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حتما شما هﻢ با بعﻀی از زنان ایرانی روبهرو شدهاید که در ﺗمجید از گﺬشتهی خود ،چهر های را در مﻘابلتان
ﻗرار میدهند که هیﭻ شباهتی به آنﭽه که در آن لحﻈه میبینید؛ ندارد!
آنها همیشه یﮏ آلبوم نامرﺋی همراه خود دارند و هر وﻗت با ناشناسی بر خورد میکنند ،برا ی معرفی
چهرهی جوانیشان که دیگر ﻗابل رویت نیست؛ از آن آلبوم نامرﺋی کمﮏ میگیرند  .برای اﺛبات گفتههایشان هﻢ،
از خاطرههاﺋی استفاده میکنند که مﺜل کارتهای باطل شدهی اعتباری هستند .بدیهی است که طرف مﻘابل،
چهرهی ﺗرسیﻢ شده در خیال گوینده را نمیبیند  ،اما چارهای ندارد جز ،ﺗاﺋید او ،البته با ناباوری!
بله ...با ناباوری ...ولی شما فکر نکنید که آن زنها ،آدمهای دروﻏگوﺋی هستند ...بر خالف ﺗصور ما...
آن چه که میگویند عین حﻘیﻘت است.
مﺜال اگر یکی از آنها ادعا کرد که ) زیباﺗرین زن( در میان زنهای ﺗهران بوده است؛ حتما باور کنید .یا
اینکه هیﭻ زنی به شیکﭙوشی او در ﺗهران نبود؛ بیﺗردید نبوده و او بیهوده ﻏلو نمیکند.
مشکل ما در ﻗبول آن چه که می شنویﻢ این است که به محدودهی معاشرت و آمد و شد گوینده نگاه
نمیکنیﻢ .ما با شنیدن نام ﺗهران ،پایتخت بزرگ کشور پهناوری را مجسﻢ میکنیﻢ که جمعیت آن چندین میلیون
است .حال آنکه ،ﺗهران این زنها ،با چند خیابان و ﺗعداد کمی آدم ،مرز بندی میشود .ذهن ایستادهی آنها،
محلهای را که در آن زندگی کردهاند؛ "ﺗهران" میشناسد .گوﺋی "ﺗهران" در وجود آنها خالصه شده است.
در مسیر سادهی آنگونه ذهن" ،ﺗهران" از کیفیت شهری و منطﻘهای خودش بیرون میآید .ﺗهرانی که از
زبان آنها میشنویﻢ ،فﻘﻂ یﮏ اسﻢ و یا یﮏ ﻗسمت از نﻘشهی جغرافیا نیست" .ﺗهران " موجودیتی ورای این
حرفها دارد که فﻘﻂ زنهاﺋی را که مﺜال آوردم ،با ماهیت آن آشنا هستند.
طی پنجاه سال گﺬشته " ،ﺗهران" جوری عوض شده که دیگر خودش هﻢ ﻗادر به شناخت خودش نیست.
چند دههی پیﺶ ،فﻘﻂ دو سه خیابان اصلی ،اول و آخر شهر را به هﻢ وصل میکردند .اینﮏ همان خیابانها در
میان بزرگراه ها مدفون شدهاند.
"ﺗهران" در روزگار جوانی دشت وسیﻊ و یکﭙارچهای بود که آسمان آبی را با اهالی خود در ارﺗباط میگﺬاشت
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اما اکنون زیر پای انبوه برجها ...انگار له شده و آسمانﺶ را گﻢ کرده است ...
اگر از باال نگاه کنید ،آپارﺗمانهای شهر را خواهید دید که در میان ﻗشر ضخیﻢ دوده ،شبیه دندانهای
پوسیده ،کﺞ و کولهی پیر زنی هستند که امکان ریزش آنها شما را هﻢ نگران خواهد کرد .
بله ،ﺗهران همان زنی است که از زیباﺋی چهره و لباسﺶ در روزگاران کهن ،برای شما میگوید بیآنکه بداند
معیارهاﺋی که او را زیبا جلوه میدادند ،امروز نزد شما مردهاند.
ﺗهران ،در آن ایام ،بکر بود .جوان بود .ﺗازه بود.
ﺗهران ،زنی بود پر از آرزوهای ساده  .خبر نداشت که به ﻏیر از او ،زیبا رویان دیگری هﻢ در این جهان
هستند .مﺜل یﮏ اعالن ﺗبلیغاﺗی
بزرگ ،با ﺗن و بدن خوش آب
و رنگﺶ ،با مالحتی شبیه
روسﭙیان ﺗازه کار ،مردها را از
سراسر مملکت ،به ﺗماشا دعوت
میکرد .مردها هﻢ از شهرهای
دیگر میآمدند ﺗا او را ببینند یا که
در او بمانند.
اﻏواگر بود بیآنکه ﺗعمدی
در آن کار داشته باشد .حتا اگر
مردها عاشﻘﺶ نمیشدند؛ دل
کندن از او ،برایشان میسر نبود.
مردها همسر و فرزندانشان را از
شهرستان ها فرا میخواندند،
چادر زندگی را محکﻢ به زمیناش
میکوبیدند و یکی دو سال بعد ...آری ...لهجههاشان ،سنتهاشان و الجرم زادگاههاشان هﻢ به فراموشی سﭙرده
میشد.
ﺗهران ،رفته رفته ،همهی آوازهای محزون جهان را در خود بافت ﺗا در شﺐهای ساکت زمستان ،برای
عاشﻘانﺶ بخواند .او آموخت که چگونه روزها با ﺗاج رخشندهای برسر ،امکاناﺗی را بیافریند که عشاقاش در
جای دیگری آنها را نیابند  .پشت سر هﻢ زاﺋید .حتا در بعد از ﻇهرهای ﺗابستان ،وﻗتی که دراز میکشید ﺗا
چرت بزند و خستگیاش را از ﺗن به در کند ،پستانﺶ را میدیدی که در دور دست ،در انتهای افﻖ ایستاده است
و خیال میکردی که مایﻊ سفید رنگ حیات ،ﺗا ابد از نوک آن سر ریز خواهد شد.
گاه ،حرکات زشتی از خود نشان میداد و چون پتیارگان عمل میکرد آنﭽنان که زاﺋران ﻏریﺐ ،زهره ﺗرک
میشدند .اما بیشتر اوﻗات ،چهره چنان روشن مینمود که هر چه ﺗرس ،هر آنﭽه نا امیدی ،از مایه ﺗهی میگشت.
"
"
ب
س�ان ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶
ن� ن
صل�امهی رهآورد ش�ارهی  ،۱۱۹ت�ا� ت

) ( 75
مردها میآمدند و میرفتند نسل در نسل .و زنها از دور به ﺗماشایﺶ مینشستند .مردها هر ﺗکه از او را
کﻢ کمﮏ به هﻢ ،میفروختند .از او استفاده میکردند بیآنکه به زمان پیریاش بیاندیشند  .مﻘرراﺗی هﻢ که برای
استفاده از او وضﻊ کردند به خاطر خودش نبود ،پول اضافه به جیﺐ آنها میریخت.
با آن که گﺬر عمر از طراوﺗﺶ میکاست و هجوم و ﺗراکﻢ جمعیت ،صفای باغهایﺶ را از او میگرفت،
"ﺗهران" هنوز راضی بود و راضی کننده .مردها هنوز هﻢ ﺗوی کوچههایﺶ آهنگی را به سوت مینواختنند؛ کوچه
باﻏی میخواندند و به دنبال ﺗﻖ و ﺗﻖ کفﺶهایﺶ به راه میافتادند...
بعدها که پیرﺗر شد و پوستﺶ شل ،به دنبال زینت آالت رفت .آنهاﺋی که از حس ابتداﺋی او به خودنماﺋی
آ گاه شدند؛ فرصت را ﻏنیمت
شمردند و از این ور و آن ور
دنیا  ،مصنوعات پوچ به پایﺶ
ریختند .دکاندارها برای نمایﺶ
جنسهایشان روی دست هﻢ
بلند شدند و امان از او بریدند .
هر کس از راه رسید متاعی به سر
و گردنﺶ آویخت .به جای سبزه
و درخت ،دکان بود که همه جا
سبز میشد .ﻗهوه خانهها هﻢ از
برکت دکانها ،رونﻖ گرفتند و از
این دکان به آن یکی ،سینی چای
فرستادند .بعدا کافهها آمدند و
وﻗتی که نیاز مردها را در فﻀای
طربناک خود دیدند – بیشتر
به کسﺐ و کار ﺗشویﻖ شدند .از آن رو بود که به ﺗعداد کافهها هﻢ افزوده شد  .مساحت کافهها مﺜل جیﺐ
صاحبانشان بزرگ میشد .کافهها وسیﻊ شدند و اندکی مدرنﺗر ،بعد نام رستوران و کاباره به خود دادند.
دایرهی جمعیت هر ساله ﺗنگ ﺗرمیشد  .خارجیها هﻢ در یکی دو سیاحت ،عاشﻖ ﺗهران شدند  .آنها
که با آن جور ﻏریبه نوازی ،بیگانه بودند به اربابانشان خبر دادند که بهشت موعود "ﺗهران" است " .ﺗهران" هﻢ
خوش خوشانﺶ شد .گفت :بفرماﺋید .گفت :من منابﻊ این فرهنگ مهمان نواز و خوش گﺬران را در سفرهی شما
میگﺬارم  ،شما هﻢ مﻈاهر مدرنتان را برای من بیاورید که عاشﻖ ﺗﻈاهرم
همین روی خوش نمایاندنها ،هرجاﺋیاش کرد .البته باید اﻗرار کنیﻢ که اینچنین آلوده شدن ﺗﻘصیر
خودش نبود  .پای فرار نداشت .گیرش انداخته بودند .ﻗول میدادند که در ازای مهربانیها محافﻈتﺶ کنند.
داﺋﻢ او را از رﻗیﺐ ﺗرساندند .نﻘشهی نابودیﺶ را پیﺶ رویﺶ گﺬاشته بودند که اگر فالن نکند این اﺗفاق خواهد
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افتاد و اگر بهمان نکند آن دشمن ،علﻢ خواهد شد .خوب او هﻢ عادت کرد به ﺗن سﭙردن به آماج خواستهها زیر
پوشﺶ حمایت و اجبار  .آنﻘدر با این و آن جماع کرد ،از این دست به آن دست شد که خارجیها مجبور شدند
بیمارستان آمریکاﺋیها را هﻢ بنا کنند .بعدها ﺗعداد بیماران چنان افزایﺶ یافت که از هر گوشه ،بیمارستان و
کلینیکی سر در آورد.
آن روزها مردهای گران پوش و کالن پایه که او را نشانده بودند ،با اﺗومبیلهای رو باز ،به میان مردم
میآمدند و دست ﺗکان میدادند .پس از چندی اما با شیوع بازار دزدها و ناراضیها ،نتوانستند به کار شجاعانه
و خودنمایانهشان ادامه دهند  .ما هﻢ دیگر نتوانستیﻢ آنها را از نزدیﮏ ببینیﻢ
بله " ﺗهران " همینطور روی ﺗخت پر طمطراق خود نشسته بود و کﻢ کمﮏ داشت باور میکرد که ﺗافتهی
جدا بافته است .گاهی وﻗیحانه ،لودگی هﻢ میکرد و سر به سر مشتریها میگﺬاشت اما کماکان زیر سایهی
همانها چاق و چاقﺗر میشد .حتا ﺗوی گودیهای بر و بازویﺶ هﻢ آدم میخسبید .صبﺢ به صبﺢ بﭽهها از سر
و کولﺶ باال میرفتند  .ﺗا ﻇهر ،دوره گردها روی ﺗنﺶ پا میکوبیدند و نعره به بامها میفرستادند .ولی همیشه
ﺗنگ ﻏروب ،کوچهها آرام میگرفتند و بعد از دو سه ساعت در ﺗاریکی گﻢ میشدند.
آنوﻗتها شﺐهایﺶ فﻘﻂ مال مردها بود  .آنها که اهل ﺗاریکی بودند در رویای برکتهای او به خواب
میرفتند و آنهای دیگر ،ﻏﻢهایشان را در پرسه زدنهای خیابانی فراموش میکردند .اما زنها از دور ،از صبﺢ ﺗا
شام ،در خواب ،در بیداری ،به او مینگریستند و به پرندگان آواز خوان ،میاندیشیدند.
ﺗهران دور از اندیشهی آنان پیر و پیرﺗر میشد .بر اﺛر مرور زمان ،بیماریهای متعدد عارضﺶ گشت و
شکستگیهای بیشمار روی ﺗنﺶ پیدا شد .مردها از این طرف ،شکستگیها را با ﻗیر داغ ،پر میکردند؛ از
آنطرف با بیل و کلنگ به جانﺶ میافتادند.
بیﭽاره داﺋﻢ سرفه میکرد .اگر کسی هﻢ ،آهنگی را به سوﺗی مینواخت ،دیگر در میان سرفههای مکرر او
شنیده نمیشد .بله معتاد شده بود .سیگار پشت سیگار میکشید و دود گازوﺋیل پس میداد .رنگی به چهرهاش
نمانده بود از بس که این و آن ،ناسزا ﺗحویلﺶ دادند .او هﻢ ،بد زبان شد .دیگر نمیفهمیدی چه میگوید .به
همه زبانی مزخرفاﺗﺶ را به خورد ما میداد .شاید حﻖ داشت .آخر هر کس رسید ﺗکهای از گوشتﺶ را کند و
با آن معامله کرد .و معاملهها چنان پر فایده بودند که از ﻏرب و شرق و شمال و جنوب ،به او هجوم آوردند.
طفلﮏ ،جانی برایﺶ نمانده بود .زنها هﻢ آهسته ،آهسته رویا هایشان را در آسمان بافتند و با شتاب آمدند به
میدانهایﺶ .موهایشان را طالﺋی کردند و با شلوارهای ﺗنگ  ،شروع کردند به شلنگ ﺗخته انداختن .جوری که
مادرها شان بیطاﻗت شدند و رفتند به مساجد ﺗا کمی درد دل کنند .صدای پﭻ پﭽه های مادرها بود که نیاز به
ﺗولید مسجد را ﺗوجیه کرد.
حاال دیگر همه به اﺗفاق "ﺗهران " را منبﻊ فساد ﺗصور کردند و خواهان مرمت و هدایتاش شدند .ولی گوش
ﺗهران بیﭽاره را دوده پر کرده بود و صداها را نمیشنید .خسته بود .همینطور طاﻗباز روی زمین ولو شد و در میان
ﺗاریکی ،آدمﮏهاﺋی را روی بامها دید که سر به آسمان بردند و صداﺋی ول دادند.
صدای گلوله و ﺗانﮏ را که شنید خودش را جمﻊ و جور کرد .همهی خارجیها ،حتا خودیهای صد در
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صد عاشﻖ هﻢ ،بساطشان را گﺬاشتند روی کولشان و رفتند .هنوز خورد و ریزهایشان ﺗوی زمین و هوا معلﻖ بود
که ،سیل دیگری از جمعیت ،روی چروکهای ﺗن "ﺗهران" سرازیر شد .زنها دوباره چﭙیدند ﺗوی خانهها  .چراغ
کافه ها و رستورانها سوخت .مردها ناچار شدند شﺐها در خانه بمانند و ﺗخﻢ بکارند .و دیگر هیﭻ احدالناسی،
سوﺗی از سر شوق ننواخت...
ﺗهران نمرد اما دیگرهیﭻ شباهتی به ایام جوانی نداشت .حتا خودش هﻢ ،آن خود از یادها رفته را به خاطر
نمیآورد .او شبیه زنانی شد که ادعا میکنند در جوانی زیبا بودهاند و همگان دوستشان میداشتند..
به این نگاه نکنید که امروز روز ،عابرانﺶ با بیاعتناﺋی به هﻢ ﺗنه میزنند و پنهانی چاﻗوهایشان را ﺗیز
میکنند! نه  ...شاید از پدرانتان شنیده اید که در ایام بسیار دور ،مردها آهسته بر پستی و بلندی پیکرهاش ،ﻗدم
میگﺬاشتند  ،در مﻘابل دیگری کاله از سر میگرفتند و برای حفﻆ حرمت او ادای ادب میکردند.
بله کاله از سر بر میداشتند ﺗا ادای ادب کنند.
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از آنجا شروع شد که جمعیت طبﻘهی متوسﻂ حجﻢ بیشتری یافت .این طبﻘهی بیﺶ و کﻢ با سواد ،با
روشهای سیاسی متفاوت در دنیا آشنا شد و فهمید که "دیگرهاﺋی" هﻢ هست .از میان این طبﻘه "چندهاﺋی" بودند
سنگ سنگین شرافت و انسانیت را به سینه کوبند و آ گاهیهای خود را در اختیار دیگران گﺬارند .آنها به
که ِ
دنبال دنیاﺋی مدرن و سیاستهای روشن ،شروع کردند به پرسه زدن در کوچه باغهای "ایسﻢ"  .حکومت مردم بر
مردم را مﺜل حسرﺗی شکستنی بسته بندی کرده و روی طاﻗﭽهی اندیشهشان گﺬاشته بودند ،و به دنبال موﻗعیتی
میگشتند ﺗا آبرومندانه از آن رونماﺋی کنند .خوب ،آرام آرام خبر چنین گنجینهای از خانهها عبور کرد و در کوچهها
راه افتاد و به بازار هﻢ رسید .طبﻘهی سوم با همان محرومیت عادی داشت آبگوشت روزانهاش را میخورد بدون
چون ارزش گنجینه ِی فﻀل
منبر
مخفی طبﻘه متوسﻂ بنشینند و به چند و ِ
آنکه بداند جوجههایﺶ رفتهاند ﺗا پای ِ
ِ
پی ببرند .
همینکه جوجهها فهمیدند دنیایشان با دنیاهای دیگر یکسان نیست و امکانات از آنها دریﻎ شده ،اصواﺗی
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اصوات نامفهوم ،کﻢ کﻢ به زمزمههاﺋی ﺗبدیل گشت و از هر گوشهی دور سر در آورد
ازدهانشان خارج شد.
ِ
زمزمهها جﺬاب بود از این رو ،آنرا روی موسیﻘی نفرت گﺬاشتند و آنﻘدر ادامه دادند ...ﺗا روزی که صداها فﻘﻂ
یﮏ زمزمهی هﺬیانی و مبهﻢ نبود.
یکی از ویﮋگیهای بشر آرزوی یافتن رهبر و پیشواست.
برای اکﺜر ملتها به ویﮋه پارسیها فرق نمیکند که چه کسی یا با چه نامی ! .. .فﻘﻂ باید ﻗول به انجام
کارهاﺋی بدهد که آنها در خواب هﻢ نمیبینند .باید آنﻘدر جﺬبه داشته و موﺛر باشد که با ﺗکیه بر او ،مو در کتاب
آید و صورت در ماه .
هیجان
روشنفکران،
جوجهها را درآنگونه ساده
اندیشی بدیدند و از سهولت راه
آنان خوش خوشانشان شد پس به
خواستهی اکﺜریت لبیﮏ گفتند.
بعد از این آ گاهیها بود که شال و
کاله کردند و برای یافتن شخﺺ
مورد نﻈر به اروپا و آمریکا رفتند.
در آنجا از آنها به گرمی استﻘبال
باب گفتگوهای ﺛمر بخﺶ
شد و ِ
برای ورود به دروازهی آزاد ،باز.
انگار برق رفته بود؛ چون آنها
به ناچار برنامهی کار را در اﺗاﻗی
ﺗاریﮏ نوشتند .در ﺗاریکی چند
نکتهی اساسی نادیده ماند و از
ﻗلﻢ افتاد ،با اینحال همه با ﺗعجیل در اجرای برنامه موافﻘت کردند و به پیشواﺋی که نامﺶ چندان هﻢ آشنا نبود
رای دادند .هیﺌت مسﺌول با چهرهی پر لبخند بازگشت زیرا اکنون حامل عکسی بود که به جای آن حسرت دیرینه
روی طاﻗﭽهها ﻗرار میگرفت .صاحﺐ عکس گوﺋی رستﻢ بود چون از ابهت او ﺗرسیدند و لرزیدند و نامﺶ را با
صلواتهای بلند به زبان آوردند.
با ﺗمام کﺶ و ﻗوسهای چند ماههی امنیت ملی ،باالخره آﻗا با هیﺌتی نا آشنا آمد و در شهرها هیاهو شد.
گروهی کراواﺗی که به زبانهای دیگر هﻢ ﻗصه میگفت در میان هیﺌت بود .آنها که اهل فهﻢ هﻢ بودند ،فهﻢ )هیﭻ(
را به ﺗاخیر انداختند .هیﭻ ،مهﻢﺗرین کلمهای بود که هنگام فرود هواپیما به وطن ،از زبان رستﻢ شنیده شد!
وﻗتی که خبر ورود آﻗا پیﭽید مردم دیوانه وار ریختند ﺗوی خیابانها .آنها در هیجانی مسری ،عکسهاﺋی
را آﺗﺶ زدند و عکسهاﺋی را باال بردند .مردم در نمایﺶ طبیعت رام نگشتهی خشن خود ،شاد بودند و ﻗیل و
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ﻗال میکردند .گلهای میخﮏ سرخ را به لولهی ﺗفنگ سربازان آویختند و آنﻘدر این لحﻈهها شور انگیز بود که
نتوانستند آرام بمانند .ﺗفنگها را به ﺗصرف در آوردند و با ﻗنداﻗهی آن به سر سربازها وسر یکدیگر کوبیدند ﺗا جوی
خون جاری شد .آن وﻗت صدای سخنرانیها در مساجد صدای اذان را شکست .عکس معدومین به ارزانی
خوشی ناگهانی ،دیوارها را با الفاظ مستهجن
ﻗیمت روزنامهها دسته دسته فروش رفت و طبﻘهی سوم در این سر
ِ
خﻂ خطی کرد .آسمان در خاطرهی چشمان شاعرهای مرده ﺗخﻢ گﺬاشت و ایمان ،همان کبوﺗری که در شعر او از
ﻗلﺐها گریخته بود با شمشیر ﺗیز به خانه بازگشت.
روشنفکر در این گیر و دار به شدت ﺗرسید و در مورد این هﻢ آواﺋی خشن گفت که )صدای پای استبداد(
را میشنود از این رو بعد از فرار
ﻗبلیها ،چمدان بست و گریخت.
نخست
طراحان
البته گفته شد که
ِ
ِ
آن شور و شادی ،پیﺶ از عبور از
مرز به ﻗتل رسیدند!
هنوز هویت کسـانی که از
بلندگوهای دور دسـت مسﺌلهی
" هیـﭻ" را پیـﺶ کشـیدند ،معلوم
نشـده بـود کـه ﺗـﻖ و پوﻗـی از
نـوع دیگـر ،آژیرهـا را بـه صـدا
در آورد .شـهادت ،مﺜـل اولیـن
جرعـهی شـراب ،چنان شـهوت
انگیـز بـود کـه پسـران ﺗـازه بالـﻎ
چکمههای گشـاد پوشـیدند و به
سـوی جبهههـا سـرازیر شـدند.
مادرها ِپر چادرهاشان را به دندان گرفتند و با چشمانی خونین به بدرﻗهی مردهای کوچﮏشان رفتند .مردهای
بزرگ هنوز مشغول در خواست خانه ،آب و برق مجانی بودند که با اعالم موﻗعیت اضطراری خودشان را به
سربازخانهها رساندند و جنگ را به مجانیها ﺗرجیﺢ دادند و رفتند .نعﺶ بسیارانی از آنها هرگز بازنگشت .چند
سال طول کشید ﺗا یﮏروز هر دو طرف بیآنکه بداند چرا ،ﺗفنگها را به زمین گﺬاشت و با گردنی خمیده ،لنگ
لنگان خود را به خانه رساند و مسﺌول این جنگ بیبهانه جام شوکران را سر کشید.
بعد از آن روز ،لزوم دوران سازندگی را جار زدند الجرم مجانیها در حافﻈهی معلول پس از جنگ ،به
دست فراموشی سﭙرده شد .نویسندهها گفتند اینجوری نمیشود؛ ﻗلﻢ و کاﻏﺬ آوردند و کتابهاﺋی نوشتند از ﻗبیل
"ضحاک مار دوش" اما ناﻏافل مردند و هیﭽکس به جز چند نفر نﭙرسید چگونه؟ بدیهی است که اینگونه پرسﺶ
در میان هیاهوی بیل و کلنگ سازندهها به هرز میرفت!
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سید خندان رسید.
هشت سال در میدان خون و خاک و خاکستر ،اره دادند و ﺗیشه گرفتند ﺗا نوبت به ِ
دل طبﻘهی متوسﻂ ،با دیدن آن لبخند نمکین خنﮏ شد و ناگهان به هنر ،رو آورد .مسیر هنرها )در راه سنت(
مشخﺺ بود و موجه .سیاووشها که اکنون با پیشوند سید به نام پیشین خود" محمد رضا" ،رجوع کرده بودند
ﻏزلهاﺋی را در ﻗالﺐهای ﺗازه با دبدبه و کبکه خواندند و آوازهاﺋی شورانگیز راه به موسیﻘی سنتی گشود .بازار
رشادت
نﻘاشیهای خطی هﻢ داغ شد .بعﻀیها که از جبهه بازگشته بودند بیکار نماندند و فیلمساز شدند ﺗا
ِ
ایمان کشتهها در جنگ را به سینما برند  .دختر ها و پسرها ی جوان فوج فوج به صﻒ شدند برای
حاصله از ِ
فیلﻢ شدن .در این صﻒها همه جوره آدم بود و برای دختری که درﻏﻢ فراق معشوق مهاجر به دور دستها
میسوخت ،هنرپیشگی وسیلهای شد برای انتﻘام گرفتن .شاعران بلند نام هﻢ باید کاری میکردند که از مهلکه
دور نمانند؛ پس با عزمی جزم ،راهی برکلی شدند ﺗا کسی را که کاخی بلند و بیگزند از ادبیات پارسی ساخته
است به نام یﮏ الت معرفی کنند .دورانی بود نگفتنی با اینحال هنوز ﺗکههاﺋی از ارزشهای دیرین در کاسهی
آش مردم باﻗی مانده بود که یکدفعه از ناکجاﺋی یﮏ کسی وارد معرکه شد  .او آش پیشینیان را آنﻘدر به هﻢ زد که
مولوکولهای ارزش دار در هﻢ شکستند و از میان رفتند.
همه میدانستند این ﺗازه وارد ناشناس از جنس دیگری ست اما هرگز ماهیت آن جنس برای مردم روشن
نشد .هیﺌتی که با او به ادارهی امور پرداخت زمان را مساعد یافت برای معاملههای کالن .آشکارا ﺛروت مملکت
را بین خودشان ﻗسمت کردند ﺗا صداهاﺋی در اعتراض از کسانی بیرون آمد ،اما بالفاصله به آنها گوشزد شد که
" آن ممه را هﻢ لولو برده " و حکﻢ به حصر خانگیشان دادند  .از آن به بعد دیگر همهی افراد ملت ،یﮏ"به جهنﻢ"
گفت و سر اولین کسی که سر راهﺶ ﻗرار گرفت کاله گشادی گﺬاشت .البته نباید کتمان کرد که ملت چارهای
صفر مخارج روزانه روز به روز افزونﺗر میشد ﺗا آنجا که دو رﻗﻢها چهار رﻗمی شدند.
جز این نداشت چون ِ
پرش نرخ اﻗالم هﻢ به همان نسبت ناباورانه بود .با آنکه صفر حﻘوقها را اضافه کردند اما کفاف نداد .پس مردم
آهنی سنگین حصار کردند و چهار چشمی جیﺐهاشان را پاﺋیدند .در این
پنجرههای خانههاشان را با میلههای ِ
میان افزونی ﺗعداد دانشگاهها را کسی جدی نگرفت که در هر کوره دهی دانشجو میپﺬیرفتند و سوادهای ناﻗﺺ
را مدرک میدادند .فوج کﻢ سواد با سر در آوردن مخفیانهی شبکههای اینترنتی ،به شکلی انتزاعی با جهان
ارﺗباط یکطرفه پیدا کرد و آ گاهیهای خود را گسترش داد ﺗا فیس بوک آفریده شد .با این ارﺗباط چند سویه،
انبوه ﺗصاویر و اطالعات به صفحهها هجوم آورد و جوانها به ﺗمرین نمایﺶهای وارداﺗی زیر نام آزادی مشغول
شدند .کلیﭗهاﺋی از شعر خوانی شاعرهی زیباﺋی وارد یو ﺗوب شد و همه به این زیبا رو ،برای شعرهای آبکی اما
باز دختری
شجانهاش که بوی اعتراض میداد آفرین گفتند .بعد از یﮏ راه پیماﺋی وسیﻊ در اواخر بهار،
ِ
چشمان ِ
جان باخته به کاربران فیس بوک خیره ماند و چشﻢ جهان را چندگاهی روی نﻘﺶ گربهای در نﻘشه ِی جغرافیای
آسیا نگاه داشت  .ندای این نگاه به کاخ سفید هﻢ رسید و وزیر امور خارجهی ایاالت متحده ،اطالعیهای را در
عزاداران مغلوب در انتخابات پیمان یاری بست.
مورد حفﻆ نﻘﺶ این شبکهی اطالعاﺗی منتشر ساخت و با
ِ
چند گاهی بیﺶ نگﺬشت که چشمان خیرهی مﻈلوم محو شد و چهرهی بیحجاب دخترها در صفحهای به نام
" آزادیهای یواشکی " منعکس گردید .مبارزان فساد و ماموران ارشاد به ناچار برای ایجاد یﮏ اجتماع بیﺗخلﻒ
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و پاکیزه ،از شالق زدن منصرف شدند اما در ﻗبال ﺗخلﻒهای شرعی جریمههای مادی نوشتند .بخشی از این
جرایﻢ نﻘدی در جیﺐهای مجری ﻗانون میماند و بخﺶ دیگر به حساب ﻗانونگﺬاران ریخته میشد .بعد از آن
دیگر ﺗرس مﺜل شمعی آب شد و هر کس هر کاری دلﺶ خواست کرد .فﻘﻂ اجازه ندادند حرفهاﺋی که حرف
بود گفته شود و به صدای خراشیدهی مادری هﻢ که پسرش به جرم نوشتن چند حرف روی وبالگ خودش ،در
زندان مرد اهمیت ندادند .پیرزن هﻢ با یﮏ جمعیت کوچﮏ رفت به ﻗبرستان و کنار مردی ایستاد که هر چه دلﺶ
میخواست میگفت و صدایﺶ هﻢ به همه جا میرسید .همه با شگفتی از هﻢ پرسیدند که این گونه شجاعت را
چه کسانی پشتوانهاند؟
دوران آن کسی که آدم شهرداری بود سر آمد و گروه دیگری آمدند روی کار .وﻗت این گروه بیشتر بر سر
میزی گﺬشت که نمایندههای دنیای بزرگ بر سر آن نشسته بودند .مردم میﺦ شدند به ﺗلویزیونها ﺗا ﺗکلیفشان
دور میزیها هﻢ که اکنون یاد گرفته بودند برای این پخت و پز ﺗازه نباید به سرعت عمل کرد ،مﺬاکره
معلوم شودِ .
را ِکﺶ دادند ﺗا جان بر لبان از آنﭽه که میگیرند به واﻗﻊ خوشحال شوند .خدا را شکر مﺬاکره به ﺛمر رسید و ﻗرار
شد دوباره روابﻂ ،بین دولتها آﻏاز شود البته با شروطی که مشروحشان ﺗا سالها معلوم نخواهد شد .مردم هﻢ
در خیابانها بوق زدند و خدا خدا کردند که حداﻗل به بدی معاهدهی ﺗرکمنﭽای نباشد .بعد از پایان مﺬاکره ،
ناﻇﻢها خﻂ کﺶ به دست ایستادند ﺗا کسی را که ﺗخلﻒ کند ﺗنبیه کنند و گفتند که سر و سامان دادن به آنهمه
پریشانی طول میکشد.
با این دالیل شاخههای امید که همانا آینده سازان آن ملﮏ بودند از بیکاری حوصلهشان سر رفت
و خمیازههای بلند کشیدند .اما ﺗوانستند با یکی دو مدرک باالی ﺗحصیلی یا ﺗوی خانههاشان به شبکههای
اجتماعی سرک بکشند یا در کافی شاپها ،بوﺗیﮏها ،و مراکز ﺗفریﺢ ،به آیندهای بیاندیشند که اﺗومبیلهای
گران ﻗیمت نوید میدهد .این مهﻢ چنان ملکهی ذهنشان شد که اگر چیزی رنگ و بوی اسکناس نداشت به
چشمشان نمیآمد.
باری چهار دههی پر ﺗالطﻢ طول کشید ﺗا نسلها به عﻈمت و کاراﺋی مفهوم آن "هیﭻ" مشهور پی ببرند.
ِ
گیاهان موﻗت و بیریشه میکاشت.
هیﭻ پر از خالی که
ِ
ِ
نوشین معینی کرمانشاهی بیست و چهار فوریه دوهزار و شانزده .
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