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فليکر
جادوی تصوير: دلخوشیهای نيمهشبانه.

احمقانه
با امير رفتيم كوه. دربند. شلوغ بود خيلی. تيپِ كوه داشتم: شلوارجني كهنه، مانتوی گشادِ كهنه، روسریِ گندهی كهنه كه 

ن هم ن چه وضعِ حجابه؟" م زيرِ چانه گره میزمن، كفش ورزشی. راهِ برگشت، توی ميدان دربند آقای پليس آمد جلو كه: "اي
ل بود. گفت: "برو پشتِ وَن سوار شو. موهات  اش عالمتِ سؤا نگاهی به پليس، نگاهی به امير، نگاهی به خودم كه معنی

پسرش پای وَن منتظرش پيداست." تا خواستم سوار شوم، دخترِ خيلی جوانی با شالی رنگی و چشمِ گريان پياده شد. دوست
بود و شروع كرد به او را نوازش كردن. و رفتند. دو دقيقه تنها بودم. سرباز آمد و با خنده گفت: "تو رو چرا گرفنت؟" گفتم

اش بپرسد. خودش با همان خنده گفت: "آهان! البد موهات بيرون بوده! كارت شناسايی..." نداشتم.  بهتر است از رئيس
ن كه نه. اسمی كه او  ای بود. اسمِ م ام صدوخُرده ل و اسمِ پدر و محلهی سكونت را پرسيد. شمارهی كنارِ اسم اسم و فامي

ن هم خنديدم. و خداحافظی.  ای كه گفتم. همني. و باز سرباز خنديد. م نوشت. يعنی اسمِ الكی
ن بايد هزار بار  ل دهد، م قدر احمقانه است. او بايد از صبح تا شب مثالً پانصد تا تذكر بدهد و كارش را حتوي همهچيز همني

گومي. و  ام را دروغ می ن هويت گويد امنيتِ اجتماعی را تأمني میكند. م لبخند بزمن و آدرسِ عوضی بدهم. او دروغ می
امي مثالً اهلِ فالن منطقهی شهرِ تهران  آورند كه 90 درصد از كسانی كه تذكر داده فردا آمار درمی قدر احمقانه. پس همني

هستند. باورتان میشود؟ معلوم است كه نه.

ام كه در آن حلظه به  نها به كنار، دارم فكر میكنم به بیمسئوليتیِ خودم كه همنيجور اسمی را گفته نوشت- همهی اي پی
ام رسيده. از دستِ خودم حرص میخورم. به كلِّ ماجرا میخندم. ن ذه

بیخوابی
خوامب ببرد يا نبرد، تصويرت همنيجاست: وسطِ ذهنم. ناراضی نيستم كه تكان منیخورد. مالمي نشسته و به كارِ خودش 

اش نداشته باشم؟ ن همه شيطنت چطوری دوست ن. با اي مشغول است: پرت كردنِ حواسِ م

استثنائاً: باسليقه
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لِ خودت در خيابانی  ن دختر روی لبهی ديواری كه خيلی هم ديوار نيست و مشغول باشی به حا لِ اي ن بنشينی مث فكر ك
خلوت در حوالیِ جتريش. و بدانی كه پشت به پشتِ تو، آن طرفِ ديوار، قابی از هنری مدرن آويخته شده. و وقتی از 

لِ خوبی! ات جدا شدی، سری بزنی به باغموزهی هنرِ ايرانی. و هوم: چه حا خلوت

وجوشی برپاست برای آماده كردنِ جايی مخصوصِ هنرِ ايرانی كه قرار است همني روزها (نيمهی اولِ ارديبهشت) جنب
اش ساده  اند. فهميدن ن كار داشته گشوده شود. و انگار—استثنائا—آدمهايی كه دغدغهی هنر و سليقه دارند دستی در اي

است با قدم زدن در محيطِ باصفای باغموزه.

برو، ماكتهايی كه با ظرافت و نهای آراسته، آبِ روان، گلكاریهای باسليقه، ساختمانِ قدميیسازِ تودل فضای سرسبز، چم
نكه قرار است گالریهايی از ن باغموزه هستند. فارغ از اي اند، از ديدنیهای اي دقت از بناهای مهمِّ تاريخیِ ايران تهيه شده

ن ماكتها را پيش از انقالب گروهی از هنرمندانِ  هنرهای جتسمی در فضای باز و بسته هم داشته باشد. (شنيدم كه اي
گذارم در ادامهی مطلب.) اند. عكسِ بهاریِ چند تاشان را می ايتاليايی درست كرده

منتظرم افتتاح شود. منتظرم كارهای خوب، هنرهای نو و قدميی، دوستانِ خوب را آنجا ببينم. كه فضای گرم و راحتی به 
نظر میرسد.

: باسليقه" ادامه "استثنائاً
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ارديبهشتِ تهران
اش دارم و چقدر دارم دوست داشته  لِ خودم را نفهمم. هوشيار باشم و حواسم باشد كه چقدر دوست گاهی پيش آمده كه حا
میشوم. اما نه دامن كه چه بايد بگومي، نه بفهمم چه بايد بكنم. و اصالً ندامن در چه موقعيتِ مكانی و زمانی هستيم. و لذتِ 

زيادی ببرم.

ام نبود. ارديبهشت بود و فكر اش هم در دست يک بار صبحِ زود روی نيمكتِ پارک نشسته بودمي كنارِ هم. فكر كنم حتی دست
نظيرِ آن هوا و بو و فضای دوستداشتنی حتماً تأثير داشته. كنم اگر كه مستِ عشق بودم، تركيبِ بی

نظير... و حاال ارديبهشت است و همان تركيبِ بی

ازدواج
يک نگاهِ عزيز با لطفِ زيادش از ازدواج نوشته است و از جتربهی شخصی و نظرِ خودش. نوشته بودم كه مالحظاتِ جدی 

توجه مبامن. كه خودش میداند چقدر عزيز و  ل درست نديدم بی ن حا ن باره. با اي دارم برای نوشنتِ مفصل در اي
دوستداشتنی است.

.1
ن چهارچوبها  گيرانه. بله. ما در اي اش چهارچوبهايی دارد با قواعدی سخت جامعهی جهانسومیِ ما با همهی خصوصيات
ن كه سعی میكنم زندگی میكنيم، درس میخوانيم، كار میكنيم، گاهی هم برای تغيير و اصالحشان تالش میكنيم. برای م

(به اندازهی درک و شعورِ خودم) عقالنی زندگی كنم، مهم است كه حساب كنم هزينه/فايدهی هر كارم را، وارد شدن به هر 
لِ حاضرم  اش به مراتب بيشتر است. و غيره. و البته با شرايط حا ن اساس درس میخوامن چون فايده چهارچوبی را. بر اي
ام. فكر میكنم و ارزيابی میكنم و ازدواج منیكنم چون هزينههايش به نظرم خيلی بيشتر است. صورتِ مسأله را پاک نكرده
ام باشد. و چه تضمينی است كه بارِ ن مسأله موضوعِ ذهنی ن است تا خيلی وقت اي گيرم. و ممك انتخاب میكنم و تصميم می

بعد كه فكر میكنم جورِ ديگری تصميم نگيرم؟

.2
قدر  ن ن اي ای، يک نگاهِ عزيز. شايد توانِ م ات نوشته گومي همنيهايی است كه در بخشِ دومِ پُست بخشی از هزينههايی كه می
قدر  ن شرايط بهتر است ازدواج كنم؟ نه آن فهمم چرا با اي ن همه مشكل و سختی را حتمل كنم. هنوز هم منی نباشد كه اي

ل دادنِ نهادِ خانواده شيفتهی بچهداری هستم كه به خاطرش حاضر باشم به سختی درس بخوامن و كار كنم و نه برامي تشكي
ارزش و اولويت است. به نظرت چرا ازدواج؟

.3
اش فقط با ازدواج  ای چهجور تعهدی است كه با فرضِ خواستنی بودن ای كه به نظرت قشنگ است ولی نگفته از تعهد گفته

ن حرفهاست. به قالبهای  ن ايجاد میكند فراتر از تعهد و اي يابی است. محدوديتهايی كه ازدواج برای م لِ دست كردن قاب
گيرم. مثالً به معاشرتهايی فكر از پيش موجود فكر میكنم كه انگار با امضای آن سند خواسته يا ناخواسته تویشان جا می

ن از زندگی اضافه نكند و غيره. ن نباشد، چيزی هم به جتربهی م ن است دخلواهِ م میكنم كه ممك

.4
ن باره با بقيه در  ام را در اي 26ساله) است. صادقانه دارم فكرهامي را، انتخاب و تصميم ن (يک دخترِ  نها حرفهای م اي

ام—هرچه باشد— نها. و به بقيهی نقشهای اجتماعی وگو و اي فكری، گفت لِ خاصی هم ندارد جز هم گذارم. دلي ميان می
ن را بخواهد تعميم دهد به نظرِ غالبِ فعاالن اجتماعی. وقتی كه خيلیهاشان ربطِ مستقيمی ندارد. بعيد میدامن كسی نظرِ م

اند. گويند كه پشيمان ل و راضی هستند. دستِكم منی اند و خوشحا —از بنيِ كسانی كه میشناسم—ازدواج كرده

.5
ن دخترِ جوانی را—فقط از روی نوشتههایِ  بندیِ يک نگاه جلو بروم. م توامن براساسِ شماره نجا به بعد را منی از اي

اش و با فرضِ صداقتِ آن نوشتهها—میشناسم كه االن دانشجوست در مقطعِ حتصيالتِ تكميلی در يكی از كشورهای وبالگ
گويد: چون میخواسته خارج جهانِ اول ولی مادرش همراهِ او رفته است و با هم زندگی میكنند. چرا؟ آنطور كه خودش می
اش چه معنی دارد دخترِ مجردِ تنها در بالدِ كـُفر؟  ل كند و مجرد بوده، و خب بر اساسِ نظرِ عرف و خانواده از كشور حتصي

ل بروم. زندگی با يک دوست  بودم، شايد ترجيح میدادم با دوستی ازدواج كنم و بعد برای ادامهی حتصي ن اگر جای او می م
ن شوخی بود. در  انگيزتر به نظر میرسد. نه؟ برای همني است كه تأكيد میكنم روی شرايطِ زندگیِ آدمها. (البته اي هيجان

(. چونان شرايطی هم ازدواج منیكردم احتماالً

.6
ن بحثها وارد شوم كه نهادِ خانواده خوب است يا بد، آيا كاركرد دارد يا نه، و آيا كاركردش جز بازتوليدِ  منیخواهم به اي
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ن بحثها وارد شوم كه نهادِ خانواده خوب است يا بد، آيا كاركرد دارد يا نه، و آيا كاركردش جز بازتوليدِ  منیخواهم به اي
ای كه صفتِ مقدس برای خانواده  نجور بحثها در جامعه نها. دردسر دارند اي عرفها و سنتها چه چيزِ ديگری است، و اي
اش منیشود.  آميز و غيرانسانی ن با ازدواج محدود به قواننيِ تبعيض نها را نوشتم كه بگومي مشكلِ م به كار میرود. اما اي

آورد... بينيد: حرف، حرف می و می

مرتبط:
ازدواج یا جترد؟ - راحله ميرخانی.

طبيعت يعنی چی؟ - لولوی پشت شيشه در جواب به يک كامنت.
آن امضای ثبات دهنده - روزبه.

ازدواج، چرا؟ (۲) - چرا نگاه نكردم؟
ازدواج؛ چرا و به چه قيمتی؟ - بامداد

معرفی
.1

ن است موضوعهای  آيد. ممك ام می ای (مولتیمديا) بودنِ گزارشها خوش ايد؟ از چندرسانه ن را ديده جديد آنالي
ن در بخشِ آموزشِ  آيد. در ضم ام می ل از تكنيکِ مدرنِ كار خوش ام نباشد اما به هر حا گزارشهاشان چندان موردِ عالقه

اند. اند و لينک داده ای برای ما گذاشته وبسايت مطلبهای بهدردبخوری دربارهی توليدِ گزارشهای چندرسانه

.2
اش بنويسم، نشد. پذيرش  هی دستدست كردم كه قيافهی وبسايتِ پذيرش (با مرورگرِ فايرفاكس) آدميزادی شود تا درباره

اند. يکجور بانک اطالعاتی دربارهی دانشگاههای خارج،  از آن دست وبسايتهايی است كه به نظرم خيلی مفيد و الزم
تکِ دانشجويانِ چگونگی پذيرش و بورس گرفنت، شرايط زندگیِ دانشجويی در شهرها و كشورهای مختلف و... كه با كمکِ تک

ن خامن، كه مديرِ وبسايت است، درد نكند. خوشحالم كه در  فعلیِ دانشگاههای خارج از كشور كامل خواهد شد. دستِ اي
ل، باعث شد  مرحلهی انتشارِ آزمايشیِ پذيرش، انتقادم به نحوهی نگارشِ بعضی از مطالب، از جمله نوشتههای صفحهی او

ام مقالههای جديدترِ وبسايت را به حلاظِ يکدست  پذيرشان شوم. كار، كامالً داوطلبی است و سعی كرده همكارِ گروهِ دل
اخلطها و روانیِ منتها كمی ويرايش كنم. كردنِ رسم

 .3
.Ranitidine ام: مكاملات ذهنی و دو تا وبالگ را هم به تازگی مشتری شده

چند کلمه حرف
.1

اش برای زنانِ ناشزه، از تهديد و ارعاب  گويا در نظامِ مردساالر متكني نكردنِ زنان موضوعِ خيلی بزرگی است كه عواقب
لِ خود  شروع میشود و به مجازاتهای سنگني ختم میشود. (ختم میشود؟) نظامی كه در خانه از زن میخواهد برخالفِ مي

لِ همسرش با او همخوابه شود، و اگر نشود، انواعِ تهديدها را نتيجه میدهد و شايد مجازاتِ طالق را. (كه  و فقط به مي
البته شايد فقط در نظامِ مردساالر مصداقِ مجازات شناخته شود) نظامی كه شاكی و قاضی و مجریِ حكم يک نفراست و 

لِ آسيه: چه  تر، همني نظام در جامعه... و سؤا ن كارها را دارد. در ابعادِ بزرگ اويی است كه بنا بر قانون قدرتِ همهی اي هم
تفاوتی است در تفسير قانون؟

.2
لِ خانواده مربوط میشود بنويسم. اما خيلی وقت است دلم میخواهد فكرهامي را دربارهی همهی آنچه كه به ازدواج و تشكي

فهمم چرا خوب است به  مالحظاتی هميشه مانع بوده. االن فقط دوست دارم از زاويهی خاصی بنويسم. خيلی كوتاه: منی
ام را از دست میدهم؟ با اختيارِ خودم تبعيضهای  نهادِ اجتماعیِ خانواده وارد شوم وقتی به محضِ ورودم بخشی از حقوق
نكه منكرِ اجبارهای اجتماعی نيستم، منكرِ فشارها، منكر نيستم همهی  فهمم. و اي جنسيتیِ مضاعفی را بپذيرم كه چه؟ منی
چيزهايی را كه تا حاال آدمها را واداشته به ازدواج. ولی با شرايطِ خودم (استقاللِ نسبیِ مالی و فكری) ازدواج، آن هم در

ن باشد. تواند انتخابِ م نظامِ عرفی و حقوقیِ فعلیِ ايران، منی

.3
عباس عبدی در سخنرانیِ هفتهی گذشتهی خود گفت نبودِ قواننيِ برابر برای زنان و مردان را نبايد نقدِ ايدئولوژيک كرد. بايد

پذير نيست و منونهی سنگسار را مطرح كرد. بعدتر  نطور نقض كردنِ حقوق عمالً امكان لهايی كه اي نشانشان داد با مثا
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نسيم خليلی
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مرمي حسنيخواه
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پذير نيست و منونهی سنگسار را مطرح كرد. بعدتر  نطور نقض كردنِ حقوق عمالً امكان لهايی كه اي نشانشان داد با مثا
ن بحث را مطرح كرد ولی دربارهی ارث،  فكر كردم كه جز مجازاتِ غيرِانسانیِ سنگسار، میشود دربارهی چندهمسری هم اي
ن تبعيض منطقی  ل به تبعيض هستند و اي اند كه قائ ديه، طالق، قواعدِ پوششِ بدن،... بارها مسئوالن با افتخار اعالم كرده

تر باشد. و چون  اش بايد كم تر درآمدزايی دارد (يا اصالً ندارد)، ارث و ديه است. منطق در همني حد كه: چون زن كم
احساساتی است نبايد حقِ طالق داشته باشد. و چون زيبا است بايد پوشيده شود كه مردان به فعلِ حرام دعوت نشوند 
ن تبعيض بايد باشد و غيره. كاش  اند: بنابراي تر از آنكه اجازه به حرفزدنِ ديگران داده باشند، اعالم كرده و... و پيش

تر جنبههای ديگرِ ماجرا را هم ببينند. آقای عبدی بيش

.4
ای را از زبانِ آقای عبدی شنيدمي كه البته شادی صدر، سخنرانِ بعدیِ عبدی، كوتاه و البته  همان هفتهی پيش استداللِ كهنه

اش. نقل به مضمون...  بسيار تند جوابی به او داد. نديدم جايی نقل شده باشد و به نظرم رسيد بهتر است بنويسم
آقای عبدی گفت: چندهمسری، چه بسا كه خواستهی بعضی از زنان باشد و چون وقتی از زنان حرف میزنيم، مقصود 

ن نكتهها هم توجه داشته باشيم. كه  قشرهای مختلفِ زنان است (از روستانشني و عشاير گرفته تا شهرنشني) بايد به اي
اند 4 تا، بايد كه  مثالً مردی كه 2 گاو داشته و يک زن و اجنامِ همهی امورِ گاو وظيفهی زن بوده، حاال كه آن گاوها شده
ن خواستهی زنِ اول هم هست كه دستياری داشته باشد و غيره. زنها هم 2 تا شوند تا از عهدهی كار برآيند. و اصالً اي

تری هم برای مديريت كردنِ ماجرا هست (فروشِ آن 2 گاوِ جديد، اجاره  نكه میشود گفت راهحلهای آسان فارغ از اي
گرفنتِ مرد 2 گاوِ جديد را و غيره) شادی صدر  دادنشان يا اگر خيلی سودده است، متمركز شدن روی گاوها و به عهده

گيرد. مگر االن چندهمسری خواستهی "همه"ی زنان است؟ ممنوعيتِ  ن استدالل جلوی هر تغييرِ قانونی را می گفت: اي
ن استدالل را برای همهی قواننيِ موجود میشود آورد  ن است نباشد اما اصوالً اي چندهمسری هم خواستهی همهی زنان ممك

و جلوی تغييرِ هر قانونی را میشود گرفت هرقدر كه آن قانون ايرادِ انسانی و حقوقی داشته باشد. او گفت كه تداومِ 
ن فرهنگها  تري افتاده سنتها و فرهنگهای مردساالر با همني روش توجيه شده و گويی همواره خودمان را بايد با عقب

ق دهيم. تطبي

ن كپی كرده برای  نوشت - پاسخِ آقای عبدی به شادی صدر در كامنتهای مطلبشان (به كسی كه مطلب را از وبالگِ م پی
آقای عبدی: اعالمِ منبع كارِ سختی است؟ و فكر منیكنيد كه احياناً الزم است؟):

ای را دربارهی بخشی از  ن كامنت را متوجه نشوند عرض میكنم كه نویسنده نكته «برای اطالع دوستانی كه احتماالً ای
ن گفتم كه درخواست تغییر قانون نباید  ن و احتماالً پاسخ سركار خامن صدر مطرح كرده است. در آجنا م سخنان م

ایدئولوژیک باشد. چه بسا قوانینی در جامعه و مقطع خاص زمانی مفید و مورد رضایت مردم بوده (رضایت نسبی) ولی 
ای را میان نامطلوب بودن قانون و تعداد كسانی كه پیرامون ق هدف تغییر قانون باید نقطه بهینه امروز مفید نیست. برای حتق
ن نشود كه فقط مطالبات تعداد اندكی به عنوان مطالبات همه مطرح آن برای تغییر قانون بسیج میشوند به دست آورد و چنی
ق دادن با دنده عقب فرهنگها نیست  ن دیدگاه به معنای تطبی تر شروع كرد. ای ن كار باید از مطالبات عمومی شود. برای ای
به معنای انتخاب دنده جلوی موثر و صحیح است. وقتی كه در سربااليی تندی قرار دارید اگر كماكان با دنده 5 حركت كنیم 

تر كنیم. ن افتد و به باال منیرسد مگر آنكه كمی دنده را سنگی ن به تنگی نفس می ماشی
ن قدر ممك ن به وضع جاری بوده است همان گر روشهای سنتی و متكی ن دیدگاه همیشه توجیه نكه ای البته سخن گفنت از ای
افتادن اصالحات حقوقی بداند كه  ل پذیرش باشد كه كسی روشهای دیگران را موجد واكنش محافظهكاران و عقب است قاب

تر است.» اتفاقاً ادعای اخیر پذیرفتنی

نظر شما چيست؟

مرتبط:
ازدواج، چرا؟ - چرا نگاه نكردم؟

قهوهای
ن دنيايی را كه ديوار كشيده باشد گِردمان. تلخ گويد و تازيانه در دست دارد. باور نك ن حرفِ او را كه از اخالق می باور نك

ن و اوج بگير. ن. در حلظهی اولِ باورِ تو، سقوطِ صداقت و صراحتِ تو آغاز میشود. باور نك باش و باور نك

نگرانيم
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ای به سخنگوی قوهی  روزنا: خانوادههای ناهيد كشاورز و محبوبه حسنيزاده، از زنان بازداشتشده در پارك الله، در نامه
ل جنبش زنان، بازپرس  ن دو فعا ن مقام قضايی مبنی بر صدور قرار كفالت برای اي قضائيه، اعالم كردند: بهرغم اعالم اي

اطالعی كرده است. ن قرار ابراز بی پرونده از صدور اي
ن تشريح سير ل جنبش زنان در نامه خود خطاب به عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوهی قضائيه، ضم ن دو فعا خانوادههای اي
اند و رسيدگی هرچه  ن دو بازداشتشده ابراز نگرانی كرده رسيدگی به پروندهی كشاورز و حسنيزاده، نسبت به وضعيت اي

اند. تر به پروندهی آنان را خواستارشده سريع

مرتبط:
چرا آزاد منیشوند؟ - وارش.

چه كسی نظم عمومی را به هم زد؟ - زنستان.

آرزو
علی عبدی (لطف و) دعوت كرده برای شركت در بازیِ وبالگیِ آرزو. منیدامن از كجا شروع شده و قواعدش چيست (قواعدِ 
. اگر بخواهم شخصی بنويسم، میشوند هدفهای بلندمدت و  ام). و اصالً معنیِ آرزو چيست دقيقاً بازیِ يلدا را فرض گرفته
گير را (جهانِ فارغ از جنگ، برابری  ن آرزوهای همه اند اي تر و بهتر نوشته ل اگر نخواهم شخصی بنويسم كه حتماً كسانی قب

نشود"). چند تا از چيزهايی كه برای رسيدن به آنها  در حقوق برای همهی انسانها، اخالقمداری، و هر"آنچه يافت می
ام را شروع كنم: تالش میكنم يا قصد دارم تالش

ای شوم. دلم میخواهد آدمِ آزادانديشِ فرهيخته

ويژه در رشتههای مربوط به رسانه، خيلی زياد پيشرفت كند و به  دلم میخواهد سطحِ دانشِ كشورم در علومِ انسانی، به
استانداردهای جهانی نزديک شود.

ن تبعيضهايی واضحاً  تر زندگی كنند و چيزهايی كه به چشمِ م دلم میخواهد زنان و دخترانِ نسلِ بعد خيلی بهتر و راحت
آيند، وجود نداشته باشند. غيرانسانی می

اش بازخواست،  دلم میخواهد در كشورم جريانِ آزادِ اطالعرسانی وجود داشته باشد و هيچكس به خاطرِ ابرازِ عقيده
بازداشت، زندانی نشود.

دلم میخواهد "زندگی" و "لذت بردن" را هرچه بيشتر و شديدتر جتربه كنم: سفر بروم، دنياهای تازه را كشف كنم. و روشِ 
ام مرتب و مداوم پوست بيندازد. زندگی

و دعوت میكنم از: خورشيدخانوم، آزاده عصاران، خداداد، ميم نون، كورش عليانی.

آگهی
بوکِ سونیِ متيزِ دستِ دوم برای فروش نوت

توانيد زياد هزينه كنيد، حتماً سريعاً  بوکِ سونیِ شيک و متيزِ طوسیرنگ داشته باشيد و منیخواهيد/منی اگر میخواهيد نوت
ن پيشنهادِ قيمت را داشته باشد، فروخته میشود.  ن متاس بگيريد: parastoo@gmail.com. به كسی كه بهتري با م

قيمتِ پايه: 540هزار تومان.

بوک: مشخصاتِ نوت

Model: PCG-V505ACK 
CPU: P4- 2.0 
RAM: 512 Meg 
HARD: 40 GB 
Monitor: 12 Inches

نظير. نوشت: فروخته شد به يک دوستِ بی پی
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گربه
اش. ازهيجان برای آليس و گونههای سرخ

ه شده بودند. شايد كه زيرِ چرخهای پـُرشتاب. و خون روی  امروز سه تا گربهی مـُرده ديدم در سه جای تهران. هر سه لـِ
گفتنی بدنهای بیجانِ رنگرنگشان ماسيده بود. معلوم است كه كسی—از جمله خودم—بلندشان منیكرد. شايد آهی و لــِخ

آوربودنِ صحنه و ديگر هيچ. از سرِ چندش

يكیشان را صبحِ زود ديدم؛ در راهِ دادگاهِ انقالب. پياده از كنارش گذشتم و بو میداد... آقای داديار دوباره همان 
پرسيد. كه چرا در جتمع بودی و همان جوابها و قبول نكردنِ اتـّهامها و بعد  ن می لهايی را كرد كه آقای بازجو در اوي سؤا

ن كامل است. اش از م ق ن ندارد كه يعنی حتقي گفت كه ديگر سؤالی از م

بعدی را در راهِ خانه ديدم. دستهايش روی جدولِ كنارِ خيابان بود و بدنش كشيده شده بود روی آسفالت... پيشِ خودم 
تر از يک ثانيه دير رسيده طفلک به جدول. مادرم گفت طرحِ جديد مبارزه با بدحجابی قرار است اجرا شود.  فكر كردم: كم

اول برخورد با خامنهای بدحجاب. بعد برخورد با مردانِ بدحجاب.

نهای بلوارِ ميرداماد. احتماالً پـَرت شده بود؟ با آليس از بدیهای جنگ حرف  سومی در راهِ كافه عكس افتاده بود روی چم
لها و ترسهامان. از توانايیهامان گفتيم و از ناتوانیهامان. زدمي و از احتما

حتملِ ديدنِ گربهی مـُرده را داريد؟

عادت نکنيم

فروغ فرخزاد پرسيده است:
بخشد "آیا كسی كه مهربانیِ یک جسمِ زنده را به تو می

جز درکِ حسِّ زنده بودن از تو چه میخواهد؟"

عنوان و عكس از خورشيدخانوم.

...
209. (منبع) ن. باز: بندِ  ناهيد كشاورز و محبوبه حسنيزاده دوباره در زندانِ اوي

مرتبط:
شبِ اول - آسيه.

شكار خانگی؟ 
به اتهامِ آگاهی - مرمي.

سركوب - الناز.
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سركوب - الناز.

پی نوشت - به بندِ عمومی منتقل شده اند. (منبع)

پی نوشت دوم - ناهید كشاورز: اینجا آخر دنیاست!

ن از فعاالن جنبش زنان. پی نوشت سوم - اعتراض بیش از هزار نفر به بازداشت غیرقانونی دو ت

...
اند؛ حتی  ام) گوش میدهم. همهشان نه، اما بيشترشان شاد و شنگول دارم آهنگهای ايسلندی (4 تا سیدی هديه گرفته
گاهِ وزرا،  افتد به بازداشت ل آمدم اما االن كه دارم فكر میكنم به بازداشتیهای امروز و يادم می كالسيکها. اول سرِ حا

پرد. اتفاقاً كتاب گذرانِ روز* هم دمِ دستم است، مجموعهداستانِ خوبی است (باز هم هديه) كه شنگولیِ آهنگها از سرم می
15 تا داستان دارد از نويسندگانِ امروزِ آملان. 15؟ خُب بی آنكه بخواهم ماجرای ملوانهای بازداشتشدهی انگليسی به 

آيد و شرايطِ پادرهوای خودم. و بعد عبارتِ «لنگ در هوا» را چند بار تكرار میكنم و میرسم به ترانهی جبرِ  ذهنم می
پرم به ترانهی ديگرش و بلند میخوامن: «شايد كه آينده از آنِ  گيرم روی ميز و می جغرافيای محسن نامجو. كمی رِنگ می

ما».

* گذرانِ روز، اينگو شولتسه [و ديگران]، مترجم [و گردآورنده]: س.محمود حسينیزاد، تهران: نشرِ ماهی، 1384.

...
لِ جديد هم مربوط است به فعاالنِ جنبشِ زنان: سه نفر از فعاالنِ كمپنيِ «يک ميليون امضاء برای  نخستني بازداشتهای سا
گاهِ موقت وزرا  اند و االن در بازداشت لِ امضاء گرفنت از مردم در پارکِ الله بازداشت شده آميز» در حا تغييرِ قوانني تبعيض

تری ندارم و اميدوارم زود رها شوند. ق هستند. سارا اميانيان و همسرش و سعيده امني. اطالعاتِ دقي

5 نفر. خبر را در زنستان ببينيد. اند. مجموعاً  نوشت- ناهيد كشاورز و محبوبه حسنيزاده هم بازداشت شده پی

...
برای شيوا سنجری.

ای و  ای به آن كشورِ رنگرنگ و برگشته ای. هی رفته ای و نبوده نهمه كنارم بوده لها كه اي ن سا كاری ندارم به همهی اي
ام  ام با كار و كار و كار و برگشته ای. هی رفته امي. و انگار نه انگار كه نبوده امي و حرف زده امي و حرف زده همديگر را ديده
اند به هر ام. و صدات كه اصلِ رفاقتِ روی زمني است. و دستهات كه حساس فهمد، خستگی در كرده ات، كه مرا می و با نگاه

ن بازتر... تر شد و جای م ات كه هی شكسته شد و هی بزرگ چيزِ ناپاک. و دل

ن  ام. با چه ذوقی نوارِ شاپرکخانوم را آوردی مدرسه: «اي نِ سفيد هم كه بپوشی، شيوای منی؛ شاپرکخانومِ خاطره پيراه
منايش را بازی كنيم.» چند بار با هم گوش كردمي؟ نقشها را تقسيم كردمي و بعد: كارگردان تو بودی و گرميور و شاد بودی

. و پـُر از ايده
15سالهی نازنني، طرح میكشيدی از چهرههامان، چهرههای معلمها و ديگران. و رياضی میخواندمي. و  دخترِ هنرمندِ 

ن. و برای هم میخواندمي. و چقدر داستان میخواندمي و رُمان. و  نوشتيم آن روزها، زياد. تو و ساناز و م نوشتی. می می
گردنهای خمشدهمان خسته منیشد از آن طريقهی كتابخواندنِ يواشكی سرِ كالس، كه كتاب در جاميزی بود...

چقدر برقصم برای تو؟ فقط بگو امشب چقدر برقصم؟
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