
بـــــــــــــــــــــــــــه 

نــــــــــــــــــــــــــام

خـــــــــــــــــــــــــدا





دیوباد

ساناز حائری



: حائری، ساناز 1359 -  . رسشناسه   
: دیوباد/ داستان/ساناز حائری  عنوان و نام پدیدآور 

: تهران: روزنه، 1397. مشخصات نرش 
: 136 ص. رقعی مشخصات ظاهری 

978-964-334-814-4 : شابك  
: فیپا وضعیت فهرست نویسی 

:  داستان فارسی-- قرن 14  موضوع  

Persian fiction--21th century  :     موضوع  

PIR 8341 / 1397 9د9 الف :     رده بندی كنگره 

: 3/63فا8     رده بندی دیویی 

5226574 :     شامرۀ كتابخانه ملی 

دیوباد
ساناز حائری

تصاویر کتاب: کیوان مهجور
 چاپ اول: 1398

 قیمت: 35000 تومان
 چاپ و صحافی: دانشجو

 آدرس: خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی جنوبی، پالک 202، واحد 3
نمابر: 86034359  تلفن: 88853730-88853631      

www.rowzanehnashr.com :سایت 

              شابك: 978-964-334-814-4 
 متام حقوق برای نارش محفوظ است  

telegram.me/rowzanehnashr rowzanehnashr
ISBN: 978-964-334-814-4



فهرست

فصل اول / بادهای اردیبهشت .............................................................  13

  41  ................................................................... فصل دوم / بادهای مرداد 

 61  ..................................................................... فصل سوم / بادهای مهر 

95  ................................................................ فصل چهارم / آخرین گردباد 





از حفره که پایین برویم در حجره ها، پشت میله های ابلیسی

شاعرها را خواهیم دید 

که نمی دانند که شاعر هستند، اما هستند 

زیرا شاعر کسی است که دوزخ را تجربه کرده باشد 

حتا اگر شعری هم نگفته باشد...

اسماعیل، رضا براهنی





به  فرشته ی زمینی، مادرم 

ملکه ی قصه ها، مادربزرگ 

و زنان دیگری که منی دانند که شاعرند...









 بادهای اردیبهشت

فصل اول





بنویسم یا نه؟... من نویسنده نیستم؛ حتا سواد خواندن و نوشتن هم ندارم. 
در من تنها شبحی حلول کرده است که می گوید بنویس... شبح یک زن 

زیبا... که بال های بزرگی دارد. و اوست که می نویسد.
یا  مرداد  ششم  مثل  اردیبهشت،  دوم  است.  اردیبهشت  دوم  امروز 
دوازدهم مهر. روزی که یکی را باد می بَرد، آن یکی سنگ می شود و 
نیم  و  بین هفت  شاید  اردیبهشت؛ ساعت  دوم  می گیرد.  آتش  دیگری 
با خود  مرا  باد  بود که  لحظه ای  لحظه    ها،  آن  در  و  بود.  و هشت شب 
بُرد... روزی، لحظه ای می گذرد و انگار برای همیشه، همه چیز دگرگون 
می شود. انگار دیگرهیچ وقت نمی توانی همان آدم سابق باشی... در تو، 
بی نهایت امکاِن تو وجود دارد که همواره آنها را ناممکن می کنی. از 
ناگهان  اما  بدهی.  دستشان  به  را  ات  من  نمی خواهی  و  گریزانی  آنها 
تنها  ندارد.  وجود  تو،  یا  افکار  احساسات،  برای  حدی  هیچ  روز...  یک 
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ما...  و  بشری...  اضطراب  یک  می سازد.  را  حدود  که  است  اضطراب 
همواره مضطرب ایم. 

نمی دانم کجا شنیده بودم که کسی می گفت هنر واقعی چیزی است 
که پس از مواجهه با آن، دیگر نمی توانی همان آدم سابق باشی. انگار در 
یک لحظه ناگهان با بخشی از هستی یا وجود خودت، روبرو می شوی. 
نمی دانستم.  عجیب؟  روانِی  بیمارِی  یک  یا  است  هنری  اثر  هم  عشق 

نمی دانم. 
بهار  بوی  که  آسمان  شد.  طوفان  غروب  دم های  دم  عصر  روز  آن 
می داد ناگهان خشمگین شد و در خود پیچید. و خورشید سرخ، در افق 
سیاه شد. باد می آمد و خاک را به هوا بلند می کرد. من را هم انگار از زمین 
بلند کرد. من را هم که از خاک ام... »تو از خاکی و به خاک باز می گردی. بر 
خاک ریشه بدوان. وگرنه با هر بادی از زمین بلند می شوی و روزی دوباره به زمین 

کوبیده می شوی... و باز هم... بارها و بارها...« من اما بی ریشه ام و باد مدام در 

گوش هایم زوزه می کشد. باید بنویسم. زخم ها عزیز اند. هرگز نباید بسته 
شوند. و نمی شوند. باید بنویسم تا فراموش نکنم؛ رنگ سیاه خورشید را. 
صدای زوزه  ی برگ درختان را. لحظه ای را که باد با همه  ی قدرتش مرا 
تکان می داد. انگار داشت ریشه هایم را از خاک بیرون می کشید... ریشه؟ 
من خاک ام یا درخت؟ باید به یاد بیاورم. گردبادی را... که در رگ هایم 
به قلبم کوبیده شد و مرا به آسمان  ناگهان  را، که  پیچید و موِج خون 
پرتاب کرد. سبک شدم و برای همیشه از زمین کنده شدم. مثل بادکنکی 
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که از دست کودکی رها می شود و ناگهان به اوج آسمان ها می رود. کودک 
بیچاره، مات و منگ روی زمین ایستاده است و دورشدنش را با حیرت 
تماشا می کند. مثل من. مثل منی که روی زمین ایستاده بود و دورشدن 

من را تماشا می کرد؛ منی که حاال داشتم به ابرها می رسیدم.
 آدمی بود و... چهره ای... و چشمانی... که دیدنش مثل گردبادی مرا از 
زمین کند و باال برد. آن لحظات خلسه را به یاد دارم... شبیه لحظه هایی 
بود که برای اولین بار چهره ام را نقاشی کردم. هیچگاه دوست نداشتم 
نقاشیش کنم، چون برایم تنها یک تصور بود که بدون آیینه وجود نداشت. 
تصور یک صورت... اما ناگهان یک روز... از دور دیدمش. در مدتی کوتاه، 
صورتی آشنا از سپیدِی هیچ بیرون زد. و من صفِر توپُری را که بر بستِر 
سپید بومم بود، به صفری توخالی تبدیل کردم. چهره ای که حاال هرچه 
فکرمی کنم می بینم بیشتر از هر عکس یا حتا شناسنامه ام به من شبیه 
است. شناسنامه؟ شناسنامه ام چقدر به من شبیه است؟ چند برگ کاغذ و 
یک مشت اسم و عدد؟ اسم ها و عددها را باد می برد. نقاشی ها اما معابری 

هستند به جهاِن اسرارآمیِز مردگان. 
در آن فضای مغشوش نقاشی هم انگار باد می آمد. آن رنگ های سیاه 
و سپید و کهربایی که درهم می دوند. و آن چشم. آن چشمی که با صورت 
یکی شده و آن رنگ زرِد پوسِت دورش که تا عمق مردمک نفوذ کرده 
است. چشمی و رنگی که در تصویر یگانه است. منی که در هیچ سند و 
مدرکی ثبت نشده. منی که یگانه است و یکتا... آن گونه که بدون آیینه 
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می بینمش. نمی دانم چرا به یاد آوردن آن لحظه ها مرا یاد دوم اردبیهشت 
می اندازد. چه شباهتی میان کشیدن اولین تصویر از چهره ات و تجربه  ی 
تصویر  که  باشد  لحظه ای  همان  عشق،  شاید  دارد؟  وجود  عشق  اولین 

صورتت را برای اولین بار، در مردمک چشمان دیگری می بینی. 
دوم اردیبهشت. روزی که ناگهان فهمیدم که بال دارم و پرواز کردم 
و زمین را دیدم. و انگار زندگی را، زمین را، باید از آسمان دید. و از آسمان 
زمین  اندازه  ی  به  زندگی  معلقی،  درهوا  وقتی  می شد.  دیده  بهتر  چقدر 
بزرگ است. تازه می فهمی چه چیزهایی در آن بوده و تو ندیدی. بزرگ. 
بزرگ مثل عشق... چرا دارم می نویسم؟ مگر همه عاشق نمی شوند؟ مگر 
همه  ی داستان های عاشقانه شبیه هم نیست؟ شبیه هم و به یک اندازه 
مبتذل... شاید. وقتی شناسنامه ای که شبیه تو نیست باطل شود، دیگر 
چه فرقی دارد که چه کسی بوده ای و باد تو را به کجاها برده است؟ از 
روزی که زمین متولد شد چندین هزار آدم گم شده اند؟ آن آدم ها حاال 

کجا هستند؟ آواره اند؟  
روزی که زمین متولد شد... چه روزی بود؟ شنبه؟ یا شاید چهارشنبه 
عصر دم دم های غروب؟ پنج میلیارد سال پیش؟ انفجار بزرگ یا روز اول 

آفرینش؟ روزی که کلمه بود و جز کلمه هیچ نبود؟ زمین. خاک. زن.
٭٭٭

به هر حال آن روز ناگهان حس کردم که گوشه ای از وجودم آتش 
گرفت. آن گوشه شاید قلبم بود. قلب؟ عضله ای که از تمام عضالت این 



     19 دیوباد 

بدن خاکی قوی تر است یا مکان مقدسی که روح به آن وارد می شود؟ 
من خاک ام یا درخت یا آتش؟ تو همه هستی و هیچ نیستی. چه کسی 

گفته بود؟
٭٭٭

دوم اردیبهشت... روزی که برای اولین بار گردباد را دیدم. گردبادی 
که از حلقه  ی خالِی میانش دو چشم دیده می شد. چشمانی که مرا در خود 
می مکید و نیمی از من نشئه  ی وا دادن بود و نیم دیگر می ترسید. مثل 
مرگ می ترسید. ترس همیشه با ماست مثل خدا که همیشه با ماست. چه 
کسی گفته بود؟ دیگر چه فرقی داشت؟ و آن چشم ها که هر حرکت مرا 
با شیفتگی می پایید، وقتی دید که سرگشته دارم در کیفم دنبال چیزی 
می گردم که نیست، خندید. خندید و دو چین کوچک و زیبا در کنارشان 
دهان باز کرد. باد شدیدتر شده بود و من... من حاال... حاال در چین های 
پاهایم روی  باید  نه!   . آن دو چشم... در الیه های عمیق گردباد...  کنار 
زمین باشد. مادرم همیشه می گفت. حاال هم اگر از زمین بلند شوم دیگر 
نمی توانم که بنویسم. گفت خب، اشکال ندارد با مداد چشم بنویس. گفتم 
باید هم می خندید. چه دختری که در  باز خندید.  ندارم.  من مداِد چشم 
کیفش مداد چشم ندارد! و بیشتر خوشش آمد. دختری که مثل دیگران 
نبود. و باد به آسانی او را با خود می بُرد. و او دوست داشت آن دختر را. و 
من دوست داشتم پسری را که بعدها اعتراف کرد در تمام آن لحظات پَر 
کشیدنمان توی کوچه پس کوچه ها، با خود فکر می کرده، چه پرنده ای! 


