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 از رمان "قو"بخش هایی 
 اثر بانو مهر

 رمانی به سه زبان آلمانی، انگلیسی و فارسی 

               

 

خود به فارسی را در بخشی از رمان  که بانو مهرارجمند،  پژوهشگر و هنویسند از سپاس با

 . )آرمان( اختیار این فصلنامه گذاشته است

 به تازگی به دو زبان در اروپا و آمریکا منتشر شدهرمان  قو  :"قو"پیرامون رمان یادداشت 

 و ساخت خوش رمان این در  .است آمده بازار بهو نسخه فارسی آن توسط شرکت کتاب 

نویسنده نگاهی عمیق دارد به زندگی یک خانوادۀ فرهنگی طبقۀ متوسط در تهران نیمۀ  ،پرکشش
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های سیاسی و سرکوب،  خشونتقرن بیستم که با رویدادهایی چون انقالب، جنگ، دوم 

نویسندۀ زن که دارای از ویژگی های برجستۀ کار این دستخوش نابسامانی ها می شود. 

تحصیالت عالی از آلمان می باشد، می توان از موارد زیر نام برد: قدرت قلم در توصیف لحظه 

های روز، رنگ های هوا و طبیعت، گذر فصل ها، ریزه کاری های محالت و کوچه و خیابان 

اهی ها؛ توصیف حاالت و عاطفه های عمیق، مناسبات انسانی و توصیف شرایط اجتماعی؛ نگ

فلسفی به زندگی؛ کاراکتر سازی های مشخص و موفق؛ سیر در فرهنگ ها و اسطوره ها که 

 نشانی از مطالعات این نویسندۀ فرهیخته دارد و ذکاوتی انسانی در راهیابی به درون دیگری.  

 .دبیر اجرایی آرمان

 

 "قو" بخشی از رمان

 ۱۹۸۲آلمان 

ی در شهری ابریشمی ها فرشتورج خان با دیوارها و کف مزین به  و بزرگه طبق دوخانۀ 

« Taunus »در دامنۀ جنوبی کوهستان تانوس« «Hofheim میهوفهاکوچک و قدیمی بنام 

یی باریک و تمیز. شهری ها ابانیخیی مرتب و ردیف شده در ها خانهقرار داشت. شهری آرام با 

، از توی اتاق روها ادهیپرا روی سنگفرش  ها آدم قدمانعکاس  شد یمی راحت بهکه  صدا یب قدر آن

قدر  آنآسمانی کوتاه.  و سقفشهری پوشیده از ابرهای ضخیم  .یا یا حتی بال زدن پرندهشنید و 

لمس کنی. و امان از  آن رای آسان بهی توان یمی اگر دست دراز کنی، کرد یمکه فکر  کوتاه

 گفتم یم به خودم، شد یم. هرگاه که ریزش باران برای مدتی کوتاه قطع دیبار یم زیکریه باران ک

از . مثل آسمان تهران بعد شود یمپیدا  و دور از دسترسو آسمانی آبی  روند یمرها کنار آالن اب

هم  ها و هفتهروزها  و آسمان ماندند یمباقی  شانیجا درباران. اما اینجا ابرها با سماجت  بارش

 چنان اخمو بود.

. سام کردند یممدرسه ترک  قصد بهی تورج خان، سام و کتایون خانه را ها بچهابتدا  ها صبح

و موبور با صورتی درشت که تمام اجزای آن به مادرش رفته  قدبلند داشت. پسری شانزده سال

، شد یمی گشاد که وقتی به خنده باز و دهان سرباالآبی و گود، دماغ کمی پهن و  ها چشمبود. 

دختری بود  گفتند یمکتایون که به او کتی . زد یمی درشت توی چشم ها دندان فیدو رد
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ی روشن، چشمانی میشی و صورتی ا قهوهبا موهایی لخت به رنگ  نینش دلو  ساله  هاردهچ

روز  ستیبا یمتورج خان است. کتی هر شب لباسی را که  زدردانهیاو عزکه  آمد به نظرممهتابی. 

را  بار خودش و چندخانه چندین  از ترکقبل  هر صبحو  کرد یمبعد برای مدرسه بپوشد، آماده 

 .کرد یم در براندازی دم قد ۀ نیآدر 

 برانداز کردهمرا  -انگار از سیاره دیگری آمده باشم- کنجکاوسام و کتی روزهای اول با نگاهی 

هنگام کودکی همراه مادرشان به ایران  بار کی نداشتند. تنها یا هخاطر گونه چیه رانیاز ابودند. 

. برایشان باورکردنی نبود که جایی فراموشی سپرده بودند به دستهم  آن رابودند که  سفرکرده

. کشند یمو  اندازند یمرا برای داشتن یک کتاب یا روزنامه به زندان  ها آدمکره خاکی  نیدر ا

به  چشمشان هر وقتتعریف کرده بودند چون  ها آنتورج خان و یا زنش جریان مرا برای  حتماً

برایشان عادی  زیچ  از چند روز همه. اما بعد شدند یم، با تعجب به آن خیره افتاد یمانگشتانم 

. برای شام نان رفتند یمبه اتاقشان  فوراًگشتند،  یمبه خانه بر از مدرسه نکهیا از بعدگشت. هر دو 

 باشد. کی کدام در اشغالکه تلفن ابتدا  کردند یم جروبحث گریهمدو با  خوردند یمو کالباس 

 را آنخودش  معموالً همعد از خوردن صبحانه که . بدیخواب یمتورج خان تا ساعت نه صبح 

بودند،  بازکردهسر ساعت هشت و نیم  آن رای که شاگردانش فروش فرش، به مغازه کرد یمآماده 

 گردن شال، دیپوش یم دارش مارک شلوار و  کتتراشیده، پالتوی بلند که روی  شیر با. رفت یم

 رفت یم او که. فروش فرشسفید و کیف سامسونایت بیشتر به یک دیپلمات شبیه بود تا به یک 

 .کردم یماحساس تنهایی شدیدی 

، در کردند یمخانه را ترک  شیها بچه شوهر و نکهیبعدازا تورج خان یدرویسفزن  "مارلیس"

 ها و ساعت نشست یمنشیمن  در اتاققهوه سیاه  پر ازبا فنجان بزرگی  رنگ یصورت دوشامبر روب

را  شیها حرف. گرچه یک کلمه از دینوش یمو قهوه  کرد یمصحبت  با کی تلفنی دانم ینم

روی من دور  شیها حرفقسمت بیشتر  دانستم یمو  دمیشن یماما مدام اسمم را  دمیفهم ینم

و  زد یمرق بودند و  پخشیی را که روی میز وسط ها مجلهو اقسام  ظهر انواع. بعد تا زند یم

 .خواند یم

- یزور ادا م بهو مارلیس هم تنها چند جمله انگلیسی را  دانستم ینممن زبان آلمانی  که ییازآنجا

هر که تا بازگشت تورج خان از کار دهانم به حرف باز شود.  آمد یمندرت پیش  ه، خیلی بکرد
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یی شکاک و محتاطانه به ها نگاه، مارلیس با رفتم یمهم که برای نوشیدن آب به آشپزخانه  وقت

 ی نیست.ابداً راض اصالً و اش در خانهکه از بودنم  فهماند یممن 

و دو کف دست و سقفی کوتاه  اندازه  به کوچک اریبسی ا پنجرهی بود. با روانیش ریزاتاقم 

 غالباًنداشت.  فاصله شتریب متر یسانت، سرم تا سقف تنها چند ستادمیا یمسرپا  هر بار که. مورب

. روی تخت ماندم یم در اتاقمی تحقیرآمیز مارلیس تا آمدن تورج خان ها از نگاهای اجتناب بر

و سعی  دوختم یم، چشم آمد یمو به سقف کج که انگار داشت روی سرم پایین  دمیکش یمدراز 

و ، شایدها در اگرهاخودم را با خاطرات خوشم در ایران مشغول کنم. بیشتر اوقات  کردم یم

 حاالافشین  کردم ینمدهانم را باز  آن روزاگر . »زدمیم پا و  دست ام یزندگ ریاخ چندماههی اماها

در به نزد دایی مسعود برویم و یا نزد اقوام او  باهم میتوانست یم از ازدواجمانزنده بود. شاید بعد 

 نیو افش میکرد یم، دانشگاه را تمام میماند یم رانیهم در ا. اما نه بدون بابک. شاید کایامر

 و اماهای دیگر. دیو شاو هزاران اگر « .ساخت یمرا  مان خانه

. یا خودم را با کتاب نوشتم یمگاهی اوقات روزی چندین نامه برای مامان و زینت، ثریا و بابک 

اینکه  بدتر از همه. کردم یمزبان آلمانی که تورج خان در اختیارم گذاشته بود، مشغول 

و چطور با پاسپورتی که متعلق به من نبود،  شود یمچه  بیکشور غر نیدر اتکلیفم  دانستم ینم

در این خانه  توانستم ینمرا اداره کنم؟ تا ابد که  ام یزندگاقامتم درست خواهد شد. چطور باید 

تا دایی مسعود کارهایم را  کردم یم، صبر گفت یممامان  طور که همان بهتر بودبمانم. شاید 

 .رفتم یماو و من نزد  کرد یمدرست 

 

که هنگام غذا خوردن  آمد یم به نظرمهرچه مارلیس در رفتارش با من خشک و سرد بود و 

 حال نیع درو  بامحبت، خونگرم اریبسچشمش به بشقاب غذای من است، تورج خان برعکس 

 تهراندر  ام خانوادهبه  دیپرس یم، بالفاصله از من آمد یمبود. از سرکار که به خانه  باز دل و  دست

و  گرفت یم در تهرانرا  مان خانهشماره  فوراً، دیشن یمرا  ام یا نه. وقتی جواب منفی ام کردهتلفن 

که تمام مدت سفارش  زدم یم. من بیشتر با مامان و زینت حرف داد یم به دستمگوشی را 

 مواظب خودم باشم. فکر کسی را نکنم و غصه نخورم. کردند یم

. روزی نبود که گذشت ینمافشین  از مرگماهی  هنوز چندنباشم؟  کسی به فکر شد یماما مگر 

 توانستم یمی است. چطور و وضعدر چه حال  دانستم ینمیاد او سر نکنم. با یاد او و بابک که ا ب
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ببرم و  ادیاز صبح که دم درِ خانه منتظر آمدن اتوبوس مدرسه بود،  آن روزی بابک را ها اشک

بردبار  صبور وبابک مثل همیشه  گفت یمی. زینت روز خداحافظیا آن چهره ندامت بارش را در 

خیلی و  زند ینمبابک دیگر دست به ساز  گفت ینم. رسد یمو به کارهایش  رود یمبه مدرسه 

 .گفت ینم، افتاد یمچیزهای دیگر را هم که در آنجا اتفاق 

 

بیشتر فردگرا هستند و مثل  ها یآلمان» سرد مارلیس نباید برنجم: راز رفتاتورج خان گفته بود که 

و  گشت یبرمبه خانه  بعدازظهرتورج خان ساعت دو  ها شنبه« ی ندارند.نواز مهمانی وخو خلقما 

چلوکباب یا خورشت  غالباً، کرد یمبود غذاهای ایرانی درست  اش یلیروز تعطکه  ها کشنبهی

. سام و کتی و حتی مارلیس عاشق غذاهای ایرانی اش موردعالقهاز غذاهای  دو تای سبز قورمه

 بودند.

از بود.  شده  واقعبرد که در خیابان اصلی شهر  اش مغازهخان مرا با خود به  تورج بار کی

  انباشتهی رنگارنگ روی کف چوبی مغازه ها فرشو کُپه کُپه  دیبار یمفرش  مغازه واریدرود

ی پیدا کنی که وقتی دستش به ناتو یمکمتر آلمانی را  نجایا» :ن گفته بودبود. تورج خا شده

و  نباشدایرانی ف مزین به فرش دستبا -اتاق نشیمنمعموالً  -اش  نهاخ، رسد یم دهانش

 .«نبالد به خوداز داشتن آن  خانه صاحب

فکر نکرده بودم که نقش و  گاه چیهکه  گذاشتم یمیی پا ها فرشروی  هرروزدر خانه پدرم 

. در تهران هرگز اند بافته ها آنچه کسی تراوش کرده و چه کسی یا کسانی  از ذهننگارهایش 

. اما اینجا شدم یمرد  ها آنی از جلو اعتنا یب شهیو همی پا نگذاشته بودم فروش فرشبه مغازه 

، هنری شد یمی افتنین  دستبرایم  اش یآبمثل آسمان  کم کمسرزمینی که  از دور ها فرسنگ

 هرکدامکه  ها رنگیی زنده و شاداب در هماهنگی ها نقش. العاده و خارقزیبا  تینها یب دمید یم

انسان  فکر کردمبود.  دهیتراوظریف هزاران کودک  از انگشتانبیانگر داستان و پیامی بود که 

 .دهد یمرا از دست  ها آنکه  برد یمهمیشه به ارزش چیزهایی که دارد هنگامی پی 

در پشت میز بزرگ  به دستتورج خان گوشی تلفن  که یهنگامبه دفتر بزرگ تورج خان رفتیم. 

، چشمم به گرفت یمبود و شماره خانه ما را در تهران  فرورفتهدر صندلی چرمی  رنگ ییآلبالو

ا در مرد ر پنجقاب عکس پشت سر او افتاد. یک عکس بسیار قدیمی و رنگ و رو رفته که 

 پدربزرگ من بود. ها آنیکی از  احتماالً. داد یمپهلوی نشان  کالهو کروات با  وشلوار کت
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ی را گذاشتم، و گوشحرف زدم  ام خانوادهقول تورج خان به سیری با تمام افراد  هب نکهیا از بعد

از آن مردها پدربزرگ من  کی کدامکه  دمیاو پرسبه قاب عکس پشت سرش اشاره کردم و از 

ی فرورفته و چشمانی ها گونهدیوار برگشت. دستش را روی مردی با  طرف به تأملی کم بااست. 

قبل از فوت پدربزرگ  دو ماهو بیمارگونه گذاشت و گفت که این عکس یکی  حال یبخسته و 

 و با شده ختهیآمبا تجارت  خونشانپیش  ها قرن. بعد ادامه داد که اجدادمان از شده گرفتهمن 

ی و با تمام ماند یمپیش خودم  جا نیهمحیف که پسر نیستی وگرنه »حسرت اضافه کرده بود: 

ی. زمانی به شد یمتاجر  پا کیت که خود گذشت ینمی و دیری شد یماین کار آشنا  روبمیز

پولش را تو تجارت  ستیبا یمه، نه تو کتاب. پدرت تجارت. پول تو را گفتمپدرت هم همین 

به همان ملکی بود که عموهای پدرم نتوانسته بودند به چنگ  اش اشاره حتماً.« نداختا یبکار م

قرار بود از پول فروش  که همانبه پدرم برگردانده بود.  آن راخان  پدر تورجبیاورند و سرانجام 

 بشود اما به جیب حاجی مروتی رفت. نیتأمآن خرج تحصیل بابک 

یی ابری که حتی نفس کشیدن هم سنگین در هوا ریدلگیکشنبه  بعدازظهرهم در یک  بار کی

اصلی که  ابانیدر خدقیقه گشت زدیم.  ستیدر ببا ماشین  شهر رابود، با تورج خان تمام 

ی شهر برج تر یمیقدرد شدیم. در قسمت  دربستهی ها مغازهنبود، از جلوی  در آنی ا جنبنده

، -که بیشترشان هم زن بودند -جادوگران را  سطاو قرونکه در « رج جادوگرب»دیدیم معروف به 

در این دور و  ها برجاز این ». تورج خان گفت: سوزاندند یمو بعد  کردند یمدر آنجا زندانی 

و من به آن دخمه نمور فکر کردم که .« ها آدمیگری از وحشاطراف زیاد هستند. بناهایی 

 .ماند یمبرجا  ها سالی بود و شاید برا شده ساختهبرج  نیدور از ا ها فرسنگ

 آماده کرده بود برای شام خوردیم. از قبلتورج خان  را کهبه خانه که برگشتیم چلوکبابی 

 

فهمیدم برای ماندن در آلمان باید با اسم اصلی خودم تقاضای پناهندگی دهم. تورج خان  کم کم

 «اینجا کاری کرد. شود ینمبا اسم قالبی  .است نیهمراه درستش » بود: گفته

 مارسیک صبح برفی ماه  ک و روشن، در تاریگذشت یمبعد از پنج هفته که از آمدنم به آلمان 

مرد جوانی که خودش سه سال  -همراه یکی از شاگردان مغازه تورج خان بنام اِبی  ۱۹۸۲سال 

شهر و پناهندگی  امور مهاجرتبه اداره  -پیش مراحل پناهندگی را پشت سر گذاشته بود

و تا چندین و چند متر  شد یمشروع ن ی طوالنی که از ابتدای ساختمادر صففرانکفورت رفتم. 
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 مغز استخوانبرف و باد سردی که تا  بارش ریز، کرد یمبیرون از در ورودی ساختمان ادامه پیدا 

ی ما به اه چشم. ستادمیمنتظر ا، همراه بسیاری دیگر، که بیشترشان ایرانی بودند، کرد یمآدم نفوذ 

 مان یزندگبود که با باز شدن آن، بخش دیگری از  شده دوختهی ساختمان ا شهیدر شدو لنگه 

. از جوان سیزده اند شدهایرانی ناگزیر به ترک کشور  همه نیاکه  شد ینم. باورم خورد یمرقم 

به این گوشه دنیا  کس یبگریز از جبهه جنگ ناخواسته تنها و  به خاطرگرفته که  ساله  چهارده

ی که ا ساله  شصتپرت شده بود تا کسانی که تعلق به گروه و حزبی ممنوعه داشتند و تا پیرمرد 

را  مان ینادانامنیت جانی نداشت. چه جای شگفتی! همۀ ما چوب  گونه چیهدر وطن خود 

 ی.نوع کس به، هر میخورد یم

 را کرخت کرده بود. مانیپا و  ستدهجوم بردیم. سرما  به درونی باز شد و ما ا شهیشدر 

 

بود. کارم به  هنوز معلقپناهندگی من  تیو وضعگذشته بود  چهار سالاز آمدنم به آلمان حدود 

هر مقصر خودم هستم. مخصوصاً تورج خان که  گفتند یمگره بزرگی برخورده بود که همه 

که در کله  هم گفت بار کدر نگاهش غیر از سرزنش چیز دیگری نبود. ی آمد یمبه دیدنم  وقت

 ی از پدرم ندارم. شاید حق داشت. کم دستشقی 

را به  ام یوابستگبود و  شده نوشته ام نامهیدر زندگ آنچهبود که من برخالف  قرار  نیا ازماجرا 

، داد یمدر ایران تحت تعقیب رژیم بودند، نشان  هوادارانشی سیاسی که اعضا و ها گروهیکی از 

بدهم، اتفاقی  ام یاسیسی ها تیفعالپاسخ قاضی که از من خواسته بود شرحی از و در  در دادگاه

 را که برایم افتاده بود و موجب مرگ افشین و ناقص شدن انگشتانم شده بود، بازگو کردم.

 از بعدی بود. انصاف بابا موهایی جوگندمی و نگاهی تیزبین آدم  سال انیمقاضی دادگاه مردی 

، مدتی سکوت داشت یبرنمنگاهش را از روی صورتم  که یدرحالتمام ماجرا را شنید،  نکهیا

پیدا بود که  -چیزی بین آبی و خاکستری  -کرد. از چشمانش که رنگ بخصوصی داشت 

 ام یقالبرا باور کرده. اما اکنون با دو موردِ متفاوت مواجه شده بود. یکی زندگینامه  میها حرف

که  بود نیامن شنیده بود. مشکل  از زبانار داشت و آن دیگری واقعیتی که قر ام پروندهکه در 

در مفاد قوانین قضایی دخل و تصرف  توانست ینمدست بُردنی نبود و کسی  کشور آلمانقوانین 

تقاضای  گریبار دپیشنهاد کرد که با زندگینامه جدیدم  اش یینهاکند. سرانجام قاضی در تصمیم 

دادگاه که بیرون آمدیم، مترجمم گفت که تا حاال به  از سالن دیآ یمم پناهندگی نمایم. یاد
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به  شهیکار تا این ب: »این اجازه را داده بود که بگوید به خودشموردی مانند من برنخورده و حتی 

 نکهیمگر ای پناهندگی سرگردان بشوی. ها خوابگاهباید در  حاالهاریشه خودت زدی و حاال 

 .«شودبه همین زودی تشکیل  ات یبعددگاه ببینی که دا خوابش را

 از خودم. ام زدهبرایم مهم نبود که به قول او تیشه به ریشه خودم  اصالً آن موقعراستش 

 کدام ریشه؟ دمیپرس یم

به روز تشکیل دادگاه مانده بود که تورج خان به دیدنم آمد. این دومین باری  دو هفتهدرست 

باید سرکار  معموالًاین وقت روز که  در خبر یب. دمید یم اش خانهبود که او را بعد از ترک 

تا شهامت  وهوا آبو آسمان،  نیاز زمحرف زد.  زیچ همهباشد، آمده بود مرا ببیند. تورج خان از 

پرحرف ندیده بودم. شکی برایم باقی  همه نیا. تا حاال او را برابر مشکالتو استقامت من در 

یامده تا پایداری مرا در مقابل مشکالت تحسین کند. باالخره بعد از راه دراز را ن نیاو انماند که 

انگار کردن سرانجام خبر داد که پدرم فوت کرده است.  و آن در صحبت در نیانیم ساعت از 

این بود که باعث مرگ  خطور کردرا روی سرم خراب کرده باشند. تنها فکری که به مغزم  ایدن

 .ام شدهپدرم هم 

جزئیات مرگ بابا را برایم بازگو کند. فقط گفت که  خواست یمتلفن کردم، ن وقتی به مادرم

بود که او را به شمال ببریم. گفت  خواسته، رود یمکه دارد  دانست یم انگار بابا آخرچند هفته 

در تهران تحت نظر بهترین پزشکان است، ترجیح  دانست یم نکهیا وجود با چرا او داند ینمکه 

. مخصوصاً خورد ینماز کنار تخت بابا تکان  لحظه کداده بود، به رامسر برود. گفته بود بابک ی

او تمرین  در اتاق کرده بود و به خواست بابا ولنیودر چند هفته آخر دوباره شروع به نواختن 

شاد  همه نیا را نابینا شدن بابک، بابا از هنگامکه  گفته بود شیها حرف در ادامه. مامان کرد یم

از اینکه چشمان بابا برای همیشه به روی این دنیا بسته شود، توانسته بود  روز قبلندیده بود. یک 

رامسر جمع بودند، غبطه  در خانهاو  دور تخت که ییها آنببیند. حاال به همه باهم همه خانواده را 

 .خوردم یم

که انگار قسمتی از  کردم یم و هر بار احساسبودم  داده  دست ازی بود که این دومین عزیز

تا روز  دو هفتهتمام  کجاست. آرامگاهشان دانستم ینم. و من حتی ردیم یم ها آنوجود من هم با 

ازآنچه  ریغچشمم به قاضی افتاد، تصمیم گرفتم  که یهنگامتشکیل دادگاه گریه کرده بودم. 

 خواستم یمچیزی را  کار چهبا این  دانستم ینمبرایم اتفاق افتاده بود، چیز دیگری بیان نکنم. 
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 از دلهره شتریبمهم نیست. اندوهم  میبرا زیچ چیه گریدکه  دانستم یمثابت کنم و به کی. فقط 

ن چنبره م در دل، بلکه آسمان نه درانگار ی بود. این ابرهای تیره ابر کشور نیدر اپذیرفته نشدن 

 زده بودند.

 

 ،ها ماهاز پس  ها ماه، ها هفتهاز پس  ها ، هفتهچهار سال گذشت. روزها از پس روزها بیترت نیا به

به انگشتانم  هر نگاه. کردم یمی احساس خشم نوع بهاست.  ناآرامکه خُلقم  دمید یم هرروزمن و 

از ی عاری دل سخت جور ک. ینمود یمکینه  پر ازرا  ام نهیسنگاه دردمند افشین نیز بود،  ادآورکه ی

ی ها یپارگتاری روی  حال نیدرع. کردم یمترحم نسبت به خودم و دیگران احساس  هرگونه

 .شدم یمداشتم فرسوده   یراست به. دیلرز یمکه با وزش کمترین نسیم  دمیتن یمروحم 

 ها سالو  خورد یبرمرا مترجمم راست گفته بود و آن اینکه کارم به گره کوری  زیچ کی

به چند خوابگاه گوناگون  چهار سال در طولشوم.  یمخوابگاه  و آنسرگردان این خوابگاه 

 -ی کوچکها شهرکۀ در حوم چندطبقهیی ها ساختمان ترشان شیب -مخصوص پناهندگان 

یی تمیز و ها ابانیخکوچکشان به ط ی سفالی که حیاها خانهیی با بام ها شهرکبودم.  شده منتقل

در . دانستم ینمی سبز تند که من حتی نامشان را ها برگیی با ها درخت. شد یمی باز کار ختدر

یی با درد مشترک ها آدمشدم.  اتاق همی مختلف دنیا از کشورهای گوناگونی ها آدممدت با  نیا

کُرد  آوارگانشگرفته تا چین، ترکیه که بیشتر  رانیاز اآوارگی ناخواسته به امید زندگی بهتر. 

، سمیاز کشور مادر کمونبودند، افغانستان، اریتره، اتیوپی، سومالی، تا لهستان، رومانی و حتی 

 ی.شورو ریجماهاتحاد 

دارم که همیشه دلم گرفته  به خاطر. دیچرخ یممشخص  روال  کروی ی ام یزندگ ها سالدر این 

شد که روزانه حداقل  خودم را به چیزی مشغول کنم. این کردم یمبود. به همین جهت سعی 

از دیگر  تر باسابقه که ییازآنجا. کردم یمزبان آلمانی  ادگرفتنچهار یا پنج ساعت صرف ی

. یا برای انجام کارهای کوچک نوشتم یم، زندگینامه ام یرانیا وطنان همپناهندگان بودم، برای 

همه اینکه  از تر مهم. گرفتم یمداشتم به این زندگی خو  کم کم. شدم یمترجمشان ماداری 

سوپی « «Eintopf-آین توپف»مدت به غذاهای خوابگاه عادت کرد. حتی به  نیدر ا ام معده

کاسه  در وسطی، کلم، هویج، عدس، لوبیا، با یک سوسیس کلفت که نیزم بیاز سمخلوط 

کنم، حالم ش امتحان هم بار ک. اوایل از دیدن این غذا، پیش از آنکه حتی یخورد یمبزرگ وُل 
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ی ا هفتهی سرد و بارانی، معموالً در روزها. خیلی طول کشید تا به این سوپ که خورد یم همبه 

ی دیگر تنها ها یلیخی، مانند از مدت، عادت کنم. بعد داد یمچند بار غذای اصلی ظهر را تشکیل 

 .گذاشتم یمپیاله باقی  در وسطو سوسیس را  خوردم یممایع گرم را 

. ثریا و بابک زدم یم. بیشتر با مامان و زینت حرف کردم یم روزهای جمعه به تهران تلفن

. خبرها را دادند یممامان یا زینت  به دستو گوشی را  کردند یمی کوتاهی پرس احوالی گاه گاه

. اینکه خطر بمباران تهران دانستم یم. اینکه جنگ هم چنان ادامه دارد. داد یماما زینت به من 

حتی اسم مدرسه و  خواهد ینمو دیگر  کرده لیتحصپیش شده. اینکه بابک ترک  از شتریب

. زینت با ناراحتی گذراند یمپدر  در کتابخانهرا  وقتش شتریبکالس درس را هم بشنود و روزها 

و  آورد یمبیرون  نیرزمیز از آننها گوشزدهای مامان است که او را تکه  گفت یمی و دلواپس

ی در حیاط راه برود. گفت در طول روز که فقط خودش و هواخوررای که ب کند یموادارش 

 .شنود یمبابک را از کتابخانه  ریتحر نیماشبابک در خانه هستند، تنها صدای 

 

به انتظار تشکیل دادگاه مجدد،  ه در آنآخرین خوابگاهم در شهر فرانکفورت بود که هفت ما

 اریبسی فرهنگ باشهری «.  Main»ماندم. شهری کهن، ثروتمند و تجاری بر کرانه رودخانه ماین 

در . شد یبر گذار می دیگر ها شگاهینمانمایشگاه جهانی کتاب و بسیاری  در آنی که هرسال غن

ی رها اندکداد،  یممم را آزار شهر بود که سرانجام توانستم از خشم و نفرتی که روح و جس نیا

بود.  درآمدهمانند گلدان کریستالی شکسته و به هزاران تکه  ام یمادرشوم. غرورم در سرزمین 

 نمیه به زمی دوبارنامرئی انگار فشارپایم جمع کنم،  ریاز زرا  ها تکهتا  شدم یمخم  هر بار که

. ماتم همچنان بخشی از شدم یمز گالوی ام شده کشتهی آرزوهایی که با ها شب. چه انداخت یم

ی شب و سردرد شدید خواب یب. همیشه با من بود. حضورش را در داد یمرا تشکیل  ام یزندگ

 «ی نداری با من بساز.ا ارهچ»: گفت یم. زد یم. مانند همدمی با من حرف دمید یمصبح آشکارا 

. ردیگ یم به خودی تر آراماحساس کردم غمم شکل  کم کمبا ماتمم ساختم.  جیتدر به و من

پر از ی ها تپه. خواب دریا و دمید یمی خوب هم ها خواب. حتی دمیخواب یمگاهی بدون دغدغه 

ی رُز ها بوتهو نسیم شمیران که  مان خانهی درخت سیب در حیاط ها شکوفهقرمز، خواب  قیشقا

که انرژی جوانی در این روح خسته سر  کردم یماحساس  گاه گاه. آورد یدرم به لرزهو نسترن را 

و مدام با خودم درگیر  دمیشن یمی وجودم ندای برخاستن وتوهاته  هنوز در آن. کند یمبلند 
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 و  ستیبو در  دمیچیپ یمبه خود  شیپ از  شیبی را دیناامکنم؟ یا باید پوشش  کار چهشدم.  یم

 .آمدم یمبیرون  و از آن دمیدر یمرا  ، یا اینکه تارهای تنیده جانمشدم یمی فرسوده چهارسالگ

 .دمیکش یمو نفس  کردم یمپنجره را باز 

مدت  نیدر ایی که ها شهرک در برابری بود. شهر بزرگ فرانکفورت که ریادگمغزم تشنۀ ی

 ام روزانه. برنامه قرارداد، این امکان را در اختیارم مانست یمزندگی کرده بودم به دریایی عظیم 

. کردم یمکم هم نبودند، دوره  تعدادشانی زبان را که ها کتاب در اتاقمکه تا ظهر  بود نیا

که هوا چگونه باشد، چه باران، چه برف و چه کورسویی از خورشید  کرد ینمفرقی  بعدازظهرها

و تا ساعت شش  رفتم یمآسمان ابری، با مترو و یا اتوبوس به کتابخانه بزرگ شهر  بر تارک

 بانظمکه  ها کتاب دنیاز د. ماندم یدر آنجا م، شد یمی کتابخانه بسته در ورود که یهنگامعصر، 

 .بردم یم، لذت انداخت یمکتابخانه پدرم  ادیبه چیده شده بودند و مرا  ها قفسهو ترتیب در 

. دمید یمهرروز  باًیتقری که سال انیم. مرد انداخت یمچیزهای دیگری هم بود که مرا یاد پدرم 

. داشت یمو یادداشت بر نشست یمته کتابخانه پشت میزی که رویش چندین جلد کتاب باز بود، 

و  بستم یمرا  میها چشم. نشستم یمآنجا  رفتم یمی بود، کنار او خالصندلی اگر گاهی اوقات 

که همراه  کردم یمو برای چند لحظه احساس  کردم یمرا تنفس  ادوکلنشبوی توتون آمیخته با 

ی نُت را ها کتابچهدر بخش موسیقی  ها ساعتدر تهران هستم. گاهی  مان خانه در کتابخانهبابا 

ۀ آکادمی کتابخاندنیاست، پس  سازان گاز آهن نُت همه نیا نجایاگر ا کردمیمورق میزدم. فکر 

 نُت باشد. از هنر و موسیقی باید دریایی 

 در برابرروی سن  ها آندور نواختن  چندان نه. زمانی شناختم یم را انویپبسیاری از قطعات 

ی خواب یبی ها و در شب گرفتم یم تیبه عارۀ نُتی را کتابچتماشاگران مشتاق آرزویم بود. گاهی 

، شوپن بتهوون. منوئتی از باخ، سونات مهتاب از کردم یمو مطالعه  دمیکش یمروی تختم دراز 

 . شناختم یمتمام کتابخانه را مثل کف دستم  کم کمو...

من  در کشورداشتنشان بلکه حتی خواندنشان  تنها نهیی که ها کتاباولین بار با دیدن  دیآ یمیادم 

آوردم که بابا همراه آقای  ادیبه و اندوه فشرده شد. روزی را  از دردممنوع بود و هست، قلبم 

و ه انقالب از زیر چاپ بیرون آمد لیدر اواو نشریاتی را که  ها کتابهمتی چندین جعبه از 

یی که او ها کتاببودند، پنهانی از کتابخانه بیرون بردند.  شده اعالماندکی بعد از انقالب ممنوع 

ی آنجا دیده بود و شکی ندارم که ها هدر دوران تحصیل خود در فرانسه در کتابخان اًحتم
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ما  نها اندیشه ماست که آزاد است و این تنت». جایی خوانده بودم: آرزو بودداشتنشان برایش 

ی ها یلیخشاید برای یک آلمانی، فرانسوی، انگلیسی و یا .« شود یماست که به زنجیر کشیده 

را  شانیها شهیاندو  دنکن یمی باز تنفس ها پنجرهآزادی را از  کشور خوددر  هاست سالدیگر که 

یک ، این عبارت صدق کند، اما تن و اندیشه کنند یمانه بیان آزادنباشد،  موردپسندهرچند هم 

که به زنجیر کشیده شده. خیلی پیش  هاست قرنشده است.  دهیکش ریزنجبه  هم دو با هرایرانی 

  .سر دهد« ناالحقا»ندای « منصور حالج»حتی  از آنکه

 

سبا که شنیدن نامش مرا به یاد سلیمان  ام یاتاق همروزهای یکشنبه که کتابخانه تعطیل بود، من و 

از . سبا دختری میرفت یمآن سر شهر  سر شهر به نیاز ا، با مترو یا اتوبوس انداخت یمو ملکه سبا 

و  سرباالیی مینایی و درشت، بینی کوچک و ها چشمی روشن، ا قهوهی باپوستی بود، وپیات

ی راحت به ها پرنده گفت یم. خودش دیرس یم شیها شانهتا روی ه ک کرده پفموهایی وزوزی و 

چیزی لبش به  نیتر کوچکبود و برای  طبع شوخی کنند. گذار تخمتوی موهایش  توانند یم

 شده منتقلچند ماه بعد از من به خوابگاه فرانکفورت  ۱۹۸۶ماه آگوست . اواخر شد یمخنده باز 

تاریخ  در رشته در پراگجور شدیم. برایم تعریف کرد که با بورس دولتی  باهمبود. خیلی زود 

، آشنا شد گذراند یمغربی که تعطیالتش را در آنجا  آلماناز که با پسری  کرد یماروپا تحصیل 

داده بود. اما بعد از بازگشت به کشورش زیر  ازدواجاو وعده  پسر به. دو با کمک او به آلمان آم

پیدا نشد. او هم از روی  اش سروکله گریدروز هم گذاشت و رفت و  کی قولش زده بود.

مایل نبوده که در پراگ  قدرها آن گفت یمرده بود. ناچاری از دولت آلمان تقاضای پناهندگی ک

اگر  -کشورش  گفت یمتاریخ ادامه تحصیل بدهد.  در رشته خواست ینمدلش و اصالً بماند 

 تاریخ اروپا. هم آنبه تکنیسین بیشتر احتیاج دارد تا به معلم تاریخ.  -روزی به آنجا برگردد اناًیاح

 داکردهیپ ابانیاز خی که وداغان ستر درب، سشوار، اتو، تُکرد یمسبا همیشه داشت چیزی را تعمیر 

ی دیگر ها پناهندهو به  کرد یموسایل برقی بود. او همه را با دقت خاصی تعمیر  پر ازبود. اتاق ما 

تازه . »نندیب یمچیزهای لوکس را فقط در خواب  همه نیای وپیاتمردم  گفت یم. داد یمخوابگاه 

« ی خانگی بپزند.در تنورهاهند نانشان را د یمترجیح  ها آنمردم آنجا که احتیاج به تُستر ندارند. 

ی پراگ هرگز کسی کنار ها در اتوبوسو از ته دل خندیده بود. یک روز برایم تعریف کرد که 

تند. این را با سر پا بایس دادند یمترجیح  ها آدم. حتی اگر جای خالی دیگری نبود، نشست ینماو 
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تبسم تلخی گفته بود. بعد برای چند لحظه سکوت کرد و دوباره لبش به همان لبخند همیشگی 

 و منچه بالیی سرم آمده، نخندیده بود.  در کشورمبرایش تعریف کردم  که یهنگامباز شد. تنها 

 دیدم. اش یینایمی ها چشمحتی برق اشک را در 

  

این ایده  واقع درشهر قدیمی را ببینیم.  نیاز ا گوشه کی کشنبهیهر با سبا قرار گذاشته بودیم که 

و  مینشست یمی بدل کنیم. توی اتوبوس روز آفتاب بهرا  مان یابرهای  کشنبهباید ی گفت یماو بود. 

ی کیاز  انگار دارد. سبا میکرد یمنگاه  شهر بزرگی نو و کهنه این ها ساختمانشیشه به  از پشت

از تاریخ فرانکفورت که قدمتش به  اقیشور و اشت، با زند یمهش حرف زادگاکشور از شهرهای 

شهری که در جنگ جهانی : »داد یم، داد سخن دیرس یم هم آناز  تر شیپقرن هشتم میالدی و 

مسکونی با خاک  هزار منزلآن همراه نود   "Gothic "  ی گوتیکها ساختماندوم بسیاری از 

این را با حسرت گفته بود. انگار هنگام بمباران فرانکفورت در آنجا بوده باشد. « یکسان شدند.

 .اند کردهی قدیمی را بعد از جنگ بازسازی ها ساختمانخیلی  ویرانی همه نیا وجود با گفت یم

ی دلیل ناد یم»: دیپرس یمثالً م. داد یمپاسخ ن به آش خوده ک کرد یمپرسشی ن گاهی از م

تاریخ بشریت رقم خورده، ا ی مثل ایران و یا اتیوپی که اسمشان بدرماندگی کشورهای

 ی بیرون بیاورد، تمدن داشتند، خطو نادان تاریکیاز ر ساروپا  نکهیاز اکشورهایی که قبل 

از  -ی ازهر دگرگونبعد  ها نیاخوب دلیلش این است که ؟ داشتند، کتاب داشتند، چیست

. میکن یمو بن نابود  خیاز ب را زیچ همهد ولی ما کنن یمشروع به بازسازی  -انقالب گرفته تا جنگ 

دیوانه هایی داریم که آنها را  کارها نیاعمارات گرفته تا کتاب. همیشه هم برای  از سوزاندن

 نیدوروبر ا چاپلوس مو تا دلت بخواهد آد مینام یم …و امپراتورقهرمان ملی، ناجی، پیشوا، امام، 

روی الشه  شان سفره شتریبهستند که برای رنگین کردن هرچه  ها چاپلوسقهرمانان. همین 

اصطالح خودمان  ها آدم جور نیاکه ما برای  دانست ینمسبا « د.گذارن یم قدمی دیگر نیز ها انسان

را برای او ترجمه کنم. سبا  «نیچ دورقاب بادمجان»چطور اصطالح  دانستم . نمیمیبر یمرا بکار 

تو ی بود ولی حاال کتاب سوزدر آلمان هم ب وخ...»رد: ک یمهمچنان داشت نطق 

 «  نه؟ مگری کن یمیی را که سوزانده بودند، پیدا ها کتابنسخه همه آن  شیها کتابخانه

غاز کرده را آ شور خودی پُرها یسخنراندر میدان اپرا نشسته بودیم. سبا یکی از آن  نیمکتی روی

-گفت یمرا   -Alte Operاپرا ساختمان  -« همین ساختمان روبرویمان را نگاه کن. مثالً»بود: 
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ر جنگ جهانی دوم تنها چند آوار بیشتر از آن باقی نماند و بقیه این بنای تاریخی به ویرانه بدل د»

کسان کنند و با گشته بود. اما مردم فرانکفورت نگذاشتند که آوارهای باقیمانده را با خاک ی

سال  -به شکل اولش بازسازی کردند. همین چند سال قبل  آن راکمک مالی خودشان دوباره 

بعد از هر دگرگونی، از انقالب گرفته تا  ها نیای نیب یمبود. خوب  اش هیافتتاحمراسم  - ۱۹۸۱

. میریگ ینمبا خاک یکسان نکنیم آرام  را زیچ همهد ولی ما تا کنن یمجنگ دوباره بازسازی 

افتخار  در حالد ولی ما همش کنن یمبازسازی  شان ندهیآی و براد شناسن یمرا  شان گذشته ها نیا

پیشرفت  ها نیا. میناز یمان م گذشتهوند جلو، ما به ر یم ها نیاهستیم.  مان گذشتهبه تاریخ  کردن

با حسرت ادامه داد: بعد کمی سکوت کرد و دوباره .« میناز یمان م گذشتهبه  بازهمد، ما کنن یم

یاد بگیریم. از اشتباهاتمان یاد بگیریم. یاد بگیریم  مان گذشتهاز  میناتو ینمکه ما  سوزد یملم د»

 «بزنیم و افتخار کنیم و بیشتر بسازیم. کمتر حرفکه 

که  شد یم زده جانیقدر ه آن. گاهی کرد یمرا با شور و اشتیاق فراوانی تعریف  ها نیاسبا همه 

. بعد که کرد یم قاتىآلمانی و انگلیسی را  غالباً همبه کدام زبان حرف بزند.  کرد یمفراموش 

کند که  یمی بهتر از من پیدا نا شنوندهکه  گفت یم، با لبخند مهربانی گرفت یمکمی آرام 

سبا چه  کردم یم، فکر دمید یمرا  جانشیو هشور  هر وقتحوصله داشته باشد.  صبر و همه نیا

 در رشتهو تحصیالتش را  ماند یمای شاگردانش خواهد شد. بهتر بود که در پراگ معلم خوبی بر

. شاید نشست ینم دستش بغلی پراگ کسی ها اگر در اتوبوس. حتی رساند یم انیبه پاتاریخ 

 از مسافرهای فرانکفورت هم برخی ها اتوبوساتیوپی به معلم تاریخ هم نیاز داشت. خوب توی 

 .نشستند ینمکنار من و سبا 

و به کنار  میافتاد یماز خوابگاه پیاده راه  داد یمی نشان سازگار رِسکه هوا  ها وقتگاهی 

 آنجا و نجایا. میکرد یمگذر  مرکز شهری ها ابانیخاز  رمانی. در مسمیرفت یم نایمرودخانه 

. یا به نوای گیتاریست جوانی که اند داده خوان آوازهکه گوش به آواز یک  میدید یمجماعتی 

. دهند یمگوش  -ی روی صحنه کنسرت استراست بهانگار  -کرد یماجرا  بامهارتی را ا قطعه

دار ، دختر و پسر، بیشترشان در شلوارهای جین پلیسه ها جوان. کرد یمیکی پانتومیم اجرا  انورتر

 زده جانیه، داد یمنشان  تر پهنری گیبه طرز چشمرا  شانیها شانهیی با اِپل گنده که ها و کاپشن

 .اند زده حلقه "-Break danceدانس بریک " دور رقاصان
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ی در گوش و یا پره ا حلقهی سُرمه کشیده، ها چشمبودند با  "-Punkها  پانک"از همه تر جالب

، قرمز، سبز، آبی، بنفش وارنگ و  رنگ، در شلوار و کت یا کاپشن چرمی، با موهای دماغشان

ی رومی تزیین کرده بودند. همیشه هم کُپه کُپه یک جا ایستاده خودها کاله صورت به راآن که 

 چقدر همی نازک بودند. و در کاغذهاو یا در حال پیچیدن توتون  دندیکش یمبودند . یا سیگار 

با روش لباس پوشیدن، موسیقی بلند وزندگی ساده،  ها پانک گفتند یمبودند.  کار خبره نیا در

ی به جامعه است. من و سبا وقتی اعتراض. این هم نوعی حرکت کنند یمرا بیان  شان یدناخوشنو

ما کجا  میگفت یم، به همدیگر میخواند یمچیزها را  جور نیاو یا جایی  میدیشن یمرا  ها حرفاین 

 کجا؟ ها ینا

را در تشتک کوچکی از آب گرم  مان زده تاول گاهپاهای خسته و  میگشت یبرمبه خوابگاه که 

، میکرد یمی را که سبا تعمیر کرده بود، روشن دیسف اهیس. بعد از شام تلویزیون میداد یمقرار 

. همان میکرد یمی قدیمی رمانتیک و عشقی تماشا ها لمیفو  میخورد یمساالد میوه کنسروی 

را به  اش چهرهباریک  لیبو س زده روغنهنرپیشه نقش اول مرد با موهای  در آنیی که ها لمیف

 .شود یمو فیلم با پایانی خوش تمام  دیسا یمچهره هنرپیشه نقش اول زن 

بود، خیلی زود صدای  کارکردهزبانش  اندازه بهسبا همیشه بعد از یک روز طوالنی که پاهایش 

 ها شب، کیسه کوچک آب گرم را که دمیکش یم. من اما در تختم دراز شد یمبلند  خروپفش

، گذاشتم یم، کرد یزق م زقو سرما  از درد، روی کف دست چپم که شد یمجدا  از منبندرت 

. از خودم کردم یمی سبا فکر ها حرفبه ق ی اتاکیو در تار دمیکش یمباال  چانه ریزتا  پتو را

ی تاریخی زیادی ها کتاب؟ در کتابخانه پدرم دانم یممن چه چیزی از تاریخ کشورم  دمیپرس یم

ی به ا عالقهاشتیاق و  چنان آن. اما من هرگز کرد یمبودم که او در دانشگاه تدریس دیده 

با چند  دیآ یمبود. یادم  کننده خستهی تاریخ همیشه برایم ها کالسخواندنشان نداشتم. در مدرسه 

در ی که استکان تهپیرمردی با عینک کلفت  -را  خمانیتارهمیشه معلم  میها یاز همشاگردتا 

و در کالس  دیپوش یمرا  ها آن نوبت به هر هفته شلوار که و  کت دست دوسال تنها در  سرتاسر

ی از سؤالرا آماده نکرده بود،  آن روز. هر وقت یکی از ما درس میانداخت یمدست  -دش یمظاهر 

آن حرف خواهد  دربارهبا مسرت تا آخرین دقیقه کالس  میدانست یمکه  میکرد یمپیرمرد بینوا 

 ها یرانیاا، سورنا سردار اشکانی چگونه کراسوس رومی را شکست داد؟ آقا زبان رسمی قآ»زد. 

اعراب چه بود و چرا عوض شد؟ آقا شاخ افریقا کجاست؟ آقا چرا حاج ابراهیم  از حملهقبل 
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؟ کور کردکرمان را  قاجار مردم محمدخانزند خیانت کرد؟ آقا چرا آقا  خان یلطفعلکالنتر به 

 « بلند بود؟ همه آن قاجارتحعلی شاه آقا چرا ریش ف

بودم. حاال  برکردهمدرسه را فقط برای یک نمره باال در کارنامه آخر سال از خ ی تاریها کتاب

 ی تاریخی بابا را نخوانده بودم.ها کتابکه چرا حداقل چندتایی از  خوردم یمافسوس 

دختر . روزگاری که راه رفتن کردم یمداشتم، فکر  رانیدر ابه روزگار خوشی که  امابیشتر 

. روزگاری که کرد ینمی وارد ا لطمهشئونات اسالم  و بهممنوع نبود  ها ابانیپسر در خ همراه

شنیدن موسیقی و داشتن ساز حرام نبود. روزگاری که زیبایی حرام نبود. روزگاری که زندگی 

اش را  چهرهادرم گفته بود که م طور همان کردم یم. سعی کردم یمکردن حرام نبود. به بابا فکر 

ی شقایق و ها گلکه یادش همیشه با  کردم یممرگ شاد تصور کنم. به افشین فکر  در بستر

هستم، به من فکر  ادشیبه من  که قدر همانآیا بابک  دمیپرس یم از خودمنرگس آمیخته بود. 

هنوز ؟ آیا شود یم، ضربان قلبش شدیدتر نوازد یمی ا قطعه که یهنگام کند؟ آیا هنور یم

و زمان  ها فاصله. دانستم ینم. هیچ دانستم ینم؟ نوازد یممن و افشین را  موردعالقهی ها آهنگ

ی فرسودگ جور ک. این هم یباخت یمخیلی چیزها رنگ  کم کمدست به کار شده بودند.  باهم

 بود.

من دوباره تنها تاریخ اروپا دو ماه بعد از آلمان اخراج شد و  درباره دانششبیچاره سبا با همه 

 شدم.

*** 

 خواهد بود.  تهیه قابلدر سایت شرکت کتاب، نسخه فارسی قو 

 

 

 

 

 

 


