
 «خاما»اش تازهانتشار رمان  به مناسبت« يوسف عليخاني»گفتگو با 

 1331. خرداد 131ی تجربه؛ ماهنامه هنر و ادبيات. شماره

 تمام خاما خياالت است

 گفتگو: سندی مومني

 

دومین رمان یوسف علیخانی، رمانی است که بر اساس « خاما»/ منتقد ادبی: سندی مومنی

به « خاما»شود. زندگی شخصیتی به نام خلیل عبدوئی )راوی رمان(، در شش فصل روایت می

گریشان از محل اصلی پردازد، کردهایی که پس از ناکامی در قیام و مطالبهکردنشینان ماکو می

ی حکومت، وضعیت پذیرند و سطهاند، کردهایی که اقلیتی آسیبید شدهشان تبعزندگی

های چنین در کنار روایتکند. رمان همها تحمیل میتر بر آنجدیدی را با قدرت هر چه تمام

 3133تا  3131های گر وقایع تاریخی سالذهنی و زندگی شخصی خلیل عبدوئی، روایت

ها و ی قزاقهمچون شورش کردها و حمله است و در بستر این زمان به موضوعاتی

مند مند بودن، مکانسه ویزگی برجسته دارد. زمان« خاما»پردازد. رمان اصالحات ارضی می

ی کیفیت موضوع اصلی. این سه ویژگی، تصویر مشخصی از خاما به مخاطب ، و مسئلهبودن

ی تبعید، خشنونتی گاههای اساسی خاما، دو مفهوم تبعید و سکوت است. خاستدهد. پایهمی

ی شود و ریشهی حکومت در جهت منافع دولت اعمال میساختاری است که آگاهانه با سلطه

کند. پردازی راوی رمان معنا پیدا میی کنش فردی و ساحت شخصیتسکوت در حوزه

 چنین رمان از منظر باورهای عامیانه و تصویرسازی و جایگاه زنان محل بحث است. هم

 



 

وجود دارد. همان  داستان اژدهاکشان آقای عليخاني قسمتي از رمان خاما در مجموعه

را مي گويم. همين مسئله معلوم گورچال صحنه برگشت حسن مهاجر به خانه. داستان 

ها پيش دغدغه خاما را داشته است. کمي از اين موضوع الکند که ذهن شما از سمي

 مان بگوييد.برای

 

مان را ندیدم و کسی ام رسید و پدربزرگاز اولین روزی که عقل« خاما»اگر بگویم که داستان 

کنم اما واقعا داد، شروع شده، شاید فکر کنید دارم اغراق میجواب درست و حسابی بهم نمی

زد هر ام میداشتیم اما پدربزرگ فوت کرده بود و نبود و این نبودن، آتشاینطوره. مادربزرگ 

پرسیدم که کی بوده؟ از کجا آمده؟ چرا فامیل نداریم؟ و بار. هر بار هم از پدر و مادرم می

 دادند.هزار چرای دیگر، کسی جوابی نداشت؛ عمدا جواب نمی

ردش افتادم در  بود که نیست. دنبال این گذشت تا بعدها که یکی از آرزوهایم نوشتن از کسی

گویند و حتی دانند اما نمیهای آشنایی پیدا کردم و فهمیدم همه چیزهایی میواقعیت. رگه

ام که ام به درآوردن سندها و ردها و فهمیدهسال است افتادهبار وقتی مادرم فهمید که یكیك

ام کرد که گفتند یاغی، نفریناو می ام از کردهای تبعیدی است که همیشه بهیپدربزرگ مادر

 کنم اگر بروی دنبالش.ات نمیشیرم را حالل

من اما نتوانستم نروم دنبالش. رفتم در میان اسناد و مدارك و بعد رسیدم پای گفتگو با کسانی 

کیلومتری شود. رفتم لب مرز؛ به روستای آغگل. بیستکه او را دیده بودند. دیدم اینطوری نمی

ایی هست به اسم یوالگلدی. آنجا سوار ماشین شدم و رفتم سمت پلدشت. بعد از ماکو، ج



میان روستاهای مختلف گذشتم که در مسیر رود ارس پیش رفتم و بعد از رومینگ تلفن 

 ای.ای نقرهنخجوان و آذربایجان و بعد ترکیه، رسیدم به روستایی محصور میان کوه و دریاچه

شود از دیدار اقوام مادری، پس از دیدم که خودش رمانی میها دوست ندارم بگویم که چه

ها را بنویسم اش؛ دوست داشتم همینتوانم بنویسموقت فکر کردم میهشتاد و اندی سال. آن

 که دیدم.

شخص بود و داشتم ام سومشروع کردم به نوشتن. خوب هم پیش رفته بودم. راوی 3131سال 

ام شد و بعد سفر و بعد پشت 3131رفتم. عید نوروز میام پیش ی الل شدن شخصیتاز لحظه

باد خورد و بعد دیدم اصال حرف این چیزها نیست. هنوز پخته نیست. نتوانستم. بعدها یك 

اش را، گذاشتم کردم هرگز نخواهم توانست نوشتنفصل از آنچه را که نوشته بودم و فکر می

 که شما گفتید.« ورچالگ»همان داستان «. اژدهاکشان»داستان در مجموعه

با خودم عهد کردم بروم که رسیده بود به آخرین روزهای سال و  3131ها گذشت تا سال این

خواستم خالص بشوم از ترین داستان دنیا شد. میاش؛ حتی اگر مزخرفبه خلوت و بنویسم

 خیاالتی که توی سرم هزار بار نوشته شده بودند.

 

دو نقش ايفا و اژدهاکشان بخير مادربزرگ من بود بخير در مجموعه داستان قدمقدم

اش دارد و در داستان ديگر ای از نوهکند. در يک داستان مادربزرگي است که خواستهمي

های ديگر رمان تفاوت بخير در خاما زني است که با زنهمسر حسن مهاجر است. اين قدم

مثل خاما عاشق نيست اما  ؛واده دارددارد. مثل دايه مهربان نيست اما اقتدار دايه را در خان

 کند. اين شخصيت گويا سرجنگ با حسن مهاجر دارد. به پسرش فريدون عاشقانه نگاه مي

 



بخیر است در واقعیت و نام مادربزرگ من هم هست؛ مادربزرگ مادری اما در بخیر قدمقدم

کنم تنها می هایم. فکرخیال من، زنی است عجیب باجذبه. چند باری آمده توی داستان

شخصیتی است که خیلی سعی نکردم سانسورش کنم در داستان و شاید به همین دلیل خوب 

ی ی ناخلف که برای پدربزرگش، معشوقهدرآمده. تمام خاما خیاالت است؛ خیاالت یك نوه

های خودش را بزند. قدم بخیر سر جنگ ندارد با حسن مهاجر، بلکه خیالی ساخته تا حرف

تواند زود باور کند کسی را. بعد از دو ازدواج ناموفق و یك دختر چندساله، نمیزنی است که 

شان از او هایخواهد که بتواند باهاش آرام بگیرد. شاید این جدلخواهد. یکی را میسربار نمی

شخصیت جنگنده ساخته. البته که منکر این جنگندگی نیستم. دوست ندارم خودتان را جای او 

 با مردم اطراف؛ مردان مخصوصا. یدکنببینم چکار می بگذارید و بعد

 

خاما روايت نوجواني تا پايان زندگي خليل عبدويي است. به نظرتان اين روايت 

تر باشد؟ منظورم اين راوی اول شخصي است که به نظرم برخي جاها توانست کوتاهنمي

 پرگويي دارد.

 

داستان، بیشتر زندگی کند و البته که  کوتاه بود و دوست داشتم در« خلیل عبدویی»زندگی 

برای درآوردن این حجم از تنهایی و عشق و گمشدگی و جستجو و آوارگی و تبعید و بعد 

 صفحه.  333اش نه نوشتمصفحه می 3331دوری را باید که در 

 

ای دارند. برخورد راوی در هر دو رمان، خصوصا با طبيعت کشي زبان شاعرانهخاما و بيوه

خواني دارد؟ در واقع شود همه است. آيا اين زبان با نوع شخصيتي که روايت ميشاعران



کند؟ البته اگر قبولش خواهم بدانم اين زبان شاعرانه مشخصا چه کمي به راوی ميمي

 باشيد. هداشت

شود. وقتی توی شعر هستی، شود، تازه شاعر میآدمی که کوهی است، وقتی از کوه کنده می

وقت است فتنی؟ وقتی تو را از بهشت ات تبعید کردند و افتادی به زمین، آنچه جای چنین گ

ام که زبان را خلق کردی. جدا از این که تصور من و در واقع حسرت من از کهنساالن قوم

کنند. )چه در الموت و چه در کردستان( این است که چه خوب یك ماجرایی را تعریف می

کنی و پیش هاست که زندگی میگویند و تو با شعر آنتعریف که نه، گویی دارند شعر می

 روی.می

کشی و خاما گوید. شما بیوهگویند علیخانی شعرداستان میام که میدر جلسات مختلف شنیده

داستانم هم منتشر شده بود این را تر حتی وقتی اولین مجموعهها قبلرا مثال زدید، خیلی سال

ها شنیدم که فضا شاعرانه است و زبان شاعرانه است ی خوانندههبارها در نقد منتقدان و در گفت

 و ...

ها بگویم که دوست داشتم شاعر بشوم و نشدم و آمدم داستان نوشتم. نه. خواهم این جملهنمی

کنم اگر در طبیعت بحث من این نیست. بحث من این است که وقتی از ماجرایی تعریف می

کند و شعر با رقص، جورتر است گویی. و کاش روزی میتردید زبانم رقص پیدا باشد، بی

ها که به قول شما زبان شاعرانه اند اینبتوانم شعری بگویم داستانی. نه حاال که داستانی بوده

 اند.هم پیدا کرده

مانده، البته منکر این هم نیستم که ساختار زبانی دیلمی )الموتی( که از گذشته تاکنون باقی

ام به این زبان، به این هم مرتبط اید دلبستگی و حتی به قول دوستان، تعصبشاعرانه است و ش

 اش.با هم به جوابی برسیم دربارهگویم که شاید طور میدانم. دارم همینشود. واقعا نمیمی

 



شوند. دايه و باب علي و برادران و خواهران خليل به خوبي در رمان به تصوير کشيده مي

شود ما بپرسد آن همه عشق دايه و مهرباني های خواهران را نميای از شاگر خواننده

 دهيد؟ناديده گرفت. خليل چطور همه را پشت سر گذاشت و رفت؛ چه جوابي مي

کند به خوبی دایه )مادر( و باب )پدر( و برادران و رود. نگاه نمیآدمی که قرار است برود، می

شان بگریزند و برخی توانند از خود و اطرافیانها میاش. آدمی آمده که برود. بعضیخواهران

توانند. همیشه دوست داشتم مثل خلیل بتوانم فرار کنم. همه چیز را هم مثل من و شما نمی

 رها کنم.

ام در واقعیت ی پدربزرگالبته یك اعترافی اینجا بکنم که تا به حال نگفتم. وقتی دنبال خانواده

خانوادگی ما بوده. گویی ارثی هست. بعد هم برایم  گشتم فهمیدم گویی فرار در خویمی

ها؛ پس از سالتعریف کردند از کس دیگری از اقوام که فرار کرده و تازه برگشته بود آن

 ها.سال

دیگر  که نخواهد، زندگیخلیل هم فرار کرد. بارها هم خواست برگردد اما نتوانست. نه این

 آید؟اش را یادتان میهست. نامهو پایش را بسته بود. توی رمان هم  دست

 

گويد. نام پدرش دروغ ميخواهد سجل بگيرد، همه چيز را غير از حسن مهاجر وقتي مي

ای که هيجده سال وجود داشته از کجا گويي بين اين همه سر باز زدن از گذشتهاين راست

 آيد؟مي

اش. خودم که کل زندگیهای باب بوده در شاید ضرورت داستان بوده. شاید به خاطر مهربانی

خواندم، دیدم جز یك صحنه در ارسباران که باب با را این اواخر می« خاما»داشتم دوباره رمان 

جا تر از مادر حتی. همانکند، باقی جاها مهربان است. پدری است مهربانراوی بدخلقی می



ی گذارد روی شانهآید دست میکند، در کمتر زمانی بعد از این رفتار، میهم که بدخلقی می

ها باشند. در . شاید هم آرزوی من نویسنده است که کاش پدرها همیشه به این خوبیپسر

 شود؟شود. نمیداستان که می

 

به نظرم با مسئله تبعيد در خاما دو نوع برخورد داشتيد. برخوردی بيروني و دروني. 

اش يل است و کنار خانوادهه خليل، خلرود کبرخورد بيروني تا آن جايي از رمان پيش مي

مسئله تبعيد به شکل دروني در  ،است. بعد از فرار خليل و تبديل شدنش به حسن مهاجر

بندی را قبول شود. آيا اين تقسيمرود و به مراتب درد اين مسئله بيشتر ميرمان پيش مي

 داريد؟

ون گفتگو چه نگاه جالبی دارید شما. حرف شما جواب کامل است. و خرسندم که باهات

نویسی، ترسیدم. وقتی میگویید، دوست داشتم همه بدانند اما میچیزی را که می کنم. اینمی

تر از آید. نوشتن خیلی سختتوانی بفهمی آنی که در خاطرت داری، آنی شده که درمینمی

کنند. تو گاهی یك چارچوب داری. همه چیز را توی خاطرت آنی است که همه فکرش را می

بافد و تو آید و او دروغ مینشینی به نوشتن، یکی دیگر در تو میی اما وقتی میساخت

گوید و تو هایش را بگیری. او مینویسیها و در واقع دروغگوییتوانی جلوی دروغنمی

 دهد آنی را که باید بنویسی.ات میرود و نشاننویسی. انگار توی سرت، او راه میمی

اش را دیده ام که درد تبعید خلیل و خانوادهود. فراوان خواننده دیدهشخلیل عبدویی تبعید می

ای هم به حال خلیل، بعد از جدایی از خانواده و تبعید به شان سوخته و عدهشان به حالو دل

اند. سخت است آدمی خودش را جای خلیل بگذارد. خلیل همان اش برایش دل سوزاندهدرون

 گیرد که این شد.در واقعیت نباشد. گاهی خودم سرم درد می بهتر که در خیال همه باشد و



ام؛ روح خلیل عبدویی آمد و نوشت. من فقط کنم من این رمان را ننوشتهگاهی هم فکر می

 کاتب بودم.

بیند، به دنیایی تبعید هاست. خلیل از روزی که خاما را میبندیبحث اما دشوارتر از این تقسیم

های آغازین رمان و چه کاریی انکارها و پنهانشود که خالصی ندارد ازش. چه در دورهمی

فهمند که خاما دیگر نیست؛ رفته خواهد؛ و چه بد که وقتی میفهمند خاما را میوقتی همه می

 داند.و اسیر شده؛ شاید هم کشته شده؛ کسی چه می

 

خاما شخصيتي است که خليل به او عاشق است. اين شخصيت از آغاز رمان تا پايان رمان 

کند و انگار حضور دارد. البته حضوری غيرفيزيکي. از طرفي اين شخصيت کنشگری نمي

. يعني خاما بدون توان از رمان حذفش کردتحت سيطره ذهن خليل است. از طرفي نمي

کنيد اين بود و نبود غگل معنا ندارد. تصور ميخاما و عشق به او و آرزوی ديدار دوباره آ

 ايد؟را در رمان باورپذير کرده

همین خاماست. « حسن مهاجر»یا « خلیل عبدویی»شدن داستان زندگی اصال شاید دلیل نوشته

های دنیا افتاد به دستم برای نوشتن ام قفلام که گویی کلید تمخاما چنان آمد و نشست به ذهن

 داستان این تبعید. 

 ام کنند بعدا.بگذارید اصال یك ماجرایی را بگویم؛ چه هراس که قضاوت

ام بنشینم و راهی روستای زادگاهم شد تا در آموتخانه 3131سه روز مانده به آغاز سال 

خوردم به ترافیك کرج و خالص بشوم از نوشتن داستان زندگی حسن مهاجر. توی راه 

شد و من در آمد و حسن میحصارك. دو سه ساعتی توی حال و هوای خودم نبودم. خلیل می

بار هم دست از پا درازتر، برخواهم گشت؛ کردم که ایناوج فکر کردن بهشون، هراس پیدا می



رم گذشت اش. توی همین حیص و بیص بود که توی سبار هم بتوانم بنویسمکه ایناین بدون

که آیا این خلیل، کسی را هم دوست داشته در آن روزها؛ دختری که آرام بگیرد به یادش؟ این 

که در روزهای خیال آمد و نشست و دیگر نرفت. زنگ زدم به یکی از اقوام مادری 

ام بدانم. از این که رسان شده بود برای این که بیشتر از پدربزرگام، خیلی کمكکنجکاوی

بون چی بوده؟ جنبش آرارات چی بوده؟ چطوری طلبی خویبودند؟ جنش استقالل ها کیاین

بخت چه مان پرسیدم: شما به دختر دمها را تبعید کردند؟ وووو از این فامیلشده که این

 «.خاما»گویید در زبان کردی کرمانج؟ گفت می

توانم آنقدر آیا می و گویی همان لحظه عذابم شروع شد؛ عذابی که خودم خواسته بودم. حاال

 اش؟ منظم بنویسم که بتوانم به درآوردن

توان در یك نشست نوشت اما رمان چه؟ آیا کوتاه را اغلب میدانید داستانشما بهتر از من می

ای کشی را با یك نظم خودخواستهشود در یك نشست و دو نشست نوشت؟ بیوهرمان را می

ها انم برای خاما چنین آرامشی ایجاد کنم. من که سالکه نتو ترسیدمبودم اما باز مینوشته

نوشتن رمان، دیدم رمان نوشتن کار کوتاه و وقتی شروع کردم به عادت کرده بودم به داستان

ی هرکسی نیست. کاری ندارم به آن بخش تجربه و سواد و دانش و اندوخته و حتی آن خرافه

تا بتوانی رمان بنویسی. معتقدم نوشتن رمان، ات شده باشد گویند باید چهل سالمعمول که می

خواهد و جدیت و پیگیری و مداومت بعالوه ی آن دانش و اندوخته و شناخت نظم می

 های داستان.آدم

شد یك گزارش یا شد. میخالصه این که رمان خاما، بدون شخصیت خاما، اصال رمان نمی

خلیل یا حسن، خیال است اما تمام نگاری. شاید نتوانم بگویم بخشی از نهایت یك خاطره

 خاما خیاالت است.

 



زنان و تان زنانه است. از هایگانه و حتي نامگذاری رمانهای شما در سهاسامي داستان

تان زنان پرتالش هستند. هایدر داستانايد. خانواده به خوبي استفاده کردهشان در جايگاه

ها را في دارند. اين باورهای خرافي آنهای اصلي هستند اما باورهای خرااغلب شخصيت

دانم که در شوند. البته ميبه شدت تقديرگرا کرده است. مردان اين طور تصوير نمي

هايي مردان هم باورهايي نادرست دارند اما تعداد زنان بسيار بيشتر است. چرا به داستان

 ايد؟تان بيشتر پرداختههاياين خصيصه در زنان، خصوصا در داستان

هایم گویید عمدی نبوده که از پیش بهش فکر کرده باشم. زنان داستانها که میکدام از اینهیچ

ام، شاید جواب خوبی که بگویم در محیطی زنانه بزرگ شدهام. اینطور هستند که دیدههمان

نباشد اما خب اینطوری بوده. شش ساله بودم که پدرم برای کار کردن در شهر، از روستای 

ام آمد بیرون. قاعدتا من و برادرانم و خواهرم ماندیم زیر دست و بال مادرم. خواهرم هم اهزادگ

ام )مادربزرگ ما فوت کرده ی ما بود. مادرم و خواهرم و زن پدربزرگ پدریاز همه بزرگتر

که ی ماها. و من که در این دنیای زنانه، رفتم و آمدم، شاید بیشتر از ایندارندهبود( شدند نگه

ام منتشر بشوند، کامال های شهریبخواهم، از این دنیا دانستم. البته شاید اگر روزگاری داستان

کردم و قاعدتا فضای کارگری در بازار قزوین، در مردانه بشوند؛ چون در شهر، کارگری می

اید زمان ام بها را هم که نوشتهشان و آنام به نوشتندیگری را به رویم باز کرد که هنوز نرسیده

 ام.انتشارشان برسد؛ هیچ عجله ای برای انتشار تا این لحظه نداشته

 

کشي نيز ميلک مکان رويدادهای ايد. در بيوهتان تصويری از ميلک ساختههگانشما در سه

رمان است. در خاما هم ميلک حضور دارد اما نه به پررنگي و محوريت ساير آثارتان. فکر 

 هايشان تا کجا پتانسيل داشته باشند؟انکنيد اين فضا و داستمي



هایی را که اش هرچیز دیگری باشد. جایی است که آدمتوانست اسممیلك یك مکان است. می

ام، آنقدر غنی و بکر هایی را که دیدهکنم. خوشبختانه آدمخواهم بنویسم، گرد هم جمع میمی

ها از تمامی نخواهند داشت. خیلیبوده و هستند که فکر کنم تا سه عمر دیگرم هم بنویسم، ب

ها و آمدن و دیدن گیرند؛ البته قبل از خواندن داستانام اشتباه میمیلك خیالی مرا با زادگاه

 میلك واقعی. 

که من بخواهم دانم. آدمی فردایش را هم خبر ندارد، چه برسد به اینتا کجایش را نمی

گان گان و رفتههای آمدهشانه من دارم روی ها بوده و آمده وی جایی بنویسم که قرندرباره

 های خودم.شان گاهی؛ اگرچه با خیاالت و دروغنویسمشان و میخوانممی

 

ايد يک ميلکي را به شهر بياوريد و ماجراهايش را بنويسيد؟ اساسا مواجهه آيا فکر کرده

 يک روستانشين با شهر برايتان دغدغه هست؟

زند. بحث درجا زدن نبود، میلك برایم گفتند فالنی دارد درجا میها میتا پیش از خاما خیلی

هایم جا داشتند. در خاما اما جا نداشت. حتی دیدم یکی از های قصهجا داشت. برای آدم

ای منتقدان به شوخی یا جدی نوشته، علیخانی ، از میلك در خاما هم اسم برده و چند صفحه

شود نگاه رده که امضایش گم نشود. این طور هم میهم شخصیت اصلی داستان را به آنجا ب

ام کجا باشد. ممکن است یك روزی داستانی کنم آدم داستانکرد اما من نیستم که تعیین می

دانم مثال در روستای بوج کرمان باشد می اش چهاش میلکی اما مکان زندگیبیاید که شخصیت

ی میلك های خنك زیر درخت تادانهغروب یا اصال در سنتورینی یونان ، آواز بخواند و به

 فکر کند.

 



پسند را در خود دارد. رماني که هر چند به مفاهيم به نظرم خاما مشخصاتي از رمان عامه

کند نتوانسته بزرگ و مهمي توجه دارد اما داستاني که به منظور اين مفاهيم روايت مي

ر کشيده شده است اما به نظر است حرف عميقي بزند. تباهي زندگي يک تبعيدی به تصوي

موافقيد که خاما رسد قسمت زيادی از اين تباهي در گرو انفعال شخصيت اصلي است. مي

 پسند است؟يک رمان عامه

هایم را کوتاههایم این بود که چرا داستانسالهای تمام اینکاش اینطور باشد. یکی از بغض

ام، کلی فهمند و حال آنکه خیر سر عمهنمیکسی از اقوام و نزدیکان و مردم کوچه و بازار 

 اند.شان نوشته شده و کلی نقد شدهنامه رویاند و کلی پایانجایزه گرفته

های پانزده شوم. از دختربچهبینم، خب خوشحال میکه دست هر کسی خاما میو حاال از این

 های هشتاد نودساله.و شانزده ساله گرفته تا پیرمرد و پیرزن

شود پسند شده طرف. بگذار بگویند. در دهان مردم را نمیگویند عامهروزها بهم مینزیاد ای

خواندن اند و در واقع اصال اهل کتابزنند که خاما را نخواندهها را کسانی میبست. این حرف

 نیستند.

 

ام. اين مکان چه سهمي در هدانم که آموتخانه ای داريد در ميلک. تصاويرش را هم ديدمي

 وشتن آثارتان دارد؟ داستانش چيست؟ن

ها آموتخانه را جدی گرفتند. بگیرند، خیالی نیست. از بچگی عادت داشتم هیچی را دور خیلی

کردم. اشیاء دورریختنی را های قدیمی حال میداشتم. با عکسچیز را نگه میانداختم. همهنمی

ها تن شده گردآوری کتابام کنار نوشکردم. این دو سه دهه هم که عشق اصلیجمع می

ام؛ تهران. و دفترم؛ باز در ی آداب و رسوم مردم ایران. همه را جمع کرده بودم در خانهدرباره



بناب خیلی آدم الدینام ایرنا محیتهران. یك جایی دیدم خودم هم جا ندارم این وسط. خانم

 ها.بازیها هیچی بهم نگفته بود بابت این مسخرهسالاست که در تمام این

ام را از وراث خریدم. به کمك برادرم منصور که معمار ی پدربزرگموقعیتی پیش آمد و خانه

اش بشود یك است، آنجا را بنا گذاشتیم برای آرامش. از همان اول قرار گذاشتیم که پایین

 هایم را بگذارم. و گذاشتم.سالن دراز که من اندوخته

ها و بعد آشنایان و بعد دوستان و بعد هم میلکی از همان آغاز دیدم اول از همه خود

عالقمندان به چنین کارهایی، شوق برشان داشت برای دیدن و آمدن به آموتخانه. و موزه 

گاه من است گاه و آرامکنند؛ حال آن که چنین چیزی نیست و فقط پناهاش میخطاب

 آموتخانه.

. اول این که باعث شد به عشق سکوت دو تا لطف داشت آموتخانه برای روزهای نوشتن خاما

ها و ی کردها و تركهایم دربارهکه تمام آرشیو کتابآنجا، از تهران فرار کنم و دوم این

ها در آنجا به دادم رسیدند و هر جا گیر و گوری داشتم، ها و شمالیها و الموتیقزوینی

 کردم.شان میبرطرف

 

 ای هستيد؟ال حاضر مشغول کار تازهر حد

نویسم و بعد در یه که اغلب یك سال در سرم میمثل همیشه. نوع زندگی من جوری

 نشست نوشته شد. 43شان. چنان که خاما در آورمزمانی به روی کاغذ میاندك

 

 



 

 

 


