برای نوشتن بس باشد، لذت نوشتن است. و 

 .لذت تکثیر نشود گویی هرگز وجود نداشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بورگناین ارنست ی درباره

 

 آه! ارنست بورگناین!

 ر مجله فیلم منتشر شده استتر د این نوشته پیش

انداز  مانند. شاید چشم نخورده می چسبند و تا آخر عمر دست های کودکی مثل کنه به بافت چرب مغز می خاطره

های قدیمی نه، هرگز. سن من  ای از یادت برود اما آن خاطره و تصویری که همین چند وقت پیش از نظر گذرانده

های دور روی پرده سینما دیده باشم، اما کیفیت حضور او در ذهن و  ر سالدهد که ارنست بورگناین را د قد نمی

« ویدئوی نوار کوچیک»انگیز  های سینمایی ندارد، چون مربوط به روزگار خاطره کمی از نوستالژی خاطراتم دست

یزیون یا همان نوارهای بتامکس نازنین است و یادگار روزهای خوش و ناخوش کودکی. شوهرخاله دوستی در تلو

بود  بانی و کالیدی  ی دوبله گیر بیاورد. یکی نسخه« آس»داشت که به قول خودش توانسته بود چند تا فیلم 

مان رسیده  ای که به دست کردیم نسخه اش فکر می های گداری  )که آن زمان به دلیل شروع نامتعارف و کات

( بود و سومی فیلمی به ریفین و فینیکسی عشق: گ قصه )با عنوان اصلی بادبادکوقمع شده!(. دیگری  قلمع

ی چندانی به  (. سر این یکی بود که پدرم که هرگز عالقهی پوزیدون حادثه)با عنوان اصلی  جهنم زیر و رونام 

داند و ما  که او می دفعه با لحنی پیروزمندانه )از این فیلم و سینما نداشت فرصتی برای خودنمایی پیدا کرد؛ یک

گفت که در فیلم، همسر زنی  پیرمردی را می« ارنست بورگناین!  آه!»دانیم( گفت:  واده نمیی اعضای خان بقیه



برانگیز واقعی که آدم دلش برای  گذاشت؛ یک موجود شیرین و ترحم جوان و زیبا بود و زنش محل سگ به او نمی

ظیرش را بعدها هم گیر و محشری بود که ن های نفس از آن فیلم جهنم زیر و روسوخت.  هایش می جوش زدن

داشتنی )که  محشر جن هکمن )در نقش یک کشیش مردد(، و شلی وینترزِ تپل دوست های فوق ندیدم. با بازی

اش را در این فیلم ببینید و از یاد ببرید(. و در همان مقطع زمانی بود که سینماهای خودمان  محال است بازی

یکی از   ان، تلفظ نام بازیگران مثل گویندگان آنونسدادند. آن زم )ریچارد فلیشر( را نشان میباراباس 

ها  و تکرار نام باراباس های من بود. و چه عشقی داشت نگاه کردن به پوستر وسال سن ترین کارها برای هم شیرین

ی )که به فارسی نوشته شده بودند(: آنتونی کویین، سیلوانا مانگانو، ویتوریو گاسمن، جک پاالنس، وَ )این وَ را خیل

کنم اصالً تصویر و تصور روشنی از بورگناین در آن  غلیظ باید ادا کرد( ارنست بورگناین! و حاال هر چه فکر می

زمینه و عمق  ها بود. اصالً آفریده شده بود برای گذر کردن از پس موشه فیلم ندارم. انگار او همیشه مرد گوشه

اش هم این است که  است. از عجایب عالم سینما یکی فردی به میدان. و بعدها بود که فهمیدم چه مورد منحصر

نام در جوانی برای فیلمی اسکار نقش اول مرد را بگیرد اما هرگز به عنوان بازیگر نقش اول  وبیش گم  بازیگری کم

نشین و بسیار شیرین داشت. و  ای دل کنم بگویم چرا. بورگناین هرچه بود چهره پذیرفته و تثبیت نشود. سعی می

ها و  های مکررش در قالب بسیاری از شخصیت و کم آوردن  شدن وپا زدن، ضایع  شیرینی بود که دستهمین 

سان او در دو فیلم  شدت هم نشاند. حضور و کارکرد به کرد و لبخندی بر لب می پذیر می ها را جذاب و دل نقش

ندگار و مهم برای بررسی هایی ما )جان استرجس( نمونهروز بد در بلک راک )نیکالس ری( و جانی گیتار 

انجامد.  بار می ای فضاحت هایش همیشه به نتیجه پرروی پرمدعایی که رجزخوانی شمایل بازیگری او هستند: بچه

آمیز اسپنسر تریسی در  های اغراق در سکانس شاخص درگیری در کافه در فیلم استرجس فقط استیل و حرکت

خورد  تر از خود او، بورگناین است که مثل ماست کتک می همشود. م اجرای فنون رزمی نیست که مفرح ذات می

ولگد در  ترین کارکردی برایش ندارند. یک سال پیش از این فیلم، همین ضیافت مشت هایش کم و کُری خواندن

طبعانه در پی آزار و اذیت جانی )استرلینگ هایدن( هم برپا شده بود. بارت  تر شوخ با پرداختی کم جانی گیتار

و آخر و عاقبتش هم که  …کند داند سراغ دم شیر رفته پشت سر هم گیالس جانی را پر می ناین( که نمی)بورگ

 مشخص است.

)دلبرت  مارتیای، برای نقش اول  زمینه های مکمل درجه چندم و پس اما این وردست همیشگی و بازیگر نقش

نگر پَدی چایفسکی فرصتی طالیی برای  ی درخشان و جزئی نامه اسکار گرفت. نقش مارتی با فیلم( ۶۳۷۷مان، 

برانگیز سر جای خودش است، و تصویری دقیق و  چیزش به شکلی تحسین بورگناین بود؛ در فیلمی که همه

هایی از چند نسل  ی آدم قصه مارتیگذارد.  شناسانه از یک مقطع زمانی تاریخ معاصر آمریکا پیش رو می جامعه

تباری است که با  ی ایتالیایی چند ساله و ؛ تنهایی. مارتی پیلِتی جوان سیاند است که همه در یک ویژگی مشترک

اش  کند و زندگی ی خدمت در ارتش دارد در قصابی کار می کند. او که سابقه مادر پیرش در نیویورک زندگی می

اق و آید؛ چون چ شان نمی ها از او خوش گوید که زن تهی از حضور و معنای عشق است. خودش به مادرش می

ی خودش )و البته نیت کسانی که بورگناین را برای این نقش برگزیدند(  زشت است. قضاوت مارتی درباره



شود انگار کرد؟ حتی اگر دلیل  گونه می رحمانه است؛ شیرینی و جذابیت و معصومیت او را چه غیرمنصفانه و بی

ای برای این نقش کم  بوده باشد، او ذرهاش ن های ظاهری انتخاب بورگناین برای این نقش هم چیزی جز ویژگی

های  ی حضور یک قهرمان نیست. شخصیت محور و در سیطره برخالف اسمش فیلمی شخصیت مارتیگذارد.  نمی

برد قصه دارند و درست به همین دلیل و به شکلی معنادار، نقش اول  توجهی در پیش دیگر هم سهم قابل

تازی او نیست. حتی از نظر زمان حضور او در فیلم هم  ی یکه عرصه ی اولها بورگناین هم برخالف خیلی از نقش

جا  ای ساده نهفته است: این بینیم. کلید ماجرا در نکته ی مشابه نمی های فردمحور و قهرمانانه شباهتی با نمونه

شود  ر میای نباشد. اما مگ قهرمانی در کار نیست. شاید تقدیر بورگناین هم این بود که هرگز قهرمان هیچ قصه

های محشرش با  پا( را نادیده گفت؟ )و آن خنده )سام پکین این گروه خشناش در  اهمیت حضور وردستانه

اصطالح  از بازیگران و به  خواهد که خیلی دار را از یاد برد؟( راستش بازیگری، جان و جادویی می های فاصله دندان

 ز گروه اخیر بود.تردید بورگناین ا ها ندارند و برخی دارند. بی ستاره

  (.۸۱۱۸)یازده سپتامبر  است از فیلم USAام؛ مربوط به اپیزود  آخرین تصویری که از او در سینما دیده

های   بورگناین در این اپیزود )به کارگردانی شان پن( پیرمردی است ساکن آپارتمانی در نیویورک )مشرف به برج

ای سرشار از حس زندگی،  ا با همان لبخندهای آشنا و روحیهدوقلوی تجارت جهانی( و البته باز هم تنها. ام

بار و  چنان زنده نگه داشته. کیفیت حضور کوتاه بورگناین، این اپیزود غم اش را هم رفته ی همسر ازدست خاطره

 اش بدل کرده است. ای ماندگار در کارنامه گذار را به نقطهتأثیر

هایی از جنس  سر آمده و جایش را مضحکه ست و گوشت بهفقط امروز که دوران قهرمانانی از جنس پو نه

اند، بلکه همان روزگاری که سینما متکی بر قهرمانان  )جاس ودون( گرفته جویان انتقامهای  )قلتشن( تشم غول

نگرانه به رخ مخاطبان سینما  تاز بود، میرایی و شکست هم زیباشناسی خاص خودش را واقع ناپذیر و یکه شکست

ی عمر سرشان  ورگناین از جنس آشنای ناقهرمانان سرسختی بود که در مصاف با واقعیت، همهکشید. ب می

افتادند. بیخود نبود پس از چند دهه هنوز در یاد پدر مانده بود.  تا نمی و رفتند و از تک اما از رو نمی ،شکسته بود

 خیال! زنده باد بورگناین! خبر آمد که بورگناین مرده. بی

 

 

 

 



 رگم ی آینه

 

 دزدند؟  شان را از آینه می شوند از بس نگاه ها خسته نمی این چشم

خواهد چشم به چشمت بدوزد. و  هاست می کردی. آن سوی آینه کسی هست که سال باید درست نگاه می

  .ای نانوشتنی برای گفتن دارد قصه

کرانش تا آن سوی  و ظلمت بیپایان مردمکی که منفذ باریکش پیش روی تو  ی بی چاله جاست؛ در سیاه مرگ آن

 .تنهایی هستی است

 

 

 

 



 ها شنبه پنج

سوز پاییز و زمستانش را. این پاهای  خصوص روزهای سرد استخوان شناسم. به ها را خوب می شنبه بله من پنج

 ی یار به ی همیشه بسته هایی بودند که پای پنجره شنبه مسافر کوچه خسته و وامانده را نبین. روزگاری هر پنج

من  ،ها بود. در روزهای شور دروغین دوم خرداد شنبه اصال شروع پرسه از همین پنج .رسیدند پایان جهان می

روز یک بار توقیف  چند که هایی روزنامه از بود پر اتاقم دیوار و افتاد چشمم از تو چشم …میان سیاست و عشق

های تو را به بهای  ن و نبوی، من رنگ چشمشدند. با نشستن پای جلسه سخنرانی گنجی و سازگارا و حجاریا می

ی جوانی را وانهادم و حاال تمام  های یکطرفه های خوب در خیابان شنبه تنگی از یاد بردم. آن پنج یک عمر دل

 .شناسم ها را خوب می شنبه روزهایم جمعه است. بله من پنج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ...است کُشی متن وقت حاال

 

دواند. نخست  های مختلف ریشه می ریزوم در سطوح و الیه چون همهر متنی فراخوانی برای مکالمه است. مکالمه 

ای از  اند. گوشه ار کنش و واکنشخیزد؟(. قوای ذهنی نویسنده در ک نشیند )برمی نویسنده با خود به جدال می

ای میان  ای دیگر داعی کرختی و ننوشتن است. در ذهن نویسنده مکالمه دهد و گوشه ذهن به نوشتن فرمان می

ی  اند و گروهی بر ادامه برنده اند؛ گروهی پیش پاره گیرد. دالیل نوشتن هم چند دالیل نوشتن و ننوشتن شکل می

خواهد از حس  گونه است که نویسنده می کشند. این ه ترمز این قطار را میکنند و هر از گا متن درنگ می

 .آورد درمی بافی سر بیراهه؟( فلسفه)اش بنویسد و سرآخر از منزلگاه  عاشقانه

بیند؛ و  بیند؛ آن دیگری نمی ای کدها را می میان او و خواننده است. خواننده   متن که رها شد، دیگر نوبت مکالمه

شود. به این ترتیب هر متن واحدی  دهد و گاه موفق می که برای کشف کدها کوشش به خرج میکسی هم هست 

یابد. کشف کدها سرآغاز راه  به تناسب توانایی یا میل خواننده برای کشف کدها کارکردها و معناهای گوناگون می

ای به یک معنای  نشانهیابد؛ هیچ کدی  گونی اساسی در همین سطح نمود می بس دشوار رمزگشایی است. گونه

ها تالشی مذبوحانه برای به دام انداختن معنا و تملک آن است. اما تأویل )که گفتنش  واحد نیست. تفسیر نشانه

 .ی رهسپاری مکالمه با متن است آسان و رسیدن به آن نیازمند آگاهی و شهود است( نقطه

رود.  گستراند و تا ابدیت هر ذهن پیش می ل میوار با ماند. سرطان ی خوانش متوقف نمی اما مکالمه در لحظه

 اندازد می دست مخاطب ذهن در …ی موسیقایی و ای از یک کتاب، آوایی از یک قطعه تصویری از یک فیلم، پاره

 خواننده اگر و کند می جلوه ها بزنگاه در. گذارد می تأثیر ناآگاهانه او زیستن ی  تجربه در و. کند می سفت پا و

 ی شیوه همین به اغلب بینامتن. یابد می راه موذیانه شکلی به او احتمالی متن به باشد، داشته ینشآفر به دستی

 .گیرد سته شکل مینادان و پنهان



گوگ نباید  آرام نویسنده تا فراخنای ابدیت. از این منظر، مرگ ون هر متن بستری برای مکالمه است؛ از ذهن بی

ی  اش باشد. او زنده است؛ گوش به دست، با خیال زخمی از خاطره نافسوسی بر کشف نشدنش در روزگار زیست

 .نگرد. نگاهش کنید های تهی از جان، به ما می عشق، با چشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عشق بی پاییز در  عاشقانه

 یک

ی چیزهای موقع در مورد بعض به «ِکات»ی یک  ام اما هیچ چیز به اندازه من خیلی چیزها از سینما یاد گرفته

اش آن چیزی نیست  رغم زیبایی نشین باید کات داد، چون به آید. گاهی به یک نمای دل هرچند عزیز به کار نمی

دوربین!  !گیریم: صدا انگیزی است. دوباره می که در کلیت و هارمونی کار به ثمر بنشیند. گاهی کات چه فرمان غم

 !حرکت

 دو

 پیر بی چرخش در …بندیم می دل نو از …کنیم فراموش می …کنیم می رها ...کنیم می عادت …بندیم دل می

 ی همهمه وسط شعر، دفتر چند های برگ الی عکس، تا چند توی را  جوانی رؤیاهای اندوه مکرر، های فصل این

 .تاس انگیزی غم فریب عشق …گذاریم می جا آدم و آهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بارانی شب یک ی قصه: داستان

 یک

ا گرفت بین دو انگشت شست و وسطش، و شوتش کرد توی هوا. تکیه داد به دیوار. چند مرد سیگار خیسش ر

 .ای بود که باران گرفته بود دقیقه

 دو

کرد. به عادت همیشه زیر کتری را روشن کرد. انگار سنگینی نگاهی روی  زن موی سیاه بلندش را خشک می

جره. هوله را ماهرانه گنبد کرد روی سرش. رفت دم رخ صورتش افتاده باشد ناخودآگاه سر برگرداند سمت پن نیم

پنجره و پرده را با نفرت کشید. هنوز آب جوش نیامده بود که با شنیدن صدای باران سوی پنجره رفت و پرده را 

 .کنار زد

 سه

ی پنجره. سرش را باال آورد. دستی  دستش را گذاشت روی لبه. پسر کاغذ را چسباند به مونیتور کامپیوترش

رویی را کشید. سرش را دزدید و نشست. تکیه داد به دیوار زیر پنجره. خیره شد به  ی روبه ی خانه  سرعت پرده به

 .در اتاقش

 چهار

ی کاپشنش را باال کشید. از پیچ  مرد سیگاری روشن کرد. چشم از پنجره برداشت. سرش را گرفت به آسمان. یقه

 .کوچه گذشت

 پنج

خیلی »سربازرس قلنج انگشت شستش را شکست. رو کرد به همکارش: « ه.خداحافظ. دلم براتون تنگ میش»

 .«دلم هوای بارون کرده بود

 

 



 …آیدا …آیدا

 

که شاملو را خوش  ی شاملوست. برای این ل؛ استطالههای چند نس خوان یک اسم عام است برای کتاب« آیدا»

 …کم بد نداری بداری باید آیدا را دست

بار غربت  های اندوه ها و ثانیه ی هیچ مردی نیست. زن فصل ورتر ایستاده. اضافه اما آیدا برای من چند دهه این

ای من. و من عاشق آن رهایی ه گریه های خیس شب گرد خیابان وقفه. پرسه زند، بی جوانی است. تنها قدم می

 …کشم و کنم. نفسی عمیق می و پریشان من، اسمی یگانه است. بغض می  برانگیزش. آیدا در ذهن خسته رشک

  .اال فصل گریه استح

 (پرویز شهبازی) نفس عمیقشرح عکس: مریم پالیزبان در نقش آیدا در 

 

 

 

 

 



  …بود دیروز انگار 

  

گویند. از   . از سیاست میها ام کنار پدر و شوهرخاله و دایی نشسته .هشت سالم است انگار همین دیروز بود. هفت

از قدرت و نفوذ عجیب  م.رو تو  جمهوری آمریکا. از تهدیدهای جدید اسرائیل. از گرانی انتخابات پیش روی ریاست

 .سفید بودند ها سیاه هنوز تلویزیون«. اکبرشاه»

من همیشه از های همکاران پدرم داشتند و  خوردم که بچه انگار همین دیروز بود. حسرت چیزهای خوبی را می

هایم  های کوچک بچه ها محروم بودم. همان زمان با خودم عهد کردم روزی پدر شوم که از پس خواسته آن

شان را نخورند. بعدا فهمیدم هرگز آن روز نخواهد رسید. من آخرین  وساالن سن قدر حسرت هم بربیایم تا این

 .اندودم ی موروثی غم ی یک زنجیره حلقه

توانم تغییر دهم. انسان  خواستم دنیا را تغییر دهم. بعدا فهمیدم حتی خودم را نمی بود. میانگار همین دیروز 

 .همان است که مقدر است

پریدند و من تکیه داده بودم به  سوری می ها با ذوق و شادی از روی آتش چارشنبه انگار همین دیروز بود. بچه

خواستم عاشق شوم.  رو. می تکیه داده بود به دیوار روبهسوخت که  الی آتش بلند تصویر دخترکی می البه. دیوار

 .بلد نبودم

ی آبروریزی و شرمندگی  گفت تو مایه ی بدی هستی. پدرم می گفت تو بچه انگار همین دیروز بود. مادرم می

 .گفتند هستی. راست می

 …خواند: قرمزی لبای تو، تو هیچ مداد رنگی نیس انگار همین دیروز بود. ابی می

 پچ پچ هم گوش زیر ها بچه. زد می پرسه مان دبیرستان جلوی بود آمده فروش  ر همین دیروز بود. زن تنانگا

 «است. فروش تن یک او ای؟ دیده فروش تن حال به تا»: کردند می

http://www.rezakazemi.com/wp/?p=2223


سوز آن که  سوز زمستان مشهد. با خیال جان ام در تراس خوابگاه. در سرمای جان انگار همین دیروز بود. نشسته

 .نخورده یخ زده. بغض توی گلو یخ زده. حاال وقت سیگار کشیدن است چای لب .اندد نمی

ها که فوت  ترین خداحافظی. بوسه از پشت شیشه. نه از این بوسه سینمایی .انگار همین دیروز بود. ایستگاه قطار

 …کنی از سرانگشتت برود گم شود توی هوا

ام. بدجور  هایم افتاده ام. روی کف دست از دیوار خوابگاه پریده شب انگار همین دیروز بود. ساعت سه بعد از نیمه

زند. از اتاق  ورتر. مامور شیفت چرت می بنزین چندصدمتر آن رسانم به پمپ ام. خونین خودم را می زخمی شده

 …آید: مادر! بی تو تنها و غریبم نواز می نگهبانی صدای حبیب دل

خیلی دوست دارم من »کشد:  ساله آهی می شوند. دختر سی ه بغل رد میانگار همین دیروز بود. زوج جوانی بچه ب

 .داند که دیگر دختر را نخواهد دید کند. می ویک ساله، به ساعتش نگاه می پسر بیست« هم روزی مادر بشم.

را آید. تنم  ام تنها در جای تاریک و پرتی از کوهسنگی. از دور صدای گیتار می انگار همین دیروز بود. نشسته

چه » :پرسد می «زنی که بخونم؟ می» :گویم زند. می کشانم تا صدا. پسری نشسته برای سیاهی شب ساز می می

اند به دل  چند دقیقه بعد رهگذران بسیاری آمده« خونم. المینور اسپانیش بزن. حافظ می»گویم  می «ای؟ ترانه

 …تاریکی. حافظ معرکه گرفته: اال یا ایها الساقی

 .نگفتم دوستت دارم که …یروز بودانگار همین د

 (ادامه دارد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 داسن درس

 

الیا کازان ی  نظرت درباره»پرسد:  ساز بزرگ( می ی تلویزیونی فرانسوی از جولز داسن )فیلم مجری یک شبکه

داسن، یکی از « ).ام را تباه کرد فروش بزدل و خائن بود. زندگی او یک آدم»و منتظر است که بشنود: « چیست؟

کارتیسم و شهادت کازان، ناچار شد آمریکا را ترک کند و به فرانسه برود.( داسن چهره درهم  قربانیان مک

 یک مانند اگر کازان …«ساز بسیار بزرگی بود. و فیلما»شکند:  کند و باالخره سکوتش را می کشد، سکوت می می

 این. باشد انسان تنهایی و شکنندگی بزرگ راوی توانست نمی هرگز بود؛ استوار و نفوذناپذیر سیاسی مبارز

 .آموزد ی کازان نیست؛ درسی است که هنرمندی بزرگ چون داسن به ما می رنامهکا مرور از ما اخالقی ی نتیجه

 

 

 

 

 

 



 لسفهشعر و ف

بافی. من  کنم و تو فلسفه می بافی. من شعر را زندگی می نویسم و تو فلسفه می تا بوده همین بوده. من شعر می

های زمستان حراج  را برای مشتری  باف های کش پوش بافی. آخر تابستان، تو آن تن میرم و تو فلسفه می شعر را می

 .دارم؛ آبی توی کوزه نیست کنی. من شعری را که گذاشته بودم دم کوزه برمی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خرفتی

در اخالق سنتی ایرانی، پیر بودن یک ارزش و مترادف با حکمت و خرد است. اما به گمان من پیری چیزی جز 

ناپذیرتر از  نظرتر، ترسوتر، و انعطاف تر، تنگ زوال توان جسمانی و البته عقالنی نیست. پیرها ریاکارتر، حریص

های  ی صفت شان برای خطر کردن و ابتکار و خالقیت در هر امری آشکارا کاهش یافته. همه قدرت اند و جوانان

گرایی و  ی تجربه، دوری از آرمان ترین نتیجه توان محصول تجربه دانست. مهم صلب و سلبی پیری را می

ها خرفت  ی این همهاما با  .ی خرفتی است است. پیری همسایه تر بیشکاری برای بقای  درغلتیدن به محافظه

 .آیند ها خرفت به دنیا می شدن ربطی به سن تقویمی ندارد. بعضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ایران سینمای در خیانت موضوع رواج بهانه به

 

 !پایان بی گذار دوران این

 

 سریم شدت به ویروسی مانند همسری، در خیانت به ظن یا خیانت مایة درون سال چند این در رسد می نظر به

. است «مدرنیته به سنت از گذار» شدة دستمالی و مصداق بی مفهوم هم آن مقتضای و افتاده سینما این جان به

 مترادف مدرنیته که تلقی  این. اخالقی بی به اخالق از گذر به است متناظر کذایی گذار این نانوشته، توافقی بر بنا

 و ای دنده چرخ زندگی یک بستر در کهن باورهای و آداب) سنت دل در فقط اخالق گوهر و است اخالقی بی

 در نخست: یابد می استقرار جوامع در سطح دو در مدرنیته. است برانگیز تأمل عمیقاً شود می یافت( پیشاآنالوگ

 جان به که بنیادینی تردید در دیگر، و فناورانه دستاورهای سبب به اجتماعی و فردی زندگی سبک و روش تغییر

 تعبیر بودریار ژان. شود می دانسته یکی اخالق با سنت که جاست این در کار ایراد و اندازد می سنتی غالب گفتمان

 شکل ذهنیت اساس بر که جوامع این او گمان به. دارد سومی جهان جوامع در مدرنیته مقولة دربارة جالبی

 گرایشی و اند بهره بی( عینی دانش یک عنوان به) تاریخ از حتی دارند، بنیادین ستیزی عینی امور با و اند گرفته

 به مدام و افتاده عینیت از که است تاریخی همان اسطوره و. دارند اسطوره مفهوم از گیری بهره به زایدالوصف

 معنای به مدرنیته مفهوم جوامعی چنین متن در بودریار گمان به. غلتد می شوونیستی تعصب و حماسه ورطة

 مدرن افزاری سخت های جلوه به که مدرنیته ظاهری وجه آن و بگیرد شکل ندتوا نمی ذهنیت بر عینیت غلبة

 را ریخت بی وضعیتی غرب، اندیشة و زندگی شیوة از انگارانه ساده و کورکورانه برداری گرته همراه به است مربوط

 زاد درون یریگ  شکل جای به سومی جهان جوامع یعنی. کرد «مدرنیزه» به تعبیر آن از توان می که دهد می شکل

 مدرنیته به سنت از گذار جوامعی چنین در که چه آن واقع، در. شوند می مدرنیزاسیون امالة گرفتار مدرنیته،

 یک اعالی حد و سنت در مدرنیته نیمة نصفه دخول محصول و ندارد انتقالی فرایند یک به ربطی دانیم، می

 باشد کار در هم گذاری اگر ما سرزمین در. قواره بی و بدریخت نوترکیب، موجودیتی است؛ ناشدنی آمیزی هم

 ظواهر انگارانة ساده تزریق زمان از گرفته؛ صورت قبل ها مدت که است مدرنیته مغشوش وانمایی به سنت از گذار

 .خورشیدی پنجاه دهة نفتی مدرنیزاسیون تا نخست پهلوی عصر در غربی زندگی

 ایران چون ای جامعه بافتار واقع، در. دانست یکی سنت از گذر با نباید را مذهب مقولة در تساهل گیری شکل

 رهیافت در مهم نکتة. ندارد مدرنیته نمو و بستن نطفه برای جایی اساساً که است ممزوج سنت مقولة با چنان

 رنگ کم اقلیتی محصول عرصه، دو این تولیدات غالب اکثریت که است این مدرنیته مقولة به ایرانی ادبیات و هنر

 های واکنش و ها کنش دربارة گران تحلیل از برخی نادرست بینی پیش. است جامعه مند سنت پیکرة از جداافتاده و



 مطرود اغلب و ندارند ها توده با مشخصی نسبت اندیشه، و هنر اهل. است بزرگ شکاف همین محصول اجتماعی

 را ای واگرایانه اندیشة هر ها توده. شوند می اروروی ها آن نهادینة باورهای با وقتی ویژه به هستند؛ ها توده همان

 دهد می دست از را مؤثرش دوز سرعت به تزریقی، مدرنیزاسیون که جاست این مسأله و. کنند می ناکار و بلعند می

 و) بزنیم پاافتاده  پیش مثالی بگذارید. شود نمی نهادینه هرگز رو، این از و دارد پیوسته و مکرر تزریق به نیاز و

 های برنامه به گسترده نسبتاً دسترسی امکان حتی(: بینیم نمی را پا پیش اغلب که است همین مشکل ایدش

 تماشای به وار توده رویکرد مانع و تکثر موجب تواند نمی هم مردم از توجهی قابل بخش برای ای ماهواره

 هر از دور و نگر قشری های پدیده قبال رد وار  توده سویی هم این. شود تُرک مبتذل و ارزش بی راستی به های سریال

 ارزشی بی محصوالت چنین که کنید دقت. است سومی جهان جوامع راستین ماهیت بر ای نشانه اندیشی، ژرف

 ای حقنه مدرنیزاسیون عیار تمام نمود خودش که ترکیه مثل جایی از و ندارند «غرب فرهنگی تهاجم» به ربطی

 شرایط از مان تحلیل باید مدرنیته به سنت از گذار موهوم مفهوم در توقف جای هب گمانم به. اند شده صادر است،

 .کنیم موجود واقعیت به معطوف را امروز

 اجتماعی مغشوش هویت از بازتابی ایران سینمای در مشترک زندگی در خیانت مضمون رواج زمینه، پیش این با

 حضوری مسأله این اند، شده ساندویچ مدرنیزاسیون و سنت میان که اقلیتی در انکارها، همة رغم به و است

 فرامتنی، واقعیت هر از فارغ اما. است شده منجر( رسمی منابع گواه به) طالق آمار رشد به و دارد توجه قابل

 به را …و داستانی پیچش و تعلیق افکنی، گره دراماتیک امکان که است گذارتأثیر شدت به ای دستمایه خیانت

 بستری چنین در. نیست میسر فرامتن به توجه بدون متن تحلیل نامدرن، جامعة یک در اما .دهد می متن یک

 بخواهد صرفاً و باشد نداشته اجتماعی نقد داعیة هنرمند اگر حتی. شود می محدود شدت به آفرینشگری امکان

 اساساً که شود می هایی توده به اهانت به متهم کند، ترسیم را شخصیت یک درونی های کشمکش و ها چالش

 این نمایش از برآمده های کشمکش. نیستند هنری اثر هیچ مخاطب( کل در) و هنری اثر آن مخاطب هرگز

 .سینماست به ایدئولوژیک نگاه همین محصول اخیر سال چند در فشار های گروه اعتراض و  ها فیلم

 

 

 

 

 

 

 



 ایرانی روشنفکری در جنسیت و خیانت

 

 سال چهل با طرف. بینم می مجازی دیوار و در روی که عاشقانه شعر همه این از ام شده خسته پنهان چه شما از

 جنس به مبرمش نیاز وصف در( ناشیانه صدالبته و) کودکانه و رقیق چنان طاس سر و چخماقی سبیل و سن

 قدر رچهه و کنی تالش هم قدر چه هر جایی یک از راستش. بیاورد باال دارد دوست آدم که گوید می شعر مخالف

 بر گویی، گنده با ایم کرده عادت. روی می فرو منجالب در تر بیش بگیرند، عمیقی معنای که بپیچانی را ها جمله

 راه حقیرانه، بازی رمانتیک این که دهد می نشان هم تجربه و. بزنیم «عاشقانه» مُهر حیوانی ی غریزه و میل این

  .است تازه ی طعمه یک شکار و زدن مخ برای خوبی

 کالن های روایت و ها تراژدی از بسیاری که حالی در. است سوءتفاهم همین حاصل مان ادبیات از مهمی بخش

 و بنیان غریزی کشش این ما ادبیات در اند، داشته نگه فرعی پیرنگ یک حد در را جنـسی امر غرب فرهنگ

 الپوشانی را جنـسی میل «عرفانی» و «یمعنو» تعبیرهای با ایم کرده عادت البته و. هاست تراژدی اغلب ی شالوده

 .کنیم

 به مخالف جنس تصاحب برای نبرد در که است مغبونی انسان شاعر: شود می آغاز نقطه همین از واقعی تراژدی و

 از مهمی بخش به بدهید تسری را همین و. ظاهری های  ویژگی دلیل به اغلب خورده؛ شکست دلیلی هر

 و جوان شاعران شعرهای به. گیرد می شکل خودارضایی و ناتوانی، حقارت، ی پایه بر که «ایرانی روشنفکری»

 عنصر دو خودارضایی و خیانت: کنیم توجه دارند «اعتراض» و «آنارشی» ی داعیه که ها سال این ی شوریده

 ..اند محبوب حفظ یا تصاحب در ناتوانی محصول ها این هردوی و هاست آن بینی جهان اساسی

  رابطه عطش خواه باشد، نان غم خواه برهاند؛ نیازها ترین حیوانی و ترین بدوی از را خود تواندب هنرمند وقتی

 های پرسش از خالی همه این هنر و ادبیات ی چنته  دیگر و. دید خواهد رو پیش را تری تازه های افق ،جنسی

 ...و ابدیت آزادی، مرگ، خدا، هستی، انسان،: بود نخواهد بنیادین

 .کند می اتراق خاصره لگن در هنر و شرمگاه در اندیشه که است نچنی این و

 

 

 

 

 

 



 به یک کارگر ساده نیازمندیم

 

 یک 

 و حقیر قدر چه اند راضی کارمند یا کارگر یک قالب در موجودشان وضع از که هایی آدم کنم می فکر همیشه

 طور به تغییری و نوآوری هیچ بی را ارهاک سری یک تواند می طور چه نفر یک که ام نکرده درک هرگز. اند بیچاره

 جز که ام بوده شانس خوش. هست کافکایی اتوماسیون این در بزرگی بطالت. دهد انجام وظیفه سر از و اتوماتیک

 را نسخه این البته. ام گذرانده اداری بند و قید هر به تعلق بی و ولنگارانه شکلی به را عمرم تر بیش کوتاه مدتی

 استوار برده و ارباب پرکشاکش ی رابطه و استثمار بر ها انسان زندگی اساس چون کرد تجویز کسی برای توان نمی

 .کند می خلق را سرزندگی و پویایی دروغین حس که است پوچ کشاکش همین. است

 

 دو

 اگر حتی) داریم خسران به محض اطمینان دادگاه و پلیس بیمارستان، با شدن رو روبه محض به که کشوری در

 گویا. است تری منطقی حل راه مدنی، نهادهای به نبستن دل و گزیدن عزلت ی گوشه( باشیم حق صاحب

 دادگاه و بیمارستان گویا. شود متجلی تواند نمی تلویزیونی مستعمل های آگهی و ها سریال در جز پلیس اثرگذاری

 انجام را خود ی وظیفه هزار از یک مدنی، بنیادین نهادهای که سرزمینی. بس و هستند نامه لغت در هایی واژه

 و دادگاه و پلیس به کارش آدم کند خدا: شده بدل مثل به تکرار فرط از. است هولناکی جای راستی به دهند نمی

 .نیفتد بیمارستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اخالق و تکنولوژی

 

 
 

 جای اینترنت. اند  حیاتی و اقعیو اینترنت کاربردهای و کارکردها از خیلی ولی اند نامیده مجازی فضای را اینترنت

 نزدیک بسیار ای آینده در و گرفته را ای ماهواره تصویری ارتباط و تلفن نامه، چون هم ارتباطی های وسیله

 امکان اینترنت نشانده، سیاه خاک به را کاغذی ی روزنامه اینترنت. بود خواهد ها ارتباط این همه مطلق گزین جای

 مورد کاالهای و خدمات خرید و تامین برای واقعی خیلی بازار یک و کند می فراهم سادگی به را بانکی خدمات

 . ...است نیاز

 کوفتی فضای را آن است بهتر بیهوده ی مناقشه این از پرهیز و امر سهولت برای که حقیقی یا مجازی فضای ینا

 اغلب که اینترنت های خیابان و کوچه عابران و ساکنان طبیعتا و است بیرونی اجتماع از مقیاسی بنامیم اینترنت

 ـ شویم خیال بی فعالً را خیل و خز و کرم و قارچ و ویروس و جاسوسی افزارهای نرم و ها روبوت ـ هستند ها انسان

 سرزمین هر مردم اینترنتی اخالق. نامید اینترنتی اخالق را  ها آن برآیند توان می که دارند منشی و رفتار یک هر

 اینترنتی ایرانی اخالق از نمونه چند به زیر در. دارد مستقیم و تنگاتنگ ارتباط مردم، همان ینترنتیغیرا اخالق با

 .شود می اشاره

 

 کردن فرار و زدن زنگ

 و کمین در کار این مهم ویژگی. است کردن فرار و مردم ی خانه زنگ زدن کودکان ناپذیر وصف های لذت از یکی

 را ای خانه زنگ که کسی یعنی شود نمی تکمیل شیطنت این لذت و عیش آن بدون که است متعاقب ی نظاره



. ببرد وافر حظ او شدن اسکل و کنفت از و کند نظاره را خانه صاحب واکنش تا شود می پنهان ای گوشه در زند می

 لباغ که است اشتباهی همان های مایه در چیزی ولی است آزاری مردم این لذت متضمن هرچند اخیر اقدام این

 جرم وقوع محل به بازگشت برای که ای بیمارگونه تمایل و دهند می انجام جرم ارتکاب از بعد جنایتکاران و دزدها

 .کند غلبه رسواگر وسواس این بر بتواند که است مجرمی تر کم .دارند کنجکاوی برای

... یا و سبزیجات و سبز فلفل و هویج نام با طرف. خورد می چشم به وفور به سادیستی منش این هم اینترنت در

 و کند می پرت جعبه با را توهین و تهمت کیلو چند و گذارد می کامنتی و...(  انواع حیوانات )خفاش، افعی، کفتار

 اشتباه از را او الاقل که کنی پیدایش توانی می طور هچ دانی نمی تو مبارک، چال و چشم به اصابت از پس

 کامنت دوستانه و دبانهؤم لحنی با بار  این و گردد برمی مدتی از پس عزیز وشفر  جعبه این بختانه خوش. درآوری

! بیداد داد ای که شوی می متوجه سایتت پنل کنترل امکانات از استفاده و فنی دانش سوزن سر یک با. گذارد می

 شکالتی را پایت تا سر قبال که است سایه توی آدم همان افتد نمی دهانش از چاکرم مخلصم که رفیقت این

 !معرفت بی! کرده

 

 تلفنی مزاحم

 های سرگرمی از یکی ـ نیست یادتان شما ـ نداشت وجود گیرنده  تماس فرد تلفن شماره نمایش سیستم که زمانی

 کار این برای وقت بهترین. بود تلفن در کردن فوت و تلفنی مزاحمت ایرانی عزیز های جوان و نوجوانان مهم بسیار

 )!(زندگی و کار از را ترها بزرگ و کند سلب نظر مورد ی خانه ساکنان از را آرامش و آسایش هک بود شب نیمه هم

 ها خیلی که شد می مانع اغلب مخابرات به شکایت مضحک بوروکراسی. بیندازد شیرین خواب از را ترها کوچک و

 و بیاور خر گاه آن و دندکر می پیلهشدند  از بس کفری می گاهی ولی. باشند گیری مزاحم و شکایت دنبال به

 که کرد وانمود شد می گاهی. داشت هم دیگری ابعاد سوت و فوت جز به تلفنی مزاحمت بفرما... بار باقالی

 طاق شد می گاه بیندازی، دست را طرف لهجه، و صدا تغییر با توانستی می گاهی ای، گرفته اشتباهی را ای شماره

 بدهی سفارش ها همسایه از یکی برای بار وانت یا تلفنی تاکسی گاهی و نیک نثار لیچار و فحش و کنی باز را دهان

 .بخندی قاه قاه طرفین هوار و داد به و کنی نگاه پنجره از بعد، و

 (دهید تطبیق خودتان): هستند ها این اینترنت در رفتارها این مشابه

 بگذاری کامنت ها وبالگ و ها سایت در دیگر نفر یک اسم به          -

 کنی طرف بار ناسزا و دشنام نام بدون یا مستعار نام با          -

 بیندازی هم جان به را کسانی و کنی زنی هم به دو نام بدون یا مستعار نام با          -

 



 تجسس و فضولی

 و آوردند می زیلو یا چهارپایه غروب نزدیک که ـ نیست یادتان شما ـ بودند هایی باجی خان خاله قدیم روزگاران در

 پری و خانم زری. گذاشتند می صفحه زمان و زمین سر پشت و نشستند می هم دور)یا کنار دیوار(  کوچه وسط

 کردن پاک با زمان هم و ریختند می طبق روی را محل زورت و زارت و آمار خانم، سوسی و خانم زی زی و خانم

 .کردند می share  هم با را ور آن و ور این لهمح هفت و خودشان ی محله اخبار آخرین ،سبزی یا لوبیا نخود

 برندارند را دیگران آمار و نکنند فضولی اگر که کسانیهستند . ندارد کم ها باجی خان خاله این از هم اینترنت

 دیدی» که کردن زر زر و  غرغر و شدن جمع هم دور دیگران، برای گذاشتن صفحه. شود می سقط شان بچه

 و «خواهر؟ نیست یادت تو بود، نوشته دیگه چیز یه جا فالن پیش دوسال یادمه خودم من؟! نوشته چی فالنی

 که هم موارد این. دارند افشاگری و آمارگیری به عجیبی تمایل ها خانم عمه این. دست این از مزخرفاتی

 .کنند می افشا را یکدیگر همه. هستند ما امروز غالب فرهنگ بروم شان قربان

 

 را مطلبی ولی زند نمی سر من سایت به چون ندیده وبالگم در را مطلب فالن که گفت می ییک: جذاب مثال یک

 باالتر خط دو فقط نخست مطلب آن که بود این جالب ی نکته. داشت یاد به واو به واو بود آن در او خود اسم که

 این البته. بودند هم ارکن و کوتاه پست یک از بخشی دو هر واقع در و داشت یاد به ایشان که بود مطلبی از

 .فرمودند می نفسی شکسته هستند قهاری بسیار آمارگیر که عزیز دوست

 

 ورزشکاری اخالق

 برنامه مفلوک مجری با مصاحبه وقت ،عزیز کنندگان شرکت که دانید می باشید دیده را زورمندان ی مسابقه اگر

 آقا بله آقا» ...و بیفتند پایش به که مانده کم و اورندبی «آقا» یک گویند می که ای کلمه هر ازای به ناچارند انگار

 را مجری همان است کافی ولی، .«...آقا رعیتم آقا، پدرتم نوکر آقا، مخلصیم خیلی آقا، دارم دیدگی آسیب آقا من

 دور یک را او اشاره، انگشت ی اشاره با که است وقت آن بکند ها این به چپ نگاه او و بیاورند گیر دیگر جایی

 دروغین و ساختگی ادب آن به نه. کنند می یکی را تهش و سر و چرخانند  می أمبد النهار نصف حول قمری شمسی

 در. نباشد مراد وفق بر چیزی ترین کم وقتی زدن هم به کافه و خروش و خشم به نه و کراتینی پهلوانی و

 خودتان که دارد وجود گویی اباطیل این از پرشماری های نمونه هم... و کشتی و فوتبال مانند  دیگر های ورزش

 .دانید می بهتر



 اختاپوس پند این و کند باور که کسی ابلها. ساختگی های ارادت و دوگانه رفتارهای این از است پر هم اینترنت

 مخ با بدهند جاخالی یا شوند خسته اگر که برند می دست سر را تو که ها آن از بترس» که کند فراموش را حکیم

 .«است تر مطمئن که برو راه خودت پای روی کرد، خواهی طسقو

 مضمون این به کوتاه یادداشتی کاغذی تکه روی ،نبود خانه او و رفتند می کسی ی خانه در به وقتی پیش ها سال

 به در الی از کاغذ افتادن جریانِ این گاهی. «نداشتید تشریف آمدیم» که گذاشتند می در الی و نوشتند می

 در نداشت دوست دلیلی هر به و بود خانه در واقع در که خانه صاحب های چشم توسط live صورت به نهخا درون

 نامطلوب عناصر کردن دودر به شایانی کمک تصویری های آیفون تکنولوژی، پیشرفت با. شد می مشاهده بازکند را

 .کردند

 و اخالق تا روزمره زندگی ی شیوه از؛ دهد می قرار تأثیر تحت را انسان زندگی ابعاد ی همه تکنولوژی پیشرفت

 خواهم می. ندارم ای حوصله و وقت چنین فعال چون نیست باره این در تحلیلی ی مقاله یک نوشتن قصدم. رفتار

 شخصا. کنم بازگو را گویی دروغ و یکدیگر دادن فریب برای تکنولوژی با ها انسان تطابق از بامزه ی نمونه چند

 .م ا شده گزیده خسورا این از بارها

 

 موبایل

. شد بدل دارند دیگران پیچاندن به شدیدی گرایش که کسانی برای تازه دردسری به آغاز در همراه تلفن

 .اجراست قابل ،نامطلوب تماس یک با مواجهه هنگام در متنوعی های گزینه

 

 فرد به زدن تودهنی برای کار این کرد، reject را تماس دکمه، یک دادن فشار با و کامل آرامش با توان می -۶

 محبوبیت زمان مرور به و هاست شیوه ترین بدوی از یکی این. است شیوه ترین مناسب او تحقیر و یرندهگ تماس

 .برود کار به تواند می زیاد بدویت و خشم و نفرت موارد در هم هنوز ولی داده دست از را خود

 

 حقارتی میزان روش، این در. درآورد silent حالت به را یگوش زنگ صدای دکمه یک دادن فشار با شود می -۸

 آسان بسیار عملی لحاظ از است، قبلی شنیع روش از تر کم مراتب به شود می تحمیل گیرنده تماس فرد به که

 ای جلسه در ندارید، اعصاب هستید، خواب که وقتی مثالً. کرد استفاده آن از توان می معذوریت موارد در و است

 دیدن با برده نام های وضعیت از شدن فارغ از پس و ...و هستید کار روی یا تو هستید، مستراح در هستید،

 تماسی اولین با مردمتر  بیش. بگیرید تماس او با توانید می نیست گهی آمارتان اگر گیرنده تماس فرد ی شماره

 بعد دقیقه بیست یا ده به را بعدی استم و دهند نمی راه سر به بد فکر شود نمی ریجکت و ماند می پاسخ بی که



 و ساعت چند از بعد. دهند می انجام ساعته چند روند یک در بار پنج چهار حداقل را کار این و کنند می موکول

اگر طرف را دوست داشته باشید . است میان در مشکلی که کرد شک توان می کم کم نظر مورد فرد تماس عدم

 یک ماند پاسخ بی اگر و الیؤس اس ام اس یک غالباًمشکلی پیش آمده باشد. شوید که نکند برایش  نگران می

 فرق ها اس ام اس محتوای و لحن ،افراد ی رابطه به بسته آن از بعد. هستند بعدی های گزینه آمیز طعنه اس ام اس

 قرارش تفقد ردمو مجازید... و کرده دودرتان یا فراری، تان دست از و باشد بدهکار شما به طرف اگر. کند می

 .دهید

 

فرمایید که  تصدیق می. کرد off را گوشی بعدی تماس از جلوگیری برای و زنگ یافتن پایان محض به دشو می-۸

 کارآیی نفرت میزان دادن نشان یا و تحقیر برای ۶  شماره روش چون هم و است آمیزی توهین و ضایع بسیار روش

 در که داد انجام توان می هم اول تماس همان دادن رخ از قبل را کار این. است ای دنده چرخ و بدوی روشی. دارد

 .است موهن بسیار وگرنه شود مشکلی ایجاد نمی باشید نداشته طرف با قبلی قرار اگر صورت این

 

 برقراری» پیغام تا کرد جدا سریع را گوشی باتری گوشی، کردن خاموش بدون زنگ، پایان از پس توان می  ـ۴

 همان دادن رخ از قبل و تماس یک بینی پیش با را کار این. بدهد مقابل طرف خورد به «باشد نمی مقدور تماس

 .داد انجام توان می هم اول تماس

 

 دارید سراغ که نابدتر هرچه و چپ … به کردن دایورت برای ها شماره و کدها اقسام و انواع از توان می  -۷

 برای و کند فراهم نیز را مزاح اسباب گاهی تواند می و است متنوع و نوآورانه بسیار  روش این. کنید استفاده

 رسد چه بگیرد را شما ی شماره نتواند حتی او که کنید کاری توانید می مثال . رود کار به مقابل طرف با شوخی

 راه در بتهال و ام کرده استفاده زورگو آدم یک علیه و بار یک اخیر trick این از شخصا. بشنود پیامی که این به

 . خیر

 

 به موظف یا و هستید کسی مدیون یا و بدهکار و مقروض که وقتی ۸ و ۶ های روش از جداً: بندی جمع حاال و

 طرف که هرچه الیق صورت این در چون نفرمایید استفاده کنید، می فرار آن از دارید و هستید ای وظیفه انجام

 جز چیزی و باشد گرانقدرتان ی عمه تایید مورد تواند می تنها اریدپند می زرنگی چه آن. هستید کند نثارتان مقابل

 .باشید بستانکاری و طلب موضع در که کنید استفاده صورتی در فقط ۸ و ۶ های روش از. نیست حماقت



. کنید استفاده ۷ یا ۴ روش از ندرت به و ۸ روش از ندارید را کسی به دادن پاسخ قصد دلیلی هر به واقعاً اگر

 رکب راحتی به هم ۷ روش در و دهید می دست از را موبایل از استفاده امکان شما ۴ روش در که کنید توجه

 .کند دریافت را Delivery پیغام و بفرستد اس ام اس یک مقابل طرف که است کافی خورید، می

 

 میل ای

 به اگر. دارد وجود پیچاندن برای تری کم تنوع است امروز ارتباطی ابزارهای ترین مهم از یکی که میل ای ی درباره

 .دارید رو پیش پاسخ پنج شوید رو هروب مقابل طرف اعتراض با و ندهید پاسخ میلی ای

 

 .نداشتم دسترسی اینترنت به -۶

 .ام نکرده چک را باکسم میل است روزی چند -۸

 .دستم نرسیده چیزی فرستادی؟ میلی ای مگه  -۸

 .کردم پاکشون نخونده هم من و ها اسپم یقاط ،فولدر اسپم توی رفته شاید  -۴

 زوره؟ مگه. بدم جواب یا بخونم نکشید عشقم و دیدم میلتو ای -۷

 

 مقابل طرف سوی از درنگ بی درخور، و مناسب ی جمله احتماالً و کند می یکسره را تکلیف که ۷ ی گزینه

 خواهید  می چه چنان ولی. باشند نامعتبر ای معتبر توانند می شرایط به بسته ۸ و ۶ ی گزینه. شد خواهد تان حواله

 احتیاط با باید نیفتید تا و تک از و کنید حفظ چهره بر چنان هم را «خوبه آدم» صورتک گفتن، دروغ عین در

 میل ای ی فرستنده که این امکان تکنولوژی لطف به امروزشاید ندانید که . شوید رو هروب ۴ و ۸ های  گزینه با فراوان

 اگر که است این من ی توصیه. است شده فراهم سادگی به شود باخبر امر این از شما توسط شدنش باز محض به

 این در! نکنید باز را آن اصالً ندارد چندانی اهمیت تان برای بپیچانید خواهید می که طرفی میل ای محتوای

چون طرف  .تر بیش نه و بار یک ایبر هم آن کنید، استفاده ۴ و ۸ های گزینه از آسوده خیالی با توانید می صورت

 های کارآیی نخواهند داشت. تات فوروارد خواهد کرد و دیگر این گزینه میل را برای دوباره ای

 و ها دروغ و باشند متشخص کنند می سعی کم دست هنوز که است هایی آدم برای تبصره و احتیاط همه این البته

 اید  سرکشیده اید داده قورت که معرفتی و حجب سر آب لیوان دو راگ وگرنه کنند توجیه را شان های بازی دودره

 .تر موفق و تر محبوب گوتر، دروغ هرچه. ندارید ها جنگولک این به نیازی ترین کم

 

 



 نوشتن و خواندن بر هایی نکته 

 

 پیش گاهی. گیرند می پا دوباره و شوند می خراب مدتی یک دارند؛ پریودیک کیفیت دنیا، این امور از بسیاری

. دارد می برم وحشت ها وقت جور این. رود نمی دو هر یا خواندن کتاب یا دیدن فیلم به دلم و دست اصال که آید می

 .دارد ادامه چنان هم چرخه این و. گردد برمی خوب حس آن دوباره گذرد می که مدتی اما

 با قیاس قابل ابدا و اصال آن های آموزه و است سرگرمی برای ابزاری درنهایت دیدن فیلم که بگویم صادقانه اما

 هم مفاهیمی همان و نیست رسانی آگاهی سینما ذات اصال. نیست  کتاب ی مطالعه از برآمده آگاهی عظیم حجم

 را مؤثر و منسجم ای اندیشه توانند نمی هرگز کند می منتقل مخاطب به ناآگاه و آگاه ذهن بر تأثیر طریق از که

 منتقل و ثبت را اندیشه «فیلم نقد» نماید؛ می رخ «فیلم نقد» قالب در نوشتن امر که جاست این. )دهند شکل

 (کند می

 سر اول است، مغز دمبل مطالعه نجدی، بیژن نازنین قول به. )کرد مطالعه باید ذهن ماندن تازه و پرورش برای

 همیشه تا بزنی دمبل ابد تا یدبا. است اعتیاد جور یک. شود می نافرم دوباره کنی ولش اگر ولی آوردش می فرم

 روزی محبوبم ی نویسنده کتاب فالن آیا بمانم منتظر توانم نمی دیگر که ام شده ولعی دچار اخیرا.( باشی فرم سر

. است نابی و یکه ی تجربه. خرم می جان به را انگلیسی زبان به خواندن سختی رو این از. نه یا شد خواهد ترجمه

 ها ترجمه مدیون را مان های دانسته از بسیاری تردید بی ولی رود می دست از اییچیزه ترجمه در البته صد

 بس است کاری عشق، سر از اغلب آگاهی، و اندیشه تکثیر. هستند نازنینی بسیار های انسان ها مترجم. هستیم

 .نیست گزاف آن بر «مقدس» اطالق که ارزشمند

 دوستانی پزشکم، دوستان جز. رسیده بحرانی حدی به ایرانی ی اموخته دانش های جوان در مطالعه وضعیت امروز

 نه هم آن( لیسانس فوق همان) هستند خود ی رشته ارشد کارشناس و باهوش شدت به هایی انسان همه که دارم

 مطالعه با ای میانه ترین کم انگیز حیرت شکلی به تیزهوش، مهندسان و پزشکان این اما. اش آزادی دانشگاه نوع از

 و ام نوشته بارها. دارد آشکاری منفی نقش هم اینترنت متاسفانه میان این در. کنند می تحقیر را آن حتی و رندندا

 و گردی اینترنت سهم از: هست شان رستگاری به امیدی هنوز که ترم جوان دوستان برای دیگر بار یک هم این

 ی جنبه تر بیش داستان، و شعر ی مطالعه .بخوانید کتاب ساعت یک کم دست روزی و بزنید تان بازی بوک فیس

 آن به که هست ای حوزه حتما. نیستند ها این خوانی کتاب از مرادم طبعا و( دیدن فیلم مثل) دارند سرگرمی

 و ... شناسی جامعه شناسی، روان فلسفه، ورزش، ادبیات، تئاتر، سینما، سیاست، تاریخ،: باشید مند عالقه

 



 تالش و ذهنی اغتشاش جز چیزی هایش حرف الی البه متاسفانه و خواندم فیلم تقدمن یک با وگویی گفت اخیرا

 در کار اشکال. ندیدم موسیقی گروه چند نام و آجیل جور همه های فیلم نام کردن ردیف برای وقفه بی

  کردن یفرد نام این ی شیادانه ی جنبه و نیست بیش فریبی هم آن که) بازی  فیلم اهرم با فیلم نقد: جاست همین

 دشواریاب مهارتی که) «نوشتن» از ناکافی شناخت و اندیشه فقدان دلیل به( شده برمال بارها ها، فیلم دیدن بدون

 .رسد می روانگردان موهوم احکام صدور و گویی هذیان به( ندارد دیدن فیلم جویی لذت با نسبتی ترین کم و است

 هم آن نویسندگی جور یک نقدنویسی: است این کنم می وشزدگ نقدنویسی عاشق های جوان به که ای نکته اولین

 زندگی، ی تجربه و اندیشه فقدان جز هاشان خیلی متاسفانه و بنویسی؟ بلدی. است اش جدی خیلی نوع از

 برای عرصه این به ورود برای شان عالقه دلیل وصف، این با و. ندارند هم نویسندگی ی قریحه از ای بهره ترین کم

 .است راز یک مثل من

 مخاطراتش و زندگی ی تجربه خواندن، کتاب حتی و دیدن فیلم از فراتر که ام نوشته هم تر پیش: آخر سخن و

 و قراردادها از برخی کرد؛ زندگی باید. دهد می شکل نویسنده یک برای را آفرینندگی و اندیشه وجوه که است

 در است؛ دیگر جای  آن نوشتن اما. ازدحام وسط ست؛جا آن زندگی. رفت مردم میان به و گرفت نادیده را مرزها

 .ازدحام های تجربه و ها خاطره از انباشته اما آرام و پذیر دل خلوتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 داستانک

 

. زد ای ضربه رو پیاده کنار فاضالب ی دریچه به عصایش با. برداشت را کالهش. کند تازه نفسی تا ایستاد پیرمرد

 .«است رفتنی دیگر پیرتان پدر! من های بچه سالم: »زد فریاد و دریچه روی شد مخ و نشست دوزانو بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سینما و شناسی روان ی درباره

 

 
 

 تصویر جان/  جان تصویر

 

 استقرار دانش ساحت در دومی و هنر ساحت در اولی که بدانیم مفاهیم از گستره دو را شناسی روان و سینما گرا

 در هم این از بیش و کنیم بندی تقسیم توانیم می گوناگون های شیوه به را ساحت دو این کنش برهم یابد، می

 .داختپر اساسی و جذاب ی مقوله این به توان نمی کوتاه چنین یادداشتی

 مشترک فصل در که است کاوانه روان های خوانش برای مطلوب و مناسب بستری هنر، یک مثابه به سینما

 در مختلف، های حوزه اندیشمندان از بسیاری. کند می فراهم هم را فلسفی خوانش امکان روان، و جسم ی فلسفه

 برآیند تماشاگر، بر سینما هیپنوتیک اثر از بارت روالن تحلیل مثالً. اند نوشته سینما اثرگذاری های شیوه باب

 بیان سینما جادوی ی درباره هنر، تحلیلگران هم و سینماگران هم که است پرشماری آراء خواندنی و جامع

 ی شناسانه جامعه/روان های جنبه سینما، هنری وجه کنار در که اند بوده هم ژیژک اسالوی چون کسانی. اند کرده

 ی دهه یک در که «سینمادرمانی» جنبش. اند کرده بررسی سودآور، و هنگفت نعتص یک جایگاه در را آن

 که است روندی فرآمد شده، بدل شناسی روان علم از ای زیرشاخه به و گرفته خود به آکادمیک سازوکار گذشته

 به سینما. ندک می ارزیابی هنر کارآمدترین و گیراترین عنوان به تماشاگر، روان بر اثرگذاری باب از را سینما

 پررنگش نقش و هالیوود هژمونی که چنان است؛  تحلیل برای مناسبی محمل هم بانفوذ و مؤثر ای «رسانه» عنوان



 و اجتماع سیاست، ی حوزه گران تحلیل برای جدی ای مناقشه هماره بینی، جهان و الگو یک دادن شکل در

 .است بوده شناسی روان

 دست به شناسی روان از سینما که تصویری در تحقیر و هجو باالی حجم. هبود سینما مظروف گاه شناسی، روان

 خودش مردم، های توده در غالب باور مانند سینما در درمانگر روان و شناس روان. است برانگیز تأمل عمیقاً دهد، می

 ساز یلمف مثالً اگر نیست عجیب. است مضحک و برانگیز ترحم فردی و ها، عقده و ها سستی از ای مجموعه

 عریانی و( دیگر ساختنی نو از برای خودویرانگری بخوانید) خودبیانگری مرزهای آلن وودی چون اندیشمندی

 نیازمند و مجنون درمانگر روان تصویر اما بکشاند، کاوی روان و شناسی روان هجو به را کار و بدرد هم از را روان

( اروس در سودربرگ استیون اپیزود تا هیچکاک ی شده طلسم از) کمیک چه و جدی رویکرد در چه درمان،

 تقریباً اما تر آسان ظاهر به نقضش موارد بیان و دهد می شکل را بلندباال ای سیاهه که است فراگیر سینما در چنان

 .طلبد می دیگر یادداشتی خود وضعیت، این چرایی تحلیل. است محال

 

 به باال بندهای مباحث که ام کرده منتشر «فیلم» ی امهماهن در «سینمادرمانی» موضوع با ای پرونده تر پیش

 وجهی یادداشت، این ی ادامه در خواهم می اما. دهم می ارجاع آن به را مند عالقه ی خواننده و آمده، آن در تفصیل

 لطف به روان های وبم زیر شناخت. بگذارم رو پیش را شناسی روان و سینما ی مقوله دو از جویانه تعامل و مثبت

 از هم سینما طبعاً که آورد بار به نویسی درام برای ای تازه های مایه  دست شناسی، روان دانش تعمیق و گسترش

 اختالل یک بر شان درام بنای که است درخشانی و ماندگار های فیلم اش نتیجه. نیست و نبوده بهره بی موهبت این

 سوسیال آنتی شخصیتی اختالل به که( لروی ینمرو) بدذات چون کالسیکی های نمونه از: است روانی مشخص

 به اتوبوسی یا دهد، نمی نسبت اهریمنی و ماورایی عوامل به را شرارت و پردازد می کودک یک( ضداجتماعی)

 های نمونه تا کرده، دراماتیزه گیرا شکلی به را( افسردگی/ شیدایی) دوقطبی اختالل که( کازان الیا) هوس نام

 قول به یا) اسکیزوفرنی یک هر که( هاوارد ران) زیبا ذهن یک ،(فینچر دیوید) مبارزه باشگاه چون متأخری

 دوشخصیتی اختالل متنوع کارکرد مثالً یا. اند گرفته کار به متفاوت ای زمینه در را( شیزوفرنی ها فرانسوی

 کار ماشین ،(روروم جرج) تاریک ی نیمه ،(کوئپ دیود) مخفی ی پنجره چون هایی فیلم در( شخصیت انفکاک)

 ها نمونه. است کرده خلق معما و دلهره از سرشار هایی سایکودرام که …و( آجا الکساندر) پرتنش ،(آندرسن براد)

 سینما در پذیری دل و شاخص بسیار کارکردهای نادر، و شایع روانی های اختالل ی همه تقریباً و پرشمارند بسیار

 .اند کرده پیدا



 در که مؤثری نقش از فراتر ،(جنون معادل) گسیختگی روان و( خلقی اختالالت معادل) نژندی روان اما

 دارند روایت ساحت گسترش در تر اساسی نقشی اند، کرده ایفا( سینمایی چه و ادبی چه) ها درام پردازی شخصیت

 گویی، قصه و گری روایت زمان، گذر در. کنم می بسنده ای اشاره به مجال، این در و است واکاوی نیازمند عمیقاً که

 به قطعیت، و تمرکز و ثبات ی سامانه و منزلگاه از کالسیک، اندیش مطلق های انگاره و ها چارچوب از برگذشتن با

 از دیگری های ساحت سینما که بود گونه این و. رسید تردیدافکنی و واپاشی و تزلزل سامانِ بی وسعت

 یا و سورئالیسم لزوماً مرادم. نبودند متعارف و مرسوم الخی حتی و منطق تابع که کرد تجربه را گری آفرینش

 گرایشی و است گسیختگی ازهم و نژندی بر بنیادشان که گویم می سخن هایی تجربه از. نیست فانتزیک های فیلم

 «چیز» یک گرداگرد که هایی تجربه ندارند؛ دراماتیک تمرکز برای عینی و مشخص ای نقطه و ثبات، و استقرار به

 منطق.  …و( لینچ دیوید) مالهالند ی جاده تا( رنه آلن) باد مارین در گذشته سال از اند؛ گرفته شکل جودنامو

 متنی درون پیوند و نشینی هم کیفیت برای توصیف ترین مناسب شاید «خواب» منطقی بی بگوییم تر درست یا

 هم( بونوئل لوییس) اندلسی سگ تا بگیریم که را ضدروایت این ردپای. است هایی فیلم چنین رخدادهای خرده

 است کیفیتی تر بیش دانست؛ مند زمان توان نمی را روایتگری از شیوه این که روست این از. برویم عقب توانیم می

 .است علیت و منطق از جدا سطحی در حرکت حاصل که

 

 بوده اندیشه گوناگون ایه حوزه کنجکاوی و تعمق محل همواره بودنش، فراگیر و ای رسانه سرشت دلیل به سینما

 و تن خستگی از و زند؛ می نقبی هم روان و کالبد به سینما بر اش گسترده تحلیل در( فیلسوف) دولوز ژیل. است

( ساز فیلم) کراننبرگ دیوید دیگر، سوی در و. نویسد می( انسان مغز به نسبت) بیرون و درون دنیای دوگانگی

 تا نظر از. بخشد می عینی صورتی هایش فیلم در مستمر شکلی به را نروا و جسم کارکرد به مربوط های نظریه

 .است «روان» جذاب و پیچیده ی مقوله آن تبع به و انسان تحلیل و تصویر برای مناسبی قلمرو سینما عمل،

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذهنی محتوای به دسترسی تکنیک سه

 
. شوید آشنا تر بیش اش سلیقه و فکر طرز اب و بشناسید تر بیش را نفر یک دارید دوست که آید می پیش گاهی

 شما کنید فرض یا و دهد می نشان نیست که جوری را خودش معموال یا و است خودداری آدم طرف، کنید فرض

 و بنوشید ای قهوه بنشینید هم با جایی تا گذارید می فرار او با. بزنید محکش خواهید می یا و اید کرده شک او به

 .کنید باز را صحبت سر

 کار به مقابل طرف ذهنی محتوای به رخنه برای کاوها روان که کنم معرفی شما به ساده تکنیک سه خواهم می

 آدم مقابل طرف اگر که کنید توجه باید البته بگیرید کار به الزم مواقع در را ها آن توانید می هم شما و برند می

 .ندهند جواب ها تکنیک این شاید و شود می کم تان موفقیت احتمال باشد باهوشی خیلی

 

 اول تکنیک

 به بسته جواب های سوال. کنید خودداری مطلقا بسته جواب های سوال بیان از کنید، طرح باز جواب های سوال 

 ی درباره را مقابل طرف فکر طرز خواهید می اگر مثال. است خیر یا بله جوابش که شود  می گفته هایی  سوال

 که داد جواب اگر «چیه؟ ها رنگ ی  درباره نظرت: »بپرسید و کنید شروع ممکن سوال بازترین از بدانید ها رنگ

 برام» یا «ندارم نظری:» گفت مثال و کرد امتناع دلیلی هر به یا نداشت حوصله اگر ولی است یار شما با شانس

 کنی می فکر: »بگویید ترتیب به ببازید را خود که این بدون شما «چیه؟ احمقانه  سوال این» یا «ندارن اهمیتی

 و «است؟ احمقانه سوال این چرا کنی می فکر» یا «ندارن؟ اهمیت برات چرا کنی می فکر» یا «نداری؟ نظری چرا

 مقاومت که ها آن. شکنند می را شان دفاعی گارد نهایتا استراتژی این برابر در ها آدم اغلب. ترتیب همین به

 تان صبوری نباید که است این در شما موفقیت راز که نبرید یاد از. ردک شود نمی شان کاری حال هر به کنند می

 .کنید طرح باشد خیر یا بله پاسخش که سوال یک حتی و بدهید کف از را

 ی درباره نظرت خودت اصال» بگوید و برگردانَد شما به را آن شما، سوال به پاسخ جای به مقابل طرف اگر حاال

 رتظن» بپرسید آخرش و بگویید ها رنگ ی درباره را نظرتان شما. نبازید را تانخود هم باز شما «چیه؟ ها رنگ



 دام به را شما دارد او «مخالف؟ یا موافقم که بدونی خوای می» :پرسید طرف اگر «چیه؟ زدم که حرفایی ی درباره

 حرفام ی درباره نظرتو خوام می نبود، تمخالف و تموافق منظورم! نه» :بدهید جواب گونه این باید شما. اندازد می

 گرفتن به اگر و ندهید جواب مقابل طرف ی بسته سوال  هیچ به هم شما که است این دوم استراتژی پس «بدونم

 ش درباره بده فرصت من به. جالبیه الوس» بدهید جواب این مثل هایی جمله با کرد اصرار خیر و بله پاسخ

 باز جواب طرف لحظه این در و باشید شانس خوش اگر. «اشه؟ب چی من جواب کنی می فکر تو کنم، فکر تر بیش

 یک وارد شما «نداره اهمیتی هیچ برام نظرتو: »بگوید اگر ولی شوید می نزدیک خود هدف به شما بدهد شما به

 .کنید تالش تر بیش باید و اید شده معیوب سیکل

 گواه که او ضعف دلیل به نه این داد ابجو شما به حال هر به و شکست اش دفاعی گارد کسی اگر :مهم ی نکته 

 .دارد پاالیش و رهاسازی به میل طبیعی طور به انسان روان. است او روانی سالمت بر

 انسانی عمیق پیوندهای برای مناسبی انسان شکند نمی قیمت هیچ به را اش دفاعی گارد که کسی :نتیجه 

 تجارت و کار برای شریک جویو جست در که کسانی یا و دارند ازدواج قصد که کسانی برای نکته این. نیست

 .دارد اهمیت خیلی هستند

 جنس مرگ، پدر، مادر،: است مناسب بسیار شروع برای بنیادی های موضوع این ی درباره باز پرسش :توجه

  .مخالف

 

 دوم تکنیک

 

 :کند تعریف تان برای دیده که را خوابی ترین عجیب بخواهید مقابل طرف از

 .است احساس از بهره بی و حسابگر و منطقی آدمی احتماال او بیند نمی خواب گزهر ویدبگ اگر -۶

 .ندارد باالیی هوشی ی بهره احتماال او ماند نمی یادش به چیزی ولی بیند می خواب زیاد بگوید اگر -۸

 و پرتنش فردی احتماال او کند برجسته را یکی تواند نمی و دیده زیادی عجیب های خواب بگوید اگر -۸

 .بگردید هایش خواب مشترک ی نقطه دنبال به. است مزاج دمدمی

 مهمترین از مهمی سرنخ احتماال او کند، تعریف خوابش ترین عجیب عنوان به را مشخص خواب یک اگر -۴

 خوابی همچین چرا خودت نظر به! » بروید باز سوال سراغ به سریع. است داده شما به اش ذهنی ی مشغله

 «دیدی؟

 

 سوم کنیکت



 

 چیست؟ اش کودکی دوران ی خاطره بهترین بپرسید مقابل طرف از

 .شکننده و متزلزل بسیار شخصیت با است فردی او ندارد یاد به خوبی ی  خاطره هیچ اگر -۶

 طرف معمولی آدم یک با بدهد ترجیح تواند نمی را کدام هیچ ولی دارد زیاد خوب های خاطره کند می ادعا اگر -۸

 .هستید

 محتوای از مهمی سرنخ افسوس، با حتی یا و کند تعریف شوق و ذوق با را مشخص ی خاطره یک اگر -۸

 ...«کنی می فکر چرا! » بروید باز سوال سراغ سرعت به. داده شما به اش  ذهنی

 

 یک به رسیدن مهم دارند، باالیی احتمال ولی نیستند قطعی اصال سه و دو تکنیک در شده گفته موارد :توجه

 .است باز سوال طرح برای سرنخ

 میان از البته. کنند می ریزی ن برو را فرد یک شخصیتی ساختار از توجهی قابل بخش پاافتاده پیش های تکنیک این

 باشید، داشته هم تفسیر قدرت البته و کنید تفکیک را  اهمیت بی و معنادار های گزاره بتوانید باید ها جمله انبوه

 . زیرک هکارآگا یک مثل درست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ناگزیر نویسنده« من»

 

 

 کرد( تا خیالی مکدر نشود کرد )جعل می باید این تصویر را هم کراپ می« نم»

ای هست که از دل هر نوشتار خطر را  همیشه بازدارنده تواند به قدر کفایت بنویسد. وقت نمی هیچ« من»

نویسنده همواره در برزخ است. تابوهای اجتماع زیستگاه نویسنده و تابوهای « من»کند.  زد( می کش )گوش پیش

دهند. ننوشتن عارضه  شتابند و حد و مرز نوشته را در قلمرو آگاهی شکل می نهاد نویسنده به یاری هم می درون

کند  کند. سازش می اندیشی می کند. مصلحت روهای ناخودآگاه نیست. نویسنده در هر سطر مصالحه میجانبی نی

 تا چیزی بسازد. وگرنه، خودش ویران خواهد شد.



اجازه ندارد خودش را در قلمرو متن رها کند. نیروهای بازدارنده، پیشاپیش با تیغ آخته بر درگاه هر سطر « من»

های  حتی نامش را باید به فراموشی بسپارد. چشم« من»شود.  یب است که متن اخته میاند. به این ترت ایستاده

نوزادی  چون همناگزیر است خودش را پیوسته بکشد و « من»اند.  ناظر و نگران، مراقب حد و حدود نام نویسنده

ای( ماه  طان بداند مردهکه شی گذاری برسد )پیش از آن نام از زهدان متن سر برآورد و ضجه بزند. تا موعد نام بی

 عسل نویسنده است.

های جسمانی نویسنده  ها که نوشتار را به تجربه برای عاشقانه نوشتن باید حواسش جمع دو گروه باشد: آن« من»

در منجالب « من»ضررند.  و ذی  نفع ها که در حقیقت یا صناعت عاشقیت نویسنده، ذی کنند، و آن تفسیر می

 آفرینش بی و تکاپویش برای آشکارسازی گوهر نوشتن و جداسازی آن از جریان راکد  تفسیر گرفتار است. همه

 شخص اول روایت هر در ننویسد، هم عاشقانه «من». است تفسیر باتالق در تر بیش رفتن فرو حکم در زندگی،

 این هایش، انهادهو و ها نهاده همه با او، خود مضطرب نهاد و مردم نهاد قدرت، نهاد. باشد تفسیرها مراقب باید

گاهی از خودخوری و خودبازدارندگی، خسته « من»کنند(.  آموزند )فرو می نرمک به او می نرم را خطیر وظیفه

نویسد. پس از آن او مطرود قبیله است؛ سنگسار  کند؛ درست زمانی که همه چیز را می شود و خودکشی می می

ای  میم بگیرند که به سروقتش بیایند یا نه، از او جز الشهکه قوای قهریه متوجه شوند و تص دیگران. پیش از آن

های مهربان به عنوان اولین سد دفاعی جامعه، از سر تعهد و  در صالت ظهر بیابان نمانده. خود آدم

 دهند. پذیری و اخالق، ترتیبش را می مسئولیت

تر از وهمی  حقیقت چیزی بیشپذیرد که باید )مجبور است( مراقب پرسونای دیگران باشد.  تلخی می به« من»

ها و حس  باید بداند خنده و گریه صورتک« من»ناپذیر نیست. سیب آدم است؛ کلید طرد و سقوط.   مقاومت

در شکاف میان « من»بردارد.   بسته نباید خدشه های متعهد و مسئول و هم پذیر ازدحام مهربان آدم دل

سنگ مرگ است؛ به یک دلیل ساده:  افشای حقیقت همهای متعارض هم جایی برای خزیدن ندارد.  بسته هم

 های متقابل نیست. بسته یک از هم حقیقت نزد هیچ

خواست الشخور باشم. نه کسی از  اگر قرار بود پس از مرگم در قالبی دیگر به دنیا بیایم، دلم می»گوید:  فاکنر می

هرگز کسی مزاحمش نیست و خطری او را او نفرتی دارد، نه دوستش دارد، نه نیازی به او دارد، نه حسرتی. 

کند گوهر کالم فاکنر را باید در  فکر می« من« »تواند هر چیزی هم بخورد. کند در عین حال می تهدید نمی

ها دارد، و نه  ها را دوست دارد، نه نیازی به آن ها دارد، نه آن خوانشی باژگون آشکار کرد: نویسنده نه نفرتی از آدم

برای « من»اند و خطری بالقوه و بالفعل تهدیدگر.  ها مزاحم نویسنده شان را بر دل. آدم دامک حسرت زندگی هیچ

کند، همان خوانش است. نیروهای بازدارنده درست  ترین خطری که تهدیدش می نویسد اما مهم خوانده شدن می

 .خواهیم می را تو الحص و خیر ما …آورند: به نفع خودت است که از همین مدخل با ژستی خیرخواهانه سربرمی

 کشد تا کشته نشود. ای خودش را می در هر نوشته« من»



 مناجات

 نشدنی هم اگر. بشود بگذار و بگذار کنار را بازی لج است شدنی اگر. ندارم تو برای ای ناگفته آرزوی من پروردگارا

 به دنیا که بخند. زنی یم لبخند فقط که تو صفای. کن بیرون سرم از جوری یک را فکرش و بفرما مرحمت است

 !واال! بخندد رویت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تو نیستی...
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 های دیگر رضا کاظمی به آدرس زیر بروید برای دانلود نوشته

 جا را کلیک کنید این

 

عنوان مجموعه داستان کوتاهی از رضا کاظمی  های فرامدرن کابوس

برای تهیه این مجموعه داستان  است که نشر مرکز منتشرش کرده.

( ۳۳۳۵۱۴۱۸توانید با شماره تلفن نشر مرکز ) قیمت می حجم و ارزان کم

تماس بگیرید یا به کتابفروشی این انتشاراتی )تهران، خیابان فاطمی، 

 روی هتل الله، خیابان باباطاهر( مراجعه کنید.  روبه
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