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پويا كاظمي

كارشناسي عكاسي از دانشگاه هنر تهران

 اه هايخوابگ اكثر تقريباً  آن، از جمعي هراس و كرونا ويروس همه گيري آغاز با
 اريبيم از جمعي هراس و تعطيلي اين .شدند تعطيل تهران در دانشجويي

 با .شد خود مادري شهرهاي به دانشجويان از بسياري بازگشت به منجر
 تهران به دانشجويان از بسياري بيماري، از هراس كاهش و زمان گذشت

 امكانات زا بسياري كه گرفت صورت حالي در دوباره بازگشت اين .بازگشتند
  هايهزينه سرسام آور افزايش اين، وجود با .نبود دسترس در دانشگاه رفاهي

 ادارو را بسياري روزمره، مايحتاج گراني و خانه اجاره افزايش جمله از زندگي،
 اين از عده اي حال، اين با .بازگردند خود مادري شهر به دوباره تا كرد

 از سياريب نتوانند شايد .مانده اند باقي تهران در فارغ التحصيالن-دانشجويان
 اشند،ب روبه رو خودشان زندگي كيفيت افت با و كرده برطرف را خود نيازهاي

 كه افراد دسته اين براي .است شهر يك از بيش چيزي آنان براي تهران اما
 و استقالل حفظ براي مبارزه اي زيستن، تهران در هستم، جزوشان هم من

  .است آمده بدست سال ها طول در كه است هويتي

 انمي هميشگي تنش هاي از ناپيوسته روايتي به بخش دو در مجموعه اين
 مقام در نخست، بخش .مي پردازد تهران در زندگي شرايط و رفتن ماندن،
 رد .كند بازنمايي را وي زيستة تجربة و مولف ذهنيت تا دارد بنا مقدمه،
 در مانده باقي فارغ التحصيالن-دانشجويان از برخي  روايت به دوم، بخش
 قوام ارنوشت و عكس هم نشيني واسطة به كه روايتي .مي شود پرداخته تهران

 طي در همگي بخش اين در درج شده متون كه است ذكر به الزم .مي يابد
 .است آمده به دست افراد اين با گفت وگوهايي



:بخش اول
واقعه بازگشتنپَسِ مقدمه يا از 

٤



ت نه مي توانم كار كنم و نه مي توانم لذ...
نوعي عذاب وجدان آشنا در من . ببرم

در اين وضعيت اپوخه دلم ... هست
مي خواست همة افيون هاي عالم را 

!...داشتم
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يك
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. مالل خانه باورنكردني است
از . ديگر حالم از كلمات بهم مي خورد

اپ و ديدنشان بر روي صفحات گوشي، لپ ت
يا  اين قرنطينة خودخواسته –حتي كتاب 

مات جبري، تا كجا مي تواند پيش برود؟ كل
آنها تنها . متعفن شده اند و از معنا تهي
...مشتي شكل هاي بي معني اند
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١٥َ



بعد از دو روز افسردگي شديد و خواب 
ما محكوم به ...فراوان دوباره بازگشته ام

اين بار پس از مدت ها به ...زندگي هستيم
...تهران بازمي گردم

٦

دو



اين شكل از كاركردن، سخت فرسوده 
مي كند، من هميشه ازآن به شدت دوري 

اما ما در وضعيتي استثنايي ...مي كردم
زي اين كار جبري تنها چي...زيست مي كنيم

است كه اين روزها مي تواند كمك خرجم 
باشد؛ گويي بهاي مستقل ماندن همين 

 اما پس از اتمام آن حتي يك صفحه. است
با چنگ و دندان ...رمان هم ناخواندني ست

اما . سعي در حفظ آنچه داشتم، دارم
...افسوس كه بسيار خسته و بي حوصله ام

١٨١٩



. بغرنج تر از هميشه استبا اينكه اوضاع ...
. باشمغمگين فرصت ندارم ديگر حتي 

عواطف انساني دريغ مي شود و فرصت ها 
.  و كمي هم مطالعة زبانمحدود به كار 

...بدون چشم انداز
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امشب به معناي واقعي دريافتم تا چه حد از 
فشارهاي عصبي، اضطراب و تنش هايي كه 
دروني مي كردم و به خودم نسبت مي دادم 

. به اين شهر، يعني تهران باز مي گردد
كافي است تا كمي دورشوي، به خانة پدري 

بازگردي تا دريابي تمام آنها دقيقا از كجا 
ا اين را بايد به ياد بسپارم ت...نشئت گرفته

.تمام اين نيروهاي بيروني را ناديده گيرم

٢٤٢٥

سه
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وقتي حتي سرپناهي ...! دارم تمام مي شوم
در تهران ندارم، سخن گفتن از استقالل 

اتاقي از آن خود بسنده ! بي معني است
تمام زندگي ام به يك آن از معنا ... نيست

تمام مي شــ. تهي شده

٣٠

چهار





[...]

٣٤



:بخش دوم
تهران يا درتعارضِ زيستن

٣٧



زندگي توي اين شهر، تو يه «:پويا -
...!  جمله، يعني در تناقض زندگي كردن

من مجبورم كه اينجا باشم، يا حداقل 
تا وقتي بر . مكاني رو داشته باشم

مي گردم شهر خودم، حس كنم هنوز 
وقتي اينجور نباشه، . يه جايي رو دارم

.  حس مي كنم هيچ راه فراري    ندارم
انگار دوباره گيركردم و بايد مثل قبل 

. »...زندگي كنم

٣٨٣٩
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ه وقتي ديدم ديگه از لحاظ مالي نميش« -
م انگار همه چيز واسم تمو. توي تهران موند

انگار چيزهايي كه ساخته بودم ! شد
احساس مي كردم شكست ...فروريختن

 توي اون لحظات بيشترين فشار...خوردم
دم عصبي رو تجربه كردم، تاحدي كه مي دي

ترسناك ...! خودم رو پرت مي كنم پايين
.»...بـ

٤٢٤٣



٤٤



 -تهران واسه من مثل يه معامله است « -
يه معامله اي كه توش جنگ  هم وجود داره 

يه چيزهايي رو مي دي و يه چيزهايي ام  -
. ترهبهايي كه مي دي، اصوالً بيش. مي گيري

از يه طرف خودمم كه واسه زندگيِ خودم 
دنمم ب -مثالً-ازطرف ديگه، . تصميم مي گيرم

، با با سختي زياد، با دود، با دوندگي: مي دم
.  »...كمردردي كه االنم دارم
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ه ب...! براي من پشتوانة خانواده كشكه« -
 آدمارو تو. "...خانواده زرشكه"قول هيچكس 

دم شرايط سخته كه ميشه شناخت؛ من دي
ي كه خانواده چطور مي تونه پشت تو رو خال

و تو كافيه كه شريان هاي اصلي شون ر...كنه
ن خطر ببينن، اون موقع تو مثل يه سرطا

.  »...ديگه اين اشتباهُ...! دفع مي شي

٥٠٥١



؛ زندگي توي تهران خيلي سخته«: مهسا-
چون هرج ومرجه، مردم همه عصبي ان، 

بح تا انقدر بايد از ص...بزرگه، بو مي ده، گرونه
اه شب كاركنم و آخرش معلوم نيست چند م

كه  يا يه شب...ديگه سقف باالي سرم هست
من ...! حالم بد شد چطور برم بيمارستان

.»...اصالً زندگي توي تهران رو دوست ندارم

٥٢٥٣



٧



پ اونجا كال افسرده بودم؛ خانواده فاكدآ« -
اونجا همه چيز به ...اصالً خوب نبود. بود

 گذشته برمي گرده، انگار من همون آدمي ام
!  اونجا فشار زيادي روم هست... كه بودم

اينجا هم فشاره هست، ولي مالِ زندگيِ 
 اونجا فشار خانواده ست، فشار مامان. خودمه

بابايي كه هنوز نتونستند باهم 
ل ترجيح مي دم مسائل خودم رو ح...كناربيان

.  »...كنم تا مسائل اونا

٥٦٥٧



 ترجيحم اينه تهران باشم؛ چون«: عرفان-
هنوز تهران واسم مثل يه بت 

 پارسال، مثالً...بااينكه سختي زياده...نشكسته
: فتميه روز از سركار برمي گشتم، با خودم گ

ه االن جايي نداري ك! يه لحظه وايسا! عرفان
! االن مي خواي كجا بري؟! بري

 اون لحظه اين حس رو داشتم كه االن تهران
ولي اون تصور گفت، ! قراره منو بخوره

.»...صبركن...وايسا
 

٥٨٥٩





وقتي شروع كردم به كاركردن و « -
پول درآوردن، به بابام گفتم مي خوام 

خونه  اون يه پولي داد و تونستم. مستقل شم
ور از كار، پولِ اجارة خونه و خريد موت. بگيرم

 هفتاد روز كاري، هفت صبح تا شش. دراومد
مستقل شدم و ...بعدازظهر كار مي كردم

پروژه  !استقالل چه كِيفي داره: باخودم گفتم
د كلي خري...تموم شد و دوماه بي كار بودم

فكر . كرده بودم و پوالم تموم شده بود
مي كردم بازم پول درميارم، ولي توي اون 

.»...دوماه مجبور شدم برم توي اسنپ

٦٣



جور تهران رو يه تو زندگي كردن «: امير
تهران مثل يه كارخونة . اجبار مي دونم

بزرگه و شهراي ديگه كارخونه هاي 
تر پول براي اينكه بيشانگار من . كوچيك تر

ي باشم، جايگاه باالتردربيارم، موفق تر 
وچ هر هدف ديگه اي، بايد كداشته باشم يا 

 وقتي قطعاً. اصليتوي كارخونة كنم و بيام 
شتري كارخونه بزرگتر باشه، سختي هاي بي

براي من تهران معناي كاركردن ...دارههم 
زها خيلي چيزندگي كردن؛ اين رو از داره تا 

از نوع زندگي مون، : ميشه فهميد
ازخونه هاي كوچيكمون، از وعده هاي 

.  »...غذاييمون و خيلي چيزهاي ديگه

٦٥
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م من احساس مي كنم به جايي تعلق دار« -
ي كه پر از تنش باشه، پر از اضطراب، چيز
نم كه من رو به هيجان بياره؛ تا بتونم كار ك

اما زماني به ...اين رو داره تهرانو قطعاً 
 مهاجرت فكرمي كنم كه هيچ ايده اي و هيچ

كر ف. چيز ديگه اي براي ارائه نداشته باشم
حس . مي كنم زمانش كم كم داره مي رسه

مي كنم كارايي كه بايد رو انجام دادم و 
ايده هام هم داره تَه مي كشه، فشار تنهايي 

 داره بيشتر مي شه و دوست دارم برم جايي
 كه همزمان با كاركردن بتونم ساده ترين
ة نيازهام رو برطرف كنم، شايد يه كارخون

.  »...بزرگتر
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