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**** 
  

 ،آیدمی اول بی خوابی به سراغت . همین دیشب هم از قرص هاي شفا بخش خوردم
کـم کـم  . شـويمی اندازي و منتظر وقوع معجزه خـوابمی به سرعت کلونازپام یک میلی را باال

ی تنـد تـر و نبض ه. پیچدمی زند و دردي مبهم البالي عضله هاي سرتمی نبض روي شقیقه ها
شود و دوباره خـودش را بـه اسـتخوان می شود آنقدر تند که انگار رگ روي شقیقه بلندمی تند تر

آب . ژلوفن کپسول قرمز شفا بخش تنها راه حل هیاهوي رگ هاي شقیقه هاست. کوبدمی جمجمه
ویفر مـوزي  تند تند.  پیچدمی حاال شقیقه ها آرام تر شده اند اما شکمت اینبار در هم. روي آتش

دانستی که بـا شـکم خـالی خـوردن یـک .  میچپانی تو دهنتمی خشک را به زور چند قلپ آب
  رهایی از زجه هاي شکمت براي  !ورد، کمی دیر شدهآمی قرص  هم دمار از روزگارت در

تهوع هم به سراغت آمده یک پالزیل بـد نیسـت تـا آرام . ندازي روي ویفر هامی رانی تیدین باال 
  . م اثر کلونازپام بپرد ودوباره بی خوابی در هم بکوبدتآرا

شـود آژیـر می خیلی شنیده ام که شما نسل سوخته اید، کودکی نکرده اید، خاطرات کـودکی تـان
شوید  وضعیت قرمز است ، به پناهگـاه می قرمز:بیندگان عزیز توجه فرمایید وضعیتی که هم اکنون

بیننـدگاه عزیـز . این یک اخطـار اسـت . ه خارج  نشویدگاهبروید و تا اعالم وضعیت سفید از پنا
بکشید شاید هم حـاال دیگـر  تـو هایتان بیرون بیاید سرك از پناهگاه طوضعیت زرد است با احتیا

زي  را تـو زیـرزمین ایـن خانـه البـالي و نـاهگاهتان خوابتان برده درست مثل پدر وقتی  من پنا
کرد، تلویزیون هم داشـت می ،براي خودش چاي درستداد می صندلی ها و مبل هاي شکسته جا
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 خـورد و زلمی چـایش را . ورشدو یک پتو هم پهن کرده بود با هفت هشت تـا بـالش دور تـا 
ما ذوق زده بـودیم، ایـن تغییـر  . شدمی زد به تلویزیون  و چند ثانیه بعد صداي خرخرش بلندمی

گاهی صداي انفجار بمـب . کردمی ار هیجانماندچ وضعیت ها از قرمز به سفید و از سفید به قرمز
پرید اما می سوم مادر که به سجاده اش سنجاق شده بود توي رکعت دوم و . لرزاندمی زیرزمین را
  . کردنمی شکست معصیتنمی نمازش را

او از جانب خدایش مامور بود ما را به راه راسـت .  مادر در تمام دوران زندگی اش رسالت داشت
 . تنها رسالتش بعد از زاییدن ما این بود . کردمی ند، به هر قیمتی که بود باید ما را هدایتک هدایت

او کافر وملحد به دنیا آمده بود و هدایتش دیگر از دست مـادر خـارج .  پدر که از دست رفته بود
یت پیـامبر او بیشتر هدا . مادر ناظر خوبی نبود . بودیم "هدایت"بود اما ما همچنان در دستور کار 
.  رسـیدمی دستور کار مادر از متا فیزیک بود از نسل هـاي قبـل . گونه داشت نه نظارت استصوابی

. دریافت کرده بود او دستور العمل کارش را از زمانی که به رسالت رسیده بود از منابع نگفتنی اش
میـان  . و خـواهرم من . کردندمی قوم تحت هدایتش اما در جهان دیگري زیست . مادر پیامبر بود
  . رویاهاي رنگی

 . ترسـممی امـا از ضـرب رگ هـا روي شـقیقه هـا . دهنـدنمی کلونازپام هاي یک میلـی جـواب
شادي از نوع بی خیـالی  . بیشتر از هزار شبکه.  جهانی از نور و صدا.  کنم می تلویزیون را روشن

پاها کم کم تحت تـاثیر  . شوممی ولوهمانجا روي کاناپه .  کنممی ورم . دودمی لشی زیر پوستم و
 . یکـی روي میـز و یکـی رو صـندلی مجـاور . شود، هر کدام هـزار کیلـومی تخدیر شبکه ها شل

تخـدیر آن چنـان  . موهاي فرفري چسبیده به گوش، دهان و لـپ هـا . بالشتک ها زیر دست و پا
 یزیـون بـرداري،تـوانی  انگشـت شسـت دسـتت را از روي دکمـه کنتـرل تلونمی قوي است کـه

روي شاسـتی هـا   انگشت شست دستت هر چند ثانیه به صورت خودکـار  . گرديمی گردي ومی
، گم و گور الي فیلم فارسی ها و تبلیغ الجرباکس وآیـدان، الي سامسـونگ و اورال دهیمی فشار
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 رسـد، لـول لـولمی تخدیر به اوج خود . بی، قرص هاي الغري و قطره هاي افزایش میل جنسی
 گی ات دارد افولئپنج دقیقه ، نش . و پنجاه ل، فیلم سیاه و سفید دهه هاي چهنشئه نشئهشوي، می
 انگشت شست روي شاستی ها مثل پک زدن به وافور سـرکیفت . کند، باید دوباره شارژ شويمی
و  کشتی ها و قایق هاي تفریحی، دلبرکان برنـزي . شويمی کند، با ثروتمندان پی ام سی همراهمی

رخسی، قیافه ها ي رنج کشـیده واستخوانی، خانه هاي عجیب و غریب و راز آلود، البیرنت هاي ب
یز میخ بوده و تو جام هاي یز رٌقایق ها ي تفریحی و المبورگینی و رٌروي صندلی  انگار. و دردمند

، بـردمی وبیشتر در رنج فـررا گیرند زهري که هر لحظه آنها می شامپاین که از دست دختران برنزه
وضعیت عجیبی است اما هیچ چیز اغوا کننده تر از کف روي آبجـو تـو لیـوان هـاي غـول پیکـر 

تـازه یـادم  . اسـت و دوباره الرجربـاکس حاال نوبت ماکروتاچ مکس و وکالي مهاجرتی . نیست
خواستم بنویسم اما بعد از نوشتن یک طرح منسجم و درست حسـابی و فصـل بنـدي می آمده که
همین جمله ابتدایی که قرار است داستانم با آن شروع شـود . . .  "1357من متولد  "بلندم داستان 

اول سـعی  . "57مـن متولـد  "وحشت کردم از این جملـه  . شالوده و طرح داستانم را آشفته کرد
را ندارد و هـیچ  57اما هیچ کدام اوج نوستالژي و درد   . 60یا  59را مخدوش کنم مثال  57کردم 

ایـن .  کنـدنمی م مرا ترغیب به نوشتن داستان واقعی از دختري که رویایش را گم کـرده بـود،کدا
واقعیتی دردناك تر از این نیست  . سوزاندمی درد واقعیت تا مغز استخوانم  را.  یک واقعیت است

 و زمانی که شجاعت نوشتن  ایـن عبـارت را پیـدا کـنم داسـتانم همانجـا تمـام.  "57 من متولد"
ایـن کـل  . تمـام شـد . رویایم را گم کرده ام 57اصال کل داستان همین است من متولد  . شودمی

رار براي نوشتن یک داستان طوالنی تر یک وسوسه شیطانی از نوع  تحمیـق صپس ا . است ماجرا
یک سادیسم که یک جایی مثل یـک چـراغ چشـمک زن در تمـام  . خواننده یا تحمیق ناشر است

شود رنگش هم قرمز نیست نـارنجی رو بـه کبـودي می مغزم روشن و خاموشسلول هاي عصبی 
   . راغ نارنجی چشمک زن سادیسمچ . است
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درست از جایی باید شروع شود که شانس برنده شـدن در التـاري مهـاجرت بـه  "57من متولد "
یا یک  زلندکوییشاید  . توانم اسمش را بیاورمنمی یکی از پیشرفته ترین کشورهاي دنیا ، جایی که

شود و این براي دختري کـه رویـایش را گـم کـرده  خیلـی می مثل این تبدیل به یک رویا چیزي
یک جـایی  البـالي  سـلولهاي  دکارمی حاال او یک دانه دارد به اسم التاري که آنرا . خوب است

تا خـوب گذاردش کنار پنجره .  میدهد و غذامی سفید، نه ته لیمبیک مغزش و هر روز به آن آب
اي پـی  اسمش ،یک کود با استاندارد باال . هددمی آفتاب بخورد آنهم آفتاب شرقی، بعد به آن کود

از  حاال براي خودش درختی شـده پـرتخم  . قارچ کش و غنی شده با روي و مس و آهن ،2020
م هاي شازده کوچولو خودرو شده و به شکلی سرطانی نه تنها تمـا باشاخ و برگ درخت مثل بائو

لیمبیک بلکه تمام سلول هاي سفید و خاکستري و قرمز و صورتی مغزش را گرفتـه، حتـی سـراغ 
چراغ چشمک زن نارنجی سادیسم هم رفته و حاال  چراغ سادیسمی گل هاي بنفش رنگی شده و 

 2020اي پـی شـاید کـود  . زندنمی از الي آن برگ هاي درخت بیرون زده است و دیگر چشمک
حاال یـک درخـت   ،دختري که رویایش را گم کرده . اما چه بهتر  ،باالیی نداشتهچندان استاندارد 

روي تمـام  . دهدمی و تنومند رویایی آنجا توي سرش دارد که هر روز گلهاي تازه گربپر شاخ و 
  . یزي نماندهچ کوییزلندگل هاي بنفش نوشته تا 

گم شده بودند خودم هم نفهمیـدم ایـن  یک رویا دارد، در طرح اولیه این داستان رویا ها 57متولد 
رویا از کجا سر بر آورد ؟ تخم اولیه این رویا از کجا آمد و چرا کاشـته شـد و بـا وجـود گیجـی 

با وجود کود غیر استاندارد و مراقبت هاي نصفه نیمه رویا پا گرفت و درخت شد و گل  57متولد 
خـواهم شـما را می مـن ". ك پیدا شداین تخم بعد از خواندن یک پیام روي صفحه فیس بو . داد

کرد تخم بشود یـک نمی شماره من *********** اما اینقدر تخمی بود که کسی باور . ببینم
 کسی فکر . گویممی بی رویایی اش را . دردناك بود 57واقعا  وضعیت متولد .  درخت و گل کند

  . دکرد این پیام را آنقدر گنده کند تا یک درخت بشود و گل بدهمی
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10 واي بوف آ رشن  

 

دوستش نداشتم  ولی چیزي به شکل یک جاذبه مازوخیستی  "در دفترش نوشت: 57روزي متولد 
.  یت با تو و تو هم خوابه با همه آنچه ضد توسـتدهمه چیز در ض . مرا وسوسه کرد با او بخوابم

این جنگ تو با خـودت اسـت ، ریـدن بـه هـر  . تضاد درام دارد ، هیجان ، تعلیق، لذت و سکس
  ". این اوج لذت است . کردي به آن وفا داري، معتقدي، آرمان توستمی ه تا کنون فکرچیزي ک

وقتی با  . بیشتر تصمیم هاي مهم زندگی ام را تو توالت گرفته امکنم می هستم و اعتراف 57متولد 
 برنامه ریزي بروي روي سنگ توالت بنشـینی آب را کـه بـاز کنـی و از لحظـه اي کـه آب را بـاز

این فکر انسانی با تو باشد که آب را بی خود هدر نده، اما چون داري بـه موضـوع مهمـی کنی می
آب باید قربانی شـود ، تخلیـه از هـر سـو، ، کنی و تصمیم گیري در مرحله حساسی استمی فکر

 . سرت هم باید همین جا خالی شود و از توالت که بیرون رفتی همه جوره احسـاس سـبکی کنـی
ه بایگانی شد تمام حواشـی تـوي چـاه فاضـالب رفـت دی، تصمیم گرفته شباید راحت شده باش

یزي براي تخلیه چرود و دیگرمی گاهی و آب همینطور دبرمی زمان . سیفون کشیده شد و خالص
یک یبوست مـوروثی! خروجـی نـدارد انگـار افکـار  . اما مغزت دچار تنگی اسفنکتر استنداري 

ش پر از فضوالت آیا ، چرا، چطـور و چگونـه  مثـل بقایـاي لولد، البالیمی رقیق شده توي ذهنت
 زنـی، رگ هـاي شـقیقه دسـت بـه کـارمی گیـري، زورمی باکتري ها در مدفوع  دل پیچه مغـزي

  . شود خالصمی تکلیف یکسره شود و دکوبند همین جا و همین حاال بایمی شوندمی

ز تصـمیم هـاي مهـم زنـدگی اش را که به دستشویی رفت  تا یکـی ا در یکی از دفعاتی 57متولد 
را کاشت تو لیمبیک اش و صاحب یـک رویـا  "خواهم شما را ببینم می من "بگیرد تخم کوچک 

او  . جنین کوچک رویا بعد از سالها نازایی و دربدري براي آبسـتنی  شـروع بـه رشـد کـرد . شد
یـد از رویـایش با . همانطور که روي سـنگ سـرد توالـت نشسـته بـود لبخنـد زد . خوشحال بود

  . کردمی محافظت
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11 واي بوف آ رشن  

 

یک جملـه دیگـر  "، نه بچگی کردیدآخی بمیرم الهی شما نسل سوخته اید"همان وقت که شنیدم 
بوي الکل زد زیر دماغم وپیکم را که سـک بـاال رفتـه بـودم تمامـا  ". . . نه جوونی "داشت    هم

را از تک و تـا بیانـدازد و او بی اینکه خودش  "نسل سوخته "پاشیدم روي سر و صورت گوینده 
 کابـاره و دیسـکو و دنـس "کـرد گفـتمی دستمالی برداشت  و همانطور کـه صـورتش را پـاك

 . دونید چیه؟ کجا دارید که برید، همین چارتا کتاب و فیلم رو هم نداشتید تا چند سـال پـیشنمی
  " . . . آنمی ست، اونا از پس خودشون برها خیلی بهتر از شماها ياوضاع هفتاد

وقتی گوینده نسل سوخته لب هاي سرخشو جمع کرد و آرووم گفت به سـالمتی و رطوبـت لـب 
لیوانش را ریز ریز با لب هاش جمع کرد هنوز تخـم رویـا را در پیـام هـاي صـفحه فـیس بـوکم 

م شدن رویایم باید ربطی به این سـوختگی داشـته باشـد، امـا گ نخوانده بودم ، همانجا فکر کردم
فقط  . نبودم که ربط بین  این سوختگی و قرمزي لب ها  و پماد لیدوکایین را بفهممآنقدر هوشیار 

آنقدر هوشیاري داشتم که مواظب باشم دوباره محتوي دهانم را تو صورت گوینده لب قرمز نپاشم 
گو اینکه خودش متوجه خطر شده بود و سرش را کامال به حالت تدافعی نگـه داشـته بـود وزیـر 

د آمدنمی متولدین  دهه هاي خوشبخت که از پس خودشان بر آن طرف تر. کردمی چشمی نگاهم
آنهـا احتمـاال تصـمیم  . شناسـندمی فهمند، موسیقی رامی رقصیدند، آنها رقص رامی همگی تانگو

بـرو  آنها با نمک و تودل الغرتر و اجتماعی ترند، . گیرندنمی هاي بزرگ زندگی شان را تو توالت
  . هستند

 . بـاال آوردم . لـم زددزیـر .  بوي الکل تو دماغم پیچید، به هر زحمتی که بود قورتش دادم باز هم
  . شدمی لب هاي خانم لب قرمز غنچه شد، اینجا لزوم داشتن یک رویا به وضوح حس

شود وقتی پیراهن چهارخانه قرمزم پاره شد، گریه کردم و مادرم آنقدر خوشحال شـد نمی باورتان
تـو بـرایم یـک  . پیراهن چهارخانه قرمز دوستت داشـتم.  نرا تو سطل زباله انداختکه بالفاصله آ

دوره از تاریخ بودي، تاریخ پیراهن چهارخانه قرمزکه از بس پوشیده بودم نـخ نمـا شـده و مـادرم 
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12 واي بوف آ رشن  

 

 . مثل یک پرنده شکاري مترصد فرصت تا چهارخانه منفور را از تنم جدا کند و به زباله دان بسـپرد
رخانه قرمز با تمام خاطرات نوجوانی ام توي سطل زباله است و من براي تمام خـاطرات حاال چها

با پیراهن چهارخانه قرمز براي اولین بار عاشق شدم و یک دوره اثـر گـذار در  . ته سطل سوگوارم
نوشـتم ب را وقتی  . ر براي گانهبیستتاریخ زندگی ام با چهارخانه قرمز سپري شد، یادداشت هاي 

  ، همـان روز کـهاز مدرسه برمی گشـتم هم که  و آن روزراهن چهارخانه قرمز پوشیده بودم که پی
از اول  را از کوله پشـتی ام درآوردم ویادداشت شماره یک  و نفهمیدم چطور ضربان قلبم هزار بود

ه وشـیدپپیراهن چهار خانه قرمز را زیر روپوش مدرسه ام  ،تا آخر واز آخر تا اول هزار بار خواندم
ب بود و دگمه . براي اولین بار تنم تو پیراهن چهارخانه قرمز لرزید وقتی سرم روي سینه ر . بودم

حاال مـادرم مثـل  . شدمی ب باز. ت هاي یخ کرده ردفی پیراهنم چهارخانه قرمز زیر انگشهاي ص
 یراهن چهارخانه قرمز چنگ انـداخت و آنـراپیک سانسورچی مثل یک تحریف کننده تاریخ روي 

 . روانه سطل زباله کرد وبراي محکم کاري محتوي سطل زبالـه دستشـویی را روي آن خـالی کـرد
بـه چنـد  دار تاریخ زندگی ام تحریف شد و من تی شرت آبی نقش زدقیقا در این لحظه قسمتی ا

ف تـاریخ یـتی شرت توت فرنگی دار را شاید فقط همان روز تحر . وشیدمپتوت فرنگی صورتی 
ب حاال فقط یادداشت هاي بیستگانه اي است کـه تـو کمـد درب و داغـونم کـه . ر . به تن کردم

شاید بعضی از سطرها کامال محـو شـده  . شودمی شود کم رنگ و کم رنگ ترمی درش از لوال باز
کنم و دوروبرم پر از آشغال و کاغذ و کتاب هاي بـدرد نخـور می آشغال جمع نازي و من به قول

کنم اگـر مـی با خودم فکـر . یی کنم تا زندگی ام تغییر کند تکان بخورداست و باید یک فنگ شو
 گذشـت مثـل یادداشـت هـاي بیسـتگانه تـه کمـدمی ماند و زمان می قرمز همپیراهن چهارخانه 

کردم پیراهن چهارخانه قرمز آنجاست ویک روز مادر همه لباس هـاي می پوسید و من فراموشمی
حاال  . و تمام هریختمی همراه با پیراهن چهارخانه از خانه بیرونکهنه را در یک فنگ شویی وسیع 

 . کنـدنمی لرزانـد و ضـربانش را تنـدنمی کنـد، قلـبم رانمی هاي بیستگانه دیگر جادویمیادداشت 
معاون حمل و نقل ترافیک اعالم کرد ه است افـزایش  "خوانم می انگار دارم تکه اي از روزنامه را
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13 واي بوف آ رشن  

 

اولویـت  زسیستم حمل و نقل عمومی وبهینه سازي ایسـتگاه هـاي اتوبـوس ا مطلوبیت استفاده از
  . "هاي مدیریت شهري است

 ست کلماتی که قبـل از تحریـف تـاریخ دیوانـه امدکند نه از آن می فقط گاهی یک کلمه انگولکم
روي رف تخـتم ردیف کتاب هاي کـه از جمعـه بـازار خریـده ام "مثل جایی که نوشته : . کردمی

گفتی افلیـا  "کند:می حاال این جمله بیشتر در گیرم "خواهم شروع کنم  اگر تو بگذاريمی  .است
شبیه لولیتاست،اگر کسی دغدغه فکري اش تصاویر شهوانی یا زناي با محـارم باشـد آنگـاه ذهـن 

  "خیال پردازش مستعد پذیرش این اوهام خواهد بود!

نیازمنـد  . کنممـی مل ها و کـرم پـودر هـا نگـاهبه ردیف روژلب ها ، ری.  روبروي آینه نشسته ام
قـرار اسـت  . حاال ایـن رنـگ را بیشـتر دوسـت دارم، پوست آفتاب خورده و برنزه شده . تغییرم

شـاید هـم یـک  . بنویسـم شر و ورسراسر روز را در خانه بمانم فیلم ببینم یا شاید چرت بزنم و 
احتماال از دیروز کـه بـه ایـن  . گرم شومفیس بوك سر تابو+تبستنی میوه اي بخورم و با صفحه 

چند الیک به خاطر شعرم   گرفته ام و حتما  . ه عوض شدهحصفحه سر نزده ام چند بار کاور صف
و ممکن است موقع خواندن دیس الیک دچار هیجان بشـوم و  . م زیر شعرم نوشته دیس الیک. م

شـماره  . گذاشتم: من باید شما را ببینم م قرار مالقات بگذارم شاید برایش پیام. بخواهم حتما با م
این جمله از ذهنم آرام آرام مثـل نـوار شاید هم تحت تاثیرتعداد الیک ها . من***********

هسـتم نبایـد ایـن  57! از آنجایی که من متولـد درك تبلیغات پایین صفحه تلویزیون عبور کند: به
 57ایـن جملـه را تـو داسـتان یـک متولـدشاید همین حاال که کـه شـما  . جمله را به زبان بیاورم

ات ژوري عجیب اهم از یک معلم دینـی دوره راهنمـایی، خوانید به سرعت دادگاهی با یک هیمی
رو بـه توسـعه، یـک اسـتاد  یک روان شناس داراي برد تخصص بررسی روابط جنسی در جوامـع

بـان شـناس بـا ادبیات، یک جامعه شناس که در حوزه نسل سوخته پژوهش هایی کـرده ، یـک ز
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14 واي بوف آ رشن  

 

. يآادبیات عامیانه ، پدر و مادرم و حتما مادربزرگم و در نهایت یـک متخصـص  یحوزه تخصص
  بعید است!  57تی، تشکیل دهید و حکم صادر کنید: این ادبیات از متولد 

قبال کـرم پـودر  . کنممی روبروي آینه نشسته ام و روژلب نارنجی را از البالي روژ لب ها انتخاب
روم بسـتنی مـی روژ لب را که بزنم با یک رژگونـه بـژ . دور چشمم هم کمی سایه کبود زده ام و

شـاید شـعر جدیـدم را روي  . کنممـی را نگـاه تـابو+تخـورم و کاورمی میوه اي  باطعم تمشک
  . صفحه گذاشتم و منتظر شکار دیس الیک شدم

 رد گرفتـه ام پـایم بـه زمـینانگشت هایم را لبـه سـردابه سـ . پاهایم آویزان است . هفت ساله ام
ماهی قرمـز سـه دمـه،  . کنممی از البالي دریچه سنگی سردابه ماهی هاي قرمز را نگاه . رسدنمی

 . بزرگتر از حتی همه ماهی هاي جهان و قرمزتـر . بزرگتر از تمام ماهی هایی که تا به حال دیده ام
کنـد در آب و بعـد بـه می ثـیگـاهی مک . چرخـدمی ماهی سه دمه محبوب من البالي ماهی هـا

 شود و نوك انگشت هاي پایم کرختمی دهد و گوشه تاریک سردابه محومی تغییر جهت سرعت
شود تا دوباره محبوبم از گوشه سردابه سر بر آورد و شنا کنان خودش را بـه مـن برسـاند، بـه می

و دوبـاره تـو آب  چشم هایم زل بزند از آب بیرون بپرد،گونه ام را با لب هـاي کـوچکش ببوسـد
   . بپرد

چهار  . حتیگشت هام یخ کرده اینجا تو سردابه خنک است، نوك ان  . ظهر یک روز تابستان است
شهرام هر روز ظهر بعـد از اینکـه پـدربزرگ و مـادر بـزرگش  . زي و امیر و شهرامنا ،من . نفریم

م و تا بیدار شدن آنها  اینجا تـو خزیمی کند و ما آرام و بی صدا کنار سردابهمی خوابیدند در را باز
کنیم پـدر بـزرگ مـی هر روز دعا . اینجا بهشت من است . کنیممی سردابه به محبوبه هایمان نگاه

کنـد کمـی نمی دهد و هیچ وقت بـه مـا نگـاهمی بوي گندهمیشه که جورابهایش شهرام بداخالق 
از عمـق تـاریکی سـردابه بیـرون دیرتر از خواب بیدار شود تا محبوب سه دمبه من یک بار دیگر 

این را هم بگویم ما بی احتیاطی نکرده ایـم  . بیاید و نوك بینی ام را با لب هاي قشنگش لمس کند
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 کـرده و مـادر روي سـجاده اش چـرتمی گذاشته ایم وضعیت سفید شود، پدر همچنـان خرخـر
 . ی از خانه بیرون رفته ایـمزده که ما خودمان را از البالي صندلی ها بیرون کشیده ایم و یواشکمی

من یقینا قسمتی از شادي هاي زنـدگی .  چرت بعد از ظهر همیشه فرصت هاي نابی برایمان داشته
همان زمان هایی کـه پارکینـگ خانـه تبـدیل بـه  . مادرم هستم ام را مدیون چرت هاي بعداز ظهر

زیرزمینی ام تـو پارکینـگ شد، ده دوازده تا بچه ریز و درشت براي دیدن نمایش می سالن نمایش
نشستند می شدند و بی اینکه کوچکترین صدایی از دلشان در بیاید همه ردیف سرجایشانمی جمع

آدم هایم گاه کاردستی هاي کاغذي ام بودند که از روي کتاب کاردسـتی  . شدمی و نمایش شروع
عروسک محبـوبم  درست کرده بودم و گاه عروسک هاي کج و کوله و دست و پاشکسته به همراه

هر بار طراحی صـحنه ام  . صحنه ام چند جعبه میوه بود جعبه هایی جادویی . که ستاره تئاترم بود
و  من بچه ها را با جعبه و کاردستی هاي کاغـذي . کردممی شد و نمایش جدیدي خلقمی عوض

از میـدان و احساس یک فاتح جنگی را داشتم زمانی که بـا پیـروزي  کردممی م جادویاعروسک ه
کردنـد، می درست چند دقیقه قبل از بیداري مادر بچه ها سالن نمایش را تـرك. جنگ برمی گردد

  . گفتند باید کمی بخوابندمی مردمک هایشان گشاد شده بود و کرخت بودند ، حتما با خودشان

اقن خواب هـا اتف . بینمنمی اما این به این معناست که خواب.  رویایم را گم کرده ام 57من متولد 
چیزي یا کسی یـا جـانوري  . تو تمام خواب ها در حال فرارم . بیشتر هولناکند . امانم را بریده اند

یکبـار خـواب دیـدم بـه  . عنکبوت ها توي خواب ها فراوانند و عقرب ها ،مارها . کندمی تعقیبم
و بـه دنبـال کـردم می ریختم گـویی از چیـزي فـرارگـمی سمت خانه اي قدیمی با سـقفی کوتـاه

در را  . قدیمی  و زیوار در رفتـه . و آبی رنگ بود در خانه چوبی . پناهگاهی بودم وارد خانه شدم
در خانه بسـته شـد ، عقـرب هـا  . در و دیوار و کف خانه پر بود از عقرب . وارد شدم . باز کردم
غلطیدند و می ي همشدند رومی لولیدند از سقف به زمین پرتابمی بودند که روي هم دآنقدر زیا

بـود از  پر کنم  دورتا دور دریاچهمی یا یکبار خواب دیدم در دریاچه اي شنا. کردندمی باز حرکت
دنبالم  ماري از سوراخش بیرون خزید و . دادمی ب به من لذت آ. من شاد بودم زار، درخت و نی
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آب مـادر ، .  فروید را خوانـدمتعبیر خواب  . مار زهرش را به من پاشید . نتوانستم فرار کنم ،کرد
پرم همـه چیـز می از خواب که . نیش مار رابطه مغلوب در همخوابگی . زندگی ، باروري و عشق

خـواهم حمـام می فـردا . کنم که یادم رفته بخرممی آرام است و من به روغن اکلیلی ایوروشه فکر
 . روممـی ه و نیمه برنزه و سـفید راهالبالي بدن هاي برنز. آفتاب بگیرم و از مغلوبیتم اندکی بکاهم

ساك طالیی ام را دستم گرفته ام و مایو دو تکه لیمویی اکسلنت تنم است و از این بابت احسـاس 
بـه کنم مـی فکـرکه امروز را بی دغدغه توي آفتاب  دراز خواهم کشید و و نیز از این خوبی دارم 

رنـگ  . برنـدمی ن درآمیختن را در تو بـااللولند و هیجامی که درهم تضاد رنگ سفید و قهوه اي 
  . شاید رویایم هم پیدا بشود . سرآغاز غلبه بر کابوس هاي شبانه . رنگ غالب ؛تیره

دهـد و می پااندازي خبره به ذخیره مالتـونین پوسـتم دسـتور آزادي یرزن جاکش ،پخورشید مثل 
 کشند روي پوست جـا خـوشمی مالتونین هاي سر گردان و هیجان زده از کپسول هایشان سرك

  . زنیم می من و خورشید به هم چشمک . ر من و خورشیدندوآنها فقط تابع دست . کنندمی

دختري کـه متولـد دهـه هـاي  . این هم یک تخیل تخمی براي رهایی از کابوس هاي غالب شبانه
زنـه، می سـوزه، تـاولمی خیلـی سـفیده، . خیلی کارداره پوستت . . واي "گوید: می بهتري است

است حرف متولد دهه برتـر  57و دختري که اتفاقا متولد "سوزهمی تا صبح بس که پدرت در میآد
چرخد تا خورشید مالتونین هاي پشت پایش را هم قلقلک بدهد، اما درست در می شنود ونمی را

کنـد، حـاال می بـه خورشـید نگـاه . او دچار سوختگی شده اسـت . سوزدمی همین لحظه کمرش
بـراي راهـی  . فهمید این یک دسیسه استمی باید . دهدمی انی تحویلشطورشید یک لبخند شیخ

دکتر بعد از دیدن سوختگی ها توصیه کرد از قرص هاي شـفا  . فرار از کابوس هاي پر مار نیست
  . بخش استفاده کنم

سـایه همدر خانـه کردم صداي جیرینگ بهم خـوردن کلیـدهاي نمی هیچ وقت فکر 57من متولد 
بنـدد آنقـدر در می رود تـو ودر رامـی شود و تق تق قفل در خانـه اش وقتـیمی وقتی وارد خانه

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


رویایم را گم کرده ام 57متولد من  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

17 واي بوف آ رشن  

 

رفـت و آمـد ایـن قلعـه  .  گی ام را رقم بزنددزندگی ام موثر باشد که سرنوشت سی سال دوم زن
کنند یا حتی صداي تلویزیون لعنتی شان که همیشه می گوتیک و صداي اشباحی که در آن زندگی

تنظیم است با این تفاوت که چند ثانیه اي از تلویزیون مـن جلـوتر اسـت و من  تلویزیونا کانال ب
زمان دیدن برنامه هاي دلخواهم باید مدام ودم را به کرگوشی بزنم اما از آنجـا کـه مازوخیسـم در 

بـه کننـد تـا می شود انگار همه حواس نیرویشـان راجمـعمی سیستم شنوایی ام نهادینه شده تیزتر
از صداي تلویزیـون  صداهاکمک و همیاري هم قوه شنوایی را آنقدر اعتال ببخشند تا جزیی ترین 

بـرد تـا صـداي می ح به گوشم برسد، آنجاست که قوه شنوایی ام تمام قدرتش را به کارخانه اشبا
ر تلویزیونم را محو کند، آدمک هاي تصویر تلویزیون من الل شده اند و حاال صدا پـیش از تصـوی

آیـد، آنقـدر کـه داربـی اسـتقالل و می شود چند دقیقه و هـی کـشمی چند ثانیه . رسدمی به من
آبی ها بـاال و پـایین .  پرسپولیس تلویزیون خانه اشباح پل دقیقه چهل و پنج استقالل را اعالم کرد

دقیقه  . پریدند فردوسی پور هیجان زده شد و تلویزیون من همچنان به نفع پرسپولیس یخ زده بود
تلویزیون خانه اشـباح  . بازي تمام شد و تلویزیون من مسابقه را مساوي اعالم کرد . نود اعالم شد

  . دي سونی  . اي . ویزیون  اللتلویزیون من آخرین مدل ت . پر از هیجان برد بود

و  لخانـه مـن تحـت کنتـر . خانه اشباح همیشه ماموري در خانه مـن دارد . تلویزیون نیست طفق
در خانه اشباح غیـر از صـداي تلویزیـون هـیچ صـداي دیگـري   . ارت دقیق خانه اشباح استنظ

مـثال بـاب  . ینمب یروشن است که  برنامه دلخواهم رام تلویزیون هم فقط زمانی . شودنمی شنیده
هر کس به  . گویمنمی فقط من . تلویزیون خانه اشباح هماهنگی عجیبی با مغز من دارد . اسفنجی

پیرمرد خانه اشباح سـاعت .  آید معتقد است خانه من تحت نظارت خانه اشباح استمی منخانه 
 . با رییسم سـالم و احـوال پرسـی دارد . شناسدمی محل کارم را . داندمی دقیق ورود و خروجم را

ه هـاي متعـدد امضـا کـرده مبا صاحب خانه ام توافق نا . براي همکارانم خط و نشان کشیده است
گـاهی .  دانمنمی داند کی  قرار است به مسافرت بروم، چیزي که هنوز خودممی    و حتیا . است
راه پله ها همیشه یکـی از  تو راهرو و . شودمی کنم برنامه زندگی ام در خانه اشباح تنظیممی فکر
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هایشـان کنند اما لب می آنها با تکان دادن سر سالم و احوال پرسی . بینممی ساکنان خانه اشباح را
واحـد مقـروض اسـت  و جلـوي آن   ،روي تابلوي دم در همیشه واحد دوازده . خوردنمی تکان

بـدهی هـا  و حتی اگـر هـر روز  . هی هاي خود را تسویه کنیددواحد دوازده لطفا ب":نوشته شده 
لطفـا  ". باز هم این جمله جلوي واحد دوازده نوشته شـده اسـت شارژ ساختمان را پرداخت کنم 

ه گـبیننـد کـه روي برمی دوستانم در راهرو  و راه پلـه آنهـا را  . "ی هاي خود را تسویه کنیدبده
ره دوازده به خارج نفوذ کنـد زیـر ار بوي سیگار از واحد شمگا.  کنندمی هایی چیزهایی یادداشت

بوي سیگار واحد شما موجب سـلب   ":شودمی جمله لطفا بدهی هاي خود را تسویه کنید  نوشته
بـوي سـیگار موجـب سـلب آسـایش "ند روز پیش زیـرچ . "ایش ساکنان آپارتمان شده استآس

 . "ساعت استحمام خود را با سایر واحد هـا هماهنـگ کنیـد "نوشته شده بود:"ساکنان شده است 
خـواهم  شـما را ببیـنم می مـن "این درست همان روزي بود که روي صفحه فیس بوکم خواندم 

   .***********من: شماره 

امروز یک تجربه شبیه این داشتم، بروي سر کوچه  واز بقال ، پیرمـرد ترکـی بـه زور چنـد کلمـه 
آیا نقطـه نظـر . داندمی جنکز در نگاهش به پاستیژ آنرا متفاوت از پارودي "داند بپرسی:می فارسی

حرف دونی نمی تو که هیچی "و پیر مرد به تو نگاهی کند و بگوید: "جنکز با جمیزن یکی است؟
شود یک لیتر شیر چوپـان بدهیـد کـم می . حق با شماست . . بله "و تو بال فاصله بگویی : . "نزن
زنی دایم بـه خـودت می و همین طور که حرف . "ب باشد لطفا با یک کیلو تخم مرغ تالونگچر

بگویی واقعا هیچ چیز بلد نیستم؟ جنکز و جمیزن بـا اینکـه هـر دو معتقدنـد پـارودي بـا پاسـتیژ 
باید سی ویژگـی کـه جنکـز  . کنندمی را بررسی تفاوت است  اما هر کدام از زوایاي مختلفی آنم

 پیر مرد با اعتماد به نفس تـو چشـم هـا یـت . گیرد مطالعه کنممی ها در نظر براي تمایز ببین این
  . "شش هزار تومان ":شودمی خیره
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19 واي بوف آ رشن  

 

کـه جلـوي معلمـش کـم آورده   تو دستپاچه مثل یک شاگرد درس نخوان  و دست و پا چلفتـی 
فقط یک  . آیدمی بر 57 داین کار فقط از یک متول . زنی بیرونمی دهی و از مغازهمی است پول را

دهد  بی اینکه قیمت هـاي روي می به سرعت سه تا دو هزاز تومنی به پیر مرد هیز بقال 57متولد 
شـد تـو می ید با اعتماد به نفس خیـرهدر حالیکه با . شیر چوپان  و تخم مرغ تالونگ را نگاه کند

 و پیـر مـرد زیـر لـب چیـزي . "شود چهارهزار و نهصد تومنمی "گفت:می چشم هاي پیرمرد و
  . گفت که البته مهم نبودمی

بعد از این سرخوردگی علم باید روي کاناپـه رهـا شـوي  و مجلـه زرد سـینمایی را از روي میـز 
ز شروع به خواندنش کنی طوري که یک تیتر و یـک مطلـب برداري و مثل یک مقاله نایاب  پر مغ

دانی که عکس و پرتره هاي جذاب هنر پیشه ها را یکی از اسـتادان بنـام .  میرا هم ازقلم نیندازي
عکاسی گرفته  که اتفاقا  دکتري هنري اش را از دانشگاه مورد عالقه تـو  گرفتـه  و حـاال رئـیس 

تما پایان سال نمایشگاهی از پرتره هنرپیشه ها و چهره هاي او ح . دپارتمان عکاسی دانشگاه است
 ی زیر نور پرژکتور ها و الیه هـاي کـرم گـریمیبرتر سینما و تئاتر کشور خواهد داشت ، پرتره ها

 م عکاسـی پرتـرهخري و به دیدن استاد مسلمی ظهر تابستان سبد گلیتو حتما یک روز  . گولدرز
این اتفاق بعد از جوانه زدن تخم رویاي گـم شـده در  . کنیمی ل را به او تقدیمروي و سبد گمی

  . دهدمی لیمبیک مغزت رخ

او در فیس بوکش خواند ، .  کرد رویایش را گم کردهمی فکر 57روزي متولد  "طرح اولیه داستان 
آن . ********* و به دنبال آن صاحب یک رویـا شـد*خواهم شما را ببینم شماره من می من

  . "زندگی کردند کوییزلندو رویایش سالها خوش و خرم در  دو ، دختر

 . "جنـگ حتمـی اسـت "اولیه داستان زمانی نوشته شد که تلویزیون خانه اشباح اعـالم کـرد طرح
پیرمـرد تـو چشـم هـاي  . قیمت شیرچوپان و تخم مرغ تالونگ از مرز هشت هزار تومن گذشت

لی گرم بود و خورشید شـیطنت روي مالتـونین هوا خی.  "نسیه نداریم "زل زد و گفت: 57متولد 
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20 واي بوف آ رشن  

 

با خودش فکر کـرد حـاال نـه تنهـا مجموعـه  57متولد . را شروع کرده بود 57هاي پوست متولد 
رسـد و چنـد می شود  و در تیراژ باال به فروشمی بدون ممیزي چاپ کوییزلندداستان کوتاهم در 

 . چـوق 8000رد روي پنمی چوق 4900از گیرد بلکه قیمت شیر و تخم مرغ  هم می تا جایزه ادبی
دوستش نداشتم ،  "بعد خندید ، چه تعبیر عامیانه اي! بعد چشمش به یادداشت توي دفترش افتاد:

همـه  . در آمد و مرا وسوسه کرد بـا او بخـوابم یولی چیزي در او  به شکل یک جاذبه مازوخیست
درام دارد ، هیجـان  "تضـاد ". تچیز در ضدیت با تو  و تو هم خوابه بـا همـه آنچـه ضـد توسـ

 ریـدن بـه هـر چیـزي کـه تـا کنـون فکـر . این جنگ تو با خودت است . ،تعلیق، لذت و سکس
  ". این اوج لذت است . کردي به آن وفا داري، معتقدي، آرمان توستمی

   . اینجا شهود اتفاق افتاد ، میان رویا و آرمانش یک تضاد غیر قابل انکار  است 

  رخت باید قطع شود  و ریشه اش خشکانده شود؟سوال: آیا د

مثـل  . داند آرمانش کدام است، رویایش کـدام؟ او کـال گـیج اسـتنمی جواب: اصال خودش هم
رویـا و آرمـانش کجـا بـود  . و به قـولی نسـل سـوخته است 57اینکه فراموش کرده اید او متولد

  بدبخت بی نوا!

ی محکمه پسند نیست اما به عنـوان یـک راي مـد خیل . جواب متعلق به زنی با لب هاي سرخ بود
  . گیردمی نظر قرار

بـین او و  کند در این لحظه بهترین چیز پرداختن به یک داسـتان عاشـقانهمی اعالم 57خود متولد 
  . "است خواهم شما را ببینم شماره من ***********می من "نویسنده پیام است:

 م از باال تا پایین  یکی یکی قفسه هاي یخچـال را  نگـاه گ رکنم ،گیج و سر دمی در یخچال را باز
بنـدم و ایـن می کنم دوبـارهمی دوباره باز.  بندممی بی اینکه چیزي بردارم  در یخچال را.  کنممی

هیپـو  . دانم چـه مـرگش شـده ادامـه داردنمـی وتاالموس مغزم  کـهپبازي بین من و یخچال و هی
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21 واي بوف آ رشن  

 

یا تشنگی یا سـیري یـا هـیچ کـدام  ند پیام گرسنگی مخابره کنددانمی تاالموس قاطی کرده است،
 روي صـفحه فـیس بـوکم . دهـدمی عاطفی ام هـم رخ -اصال! پنین وضعیتی در سیستم احساسی

 –و سیسـتم حسـی  "خواهم شما را ببینم شماره من *********** اسـتمی من "خوانممی
هـیچ  . بنـددمی خواند ومی کند پیام رایم عاطفی ام مثل هیپوتاالموس صفحه فیس بوکم راهی باز

امـا  . شـودمی عاطفی مخـابره  و بایگـانی –فاقد ارزش حسی .  فاقد معنا . شودنمی چیز عایدش
عاطفی بود چرا چند بار باز و بسته شـد!  –اگر فاقد ارزش حسی  . یک اشتباه صورت گرفته است

کرده تـا بـاز خـوردش را ببینـد، نـه  عاطفی ام یک رو نوشت به سمپاتیک مخابره -سیستم حسی
پس جواب بـه ایـن  . نابهنگام، نه بی نظمی ضربان قلبی، هیچ کدام افزایش ضربان قلب، نه تعریق

  . "عاطفی –فاقد ارزش حسی  "شود:می شکل ضبط و بایگانی

بیشـتر از دو سـاعت  "کنـدمی تحت تاثیر وایت  هورس انگشت هاي دسـتش گونـه ام را لمـس
افزایش ضـربان قلـب، خشـکی  ،اینجا رونوشت سمپاتیک پاسخ قابل قبولی است . "ممنتظرت بود

 . همـین بـود . فهمیدم ! مـن بایـد از تـوي یخچـال یـک شـوکوالت هـوبی برمـی داشـتم.  دهان
با لـذت پوسته پالستیکی هوبی را با دستپاچگی پاره کردم و  . هیپوتاالموس از سر درگمی در آمد

  . گاز زدمآن به 

دانم باید این لبخنـد احمقانـه را .  نمیکنممی از لبخندم احساس حماقت "خوبی؟ "زنممی لبخند 
عـاطفی ام  -نم و به سیستم حسـیزخواهد پاسخ سمپاتیک را پس بمی دلم . چند ثانیه کش بدهم

  . کار تمام است . اما سمپاتیک فضول است و خودسر . "همه چیز روبراه است "مخابره کنم:

شود لـپ هـاي گـل می شود و نتیجه اشمی هول 57قعی سیستم سمپاتیک متولدین در چنین موا
آنها در این لحظه به احمقانه ترین و بـی ربـط  . روندمی انداخته و دست هایی که مدام باال وپایین

کند که دیشب چند کانال خبري مهم می فکر 57ه متولد ظکنند مثال در این لحمی ترین مسایل فکر
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22 واي بوف آ رشن  

 

 عاطفی اش وول –کرد جنگ حتمی است و این تیتر درشت البالي واکنش هاي حسی  دنیا اعالم
  . زند و سر درگم استمی

  سر میز نشسـته انـد و شـام ". . . خواهممی من "کند؟با صادر کننده پیام می خر او اینجا چکارآ  
در کننـده ك انگشتان صـانو . به وضوح در صورت هر دو پیداست تاثیر وایت هورس . خورندمی

در همان لحظه به ترکیب مزه اسـفناج ، سـرکه   57کند ومتولدمی را لمس 57پیام گاه دست متولد 
 _کند که به شکل شگفت آوري با وضـعیت حسـی می توي ساالدش فکرموزرال بالزامیک و پنیر 

دویی طعم ترکیبی سرکه بالزامیک ، اسفناج و پنیر به او این قدرت جـا . عاطفی او جور شده است
امیدوار بـود چیـز دنـدان گیـري در  . را داده بود بی محابا به چشم هاي صادر کننده پیام نگاه کند

آنقـدر . آمدندمی اما به دلیل تاثیر وایت هورس ته چشم ها به نظرش خالی . چشم هایش پیدا کند
 و دادایسـتادي می خالی که اگر لب پلک یا کمی جلوتر بعـد از قرنیـه روبـروي سـوراخ مردمـک

و تـو  ". . . اوهووي، اوهووي، اوهووي " :پیچیدمی صدا تو حفره هاي خالی "اوهووي "زدي:می
انگار بو برده بود راز چشم ها صاحب چشم هاي خالی  . برديمی از این بازي کودکانه حتما لذت

  . دزدیدمی ، او مدام نگاهش رااست ي خالی اش برمال شده 

کرد مدام به خطوط  صورت و فـرم اجـزا صـورت صـادر می سوسهرا و 57یز دیگر متولد چیک 
 . کننده پیام نگاه کند او آلبوم عکس هاي صادرکننده پیـام را در صـفحه فـیس بـوکش  دیـده بـود

 حاال که او روبرویش نشسته بود و با چشم هاي خـالی دسـتش را نـوازش . بیشتر از پنجاه عکس
توانسـت بـراي می یـک شـباهت طشاید فق . نداشت کرد به هیچ کدام از پنجاه عکس شباهتیمی

رسید در تمام پنجاه عکس ذکر شده صادر کننده پیام تحـت تـاثیر می رظاینکه به ن . خودش بسازد
وایت هورس بوده است اما در هر حال صاحب صورت استخوانی  رنگ پریده و لب هاي نمنـاك 

دو فیلم ساز عصر حاضر به مقوله مـرگ با دو چشم خالی روبرویش نشسته بود  و از تفاوت نگاه 
دوستش نداشتم ، ولی چیزي در او  به شکل  "، باعث شد در دفتر یادداشتش بنویسد:زدمی حرف

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


رویایم را گم کرده ام 57متولد من  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

23 واي بوف آ رشن  

 

همه چیز در ضدیت بـا تـو  و تـو  . در آمد و مرا وسوسه کرد با او بخوابم یک جاذبه مازوخیستی
این جنگ  . ن ،تعلیق، لذت و سکسدرام دارد ، هیجا "تضاد ". هم خوابه با همه آنچه ضد توست

کردي به آن وفا داري، معتقدي، آرمـان می ریدن به هر چیزي که تا کنون فکر . تو با خودت است
و فکر کرد هیچ کدام از پنجاه عکس باعث نشده بـود حتـی یـک  ". این اوج لذت است . توست

  . جمله در دفترش بنویسد

تخـم نوشـت هنـوز می وسوسه هاي مازوخیسـتی اش در دفترچه یادداشت از 57زمانی که متولد 
یافـت و می اف خارج از مغز لقاح . وي . يآاین  تخم به شیوه  . رویا در لیمبیک کاشته نشده بود

البتـه کـه زمـان گفـتن ایـن  . شدمی آماده جاگذاري در محل مناسبی در مغز که قطعا لیمبیک بود
شـب، سـاعت   . بایگـانی شـد 57تش در مغز متولد جمله اي که در زیر خواهد آمد با تمام جزییا

لب هاي نمناك صاحب چشم هاي خـالی بـراي چنـد ثانیـه روي  . 30. 12یا شاید هم  12حدود 
ایـن  "یـایی!می تـو بـا مـن  ":شنید 57بعد حرکت کرد تا گوشش و متولد  . ماند 57گردن متولد 

او بـا .  ود و هـیچ  تردیـدي نبـودجمله به اندازه کافی قاطع ، صریح  و دسـتوري صـادر شـده بـ
صادر  . کردمی و در آنجا با خوبی و خوشی زندگی کوییزلندرفت به می صاحب چشم هاي خالی

او سالها طعم خوش زندگی و معناي واقعـی آنـرا چشـیده .  فیلم ساز بود کوییزلندکننده پیام  در 
انـدازه یـک تصـمیم واقعـی و خواست تصمیم بگیرم و من تا خوشبختی بـه می بود و حاال از من

.  کـردمی ن لیمبیـک رشـدطـحاال جنینی بود که در ب و تخم کاشته شد.  بدون تردید فاصله داشتم
شـد و هسـتی می پـی درخـت تنومنـدي. اي 20-20 نهالی بود که تحت تاثیر کود غیر اسـتاندارد

جسمم را تمام و کمـال از طرفی وسوسه هاي مازوخیستی ام  . رساندمی بالمنازع خود را به اثبات
 کشاند و زمان هاي طوالنی نگاه به حفره هـاي خـالی صـورتش کوتـاه کوتـاه تـرمی به سمت او

عضـو هـاي موکـد و  . شد تا اینکه این زمان ها به شکل منصفانه اي بین همه اعضا تقسیم شدمی
  . کشاندندمی ستبري که مدام خودشان را به رخ
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24 واي بوف آ رشن  

 

مغـزم  کوییزلنـد ن نقطه مغزم به نسبت لیمبیک قرار گرفته اسـتدر شرقی تری کوییزلندجغرافیاي 
مغزم پر از درختچه هاي رنگی و گل هـاي  کوییزلند، مثل جزیره اي با آب میان بافتی احاطه شده

آنجـا تنـت  . تمام وجودم پر از وسوسه هاي مازوخیستی اسـت کوییزلنددر  . است دکاغذي سفی
 . مثـل حـوا در هبـوط . الي بـرگ هـا . برهنـه اي . ه استمدام در نشئگی میان دو هم آغوشی یل

نـم چسـبنده  بـا بـوي  . آب میان بافتی کل جزیره را نمناك کرده اسـت . مرطوب است کوییزلند
 . شودمی در سراسر سرزمین شرقی مغزم استشمام شاید بوي عطر صادرکننده پیام است که . چوب

را احاطـه کوییزلند تا آب میان سلولی که جزیره و نهاینخاعی  –مایع مغزي توي چوب بوي عطر 
سوار بر رطوبت چسبنده گیج  و سـردرگم در هـوا،  روي پوسـت انـدام چوب بوي  . کرده است

بلعند، خواهشی غریـب می اندام هاي نشئه رطوبت بو دار را  . نشیندمی هاي برهنه مالتونین دارم
  . پراندمی و سودایی، نشئگی شان را

آمیخـتن . دام هاي مالتونین دار در تاکیـد برتضـاد رنـگ سـفید و قهـوه اي پیداسـتخودنمایی ان
یـک جاذبـه دوسـتش نداشـتم ، ولـی چیـزي در او  بـه شـکل  "همین شد که نوشـتم: . متضادها

همه چیز در ضدیت با تو  و تو هم خوابه بـا  . در آمد و مرا وسوسه کرد با او بخوابم مازوخیستی
ایـن جنـگ تـو بـا  . درام دارد ، هیجان ،تعلیـق، لـذت و سـکس "ضادت ". همه آنچه ضد توست

کـردي بـه آن وفـا داري، معتقـدي، آرمـان می ریدن به هر چیزي که تا کنون فکـر . خودت است
  . "این اوج لذت است . توست

من آن قدر نشـئه  . کن صادر کننده رنگ پریده پیام با طعم وایت هورس دستور داد خودت را رها
دفوع بودم که معناي رها شدگی را نوعی بی اختیـاري در کنتـرل ادرار و مـ عطر چوب رطوبت با
سـرزمین هـاي اسـتوایی شـده بودنـد و  در درختان تنومندي کوییزلنددرختچه هاي  . تلقی کردم

من با پوست قهوه اي مرطوبم روي درختان برگ پهـن  . وبت به هزار در صد رسیده بودطدرجه ر
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25 واي بوف آ رشن  

 

موکد چوب دچار رهاشدگی از نـوع بـی اختیـاري بـودم و متاسـفانه درك استوایی خیس با عطر 
  . درستی از رها شدگی نداشتم

 . معراج من و صادر کننده پیام با عطر چوب و طعم وایت هـورس هـیچ شـهودي در پـی نداشـت
تواند اغوا کننده باشد خیلی قبل تر زمان دیدن فیلم هالیوودي می حتی اینکه تضاد در رنگ پوست

  . اتفاق افتاد 57متولددر 

 کنـد کـه بـر طبـل جنـگمی روبروي تلویزیون نشسته اخبار بی بی سی را گوش 57حاال متولد  
کوبند و او به مدل موهاي مجري خبر بی بی سی گیر داده که با سنجاق هاي سیاه بی نظمی به می

کاله گیس  و  انگار تست بازیگري داشته با . پشت سرش هدایت شده و شاخک هایش بیرون زده
فراموش کرده گیره ها را از سرش بیرون بیاورد و با همان گیره ها پشت دوربین هاي خبـري بـی 

خبر به این مهمی با ایـن  . گویدمی از زبان تمام سیاست مدارهاي دنیابی سی خبرجنگ در راه را 
ر به مدل مـو گیـر تواند این قدمی آیدمی که از نسلی سوخته بر 57مدل مو؟ شاید فقط یک متولد 

  . بدهد

در مغـز او مکـان درك  . است درك درستی از زمان ندارد 57صرفا به دلیل اینکه متولد 57متولد  
 . افریقـایی و اسـتوایی از میـان رفتـه اسـتچـوب درست زمان بر اثر استشمام زیاد بوهایی نظیـر 

بتـه ایـن چنـدان هـم بـه زیـان ال . کندمی جواب آنژیوگرافی از عروق مغزي نیز این یافته را تایید
زمان هاي مهم اساسا از ذهن او به همان دلیل از بین  . کندمی خودش اینطورفکر . نیست 57متولد

اسـت   57کند که متولـد می حتی زمان تولد معموال فراموش . شوندمی رفتن سلولهاي مغزي پاك
کنـد می یا فراموش . ه هاي برترنشاط نزول میان ده . آوردمی و این نوعی نشاط برایش به ارمغان

البته بـا شـنیدن کلمـه نسـل یـا سـوخته در  . متعلق به نسل است که نسل سوخته نام گرفته است
آورد تا خاطره اي در گذشته می ه اي به مغزش فشارظ، لحگیردمی مغزش فعل وانفعاالتی صورت

امـا  . شـودنمی ام درست مخـابرهرا به یاد بیاورد اما کنش شیمیایی مغز از بوي وود گیج شده و پی
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26 واي بوف آ رشن  

 

شـود، زمـان می تولد صـادر کننـده پیـام فرامـوش . شودمی زمانی گاهی دردسرسازاین فراموشی 
، تاریخ برگزاري التاري، زمان پرداخت قسط ماشین، زمان امتحان آخر  کوییزلندمعراج به سرزمین 

  . ترم و زمان ثبت نام دانشگاه

رود تا شهریه دانشگاه را بپردازد و از فردا سر کالس فقـط می نکدوان دوان به سمت با 57متولد 
  . عناصر درام برایش گران تمام شده . "عناصر درام "روي این موضوع تمرکز کند:

  داخلی-کالس -فردا

عناصـر درام  . کندمی او فقط روي عناصر درام تمرکز.  است کالس نشسته ردیف میانی 57متولد 
و تمایـل ترکیـب بـا  گریزنـدمی مدل سلولی فلزات قلیاییهاي آخرین الیه اما مدام مثل الکترون 

 همان واسطه هایی که دارند داستان گیس سیاه فرخنـده را.  واسطه هاي دو پامینی مغزت را دارند
 من و گیس سیاه فرخنده البـالي عناصـر درام . روندمی سازند و بی توجه به عناصر درام پیشمی
ژي از دانشگاه نیوکـورس جزیـره رگیرم و استاد داراي دکتري دراماتومی یچهچرخیم ، من دل پمی

پمپاي رئیس دپارتمان هنرهاي نیو دراماتیک همان دانشگاه دوسال بعد از فارغ التحصیلی بـیش از 
سیصد اجرا در سالن هاي مختلف شهر ، ده اجراي هم زمان در هر ده سالن تئاتر موجود در شـهر 

برنده تمام جشـنواره هـاي تئـاتر در رشـته هـاي کـارگردانی،  . ر نوبت اجراو ده نمایش بعدي د
دهها کتـاب در دسـت چـاپ، .  نمایش نامه نویسی، طراحی صحنه ، طراحی لباس، طراحی پوستر

دهها مقاله چاپ شده در مجالت معتبر داخلـی، هفـت نمایشـگاه عکـس، گـالري نقاشـی و یـک 
ه و بیش از پنجاه سـمینار دربـاره عناصـر درام، عنصـر شصت فیلم کوتا . نمایشگاه مجسمه سازي

 اتش به دانشجویان رشته ادبیات نمایشی ارائـهقکشد و با متعلمی بیستم را از الي جزوه اش بیرون
گذارد، گلویش خشک شده و لب هـا می دل پیچه امانم را بریده است و استاد سنگ تمام . کندمی

خرین ناي وجودش بیرون آمده و روي وایت برد با ماژیـک ترك برداشته ، آخرین عنصر درام از آ
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27 واي بوف آ رشن  

 

شاهکار است،  ؛شودمی اما گیس سیاه فرخنده  دارد با قیچی باغبانی چیده . قرمز نوشته شده است
  . زنممی ه فرخنده با قیچی باغبانی ته حیاط، با دل پیچه از کالس بیرونقیچی شدن گیس سیا

همان روز شماره صادر کننده  . گیردمی نویسد و بیستیم روز امتحان عناصر درام را کف دستش
 . شماره صادرکننده پیام کنـار عناصـر درام . پیام را از روي صفحه فیس بوکش کف دستش نوشته

استاد نمایش نامه اش را خوانده و چون عناصر بیستگانه درام در آن لحاظ شـده نمـره اش کامـل 
سوخته را دارد همیشه استاد را نه با عناصـر نسل ولدین ذات مت 57است، ولی از آنجایی که متولد 

رویال  و ابیستگانه درام که با سري آفتاب سوخته و زه کشی موهاي رنگ شده با رنگ موي ایگور
 . آوردمی رطسبیل هیتلري کم پشتی به خا

 را اي. ار.  کنـد و اممی دکتـر عینـک دسـته شـاخی اش را جابجـا . سردرد ها امانم را بریده انـد
 . تـوانم ببیـنممی اي ام وارونه شـده درخـت لیمبیـک را خـودم هـم . ار . حاال که ام . رخاندچمی

ــا شــکوه ــر . ســربلند و ب ــچ "گویــد :می دکت ــچ ن ــدنمی و . "ن ــد شــگفتی اش را پنهــان کن .  توان
انـی دمی اشتباه تو این بوده که تخم رویا را تو لیمبیک ، مرکز حس و عاطفه کاشـته اي،"گوید:می

دکتر  . فهمم ته چشم هاي دکتر شفافیتی غیر قابل انکار داردمی بعد عینکش را برمی دارد تازهکه؟ 
س گویـد مگـمی راه حـل را کـه . "اما نگران نباش ، راه حل دارد جـانم "نشیند :می پشت میزش

ان را کشم تا خطوط خشکیده ته فنجمی سرك . نشیندمی کند و روي لبه فنجان قهوه اشمی وزي
شود به قاعده دو تا خـرمگس بـا چشـم هـاي بیـرون می پرد پشت عینک دکتر ومی مگس . ببینم

 . باید تخم رویاي جدید را بکارم جایی تو لوب فرونتـال "گوید:می دکتر . جسته زرشکی خط دار
ر مرکز تحلیل هاي عقالنی مطابق با قوانین اجتماعی  بایگـانی شـده د . پیشانی مرکز درك وجدان

روي شـیار  خاکسـتر سـیگار . "نترس.  این  مرکز و با درخت لیمبیک چه باید کرد؟ نگران نباش
 درخت لیمبیک با یک عمل جراحی خارج".  افتد که کوتاه استمی خط زندگی کنار دسته فنجان
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28 واي بوف آ رشن  

 

انی درخـت لیمبیـک طالبته عمل ساده اي نیست اما خطر عمل جراحی کمتر از رشد سر . شودمی
  . "است

گـویم ایـن می به دکتـر . زندمی پرد و الي خاکستر سیگارغلتمی رمگس از پشت شیشه عینکخ
به کسی آمار ندهد، قضیه را راز را مثل تمام اسرار پزشکی اش حفظ کند و درباره درخت لیمبیکم 

 . تواند تصور کندمی رسانه اي نکند، من در حال حاضر آسیب پذیرتر و شکننده تر از آنم که دکتر
شـود می زند، چشم هامی دوباره عینک دسته شاخی اش را روي چشم هاي تخم هندوانه ايدکتر 

 . نگران نباش، تصمیم که گرفتی به من زنگ بـزن، دیـر نشـود" گوید.  میبه اندازه سه تا خرمگس
  "بیمه تکمیلی داري؟

 57اطر کـه متولـدآید بیمه تکمیلی را اصوال اضافه فرض کرده ام شاید بـه ایـن خـمی و من یادم 
  . هستم

کنم که تا قبل می روم و به این فکرمی پیاده . مطب دکتر چشم هندوانه اي تا خانه راهی نیست زا 
ماتریکسی بهم پیچیده و لزج بود که حـول محـوري نـا  ،اي همیشه تصورم از مغز. ار . از دیدن ام

چسبناك که تو حفره مغزم گره  کالف ماتریکسی . دادمی چرخید و مدام تغییر وضعیتمی شناخته
اي فهمیدم مغزم فضاي خالی تاریکی است که . ار. بعد از دیدن ام . نمودمی خورده و بهم گوریده

از لحظه خـروج  . شودمی درختچه اي تنومند از اعماق تاریکی اش سر برآورده و هر روز بزرگتر
 شـد؛ دیگـر آزارممی باید ریشه کـن اي درختچه لیمبیکی تنومند که. ار . از مطب دکتر و دیدن ام

از  . لرزانـدمی فضاي خالی و تاریک بود کـه پشـتم را . داد که مایه دل خوشی ام هم شده بودنمی
اگـر تخـم هـاي دیگـري  . توانم فضاي خالی را پر کنممی همان لحظه به این فکر کردم که چطور

 آمد امـا دکتـرنمی شد و دیگر به چشممی کاشتم فضاي خالی پرمی کردم  و کنار درختچهمی پیدا
جـاي دیگـري بـرایش در نظـر بـراي دل خوشـی ام  . گوید همین یکی را هم بایـد خشـکاندمی

از خالی بـودن من دانم او هم به اندازه می اما . گویی دکتر به تعلق خاطرم پی برده  . ،پیشانیگرفته
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29 واي بوف آ رشن  

 

صداي تـرق  . شوممی اي پارك رداز کنار شمشادها و درختچه ه . حیرت کرده است يحفره مغز
 . تروقهو هو ترق  شنوم؛می پیچدمی تروق شاخه هاي درختم را که در خال گرداب وار مغزم بهم

چشم ها خیره به مـن بـا شـفافیتی  . دکتر عینک زده است. گردم مطببرمی . تصمیمم را گرفته ام
 . خراشـد، خـرش خـرشمی را با ناخن هایش کف سـرش . "بیمه تکمیلی ندارم"غیر قابل انکار 

 . خشـکانیممی ما درخـت لیمبیکـی ات را . گوید : اینها همه طبیعی استمی دکتر . زندمی زیردلم
 . تـوانم قـانونی جلـوه اش بـدهممی مـن . . . دانی که این کار غیر قانونی است اما خـوبمی البته

اما تو خطـرش  . د دارد، خطر دارداین را هم بگویم در . فقط بیمه ات را درست کن . نگران نباش
  "نگران نباش . . . را پذیرفته اي انگار

روي  . اي بیرون آمـد، چرخـی دور سـر دکتـر زد.آر.از الي کلیشه هاي ام . نجاستآمگس هنوز 
  . دسته شاخی عینک نشست

  

  

  

  پایان
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30 واي بوف آ رشن  

 

 

ناشر سخن   

 

 ياسـتبداد يمهـم دولـت هاسـت. دولـت هـا فیاز وظـا یکیجامعه  یآموزش و پرورش و باال بردن سطح آگاه
و نا  یخراف سواد،یمردم ب یمردم هستند. حکومت کردن بر گروه یرشد و آگاه دیعاشقان سانسور و مخالفان شد

است کـه بـه حقـوق  یمطلوب تر و راحت تر از حکومت بر مردم اریبس کتاتورید کی يبرا شیآگاه از حقوق خو
  آشنا هستند. شیخو

 يشـتریب ییمـردم امکـان فرمـانروا ین سطح فهم و آگاهنگاه داشت نیمستبد با پائ ،يکتاتورید يها ستمیس در
هزار عنوان از سال 11 یعنی يچاپ شده در زمان پهلو يکند. با نگاه به تعداد عنوان کتاب ها یم ایخود مه يبرا

 شیرا با تعداد ب نیکه اگر ا دهیعنوان کتاب در کشور به چاپ رس 275که بطور متوسط ساالنه ه 1357تا  1316
 یخفقـان و سانسـور را در مـ زانیـم م،یکن سهیمقا يشورو ریر  عنوان کتاب در سال در اتحاد جماههزا 120از 
 نایـ ٪97از  شیرسـد کـه بـ یهزار مـ 32تعداد عنوان کتاب چاپ شده در سال به  یاسالم ي. در جمهورمیابی

سرانه مطالعـه  زانیکُتب صفر است. م نیا یاست که ارزش علم یو خرافات اتیو جعل یو فقه ینیکتابها، کُتب د
 75رقـم را بـه  نیـا ریو جعل و تزو يبا آمار ساز یاسالم يدر سال است.  جمهور قهیدق 2 یبطور واقع رانیدر ا
 7روزنامه  و قهیدق 32قرآن و دعا و   قهیدق 21مربوط به مطالعه کتاب  قهیدق 15مقدار  نیرسانده که از ا قهیدق
در روز  قهیدق 31و سوئد   34وآلمان   قهیدق 44آمار در مورد فنالند  نیاست که البته ا یخوان هینشر گرید قهیدق

  است.

هـزاران   یبه چـاپ و انتشـار  صـوت یاطالع رسان يبه دو دهه است که در راستا کیبوف نزد يآوا ینترنتیا نشر
در  یکنـد سـهم یمـ یمجموعـه ، سـع نیا گانیقرار دادن را اریاقدام نموده و با در اخت ابیکتاب ممنوعه و کم
  مردم داشته باشد. يداریارتقاء فرهنگ و ب
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31 واي بوف آ رشن  

 

 یداخل یاسیس ادانیوش یالملل نیب استمدارانیدست س چهیباز یبه راحت گریشد د داریو ب دیفهم یاگر ملت چون
به حقـوق  انیکردن خفتگان و نا آشنا داریو ب یمردم با کتاب و کتابخوان شترینخواهد شد. هدف ما آشنا کردن ب

  .میرا پاره کن ستنیز رانهیو حق یبردگ يرهایزنج میتوان ینم میاست. تا آگاه نشو شیخو یانسان

هموطنان داخل کشور است  يبرا ابیو ممنوعه و کم یصوت يتمام کتابها  گانیقرار دادن را اریما  در اخت هدف
  باشند. یم قهیب در مضکتا هیته يبرا ياز لحاظ اقتصاد ای تیسانسور و ممنوع لیکه به دل

رنگارنـگ و دور نگـاه  نیمسـتبد وغیـ ریـدر ز يمتماد يدوره ها یدر ط رانیتفکر که کشور ا نیبوف  با ا يآوا
مبرم بـه  رفـرم و  اجیو غرق شدن در منجالب مذهب و خرافات، احت يداشته شده از قافله فرهنگ و تمدن بشر

  دارد، بوجود آمد.  یجهان مدنت يبه قافله وستنیمنجالب و پ نیآمدن از ا رونیب يبرا یمبارزه فرهنگ

و  یرو، هزاران کتاب ممنوعه و سانسور شده بصورت صـوت شیگذشته با تمام مشکالت و موانع پ يسالها یط در
  و جهان قرار گرفته است. رانیزبان در ا یعالقمندان و اقشار مختلف فارس اریاف در اخت يد یپ

که به علت سانسور قادر به چاپ آثار خـود  یسندگانیکمک به نو يبوف در راستا يآوا یراتانتشا 2019در سال  
عبـور از  ينمـود کـه افتخـار دارد در راسـتا یاقدام به ثبت خود تحت عنوان انتشـارات جهـان  ستند،ین رانیدر ا

 نیدر نشر  آثار سانسور شده اقدام و ا گانیراداخل، بصورت  انیرانیا يسانسور و با هدف گردش آزاد اطالعات برا
  .دینما یآثار را ثبت جهان

از  دیـسانسور ج.ا خورده و سـرخورده و ناام نیوتیبه گ رشانیشود اگر مس یدعوت م زیهمراهان عز یاز تمام لذا
تخـار بوف بـا اف يقدم گذاشته، نشر آوا ریمس نیشناسند که در ا یرا م یکس ایانتشار کتب و آثار خود شده اند 

  ثبت و انتشار   فراهم نموده است.  يفرصت را برا نیا

  

  بوف يآوا نشر
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