
بـــــــــــــــــــــــــــه 

نــــــــــــــــــــــــــام

خـــــــــــــــــــــــــدا





بوی کاغذرنگی
مجموعه داستان کوتاه

محمود علی پور



بوی کاغذرنگی
محمودعلیپور

طرحجلد: حمید اقدسی یزدلی
چاپاول: 1399

قیمت: 39500 تومان
چاپوصحافی: اورنگ 

آدرس: خیابان مطهری، خیابان مریزای شریازی جنویب، پالک 202 طبقۀ 3، انتشارات روزنه
نمابر:86034359 تلفن: 88853631-88853730   

 www.rowzanehnashr.com :سایت 

 شابك: 978-964-334-898-4    
متام حقوق برای ناشر حمفوظ است 

telegram.me/rowzanehnashr rowzanehnashr
ISBN: 978-964-334-898-4

: علی پور، محمود، 1369 -  رسشناسه   
:  بوی کاغذ رنگی: مجموعه داستان کوتاه / محمود علی پور عنوان و نام پدیدآور 

: تهران: روزنه، 1397. مشخصات نرش 
: 210 ص. جیبی مشخصات ظاهری 

978-964-334-898-4 : شابك  
: فیپا وضعیت فهرست نویسی 

: داستان های کوتاه فارسی-- قرن 14 موضوع  
Short stories, Persian--21th century : موضوع  

PIR 8354/1397 9ب93ل :  رده بندی كنگره 
: 3/62فا8  رده بندی دیویی 

5617852 :  شامرۀ كتابخانه ملی 



 7 ......................................................................................... آرتیمیس ایرانی و آنتیگونه 

بوی کاغذرنگی ......................................................................................................... 25 

 43 .............................................................................................................. پرت شدگی 

پیچک ...................................................................................................................... 61 

حدیِث لهام  ............................................................................................................. 79 

در پناه شب ............................................................................................................. 89 

رُستاگ چهلم .......................................................................................................... 117 

شاملردگان ............................................................................................................... 125 

 143 .......................................................................................................... گالری نیلوفر 

 157 .............................................................................................................. جاده لیان 

نفس مهکان ........................................................................................................... 181 

فهرست





متوجه شد آن مرد که موهای خاکستری داشت و میان فریادها و حرف های چندین 
مرِد نیمه هوشیار و نیمه مست، در رفت و آمد است، موسیو نام دارد. زیر چشمی به مرد 

نگاه کرد. موسیو رد نگاهش را گرفت و نزدیکش شد و گفت:
»جوون اسمت چیه؟ قبال ندیدمت اینجا« 

»میالدم. با دوستم نوید اومدم«
 موسیو که لهجۀ ارمنی، بر فارسی اش می چربید، با این حال فارسی را نیز خوب تکلم 

می کرد، ابتدا به لهجه خودش گفت: 
»ِعجـب. نَوید ُجوانَـک رنگ پریده و سبـزه که همیشـه در خوردن افـراط می کنـد«.

 میالد چشمانش را ریز کرد و گفت: »ازش شناخت داری مگه؟«
نوید  این  نشناسمش.  کن  »فکر  برگرداند،  سلیس  فارسی  به  را  لهجه اش  موسیو   
از  نمی کنه.  کم فروشی  اصال  کنه  باز  همه  بین  رو  جای خودش  اینکه  برای  همیشه 
خوردن آبکی ها گرفته تا رقصیدن، تا زدن مخ کارگر به نفع کارفرماش. اما ُجوان که 
چه؟؟ دو پنی، که شما میگید قرون، بیشتر بهش بده؟ دیگه خودش رو جاکرده و کسی 

هم نیست بهش بگه که مرد حسابی؛ قرون به چه قیمتی؟«

آرتمیسایرانیوآنتیگونه
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میالد که هنگ کرده بود گفت: »من تازه باهاش آشنا شدم. اطالع نداشتم که اهل 
اینجور کارهاست« 

اما گویی پاپیون نبود،  موسیقی مالیمی شبیه موسیقِی فیلم پاپیون پخش می شد. 
انگار موسیقی از زیمر بود. اما فرقی نمی کند پاپیون باشد یا گالدیاتور، غم برای آدم 
مست خوبه. برای آدم های مست و بدحال، هیچ چیز مثل موسیقی راهگشا نیست. از 

موسیو پرسید »شما چرا اینجایی؟« 
درمورد خودش ابتدا به ساکن چیزی نگفت. بعد از کمی سکوت موسیو دستی روی 
پیش بندش کشید و گفت: »هنرمندی بودم، هنرم را زدند. نه دم زدم نه لب به هر چیز 
که هوش از سرم ببرد. آدم های این شهر  هم دردند و هم هنرمند، دردشون تظاهر 
به داناییه. به هر چیزی که آدم هایی مثل من رو  از صحنه به در می کنه. چرا که ما 
همیشه محکومیم. ما همیشه آزاد هم باشیم در بند محکومین جا داریم. چوِب ساز زدن 
بی طرف خودمان را می خوریم. اما هنرمندند چون همه هنر در چنته دارند و هیچ چیز 

برای رو کردن حل مشکل مردم ندارند.«
چانه اش گرم شده بود. سالن از عطر نوشیدنی قرمز، رنگش پریده و سرخ شده بود. 

بعد از کمی سکوت موسیو گفت:
َکت این همه سروصدا بلند 

َ
»من یک ارمنی مهاجرم که قبل از اینکه توی این َممل

بشه و همه چیز از ریتم خودش خارج بشه یک نوازندۀ ساکسیفون بودم. کنسرت های 
زیادی اجرا می کردم و طرفداران زیادی داشتم جوون یادم میاد روزهایی رو که برای 
کنسرت به پاریس می رفتم و فضای عاشقونش ساکسیفون من رو به رقص درمی آورد. 
مگه می شد از دلبرکان زیبای فُرانَسوی دل برید اما چه کنم که برای مِن ارمنِی غیر 
آموندسِن«،  اسمم »سانین  برگردم.  و می بایست  نبود  موندن  اونجا فضای  فُرانَسوی، 
پایین شهرم. همین جا بزرگ شدم و پدرم دستفروشی می کرد  ارمنی  اهل محله های 
و مادرم یک زن خانه دار عفیف بود. ما به سختی بزرگ شدیم. اما در تربیت ما هیچ 
چیزی کم نبود. همه چیز در خانه ما مرتب بود. ادب جای خودش را داشت و دنیای ما با 
همه سختی هایش، شیرین بود. پدرم با این که دستفروشی می کرد اما از تعلیم ما دریغ 
نمی کرد. تحصیالتی از قبل داشت و همان کافی بود که فرزندانش را از مخاطرات راه 
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گذشتۀ خودش عبور بدهد و به سوی آینده ای که او فکر می کرد خوشبختی باشد و ما 
دیدیم نیست، تربیت کند. مادرم زنی بود اهل دریای پارس، دقیق نمی دونم کجاش. 
اما چیزی که برای من قابل توجه بود، دلتنگی همیشگی ای بود که مادرم برای آنجا 
داشت. ماهم که بچه بودیم و درک نمی کردیم. خیلی چیزها را باید به وقتش بفهمی 
و کاش هیچ وقت اصال جلوتر از سنت چیزی را نفهمی که کالت پسه معرکه است«.

ماشین  می شد  کارگری  با  روزها  »اون  داد:  ادامه  و  گذاشت  وارونه  را  لیوان  چند 
اون وقت ها رونق داشت  و خونه و چیزای دیگه پس انداز کرد، بساط کار و کاسبی 
جور  باهاشون  اگر  و  می دادند  کار  بابت  خوبی  پول  روسی،  و  آلمانی  متخصصین  و 
می شدی گاهی تفریح و سفری هم تقدیمت می کردند. پدرم بعد از ازدواج به سبب 
درآمد خوبی که داشت، مادرم رو به این شهر آورده بود و جز یکی دوبار به آن شهر 
نبودم،  بازی  وسط  خودم  اما  کردم،  قمار  بد  رو  زندگیم  جوان  پسر  آه  بود.  برنگشته 
تعیین  را  چیز  همه  پنی  دو  نداشتن،  و  داشتن  بین  حساس،  شرایط  در  که  افسوس 

می کنه، تو که می دونی چی میگم؟«
میالد گفت: »بله معامله معامله«.

پنی، شما میگید  »شرط همه چیز محبت، عشق و حتی شرافت، فقط یک چیزه، 
قرون. چه بد معامله ایه، زمانی به سراغت میاد که بچه ات رو هم باید با اون گول بزنی 
و جالبه بچه هم جبران می کنه و از سر احمقیش پدرش رو باز به این پنی می فروشه. 
انگارنه انگار نطفه اش را با عشق ریخته باشی. اصال می دونی چیه؟ ذات و اخالِق این 
مردم همینه که همه چیز رو با پول مبادله  کنند، آخر به چند پنی؟ مردن بهتر نیست؟«

میالد گوش می داد. سانین آموندسن زندگی اش را بدجور ریخته بود روی دایره؛ و 
می گفت که شاید غم از دلش پر بزند.

باشن،  از هنر اصلی خودم دور شدم، شاید هم دورم کرده  زیادیه که   »سال های 
خودمم دیگه نمی دونم. شاید بگی تنها چاره ام؟ آره چارم همین کارمه. زنم ماریا تنهام 

گذاشته و از بچه ها هم که خبری نیست«.
برای  و  داشتی  عقیده  بهش  رو که یک عمر  اون چه  »پسر جان سخته که همه 
آدم دوست نما، که  احساسات و هیجاناِت یک سری  با  داشتنش جنگیدی، یک شبه 
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کالمی از هنر تو نمی فهمن و اصالً دوست ندارند که بفهمن، آدم هایی که حتی از اداره 
موکب خودشون برنمیان چه برسه به بقیه، از دست بدی. مثل سیبی که رسیده و بر 
شاخه درخت برق می زنه، اما باغبون نابلد با افشاندِن سمی اشتباه، به قصد و یا ناقصد، 
به هالکت سیب دست می زنه. حکایت من، حکایت سیب است. زنم شرط کرده بود 
که شغلم را نباید از دست بدم اما با این تفکرات مگه میشه کار کرد، مگه میشه به 
باید ساکسیفونیست ماهری بشی و برعکس؟ عالقه  کسی که تنبک می زنه، بگویی 

چی میشه پس، هیچی.« 
در هوا  پیش  و  بود. کالم ها پس  در آمیخته  با هم  را  فارسی  و  فولکوریک  موسیو، 

می رقصیدند. پیِر خاکستری روی می گفت:
 زن های این دوره زمونه که دیگه به هیچ چیزی بند نیستن یا آویزونن یا اگر یکم 
کمر مرد زیر باری خم بشه، پای در خانۀ پدر و... دارند، بگذریم. مردها که دیگه بدتر 
شورش رو درآوردن. شاید بخاطر همین بود که زنم منو ول کرد و من حاال هفت ساله 
که خودشو و بچه هام رو ندیدم. این حکایت من و تا آخر عمر باید خدمت مخفیانه به 
کسانی کنم که خودشون را خوبان عالم می دونن اما شب ها تو این سی چهل متر جا 
نمی تونن جم بخورن. جوان به ماریا گفتم: »اگر نمی تونی بمونی و مثل من زندگی 
کنی آزادی که راه خودت رو بری« و با این کارم نخواستم مثل خودم مجبورش کنم 
اما نمی شد کاریش  نبوده  بعدها فهمیدم کارم درست  باشه. هرچند  نیست  چیزی که 
کرد چیزی است که شده. خودم به خاطر دیگران به این روز افتادم، نخواستم شریک 
دیگران باشم. نخواستم سرزنشش کنم. ای لعنت به سرزنش گری؛ کاش گاهی وقت ها 
همه جهان زبونشون می رفت رو سکوت. حتما میگی چرا؟ الزمه پسر الزمه. کاش همه 

ما می فهمیدیم بعضی وقت ها اصال نباید نظر بدیم، این جوری خیلی سنگین تریم.« 
کلی که حرصش را با زبان خالی کرد گفت: »خسته شدی َجوون؟«

»نه گوش میدم.« بعد خودش را جمع کرد و با تعجب گفت: 
هیچ  که  منی  برای  گفتی  من  برای  رو  خودت  تجربه  چرا  تو  آموندسن  »سانین 
اطالعاتی درموردش نداری؟ اصال چه دلیلی داشت پیش غریبه، آدم زیرآِب خونه و 

کاشونشو بزنه؟ به نظرم معنی نداره.« 
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سانین گفت: »تو به قیافه ات نمی خوره اهل این شهر باشی چه برسه به اینکه با این 
قوم دم خور باشی. خانواده نداشته همون بهتر که زیرآبش زده بشه«. 

گفت: »حدس شما درسته من اهل پارسم. خلیجِ پارس. من یک غریبه ام، یک باشوی 
کوچک اما دل دار«. 

سانین خنده ریزی کرد و گفت: »زکی، تو که آشناییی؟!! پس بی دلیل نبود که حس 
می کردم حسم به تو خوبه؛ نگو یک نقطه مشترک با هم داریم. این هم نعمتیه که آدم 
هر چیزی رو حس می کنه در واقعیت هم تجربه اش کنه. خوشبختی شاید همین باشه. 

چرا که همچین حسی رو هر چندصد سال یه بار به گمونم میشه تجربه کرد«.
 بعد چشمکی زد و گفت: »خیلی خوشحالم که برای تو سفره دلم رو باز کردم و تو 

االن بوی اتاق من می دی، بوی مادرم، هم آرام و هم پرتالطمی دوست من«.
میالد را به اتاقی که پشت راه پله ای بود که به طبقه باال می رفت، راهنمایی کرد و 

گفت: »کمی استراحت کن، االن میام. اینها انگار مایه اشان کم کرده«. 
با عینک مشکی،  نوازنده  بود. ساکسیفونی در دست  از عکس ساکسیفون  پر  اتاق 
که کل صورتش را فتح کرده بود و مثل تکه ابر سیاهی وسط یک دل سفیدی افتاده 
بود، در حال نواختن بود. کمرش را در تعظیم به جمعیت؛ پایین آورده بود. ساکسیفون 
دیگری در دست یک سیاه پوست بود که نگاهش به یک سفیدپوست، مات و مبهوت 
مانده بود. در تصویری دیگر، دسِت زنی که دستان مردی به دور بازوانش حلقه شده بود 
و سرش را به سقف سالن دوخته بود از لذت بودن میان آن همه جمعیت در کنسرت، 

از دست زمین به سمت فتح آسمان رهسپار بود.
ساکسیفون خاک خوردۀ سانین؛ روی میز خوابیده بود. گرامافون کالسیک با کلی 
نوار ضبط شده در گوشه و کنار اتاق استراحت طوالنی داشتند. میالد به خودش گفت: 
اما االن کنج این خرابه برای کی  تا پاریس می رفت  ناله سازش  »ای روزگار زمانی 

قلندری می کنه؟« 
گاهی لوازم خاک خورده و از کار افتاده برای آدم جذاب تر است، اصال بدرد نخوری 
درد می خورد  به چه  اضافه کردن،  از هرچیزی  تا  دو سه  است.  اضافه خوری  از  بهتر 
با اسباب قبلی ات مشخص نیست. بزرگترین درس سانین  وقتی تکلیفت با خودت و 
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برای او همین بود. مقاومت برای چیزی که ارزشش را دارد. مقاومت روی ساکسیفون 
قدیمی، لذت بخش بود. عاشق سرزمین مورد عالقه، همیشه تاوان هم دارد. فداکاری 
می خواهد. شعار دادن در سرزمینی که مهد آزادی است چه لذتی دارد وقتی هم وطنانت 
در داخل وطن، آسایش ندارند؟ باد هوا در گلو کردن است برای جذب چند فالور بیشتر. 
از من هم ساخته  آیا  بود  آمده  بر  ارمنی  از  این فکر می کرد همانطور که  به  »میالد 

است؟«
سانین برگشت و گفت: »خوب پسر جون، تو اولین کسی هستی جز یک نفر دیگه، 

که اتاقم رو می بینه، نظرت رو بگو؟« 
»اینجا چندتا چیز رو با هم می بینم. مردی که زن بوده و زنی که مرد، مردی که 
زنانه وار پای عشق و عقیده اش، پای همه چیزش ایستاده. شاید اگر درخت کنار پنجره 

زبان باز می کرد می تونست بهتر از من اینجا رو توصیف کنه.« 
سانین خندید و گفت: »نشانه هایی رو که دادی نشون میده باید اهل دل هم باشی. 
اما باید مواظب باشی مثل من وارد معامله باخت-باخت نشی. خوبی و خیر، محدوده اش 
تا همین اتاقه، از یک دیوار به آن طرف، سر همه چیز زده شده. اصالً عشق پس این 
دیوار سر بریده شده و خونش همه دیوارهای این شهر را مثل دود گرفته. مواظب باش 
از راه به درت نکنن و روزی نیاد که بگی چه می خواستیم و چی شد. همه هم سن و 
ساالن من فکر می کردن که تا قبل از سر و صداها، خراب کردن و کُشت و کشتارها، 
دنیا همینه آخرشه، اما همیشه دنیا رو یه پاشنه نمی چرخه، گاهی باید تغییر داد و از نو 
ساخت باید بهترش رو ساخت. اما جهالت که قاطی ماست شما بشه یا ترش می شه یا 

شیرین. بیا پسر خستت کردم کمی لیموناد نوش جان کن، حالت رو جا میاره«. 
میالد کمی نوشید و غرق افکار سانین آموندسن شد.

با صدایش که گفت: خودت را مشغول کن تا من برم، به خودش آمد و تصمیم گرفت 
بزند به آسمان و هوایی بخورد. رفت و میالد هم از اتاق بیرون آمد و همان صحنه های 
»بچمون  می گفت:  یکی  می زد.  قهقهه  و  ما  پیش  بیا  می گفت  یکی  قبلی،  تکراری 
سردیش میشه گرمی بخوره«. یکی دیگه که به کمک میز سرپا شده بود می گفت »یه 

حالی ام اگه بدونی چه حالی ام«.
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 اما میالد خندید و رد شد. از راه پله باال رفت که روی پشت بام کمی با ماه برقصد. 
نزدیک تر  و سکوت  خنکی  می شد  دورتر  هرچه  و  می رفت  باال  پله سکوت  راه  روی 
اتاقکی که  باز کرد و وارد  را  می شد. گرمی رنگ می باخت و مستی چپ می شد. در 
تقریباً روی پشت بام بود شد که شبیه یک پانسیون کوچک بود. ناگهان دختری را دید 
که پشت میز نشسته و مشغول خواندن کتاب است. نگاهشان به همدیگر تصادف کرد 

و دخترک ناخواسته فریاد کشید. 
دختر قد کوتاه با موهای بلندی که مثل موج روی صورتش ریخته بود و چشمان ریز 
و ابروی نازک و پیشانی کشیده اش، جذاب ترش می کرد؛ از جایش بلند شد و با سکوِت 

پس از فریاد، به میالد خیره شد. 
سانین خودش را سریع به آنجا رساند و گفت: »چی شده دخترم؟«

 با حالتی شکوه آلود، گفت: »سانین آموندسن این پسر کیه چطور اجازه دادی بیاد 
اینجا؟؟؟!!!«. 

سانین گفت: »آقای محترم اینجا چیکار می کنی؟« 
میالد گفت: »یکم قصد هوا خوری داشتم و گمون کردم راهش از پله ها بگذره، فکر 

نمی کردم این خانم اینجا باشه!!« 
سانین ماجرا را به دختر گفت و آرامش کرد و سر جایش قرارش داد و گفت: »این 
یکی بی خطرتر از کبریته اصال گوگرد نداره که جرقه بزنه، اجازه بده به پشت بوم بره 
و هوا بخوره با تو کاری نداره. از بابت این یکی خیالت راحت باشه«. چشمکی به دختر 

زد و خنده طور در را بست و لحظه ای بعد انگار نبود.
 میالد هم بدون سخن گفتن به پشت بام رفت و لب دیوار کوتاه پشت بام ایستاد و به 
جلو خیره شد. استشمام عطر آسمان در شب، برایش لذت بخش بود، گویی لب برکه ای 
بود و بوی گیاهان دارویی، که برکه را محاصره کرده باشند مستش می کردند. همیشه 
در ارتفاِع شب، چنین حالی داشت چرا که شب حس زندگی به او می داد. هرچند برای 
بقیه؛ شب سِم بی خوابی است، برای میالد شب سمفونِی زندگی بود. کمی روی پشت 
بام قدم زد و باز ایستاد و دست آخر روی صندلی که گوشه ای ایستاده بود نشست و 

ستاره ها را بررسی کرد. 
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که  کند  تفسیر  خودش  برای  را  آن  بتواند  شاید  بود.  سانین  سخنان  اندیشه  در 
ناگهان حضور کسی را احساس کرد. دخترک بود. جلو آمد و پرسید: »می تونم بپرسم 
داده  لم  فقط  نیستن  رفتن  راه  اهل  پایین  اون  آدم های  معموال  اینجا،  اومدین  چرا 
تا خون شرابی. میشه بگین  از شراب خونی  بیاد  و می خورن؟ هرچی هم دستشون 

چرا؟«
 میالد گفت: »این حق شماست که این رو بدونید« آیا همیشه صاحب پرسش واجد 
حِق پرسیدن است. درستش این است که باشد. کمی لبخند زد. پرسید که »آیا منم 
می تونم اسمتون رو بدونم«. همیشه با تواضع بود و این خصلت همیشه کنار او وجود 

داشت با وجود این تواضع، بی تواضعی زیاد می دید. 
دخترک گفت: »من آتنا )که به فرانسه خدای اندیشه اش میگن( هستم«. با معرفی 
خودش گفت: »خوشبختم بانوی جوان«. دخترک با طعنه و نیشخندی گفت: »به نظر 

می رسه که آقای موجهی باشید، اینجا چه کار می کنید؟«
 »به نظر خودم زیاد موجه نیستم، شاید به چشم شما این جور به نظر میام. با دوستم 
اتفاقی اومدم. با این حال منم می خوام بدونم یک دختر، اون هم اینجا چه کار می کنه؟ 

اصال یه دختر به چه چیزهایی فکر می کنه؟«
آتنا گفت: »من خواهرزاده موسیو هستم که به دلیل شرایط بد مالی نتونستم تو   
از  باشه؛ بی خانمان تر  اگر مجرد  این شهر  پیدا کنم، دختر دانشجو تو  این شهر خونه 
بی خانمان های ویکتور هوگوست. از وقتی که در این شهر بخاطر دانشگاه آمدم، پیش 
موسیو هستم. تا قبل از بالیای اقتصادی، در پایتخت بودم اما بعد از فروکش شدن 
بالیای پایتخت، پدر و مادرم به دلیل نامعلوم توسط یک کاله سرخ  کمونیست، کشته 

شدند و حاال من با موسیو هستم«.
 میالد هم وضعیت خودش را برای دخترک گفت. اینکه از پارس آمده و دانشجوی 

فلسفه است. درمورد موسیو صحبت کردند و دخترک گفت: »من هنر می خونم«.
سپس آتنا با کرشمه  و شکنه ای خاص ادامه داد: »از اونجا که من خواهان صلحم، 
و شما فیلسوفا رو هم نمیشه راضی کرد، حاضرم به خاطر رفتارم با شما، مشتاقانه یک 

نبرد گفتگویی برای صلح تدارک ببینم، آیا موافقید؟«
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 میالد هم که بدش نمی آمد قبول کرد. بیوگرافی موسیو را شنیده بود، ماه نیز که 
در آسمان چارتاق نشسته بود، پس بهتر است یک پالن دیگر را هم صبر کند تا ببیند 

که چه می شود. 
»حتی سکوت این دخترک هنری رو به هزار خلط بحِث جاهالن این شهر که مدعِی 
را  کارگر  پول  و  میندازن  راه  کارخونه  که  اونا  می دهم.  ترجیح  هستند،  ما  رستگاری 
می پردازن و دست آخر به بچه هاشون میگن ما همه کار کردیم برای شما، شما انتخاب 

نکردین برای خودتون. و بعد پسر میگه مگه انتخابی هم بود؟«
 مدتی در سکوت گذشت. میالد گفت: »گرایشتون چیه؟« 

»ادبیات نمایشی«.
جهان  در  نمایشنامه ها  تاثیر  درمورِد  باید  پیداست  که  اینطور  »پس  گفت:  میالد   
یونان سخن کنیم. هرچند تجربه هنری در زندگی، اساس هر چیزیه و ما رو به سمت 
بهترین ها هدایت می کنه و اگر نباشه حرفامون شبیه سخنان معلمیه که شکمش پره و 
از حق دانش آموز مظلوم می خواد دفاع کنه، و یا برعکس شکمش خالیه و باز می خواد 
نخون،  سعدی  بخون،  حافظ  که  بگی  بچه  به  باید  گفتن  بهش  که  چون  کنه،  دفاع 
ساسانی بخون هخامنشی نخون، یا از اونور گفتن که همه چیز در غرب است پس غربی 
بخون شرقی رو ولش. اما ترجیح می دم، تجربه ای بدون تعصب باشه، خسته شده ام از 
پس تعصب دیدم. هر چیزی زیادیش دل آدمو می زنه. این روزا اصال عالقه ای ندارم 

روی چیزی بی خود حرف بزنم«. 
آتنا: »موضوعش رو دارید؟«

 میالد گفت: »همیشه یافتن موضوع کار دشواریه، اصال سر صحبت باز کردن مثل 
باز کردن سر نوشابه با دندانه، سفت و سخت«. 

»آتنا آواکیان« گفت: »بسیار خوب به نظرم االن که توافق کردیم، بهتره درمورد 
روایت هایی که  درمورد  نیست.  نمایشنامه  بزنیم که کم شبیه  زندگی خودمون حرف 

شنیدیم و برامون جذاب بوده«. 
به قول یک  نیاکانمون رو ترجیح می دم. چرا که  اما زندگی  میالد گفت: »موافقم 

شاعر هرکس چیزی جز زندگی را جدی بگیرد باخته است«. 
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آتنا گفت: »آیا روایت آنتیگونه سوفکل رو خوندی؟« 
میالد گفت: »بله تقریبا ماجراش رو می دونم«.

 دخترک ادامه داد: »سرنوشت و تقدیِر آنتیگونه عالوه بر ماهیت حماسی که دارد، 
یک تراژدِی ماندگار و دیرپا است. اهل هنر، جنبه تراژیک و کاراکترهای خشمگین و 
اسلوب های روایی و صحنه سازی اش را می بینند. اما می خواستم از شما بپرسم که آیا 
میشه از زاویۀ دیگه ای جز روایی و فنی و تکنیکی و از این قبیل چیزها به این مساله 

نگاه کرد؟«.
میالد گفت: »انگار خستۀ تکنیکی«. 

آتنا گفت: »ساختار تو کتم نمیره« و لب های نازکش را مثل غنچه ای روی صورت 
میالد پرتاب کرد تا بگوید که چقدر تکنیک حالش را بد می کند.

 میالد که فرصت را برای یک سخنرانی آتش زا، مانند شراب قرمزی که دود از کله 
بلند می کند، فراهم دید، شروع به الکوئنس1 کرد: 

به  هایمون،  مطلوِب  و  یوکاسته  و  اودیپ  فرزند  آنتیگونه،  که  می کنم  گمان  »من 
دنبال فراروی از نسب و سرشتش بود. می خواست ژنتیکش رو دستکاری کند و فراتر 
برود، این بدین معنا است که اگر والدین او مدت ها، خدای همه اخالقیات بودند، اما 
او می خواست از اخالق هم فراتر بره. از اخالقیاتی که کروئون آن را برای حفظ تاج 
و تخت خود ضروری می دید. در واقع در اینجا یک پیوند عمیق میان )اخالق و مردم 
شهر( و به عبارت بهتر جداشدِن اخالقی از قواعد شهر وجود داره که باید بهش توجه 
کرد. به نظر من آن کشاکش تا امروز هم خفته و بیدار وجود داره. چرا که به چشم 
خودم دیده ام که مردم این شهر کارشون قربانی چیزهای درست اما نامرسومه. به گمانم 

موسیو نمونۀ خوبیه. او هم قربانی ندیدنی ها است«. 
آتنا: »تحلیلت خوبه اما سوال اینه که می تونیم مثل آنتیگونه زندگی کنیم؟ منه دختر، 

چه حقی دارم که مثال بخوام تنها زندگی کنم تو این شهر؟«
میالد سوالش را قطع کرد گفت: »داوری کنیم؟« 

»بله! بله!«
1- در فرانسوی یه معنای سخنوری است.
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 گفت: »گمون می کنم موضوع پیدا شد، چرا که خودم هم از این حق برخوردار نیستم 
چه برسه به تو«. آتنا لبخندی زد و گفت پس به قول شما: »بسم اهلل« 

میالد گفت: »مردم عادت دارن حرف بزنن و معموال هم غلط حرف می زنن، مهم 
اینه که ما االن درست حرف بزنیم«. 

بگم،  رو  تعریف خودم  اینکه  از  قبل  بدین  را قطع کرد گفت: »اجازه  آتنا کالمش 
از سرزمینی بگم که مادربزرگم و شما اهل اونجایی، خودش این روایت رو برای من 

تعریف کرده بود«.
و  زد  کنار  را  موهایش  آتنا  بود.  به طور مطلوبی خنک  و هوا  نسیم خنکی می آمد 
چشمش را جمع کرد و لبانش را به نشانه احترام روی هم چرخاند و شروع به سخن 

گفتن کرد: 
»مادر بزرگ می گفت که در سرزمین گذشتگان، در فاصلۀ کمی از دریا، دشتی وسیع 
و پوشیده از نخل و رود، در کنار کوهی بلند، روستایی وجود داشت. در حصار دشت 
قومی زندگی می کردند که هم خشن بودند و هم مهربان. قومی جنگجو، سخت کوش و 
جوانمرد که گاهی از میان آنها افرادی پیدا می شدند که تحت تحریک همسایۀ هم مرز 
خودشان، دست به راهزنی می زدند. اما یک صفت خاص داشتند و آن اینکه حواسشان 
از کی می برند. در میان آن قوم مهاجر، غریبه ای زندگی می کرد که  این بود که  به 
برای مدت زیادی به آن سرزمین آمده بود و )ِخِدر(، نام داشت. خدر مرد هنرمندی بود 
که به کار سفال سازی مشغول بود. یک ویژگی، خدر را در شهر شهره ساخته بود و 
آن اینکه مردم آنجا از دارا و ندار به او وابسته بودند چرا که امور خانه تا امور تجارت و 
بازار بر اساس نیازشان به ظروف سفالی صورت می گرفت. سفال برای نگهداری مواد 
ضروری بود. آنها مواد غذایی را در سفال می کردند و برای جلوگیری از آسیب در دل 
خاک نگهداری می کردند. کوزه های آب تا خمره های نگهداری مواد خام، منزل او را به 

فضایی درهم و برهم تبدیل کرده بودند. 
روزها در هر گوشه اش یک آدمی با یک ریخت و قیافه پیدا می شد. اما بر خالف روز، 
شب ها خانۀ او محل گفت و گو و سرودخوانی و بحث درمورد امورات روزمره بود. او 
یک شب را به بحث از سفال اختصاص می داد و شبی دیگر را به خواندن شعر مشغول 
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برپاکردنشان  موسِم  که  را  سنت هایی  برگزاری  به  مربوط  امور  دیگر  شب  و  می شد 
نزدیک بود بررسی می کرد«. 

در  او  که  حالی  در  بودند،  کرده  ترک  را  خدر  خانه  مهمانان  که  شب ها  از  »شبی 
کارگاهش داشت وسایلش را جمع می کرد و زن و اهل خانه اش به خواب رفته بودند، 
حساب کتاب روزانه اش را انجام داد. بعد از آن آماده رفتن به سمت تختش شد. معموال 
شب ها روی تخت وسط حیاط که پوشیده از شاخه های نخل بود، می خوابید. همین که 
روانه شد ناگهان یکی دق الباب می کند. زنی بلند قامت با یک لباس بلند که دانه های 
پارچه ای سفید را  مروارید دوخته شده روی سینه اش، زیر نور ماه می درخشیدند. زن 
روی صورتش گذاشته بود که مشخص نبود چه کسی است و چه می خواهد. زن سالم 

کرد و گفت:
 »غریبه ای هستم که آدرس خانه شما رو به من داده اند. من رو پناه بده تا راز خودم 
رو برای تو فاش کنم«. خدر که مهمان نوازی عادت او بود زن را وارد خانه کرد و به 
اهل خانه گفت از او پذیرایی کنند. هنگامی که دستمال خود را انداخت چشم خدر به او 
افتاد، زن بلند قامتی با موهای بلند و چهره ای به روشنی ماه و دستانی کشیده. چشمان 
درشتش روِی سفیدی صورتش خوب سوار شده بود و اگر نبود آن متانت طبع خدر، 

ممکن بود گول این زییایی را بخورد«. 
زن به حیاط آمد و کنار خدر نشست و سرگذشت خودش را برای خدر بازگو کرد. 

»من دختر پادشاه سرزمین هگمتم«. 
 »بله )آزتیاک(، اما چرا این همه مسافت آمده آن هم دختری تنها؟« 

»داستانش مفصله با خدم و حشمی می آمدیم که راهزنان جلوی ما را گرفتند و از 
فرط جوانمردی فقط آدرس خانه تو را به من دادند و من اینجا آمدم. بقیه هم بیرون از 
اینجا اطراق کرده اند. شنیده بودم که در بخشی از سرزمین پارس مردی زندگی می کند 
که خانۀ او محل نزاع پارس و پارت و ماد و عیالمی نیست بلکه یادگیری است. بنابراین 

نزد تو آمدم تا ثروتی را که دارم در اختیار او بگذارم و به سرزمین خودم ببرمش«.
 »شاه دخت در حالی که لباس آراسته اش رو جمع می کرد از برخورد خدر جا خورد 
چرا که خدر با اینکه می دانست او چه کسی است؛ با او مانند مردم عادی رفتار می کرد. 
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حتی زیبایی او هم در جان خدر کارگر نشده بود. خدر پرسید »چرا به این دیار اومدی؟ 
این مرد که می گویی هم در این دیار هست و هم نیست؟ نام شما چیست شهدخت 
جوان؟« دخترک با تعجب و لحنی آرام گفت: »آرتمیس هستم«. خدر گفت: »اینجا 
سرزمین ماهیگیران و نخل داراِن آفتاب است و مردی که تو می گویی من هم تعریفش 
از این رو ممکنه گاهی در دریا باشه و گاهی بر روی شاخه نخل نشسته.  را شنیدم 

چطوری می خوای پیداش کنی؟« 
آرتمیس گفت: »برای همین به کمک شما نیاز دارم. چرا که از هر کسی آدرسش رو 
خواستم محل سکونت شمارو به من دادند. گفتند اگر کسی بشناسدش آن تو هستی«. 
خدر گفت »عجیب تر اینکه منم نمی دونم که مرد کیه؟« شهدخت کمی در فکر فرو 

رفت و گفت حاال میگی چه کنم؟« 
خدر گفت: »تنها می دونم که باید هفت روز اینجا باشی و با زنان شهر به نخلستان 
بروی و هفت کوزه هم در کنار آنها بسازی تا مرد روز هفتم خودش را فاش کند چرا 

که مرد همیشه بین آب دریا و نخلستان در رفت و آمد است«.
تو می شناسیش مگه می دونی کجاست؟« خدر  با آشفتگی گفت: »مگه  آرتمیس   

گفت: »اون همه جا هست و نیست«. 
تمام آن شب را دخت شاه در اندیشه یافتِن مرد سپری کرد. صبح آن شب، شروع به 
کار کرد و بعد از اینکه نزد خدر سفال گری آموخت، هفت کوزۀ مرغوب ساخت و آنها 
را به منطقه ای میان نخلستان و دریا برد. خانه های خشتی متروکه ای آنجا بود که زنان 

به جمع آوری محصوالت مشغول بودند. شب را نزد آنان ماند. 
اما پس از چند شب مشقت، خبری نبود که نبود. نزد خدر آمد و گفت: »بازیت گرفته 
مرد. اصال این مردی که تو گفتی کجاست؟؟؟؟«. تا پایان روز هفتم که این کار تکرار 
شد و آرتمیس با سواالت قبلی، خدر را به پرسش می گرفت. شب روز هفتم، همین طور 
که خسته و ناامید نزد خدر نشسته بود، خدر رو به او کرد و گفت: »امروز مرد آمد«. 

آرتمیس با تعجب گفت: »یعنی چه چرا به من نگفتی؟« 
خدر گفت: »آمده بود و سراغ زنی را می گرفت که بسیار به تو شباهت داشت«. 

شهدخت گفت »پس چرا من نمی تونم ببینمش؟« 


