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یکــی از آن چیزها که آدم را در مواجهه با محیط پیرامون زندگی اش ســامان 
می دهد، «اهلی شدن» است. این عبارت همان مابازای عرفِی اصطالح «جا افتادن» 
اســت. چه در جابه جایی محل سکونت در یک شــهر از این محله به آن محله و 
منطقه، چه در هجرت از دیاری به دیار دیگر، این معنا بســیار مهم است. اینکه در 
آن نقطه به اصطالح عام جا بیفتی و اهِل آنجا شوی. عبارت اهلی شدن هم نه در 
معنی «شــازده کوچولو»یِی قصه که به معنای محلی شــدن و اهِل آن نقطه شدن 
اســت. همیشه در روزها و شــب های اوِل این جابه جایی، مفهوم غریبگی را تماما 
حس می کنی. آن نقطه و محل نیز این معنای غریبگی را برایت مجسم می کند. از 
بقالی محل گرفته تا همسایه ها، از چهره های ناآشنا تا چشم هایی که به دنبال این 

هســتند تا بدانند این غریبه که تازه وارد اســت، کیست و چگونه است. این مفهوم 
را اجاره نشــین ها به خوبی می شناســند. آنانی که سال به سال از این منزلگاه به آن 

منزلگاه می روند و مدام نااهل و اهلِی محله های مختلف می شوند.
امــا در هجرت، این معنا جلوه و نمود و شــکلی عمیق تر به خود می گیرد. در 
شکل اجاره نشینی، تو در نقطه زبانی جغرافیایِی محل تولد کشور خودت، جابه جا 
می شــوی و در شــکل دوم، تــو از دیــار و جغرافیایی، به دیــار و جغرافیای دیگر 
مــی روی. یعنی نه تنها محله که جغرافیای زیســت بومت را تغییر می دهی. پس 
اگر در شــکل اول غریبگی تنها در نااهلِی  بودِن با یک محله اســت، در شکل دوم 
غریبگــی ابتدا در زبان و جغرافیا و پس از آن در محله زیســت جدیدت نمود پیدا 
می کند. زیرا اول ارتباط های توی مهاجر با جغرافیای جدید، به واسطه محله ای که 
در آن زندگی می کنی، شــکل می گیرد و این تشدید غریبگِی هجرت، خودش را در 

محله ای که برای زندگی در آن جغرافیای جدید انتخاب کرده ای، نمایان می کند.
ایــن تجربه در غرب و شــرق – خاورمیانه- متفاوت اســت. روزهــای ابتدایی 
زندگی ام در ارمنســتان، عراق، مالزی و الخ با روزهــای ابتدایی زندگی ام در برلین 
تفاوت های بســیاری در ســاحت این غریبگی در معنای «اهلی شــدن» محله ها 

داشــت. تفاوت همین مواجهــه نیز مزید فهم بهتــری از آن جغرافیاها در معنی 
غریبه و آشنا بودن بود.

در ارمنســتان به مرور به واسطه چهره و نوع شایعاتی که در محله پشت سرم 
پیچیده شده بود، زود به احوالپرسی با دست و سر شدم. گویی که محله گوشش 
تیز شده باشــد که این غریبه کیست که آمده و از در گوشی حرف زدن، به واسطه 
صاحبخانه ام دیگر مرا شناخته بودند و احوالپرسی می کردند. در برلین اما ماجرا 
فرق داشت. زیرا به عنوان یک کله ســیاِه خاورمیانه ای، مهم نبود در کدام محله 
زندگی کنی، غریبه به حســاب می آمدی و نفس حضورت سبب توجهی می شد 
که نه به اهل محله شدن که به بی محلی می رسید. به همین دلیل نیز در محله 
زندگی ام، هیچ گاه به عنوان یک اهل محله مورد اســتقبال قرار نگرفتم. این اهل 
محله بودن نیز نمودهایی دارد که برای فهمش باید به نشــانه ها و المان هایش 
دقت کنی. از یک لبخند ســاده ســوپرمارکت محله که یعنی می شناســمت، تا 
ســر تکان دادن های به معنی سالم و احولپرســی. اینها ساده ترین نمودهای این 
آشــنا بودن اســت. همین المان ها اما در محله زندگی ام در برلین موجود نبود. 
سوپرمارکت محله با اینکه همیشه مشتری اش بودم، حتی ابراز آشنایی نمی کرد 

یا همســایه ها یا حتی عابرهایی که سال ها هرروز در ساعت های معین یکدیگر را 
می دیدیم. به همین دلیل نیز، اهل محله بودن یا اهلی شــدن در برلین، برایم نه 
در محلــه که در پاتوق ها معنا پیدا کرده بود. پاتوق هایی مثل کافه کوتی یا کافه 
کمون که وقتی برای اســتراحت یا دمی خلوت کردن به آنجا می رفتم، اهل آنجا 
با لبخند یا ســالم نه برای بازارگرمی که در شکل همان معنای مطرح شده، ابراز 
آشــنایی می کردند. به همین دلیل نیز بیشــتر از آنکه در جایی به اسم منزل اهل 
محله شــدن را پیدا کنم، در خیابان و پاتوق ها اهل محله بودم. همین نیز سبب 
شــد تا مواجهه شــناختم از برلین، نه از طریق اولین جای سکونت که از خیابان 
و پاتوق هــا و مردم در ایــن نقاط اتفاق بیفتد. در ترکیه امــا موضوع به کل فرق 
داشــت. انگار که معنای اهل محله شدن یا آشــنایی را طرد کرده باشم و شاید 
به همیــن دلیل بود که ۹ ماه بــدون منزل در آنجا زندگی کــردم. زندگی ای که 
بیشــتر از معنای آشــنایی، به دنبال تعریف خود در غریبگی و غربت بود؛ غربتی 
که لمس کند و بدون واســطه محله یا لبخندهای آشنایی، به درک دقیق تری از 
نقطه موجودیتش برســد. به همین دلیل نیز نقطه رهایی از بسیاری از تعاریف، 

در این ۹ ماه رقم زده شد.

محلی شدن در بی محلی

من مادر هستم - فریدون جیرانی - ۱۳۸۹
نادر (فرهاد اصالنی): اگه می ری دنبال آوا، دوتایی با هم بریم.

ناهید (هنگامه قاضیانی): تو نمی خواد نقش پدر مهربونو بازی کنی! بهتره بری زهرماریتو بخوری! اینجوری بهتره!
نادر: ناهید خواهــــش می کنم این قد در مــورد زندگی خصوصیمون با اینو  اون حرف نزن! دیگران تو رو اونجوری نمی شــنون که می گی، 

اونجوری می شنون که می خوان! ناهید: تموم شـد؟

دیـالـوگ روز

خون ســیاوش به ناسزا ریخته شــد و ایرانیان به خون خواهی بر آن شدند تا آمران و 
عامالن این خون ریزى را به فرمان یزدان پاك کیفر دهند و در پی سلسله نبردهاى بین دو 
قوم ایرانی و تورانی و کشته شدن بسیارى از جنگاوران از هر دو سوى، سرانجام پیران ویسه، 
مشــاور خردمند افراسیاب به گودرز، فرمانده ســپاه ایران پیشنهاد داد به جاى درآویختن 
سپاهیان و کشته شــدن بی گناهان، ده تن از پهلوانان ایرانی با ده تن از پهلوانان تورانی با 
یکدیگر رویاروى شوند و پیروزى از آن هر سوى گردید، به نبردها پایان داده شود تا فرمان 
خسرو به خون خواهی سیاوش به مورد اجرا گذارده شده باشد و گودرز نیز با این پیشنهاد 
روی موافق نشــان داد. آن گاه پیران ده پهلوان تورانی را فراخواند و گودرز نیز ده پهلوان 
ایرانی را در برابر ایشان نامزد کرد و نخستین نبرد بین شاهزاده ایرانی، فریبرز، برادر سیاوش 
و کلباد از خاندان ویسه بود که به پیروزى فریبرز انجامید و اگرچه فریبرز یال و کوپال کلباد 
را نداشت، اما از آنجا که براى اجراى عدالت پاى به میدان نبرد گذارده بود، از یزدان پاك 
نیرو و توان و دالورى می گرفت و در آن ســوى کلباد می دانســت به ناسزا خون سیاوش 
ریخته شــده و در ژرفاى اندیشــه خویش، تورانیان را گناهکار می دانســت و بی خویشتن 
خویش، سســت گام، پاى به میدان گذارده بود. دومیــن مبارزه بین گروى زره دیواندیش با 
گیو، پور گودرز بود. دو نبرده مرد چون به میدان پاى نهادند با نیزه با یکدیگر درآویختند و 
به راســتی زهر را با خون درآمیختند و چون سنان ها کارى از پیش نبرد، کمان ها را به کار 
گرفتنــد و این، باران تیر بر آن و آن، باران تیر بر این فروریخت. گیو در این اندیشــه بود که 
آسیبی به اسب گران بهاى گروى زره وارد نیاید تا پس از فروکشیدن حریف از اسبش، آن را 
نزد خســرو هدیه برد. سرانجام کمان و خدنگ نیز ناتوان ماند و دو پهلوان سوى شمشیر 
دست بردند و گیو چون تندبادى بر حریف خویش شتاب گرفت و عمودى بر کالهخود او 
زد که خون همه چهره اش را بپوشــاند ولی گروى زره همچنان بر پشت زین بماند. گیو او 
را از زین برکند و چون بر زمین افکند بی هوش گردید. گیو چون پلنگی تیزچنگ از اســب 
خویش فرود آمده، دو دســت او ببست و خود بر اسب بنشست و گروى زره به هوش آمده 
را در پی خویش به لشکرگاه ایرانیان کشاند. گودرز به پیشواز گیو آمده، او را آفرین خواند و 
دومین درفش پیروزى بر فراز کوه نشانده شد. سومین مبارزى که از تورانیان گام به میدان 
گذارد، سیامك بود که گرازه براى مبارزه با او نامزد شده بود. دو پهلوان نیزه در دست چون 
پیالن مســت بر یکدیگر خروشــیدند و چون شیران جنگی برآشوفتند و نیزه بر سر و سینه 
دیگرى کوفتند. از بسیار کوشیدن، زبان در دهانشان َلخت َلخت شد و آن کاِر سخت بر هر 

دوى ایشان تنگ گردید و هر دو از اسب فرود آمده، به کشتی گرفتن و از تقالى ایشان غبار 
کینه برخاست. سرانجام گرازه برسان شیر دست بر کمر سیامك زد و چون باد او را به زیر 
آورد و چنان سخت بر زمینش کوفت که استخوانش بشکست و جان از تنش بگریخت تا 
در جایی دیگر آرام گیرد. آن گاه گرازه، تن بی جان سیامك را بر اسبش ببست و افسار اسب 
را بگرفت و پیروز و شادمان به ایرانیان پیوست. پهلوانان ایرانی با پیوستن او به جمع شان 
فریاد شــادى سر دادند و او را خوشامد گفتند. چهارمین مبارزه بین فروهل، پهلوان ایرانِی 
بی همانند در کمان کشی و زنگله از تورانیان بود. فروهل چون آن تورانی دژم خوى را بدید، 
کمان را به زه کرد و او را زیر باران تیر گرفت و یکی از تیرها بر رانش نشست که از گوشت و 
استخوان بگذشت و به اسبش نیز آسیب رساند آن چنان که از شدت درد از اسب بر زمین 
فروغلتید و در دم جان بداد، گویی هرگز از مادر زاده نشده بود. فروهل از اسب فروجست، 
ســر از تنش جدا گرداند، ســر را به فتراك زین ببســت و در حالی که افسار اسب او را به 
دست گرفته بود، راه فراز در پیش گرفته، به ایرانیان پیوست و چهارمین درفش پیروزى را 
برافراشت. پنجمین نبرد، بین رهام، فرزند گودرز و بارمان، پهلوان نبردآزموده تورانی بود. 
دو پهلوان چون وارد میدان کارزار شدند، کمان هاى شان را به دست گرفتند و تا ترکش ها 
خالی از تیر نشــد، کمان ها را رها نکردند و آن گاه به نیزه دســت بردنــد و هر دو مبارز با 
تیزچنگی و پلنگ خویی جنگیدند و بسیار پیرامون یکدیگر بگشتند و سرانجام رهام با نیزه 
ران بارمان را هدف گرفت. نیزه در رانش نشســت که فریادى از درد برکشــید و از اسب بر 
زمین فروغلتید و رهام با نیزه اى دیگر، سوار بر زمین غلتیده را زخمی زد که سنان، جگر او 
را از پشت بدرید و از سینه برون آمد. رهام از اسب خویش فرود آمده، یزدان پاك را سپاس 
گفت که او را این توان بخشــید تا کین سیاوش بازســتاند، آن گاه خون بارمان را بر چهره 
خود بمالید و بر زین اســب خویش بنشست، اســب او را با خود همراه گرداند و به جاى 
نشانه گذارى رفت تا پنجمین درفش پیروزى را بر زمین کوبد. گودرز، فرزند خویش را بسیار 
ستود که دل شهریارش را شادمان گردانیده است. ششمین مبارز، بیژن، فرزند گیو بود که 
به نبرد رویین، فرزند پیران ویسه رفت. دو نبرده مرد کمان هاى شان را به دست گرفتند اما 
تیرها را توان فروکشاندن آن دیگرى از اسب نبود، آن گاه عمودهاى بلند را به دست گرفتند 
و بیژن چون تندرى شتابنده بر رویین تاختن گرفت و زمین را در زیر پاى اسب خویش بدرید 
و عمود را بر سر او کوفت و این زخم آن چنان بود که تمام چهره رویین را خون فراگرفت 
و سپیدى مغز و سرخی خون را درهم آمیخت. رویین بر همان زین جان بداد و در لحظه 
جان باختن می دانســت پدرش، پیران چه اندوهــی در دل دارد. بیژن، تن بی جان رویین را 
با کمند بر اســبش ببست و افســار اسب او را گرفته، به نزد ایرانیان برد و ششمین درفش 
پیروزى را بر زمین نشانده، فریاد «شهریار ایران هماره پیروز» برآورد. هفتمین مبارز، هجیر 
بود که در پیشاروى او سپهرم، از خویشان افراسیاب قامت برافراشته بود. سپهرم به فرمان 
پیران آمده بود به خون خواهی یاران ازدســت رفته تا با غلبــه بر هجیر، لبخندى بر لبان 

تورانیان بنشاند و آنان نیز از ژرفاى سینه هلهله شادى سر دهند.

 ردرام
«ردرام» روایــت قاتــالن 
اســت کــه  ســریالی ای 
قتل هــای  بــه  دســت 
تاریــخ  در  باورنکردنــی 
زندگی خود زده اند. اگر از 
جنایی  ژانــر  طرفــداران 

هستید، ردرام انتخاب مناسبی برای شماست.
اپیزود پیشنهادی: ریچارد رامیرز - قاتل شبگرد

کتابخانــه مرکزی لس آنجلس در دهه ۸۰، بســیار 

شلوغ بود. آدم های زیادی وارد کتابخانه می شدند ولی 
یک مرد با بدنی تنومند و ظاهری عجیب توجه متصدی 
کتابخانه را بــه خود جلب کرد، یک مرد قدبلند و الغر 
با موهای به هم ریخته و کثیف که یک تیشــرت ســیاه 
کهنه پوشیده بود و بدنش بوی به شدت تندی داشت. 
دندان هایــش پوســیده بودند و در چشــمانش هیچ 
حسی نبود. مســتقیم به سمت متصدی کتابخانه آمد 
و پرســید از کجا می تواند کتاب طالع بینی و کتاب هایی 
درباره شــکنجه پیدا کند. او کســی نبود جــز ریچارد 
رامیــرز. تا به امروز ریچارد رامیــرز یکی از بدنام ترین و 

سنگدل ترین قاتالن سریالی تلقی می شود. صحنه های 
جنایات او سراســر خون و آشفتگی بود. بین سال های 
۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ ایــن قاتل ســریالی حداقل ۱۳ نفر را در 
لس آنجلس به قتل رســاند. معموال قبل از سپیده دم 

قربانیان خودش را هدف 
قرار مــی داد، برای همین 
به قاتل شــبگرد معروف 
شــد. بــرای شــنیدن این 
پادکســت تصویــر زیر را 

اسکن کنید.

رضا صدیق

شاهنامه خوانى

معرفى پادکست

نبرد تن به تن ایرانیان و تورانیان )۲(

شاهنامه پژوه
مهدى افشار


