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ايستگاه
از روى دست احمد شاملو

»»مهدي طوسي

»»حمید آرش آزاد

اينجا شهر است؟!

در اينجا صد خيابان است،

و در هر يك ،هزاران چاله و چوله
اگر د ّقت كنى در چالههاى آن،

كابل برق و زيرش چند تا لوله!
ببينى چند ِ

كابل برق،
در اينجا آب باران مىخورد گاهى به ِ
برق شهر ما،
و ِ

پيروزمندانه،

و خيلى افتخارآميز،

در دم قطع مىگردد،

و ظلمت مىشود حاكم به غرب و شرق،

در اين «ظلمات» ا ّما نيست هرگز «چشمهى حيوان»
فقط سيالب تندى مىشود جارى،

پس از باران!

با خودت فکر مي کني که ش�ايد اين روزها با روزهاي ديگر خيلي

توى چاله ،لولهى گاز است،
در اينجا ِ

فرق داش�ته باش�د .با خودت فک�ر مي کني که اين روزه�ا با روزهاي

مثل يك كاديالك كروكى،
و ِ

ديگري که به دنبالش مي گش�تي آنقدر فرق مي کند که شايد خودت

روى آن باز است!
ِ

هم چيزي از تفاوتش متوجه نش�ده باش�ي .با خودت فکر مي کني که

فقط اين مردم شهرند،

اگر قرار باشد اين همه تفاوت بين اين روزها و آن روزها باشد که بايد

هم�ه چيز به هم خورده باش�د .با خودت فکر مي کن�ي که اين روزها
ب�ه قدري با آن روزها ف�رق کرده که تو خودت هم فرق بين ش�ان را

متوجه نمي ش�وي چه رس�د به اف�رادي که توي محل ت�و زندگي مي
کنند و جزو افرادي هس�تند که اصوال نبايستي ازشان چيزي را توقع
داشته باشي!

آن روزها روزهايي بود که تو خيلي دوست شان داشتي .آن روزها

روزهايي بود که تو تصور مي کردي بايد دوستش�ان داشته باشي چرا

که آنقدر به تو خوش مي گذشت که نگو و نپرس .آن روزها تو آن يک

نفر را داش�تي .آن روزها تو اگر خان�ه و تلفن و مبل و ميز و ميز ناهار
خوري و ناهار و صبحانه و شام و پولي براي خريد اين چيزها نداشتي

القل توهمش را داشتي! اما اين روزها نه تنها اين چيزها را نداري بلکه

قادر به ايجاد توهم قشنگ اين نوع داشته ها را هم نداري!

ام�روز تصمي�م مي گيري ک�ه اگر توانس�تي براي خ�ودت توهم

ايجاد اين داش�ته هاي دوس�ت داش�تني را ايجاد بکن�ي .تو روزهاي

متمادي اس�ت که تالش مي کني که اين توهم را جامه عمل بپوشاني
ام�ا توان�ش را نداش�تي که اي�ن کار را بکن�ي .اما ام�روز تصميم مي

گي�ري که اي�ن کار را انج�ام بدهي و موفقي�ت نيز به همراه داش�ته

باشي!

امروز تو گرسنه هستي و احساس مي کني که اين حس مي تواند

در راس�تاي ايجاد توهم يک س�فره ش�اهانه و خوردن�ي به تو کمک

بکند!

مثل هميش�ه مي روي کنار پنجره .مثل هميش�ه آنقدر از پنجره

بيرون را تماشا مي کني که چشم هايت خسته مي شود .مثل هميشه

بيرون را تماش�ا مي کني تا از بيرون انگيزه هاي درس�ت و حسابي به
دست بياوري.

بيرون مرغي را مي ببيني که روي تخمش نشس�ته و مورچه هايي

را مي بيني که دارند به صورت يک قطار دراز در حالي که خوراکي به

دندان گرفته اند مس�ير س�ياهي را درس�ت کرده و مي روند به سمت
النه شان!

مرغي که روي تخمش نشس�ته آنقدر خس�يس اس�ت که از روي

تخمش بلند نمي ش�ود تا تو بروي تخمش را برداشته و درست کني و

بخوري! اما مورچه ها چي!؟

ش�ايد اگ�ر ب�روي پايي�ن و خوراک�ي ه�اي ب�ه دن�دان گرفت�ه

مورچ�ه ها را ن�گاه بکني ،يک�ي در ميان چيزي ب�ه دردت بخورد که
بتوان�ي ب�ه زور از آنها بگيري و بخوري و ديگ�ر نه توهم ،که خوردنت

به واقعيت بپيوندد!

اما نه ،مورچه ها گناه دارند و نبايد که بروي و خوراکي هاي آنها را

بگيري چرا که اين کار زورگيري معني مي ش�ود و زورگير خيلي چيز
بدي است و ممکن است پليس تو را بگيرد و حتي اعدامت بکند!

دوب�اره فکر م�ي کني که ي�ک راه بهتري پيدا بکني تا ش�ايد به

وس�يله اين راه توهمت را که ش�بيه به آن روزهاس�ت و نه اين روزها
به واقعيت نزديک بکني .البته منظورت از واقعيت اين است که همان

توهم را توي ذهنت ايجاد بکني.

کم�ي ديگر بيرون را نگاه مي کن�ي و مي بيني مردي در حالي که

توي دستش يک پرس غذاي خوشمزه و ميوه و ماست و سبزي و نان
دارد به سختي طول کوچه را طي ميکند.

به او مي گويي :سلام آقا! حال تان خوب است؟ من شما را خيلي

م�ي بينم که طول کوچه را همين جوري که االن داريد عبور مي کنيد
عبور مي کنيد و توي دست تان هم پر از خوراکي هاي خوشمزه است!

من وقتي شما را مي بينم دوست دارم پينوکيو بشوم و شما روباه مکار!
دوس�ت دارم که ش�ما من را گول بزنيد و با اين بهانه که مي خواهيد

من را به شهر خوارکي ها ببريد بدهيد به مرد بدجنس صاحب سيرک

تا من را خر بکند و در راس�تاي منافع مالي اش اس�تفاده هاي خوبي
ببرد!

م�رد به تو نگاهي از روي تعجب مي ان�دازد و کله اي تکان داده و

مي رود .تو نيز به او نگاه مي کني و سعي مي کني به هر صورتي هست
او را نگ�ه داري .او ي�ک دان�ه گوجه بر مي دارد و پ�رت مي کند توي
صورت تو .گوجه ماموريتش که ايجاد درد بر پهناي صورت توس�ت را

به خوبي انجام داده و راهش را گرفته مي افتد کنار پاي تو!

تو خوشحال مي ش�وي که توهمت به واقعيت منجر شد .گوجه را

برداشته و مي خوري!

»»عبدالکریم گشایش

آنتون پاولوویچ ِچخوف نویس�نده ،نمایشنامه
نویس و طنز پرداز روس�ی متولد  ۲۹ژانویه ۱۸۶۰
در تاگانروگ در جنوب روس�یه ،ش�مال قفقاز ،در
س�احل دریای آزوف اس�ت .او در زم�ان حیاتش
بیش از  ۷۰۰اثر ادبی آفرید.
پدرب�زرگ پدریاش در مِل�ک ُکنت چرتکف،
مالک استان وارنشسکایا ،س�رف بود .او توانست
آزادی خ�ود و خانواد ٍه خود را بخرد .پدرش مغازه
خواربار فروش�ی داش�ت .او مرد مذهبی خش�نی
ب�ود و فرزندانش را تنبیه بدن�ی میکرد .روزهای
یکشنبه پس�رانش (او  ۵پسر داش�ت که آنتون
دومین آنها بود) را مجبور میکرد به کلیسا بروند
و در گروه همسرایانی که خودش تشکیل داده بود
آواز بخوانند.
اگر اندکی ابراز نارضایتی میکردند آنها را با
چوب تنبه میکرد .همچنین آنها را در نانی آغاز
کرد اما دو س�ال بعد در کالس اول مدرسه عادی
ب�ه تحصیل خود ادام�ه داد .پدر چخوف ش�یفته
موس�یقی بود و همین ش�یفتگی او را از دادوستد
بازداشت و به ورشکستگی کشاند.
و او در س�ال  ۱۸۷۶از ت�رس طلبکارانش به
هم�راه خانواده به مس�کو رفت و آنت�ون تنها در
تاگانروگ باقی ماند تا تحصیالت دبیرس�تانیاش
را به پایان ببرد .او در س�الهای پایانی تحصیالت
متوس�طهاش در تاگان�روگ ب�ه تئات�ر میرفت و
نخستین نمایش�نامه خود را به نام بیپدری و بعد
طنز آواز مرغ بیدلیل نبود را نوش�ت .او در همین
س�الها مجله غیررسمی و دس�تنویس الکن را
منتشر میکرد که توسط برادراناش به مسکو هم
برده میشد.
برادر ب�زرگاش ،آلکس�اندر پاولویچ چخوف
در سال  ۱۸۷۶به دانشگاه مسکو رفت و در رشته
علوم طبیعی دانش�کده ریاضی-فیزیک مشغول
تحصی�ل ب�ود و در روزنامههای فکاهی مس�کو و
پتربورگ داستان مینوش�ت .آنتون نیز در ۱۸۷۹
تحصیلات ابتدایی را تمام کرد و به مس�کو رفت
و در رش�ته پزشکی در دانش�گاه مسکو مشغول
تحصیل شد.

آغاز نویسندگی

چخ�وف در نیم�ه س�ال  ۱۸۸۰تحصیلات

شرح عكس

دانش�گاهی خود را در رشته پزشکی در دانشگاه
مس�کو آغاز کرد .در همین سال نخستین مطلب
او چاپ ش�د برای همین این سال را مبدأ تاریخی
آغاز نویسندگی چخوف برمیشمارند.
چخ�وف در نامهای ب�ه فیودور باتیوش�کوف
مینویس�د« :نخس�تین تکه ناچی�زم در  ۱۰تا ۱۵
س�طر در نش�ریه «دراگون فالی» در م�اه مارس
یا آوریل  ۱۸۸۰درج ش�د .اگ�ر آدم بخواهد مدارا
کند و این نوشته ناچیز را آغازی بهحساب بیاورد،
بنابراین س�الگرد (بیست و پنج سال نویسندگی)
م�ن زودت�ر از  ۱۹۰۵ف�را نخواهد رس�ید ».آنچه
چخ�وف به آن اش�اره میکن�د در واقع داس�تان
کوتاهی اس�ت به ن�ام «نامه س�تپان والدیمیریچ
ا ِن ،مالک اهل دُن ،به همسایه دانشمندش ،دکتر
فریدریخ» که در مجله سنجاقک شماره  ۱۰منتشر
شد.
او در سالهای  ۱۸۸۰تا  ۱۸۸۴عالوه برآموختن
پزش�کی در دانشگاه مس�کو با نامهای مستعاری
مانن�د :آنتوش�ا چخونته ،آدم کبدگندی�ده ،برادر
برادرم ،روور ،اولیس ...به نوشتن بیوقفه داستان
و طنز در مجلههای فکاهی مشغول بود و از درآمد
حاص�ل از آن زندگی مادر ،خواهر و برادراناش را
تأمین میکرد.
او در  ۱۸۸۴به عنوان پزش�ک فارغالتحصیل
ش�د و در ش�هر واسکرسنس�ک ،نزدیک مسکو،
به طبابت پرداخت .اولین مجموعه داس�تاناش با
نام قصههای ملپامن در همین س�ال منتش�ر شد
و اولین نقدها درباره او نوش�ته ش�د .در دسامبر
همین سال هنگامی که چخوف ۲۴ساله بود اولین
خلطهای خونی که نش�ان از بیماری مهلک س�ل
داشت مشاهده شد.
چخ�وف بعد از پای�ان تحصیالتش در رش�ته
پزش�کی بهط�ور حرفهای ب�ه داستاننویس�ی و
نمایشنامهنویس�ی روی آورد .در  ۱۸۸۵همکاری
خ�ود را ب�ا روزنام�ه پترب�ورگ آغ�از ک�رد .در
س�پتامبر قرار بود نمایشنامه او ب�ه نام در جاده
بزرگ ب�ه روی صحنه برود که کمیته سانس�ور از
اجرای آن جلوگیری کرد .مجموعه داس�تانهای
گلباقال�ی او در ژانوی�ه س�ال بع�د منتش�ر
شد.
در فوریه همین س�ال ( )۱۸۸۶با آ .س�و ُوربن

»»برانکو :آقای داور از اول هم معلوم بود شما با ما مشکل دارید!

س�ردبیر روزنام�ه عص�ر جدی�د آش�نا ش�د و
داس�تانهای ،مراس�م تدفین ،دش�من ...،در این
روزنامه با نام اصلی چخوف منتش�ر ش�د .بیماری
س�لاش ش�دت گرف�ت و او در آوری�ل  ۱۸۸۷به
تاگانروگ و کوههای مقدس رفت و در تابستان در
باپکینا اقامت گزید در اوت همین س�ال مجموعه
در گرگومیش منتش�ر شد و در اکتبر نمایشنامه
بلندش با نام ایوانف در تئاتر کورش مسکو به روی
صحنه رفت که استقبال خوبی از آن نشد.
چخ�وف در  ۱۶ژوئن  ۱۹۰۴بههمراه همس�رش
اول�گا کنیپر برای معالجه به آلمان اس�تراحتگاه
بادن ویلر رفت .در این اس�تراحتگاه حال او بهتر
میش�ود اما این بهب�ودی زیاد طول نمیکش�د و
روزب�هروز ح�ال او وخیمتر میش�ود .اولگا کنیپر
در خاطرات خود ش�رح دقیقی از روزها و آخرین
ساعات زندگی چخوف نوشتهاست.
س�اعت  ۱۱ش�ب حال چخوف وخیم میشود
و اول�گا پزش�ک معال�ج او ،دکتر ش�ورر ،را خبر
میکن�د .اولگا در خاطراتاش مینویس�د« :دکتر
او را آرام کرد .س�رنگی برداش�ت و کامفور تزریق
کرد؛ و بعد دستور نوشیدنی داد .آنتون یک لیوان
پر برداش�ت .مزهمزه کرد و لبخن�دی به من زد و
گفت «خیلی وقت اس�ت نوش�یدنی نخ�وردهام».
آن را الجرعه سرکش�ید .ب�ه آرامی به طرف چپ
دراز کش�ید و من فقط توانس�تم به سویش بدوم
و روی�ش خم ش�وم و صدای�ش کنم .ام�ا او دیگر
نف�س نمیکش�ید .مانن�د کودکی آرام ب�ه خواب
رفته بود ».و این ساعات اولیه روز  ۱۵ژوئیه ۱۹۰۴
بود.
تش�ییع جنازه چخوف یک هفته پس از مرگ
او در مس�کو برگزار شد .ماکس�یم گورکی که در
این مراس�م حضور داش�ت بعدها به دقت جریان
برگزاری مراس�م را توصیف ک�رد .جمعیت زیادی
در مراس�م خاکس�پاری حضور داش�تند و تعداد
مش�ایعت کنندگان به حدی بود ک�ه عبور و مرور
در خیابانهای مسکو مختل شد.
عالوه بر نویس�ندگان و روش�نفکران زیادی
که در مراس�م حضور داش�تند حضور مردم عادی
نیز چشمگیر بود .س�رانجام در گورستان صومعه
نووو-دویچ�ی در ش�هر مس�کو به خاک س�پرده
شد.

كه بايد هى بگويند« :آخ ،آخ ...،اى آخ»!

ِ
شركت گاز است!
خيال بى خياالن،
وگرنه ،بى
ِ
ى آب است،
در اينجا ،لوله ِ

ى مادر !
آن هم لوله ِ

اگر قدرى ترك وارد شود برآن،

شود چون چشمهاى ،جوشان،

و تا ده روز حتّى كس سراغش را نمىگيرد.

ِ
حساس است.
و ليكن شركتش در
مصرف يك آفتابه آب ّ
الگوى مصرف را كسى ناديده انگارد.
اگر
ِ
دچا ِر فقر و افالس است!

در اينجا صد خيابان است

و در هر يك ،هزاران چاله ،دست انداز،

ِ
مشت خاكى هم نمىريزد،
كسى در چالههايش
خوب قير
بوى
ِ
و ِ

ِ
آسفالت خيابانها
 -از به ِر

زجايى بر نمىخيزد!
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¼Ê/¸» |/¯ ÉYÌ/ ¶ÌZ¼/Y ÉZ/«M - ÃË|/» cPÌÅ LÂ d
µZ/ Á{ c|/» Ä/] ÃË|/» cP/ÌÅ LÂ d¼ Ä] 4849792618
¶/Ì^« Y ÁM |/Æ e Á Y{Z/Æ] {ZÀY Á ©YÁY ÄÌ¸¯ .|¿|Ë{³ [Zzf¿Y
Á É{Z/ ©YÁY Á Ê»ÔY {Â¬ Á ZÅ {Y{Y« , cYÁ] , Äf¨ , ®q
|Z^Ì» ^f » ÄR» Æ» Z] ÃY¼Å ¶»Z Ë|» LZ»Y Z] ÉY{Y
{-1412
d^i ÃY{Y Â¯ Ô»YÁ{ZÀY d^i ½Z»Z

¯(306328) ½YÆe ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d

Ä¿ZÌ»ÁZy ÉÓZ¯ f³ Âv» d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
523401 d^i ÃZ¼ Ä] Zy Ê»ZÆ
14006086713 Ê¸» ÄZÀ Á

]Ã{Z/ ·Y ©Â/§ Â/] É{Z Ê»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
»Ê/Ì¨¿ Z/ËÂa :| }ZzeY ¶Ë} cZ¼Ì¼e 1397/06/14 wÂ
Ä/] ÃYÂ/y ÊÌ¨¿ Ä·Y tÌ» 0079298648 Ê¸» ÃZ¼ Ä] ÃYÂy
¼Ê/¸» ÃZ¼/ Ä/] Ê¿Z/z·Z¼¯ É|Æ» 0052163611 Ê¸» ÃZ
cZ/ÌÅ ÉZ/Y ½YÂ/À Ä] µZ Á{ c|» ÉY] 0451406494
»Ê//¸» |//¯ {//¨À» ½ZÌ¿Z//uY M .|//¿|Ë{³ [Z//zf¿Y ÃË|//
É{Z]M {ÁY{ Z|Ì¼u Á Ê¸Y Z] d¼ Ä] 0079397281
§Ê/¸ Z/] d¼ Ä] 0074765825 Ê¸» ÃZ¼ Ä] Ê¿ZÅY
Ä/»Z¿Á .|¿|/ [Z/zf¿Y Ê·Z/» µZ/ ®/Ë c|» ÉY] µ|^·Y
¯[Z/zf¿Y d¯/ ÉZÅ ÊÆ³M ¿ dÆm cZÔY Zf¿ÓYÌj
xËZ//e Ä//] Ê//ÆfÀ» ½Z//Ë Á {Â// [Z//u Á Ä//»Z¿Ye .|//
.d§³ Y« \ËÂe {Â» 1396/12/29
d^i ÃY{Y Â¯ Ô»YÁ{ZÀY d^i ½Z»Z {-1413

¯(306329) ½YÆe ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d

ÊeM d À ¾ËÂ¿ ½ZËÂbÅ d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
]456673 d^i ÃZ¼ Ä] {Á|v» dÌ·ÂX» Z
14004183000 Ê¸» ÄZÀ Á
]wÂ/» Ã{Z/ ·Y ©Â/§ Ê»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
¾/u ÉZ/«M- :|/ }ZzeY ¶Ë} cZ¼Ì¼e 1397/07/11
¯¢/¸^» dyY{a Z] 6319743948 Ê¸»|¯ Z] ÊZÌ·Âa ºZ
¢/¸^» Y d¯ ÄËZ» .|»M{ LZ¯ Ã» { 1000000
Ã{Z/» Á d/§ZË ËY/§Y µZË2000000 Ä] µZË1000000
»]Ä¯/·Y ºÆ/ ½Y/Ì» .|Ë{³ sÔY Ä»ZÀZY { ÄÂ
ÉYY{ Ê«{Z/ ©{Z/ ÉZ/«M :Z¯/ Y ®/Ë /Å |Ë|m
600000 ÉYY{ Â/a dÌ Ä»Â » º¿Zy µZË 400000
ÉYY{ Ê/ZÌ·Âa ºZ/¯ ¾/u ÉZ/«M Ä¯·Y ºÆ µZË
Ä¯·Y ºÆ µZË 1000000
d^i ÃY{Y Â¯ Ô»YÁ{ZÀY d^i ½Z»Z {-1414
¯(306330) ½YÆe ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d

