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اتوبیوگرافی  بگذارم  را  اسمش  که  من اند  زندگی نامۀ  نه  کلمه ها  این 
)زندگی نامۀ خودنوشت(، نه دفتر خاطرات. اسمش را نمی دانم چه بگذارم! 
کاغذ و وضع چاپ و بدقولی چاپخانه ها متعجبم از نشری  گرانی  با این 
به اسم مهرستان که حاضر شده است این ها را چاپ کند؛ البته خوش حال 
سرگرم  بخوانند،  مردم  گر  ا و  است  جالب  کرده  فکر  شاید  هستم.  هم 
می شوند. در این کتاب قرار نیست هی بگویید »آخی...!«، هی قرار نیست 
نوجوانی تان  و  کودکی  یافتن خاطره های  با  نیست  قرار  و هی تر  بخندید 
کسی  گر روزی  که ا کجا!« این ها را نوشتم  کجا بودم و شما  بگویید: »من 
خواست بفهمد روزگار یک دهه شصتی، یعنی دوران قبل از اینترنت و بعد 
از اینترنت، دوران قبل از پیتزا و بعد از پیتزا و دوران قبل از کامپیوتر و بعد 

از کامپیوتر چه رنگی و چه شکلی بوده است، بتواند درک کند.
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کودکی و نوجوانی  کتیبه بخشی از پریشانی ها و دل مشغولی های  این 
گرامم منتشر کرده بودم و بخشی اش را  من است: بخشی اش را در اینستا
کار جهان اعتماد نیست! فضای مجازی اسمش رویش  نه. خب، البته به 
کند و دیگر با  کربرگ رگ بی عاری اش باد  است. ممکن است روزی جناب زا
کی بود، من نبودم. نه  کی بود  کند و  گرام حال نکند و دکان را تخته  اینستا
شاهی آمده است و نه شاهی رفته و خب معلوم نیست در این صورت، 
را  نوشته ها  باب،  همین  از  می شود؟  چه  خلق اهلل  نوشته های  تکلیف 
کردم )پیراستم( و بخشی از آن را حذف و برخی شان  به قول ادیبان تنقیح 
کردم و  کتاب تولید  را هم برای همین  کردم و بسیاری اش  را بازنویسی 

نوشتم. حال، به بندکشیده و شسته رفته پیش روی شماست. 
 عاشق گذشته ام؛ 

ً
درست یا غلط، من گذشته را خیلی دوست دارم. اصال

کاری  گره ای از  گذشته  گزیر باید رو به جلو باشد. زیستن در  ولی نگاهم نا
که دارم تخته گاز رو به جلو می روم؛ ولی  وانمی کند. من راننده ای هستم 
بیشتر از سایر راننده ها در آینه به عقب نگاه می کنم. سعیم بر این است 
منظره ای از مناظر مسیر را از دست ندهم که وقتی برمی گردم، حسرتش را 
که حواسمان باشد از کجا آمدیم و قرار است چه  بخورم. حرفم این است 

مسیری را طی کنیم. 
من عاشق ژاپنی ها هستم: در خانۀ هوشمندشان، جلوی تلویزیون 
فوق باریک ال. ای. دی می نشینند و با اینترنتی با سرعت برق کار می کنند 
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کشویی  هنوز  خانه شان  درهای  کرده،  تن  به  کیمونو  حال،  عین  در  و 
به  سرنگی  با  صبح به صبح،  و  می پوشند  چوبی  تق تقی  دمپایی  است، 
بونسای هایشان آب می دهند و گذشته را پاس می دارند. این ها را ننوشتم 
که بگویم گذشته بهتر بود و بیشتر خوش می گذشت. برش هایی از خودم 
کاستی ها. نه  را نوشتم: با همۀ خوش گذشتن ها و حسرت ها و رنج ها و 
الی زرورق بزرگ شده ام، نه وسط شوره زار مصیبت و بدبختی. نه بر باد 
غ شاخسار طرب. از قشر متوسط بودم، مثل بیشتر آدم های  رفته ام، نه مر
آن سال ها  در  که  آن هایی  عین همۀ  می گذشت،  دهۀ شصت. خوش 
برگردم.  آن سال ها  به سختی های  نیستم  گذراندند؛ ولی حاضر  خوش 
 شیرین ترین خاطره های جوانی ام مربوط به دوران خدمت مقدس )!( 

ً
مثال

سربازی است؛ ولی حاضر نیستم ده دقیقه در آن پادگان فالن فالن شدۀ 
کوفتی بمانم. 

به  مرا  که  و شیرینی هایی  تلخی ها  نوشتم: همۀ  را  تاریخ خودم  من 
کتاب  کنی و این  اینجایی رساند و باعث شد توِی نازنین به من اعتماد 
کریزهایی  که بگویم رسیدنم به اینجا، خا را بخری. من این ها را نوشتم 
این چنین داشته است. همۀ این ها تکه هایی از جورچین وجودی من اند 
که االن ایستاده ام. این روایت ها نه  که باعث شده اند در اینجایی بایستم 
گاهی پیازداغ توصیف ها را  حقیقت مطلق است و نه دروغ محض. شاید 
یاد کرده ام. اغلب اسم ها  که بعضی ها دوست دارند و بعضی ها متنفرند، ز
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نزدیکانم  برای  که  است  ماجراهایی  قصه ها  بعضی  کرده ام.  عوض  را 
کردم! غرض اینکه  که من شاهدش بودم. روده درازی  اتفاق افتاده است 
که  کار نبوده است. این نکته را هم بگویم  گران فروشی ای در  کم فروشی و 
کارگردان فقید، ژان لوک  دار«، نه ادای ِدین بوده است به 

ُ
منظورم از »گ

گردنه و به راه  که بی آن به آب می زنند. ما بمی ها به  گدار و نه آن چیزی 
که  گدار. این هایی  کوهستانی می گوییم  سخت و پرپیچ وخم و ناهموار 
روی  خط  و خش انداختنشان  که  که سختی شان،  بود  گدارهایی  نوشتم 
کلمه شد و شد همین  که در حافظه ام ماند و  ذهنم، به قدری شدید بود 

که می بینید. 
سخن آخر: من همینم... 

ما،  دݣݣݣاݣݣݣ� �ش لص ݣݣݣݣو ݣݣدݣݣݣوݣݣݣ��ت
م�ن

معمولی 
عسکرݣݣݣیݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

حامد ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ

ود.  ب لد ݣݣݣݣݣݣ�ن ید�ن ݣݣݣݣ�ب ر� کی ݣݣݣݣکه ݣݣݣݣ�پ ک ݣݣݣݣݣکوݣݣݣݣݣحپ سش �ب
گىن

ا ݣݣݣݣ �ی



صل	ݣݣݣاول:  �ف

ا�ف
ف

	ݣݣݣݣݣو	ݣݣݣݣݣݣلر�
ق

            گام	ݣݣݣهای	ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمعل�



اݣݣݣسور             ف وله ݣݣدݣݣݣاݣݣݣ�ی
�ت

یکی اش را پدربزرگ خدابیامرزم از مکه آورده بود و داده بود به مادربزرگم 
که رویش عکس شیر  که بگذارد در جهاز مادرم. جعبۀ فلزی براقی داشت 
من  برای  ماشین  این  فرچه ای.  و  داشت  روغن دانی  بود.  نشسته ای 
که  حکم موجودی را داشت از سیاره ای دیگر. بسان توله دایناسوری بود 
گازگرفتنم. هنوز مدرسه نمی رفتم.  لمسش برابر بود با بیدارشدنش و 
آب گرم کنمان نفتی بود و یک ساعتی طول می کشید آب گرم شود. ظهرهای 
که پدرم صدایم می کرد و  نَجَز َوْعَده« می خواند 

َ
نَجَز ا

َ
نَجَز ا

َ
جمعه رادیو »ا

نگی دور 
ُ
سطلی را برمی گرداند. من رویش با حداقل لباس می نشستم و ل

گردنم بسته و ُسریدن توله دایناسور روی سرم آغاز می شد.
بود.  گردنم  پشت  می بوسید،  که  را  اول جایی  زیرش،  آلیاژ  خنکای 
کم کم  شبیه جاده ای می رفت تا پیشانی ام. موها می ریخت روی لنگ و 
از  اثر  بر  زخم وزیل،  از  پر  کله ای  پیدا می شد.  کله ام  واقعی  سایۀ حجم 
کم کم حجم  کودکی. موها می ریخت و  درخت افتادن ها و شیطنت های 
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واقعی گوش هایم نمایان می شد: چون دو پیالۀ سفالی بیرون زده از کله ام 
که تمام  که حکم دو دسته برای دیگچۀ سرم را داشت. ماشین کردن سرم 
کرده و  کنترل کیفیت بود و تارهای موی شیطنت  می شد، مادرم مسئول 
کار دررفته را گزارش می کرد. پدرم با حرکتی رعدآسا، آن گونه که مردی  یر  از ز

مکزیکی، درخت سکویا را از پا می اندازد، می گفت: »بفرما... . ِدِگه کجا؟«
من دارم دربارۀ ماشین های اصالح سِر دستی صحبت می کنم: چیزی 
به  برسد  چه  نکرده اند،  هم  لمسش  حتی  به بعد،  هفتادی ها  دهه  که 
درکش. این ماشین عین انبردست زمخت و بدقواره بود. شبیه ابزراهای 
نگهداری  موزه ها  در  نازی  آلمان  ارتش  یا  از سیسیلی ها  که  شکنجه ای 
که در منتها الیه این  می شود و به نوعی ابزار اعتراف بود. تفاوتش این بود 
 
ً
انبردست، به جای دوزبانه که به هم فشار بیاورند، دو شانۀ فلزی معموال
که برای راحت تر خزیدن روی هم، با روغن چرخ خیاطی چربش  ند بود 

ُ
ک

داشت  افت  من  برای  ولی  می گرفت؛  گاز  بد  وقت ها  بعضی  می کردند. 
که تمام  کنم؛ فلذا زخم می خوردم و لب می گزیدم. دوران اصالحات  گریه 
می شد، اصولگرایی اش این بود که برویم حمام. چه کیفی می داد وقتی با 
یک قطره شامپو، کله یک عالمه کف می کرد و به اندک نسیمی بعد از حمام، 
کله ات مورمور می شد. توله سگ هایی هم در محل بودند، از ما بزرگ تر. 
که از همین  کلۀ تازه تراش، ناغافل پس کله ای می زدند  گاه و بیگاه با دیدن 

تریبون حاللشان می کنم.
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کم خرجی بودیم. پدران و مادرانمان سرمان را می تراشیدند،  ما نسل 
ترشی درست  و  لواشک  و  رب انار  و  رب گوجه  بچه ها  ما  کمک  با  مادران 
می کردند و ما در کنارشان چقدر مهارت آموختیم و به داشته هایمان قانع 

بودیم. ما نسل خوشبختی بودیم، خیلی خوشبخت.


