ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ )ﻗﺴﻤﺖ اول(
ﮐﯿﺎن ﺛﺎﺑﺘﯽ

دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻢ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﺜﻞ ﺧﻮره ﺑﻪ ﺟﻮﻧﻢ اﻓﺘﺎد و ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ھﻢ ِوﻟَﻢ
ﻧﮑﺮده ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮش ﺧﯿﻠﯽ دردﺳﺮ و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪم وﻟﯽ ھﻤﯿﻦ طﻮر ھﻤﯿﺸﻪ
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮده و ھﺴﺖ! ﯾﮏ ﺑﺎر ،دو ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﻢ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪم .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎرم را ﺗﺮک ﮐﺮدم و از ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﮫﺮان
رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﮐﻼسھﺎی ﺑﺎزﯾﮕﺮی و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ اﺳﺘﺎد ﺳﻤﻨﺪرﯾﺎن را ﺑﺮوم .در ﺗﮫﺮان ،اﻧﺪک
درآﻣﺪم را ﺧﺮج ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺑﻠﯿﻂ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮدم و در ﻋﻮض ،روزھﺎی ﮐﻼس
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﺑﺮای ﻧﺎھﺎر ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻮز ﺑﺨﻮرم )و ﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮد ،ﺷﯿﺮﮐﺎﮐﺎﺋﻮ و ﮐﯿﮏ( و ھﻤﻪی ﻣﺴﯿﺮ از ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب ﺗﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﯾﮑﻢ را ﭘﯿﺎده ﺑﺮم و
ﻏﺮوبھﺎ ھﻢ ﺑﻌﺪ از ﮐﻼس ﺗﺎ ﭼﮫﺎرراه وﻟﯽﻋﺼﺮ )ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﮫﺮ( ﺑﺮای ﺑﺎزی در ﺗﺌﺎﺗﺮ »ﺻﻌﻮد
و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آرﺗﻮر اوﯾﯽ« ﭘﯿﺎده ﺑﺮﮔﺮدم.
ﺑﻠﻪ ﺣﺪسﺗﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ »ﺗﺌﺎﺗﺮ« ﺑﻮده اﺳﺖ .اواﯾﻞ
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻤﺶ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ آﻏﺎز اﯾﻦ ﻋﺸﻖ از دوران ﺑﭽﮕﯽام ﺑﻮده .ھﯿﭻوﻗﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ھﻤﺴﺎﻻﻧﻢ ﺑﺮای ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﺑﺎزی ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻧﻤﯽرﻓﺘﻢ و ھﻤﯿﺸﻪ در اﺗﺎﻗﻢ ﺑﺎ
ی ﻣﻦ،
ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻟﮕﻮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﺑﻮدم .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺎز ِ
ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎ ﯾﺎ ﻟﮕﻮھﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮐﺮد اﺻﻠﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺪام از آﻧﮫﺎ
ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﺳﻤﯽ ﻣﺜﻞ آدمھﺎ ﻣﯽدادم .ﺳﭙﺲ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻢ و اﺟﺮا
ﻣﯽﮐﺮدم .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎورﺗﺎن ﻧﺸﻮد! ﺳﺎﻋﺖھﺎ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ و ﻓﻘﻂ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدادم .ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ھﻢ ﻣﺎدرم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﭽﮕﯽام ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪھﺎی ھﻢﺳﻦ
و ﺳﺎﻟﻢ ،آرام و ﺑﺪون ﺷﻠﻮﻏﯽ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﻪ ﺷﺪم ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻋﺮوﺳﮏ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮای ﻣﮫﺪﮐﻮدکھﺎ ﯾﺎ
ﺑﭽﻪھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺮوﺳﮑﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .دﯾﮕﺮ آن زﻣﺎن
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ اﺳﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﺮوﺳﮑﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﻘﻮﻟﻪی
ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﺌﺎﺗﺮ« ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﺎ آن زﻣﺎن ھﻨﻮز ﺗﺌﺎﺗﺮی ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم و
اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﯾﮏ روز ﺑﻪ طﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ
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ﺑﻪ ﻧﺪرت از آن رد ﻣﯽﺷﺪم ،ﭘﻮﺳﺘﺮی ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺳﺮ در ﺳﺎﻟﻦ ھﻼل اﺣﻤﺮ ﺗﻮﺟﮫﻢ را ﺑﻪ
ﺧﻮدش ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد:
ﺗﺌﺎﺗﺮ »ﻋﺮوﺳﮏھﺎ و دﻟﻘﮏھﺎ« ،ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻤﺎﻧﯿﺎن ،ﺗﻮﺳﻂ ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺷﮫﺮ در اﯾﻦ
ﻣﺤﻞ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﺸﯿﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ آن ﻧﯿﺮو ﭼﻪ ﺑﻮد ﯾﺎ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻠﻤﻪی ﻋﺮوﺳﮏ ﻣﺮا ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﮐﺮد .وﻟﯽ ھﺮﭼﻪ ﺑﻮد
آﻏﺎز زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽام ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎﯾﺶ ،از ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون
آﻣﺪم اﻧﮕﺎر ﺟﺎدو ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ وﺻﻔﺶ ﮐﻨﻢ .اﻓﺴﻮن ﺷﺪه ﺑﻮدم .ھﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮی زﻧﺪﮔﯽام دﻧﺒﺎﻟﺶ )ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ،ﻣﺤﺘﺎﺟﺶ( ﺑﻮدم وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻤﺶ.
»ﺗﺌﺎﺗﺮ« ﺑﻮد آن ﮔﻤﺸﺪهی زﻧﺪﮔﯽام!
ﭘﺲ از آن روز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﻣﻮرد ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺪاﻧﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﯾﺎ ﻣﻌﺸﻮق را ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ .ھﺮ روز ﺳﺎﻋﺖھﺎ وﻗﺘﻢ را ﺻﺮف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی
ﮐﺘﺎب و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺗﺌﺎﺗﺮی ﻣﯽﮐﺮدم .ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮردش ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺬب
دﻧﯿﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﺪم .ﮐﺘﺎب »ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ« را ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدم و از ﻓﮫﺮﺳﺘﺶ ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﺮدم ھﺮﭼﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺌﺎﺗﺮ در اﯾﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﻢ و ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎبھﺎی دﺳﺖ دوم و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﺎھﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﺜﻞ آﻟﻮﻧﮑﯽ ﺗﺎرﯾﮏ و
ﻧﻤﻮر ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ﭼﻨﺪ طﺒﻘﻪ ﺳﺮ زدم .در دوران ﺳﺮﺑﺎزی ،ھﻤﻪی
ﻣﺮﺧﺼﯽ روزاﻧﻪ را در ﮐﺘﺎبﻓﺮوﺷﯽھﺎی ﻣﮫﺎﺑﺎد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪم و ﭼﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪھﺎی ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ھﻢ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم! ﮐﺎرم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻓﻘﻂ و
ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﻧﺪن ،ﺧﻮاﻧﺪن و ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺗﺌﺎﺗﺮی :در ﺧﺎﻧﻪ ،در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ،در
ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﯽھﺎ ،ﺗﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺧﻼﺻﻪ ھﻤﻪ ﺟﺎ .ﺣﺘﯽ در دوران ﺳﺮﺑﺎزی ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺳﺮ
ُﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﯾﻮاﺷﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪی »رﯾﭽﺎرد دوم« از ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم
ﻧﺎﮔﮫﺎن اﻓﺴﺮ ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻣﺮا دﯾﺪ و ﺑﺮای دو روز ﺗﻨﺒﯿﮫﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪم .ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ در
ﮐﻨﮑﻮر ھﻨﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﯾﻨﻢ ﻣﺮا ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺴﺘﻨﺪ و از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪم.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ آﮔﮫﯽ دﻋﻮت از ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان
ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮی را ﺑﺮای اﺟﺮای ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﯾﺪم .وای! داﺷﺘﻢ از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺎل
درﻣﯽآوردم .آﯾﺎ آن روز ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻦ ھﻢ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮوم؟ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ادارهی ارﺷﺎد ﺷﮫﺮﻣﺎن رﻓﺘﻢ و ﭘﺲ از
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم داد ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ »ﮔﺮوه ﺗﺌﺎﺗﺮ
ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﯿﻢ« درآﻣﺪم و ﻗﺮار ﺷﺪ از ﻓﺮدای آن روز در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﮔﺮوه ﺑﺮای اﺟﺮای
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ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »آژاﮐﺲ« ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺸﻮم .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ ،ﮐﺎرﮔﺮدان ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺮا ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان دﺳﺘﯿﺎر و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ،ھﻔﺘﻪای ﺷﺶ روز و ھﺮ روز ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﯾﮏ ﻣﺎه
ﭘﯿﺶ از اﺟﺮا ،ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﯾﺶ ادارهی ارﺷﺎد ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮدان ﭘﯿﻐﺎم داد ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪارد
ﻧﺎم ﻣﺮا در ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﺑﺮوﺷﻮر ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﯾﺎ در ﺟﺎﯾﯽ از ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺎم ﺑﺒﺮد .آﻧﮫﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ طﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﺬف ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺘﻢ را رﺳﻤﺎً اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮدی ﺑﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﺣﺮﮐﺖ و ﺑﺎزی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ھﻮﯾﺖ و ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽاش اﻧﮑﺎر ﺷﻮد! و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ،اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪی
ﺻﺤﻨﻪای ﻣﻦ ﻗﺒﻞ از ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن ﭼﯿﺪه ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻣﻦ اداﻣﻪ دادم ….
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