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بار دیگر ما به قصه آمدمی
ما از آن قصه برون خود کی شدمی
گر به جهل آییم آن زندان اوست
ور به علم آییم آن ایوان اوست
ور به خواب آییم مستان وییم
ور به بیداری به دستان وییم
ور بگرییم ابر پر زرق وییم
ور خبندمی آن زمان برق وییم

ور خبشم و جنگ عکس قهر اوست
ور به صلح و عذر عکس مهر اوست

ما کییم اندر جهان پیچ پیچ
چون الف او خود چه دارد هیچ هیچ


ای برادر قصه چون پیمانه ای ست
معنی اندر وی مثال دانه ای ست

دانه معنی بگرید مرد عقل
ننگرد پیمانه را گر گشت نقل

 
موالنا جالل الدین/ مثنوی معنوی

بسم اهلل الرحمن الرحیم / حسن مطلع

شماره چهل و دوم
ضمیمه هفتگی روزنامه اعتماد

درباره فرهنگ و هنر و اجتماع و کمی سیاست
3421/ سه شنبه 1 د ی ماه 1394

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: الیاس حضرتی
سردبیر: سیدعلی میرفتاح

با سپاس ویژه از
بهروز بهزادی، حجت طهماسبی

همکاران: حامد یعقوبی، محبوبه حقیقی
مجید جدیدی، نسیم عرب امیری

شرمین نادری، ساناز اعتمادی، نازنین متین نیا
سیده المیرا حسینی، عاطفه مرآتی، الله غزالی

طراح گرافیک: بهمن طالبی نژاد
تصویرگران: احسان غالمی/ ترالن تبار

عکس: امیر جدیدی
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قصه های از قند شیرین تر

بـرای هــمه کـس و هــیچ کـس

ــه از ســـفرهای  ــا، ســـعدی شـــریازی، دریغـــش می آیـــد کـ ــیخ مـ شـ
دور و درازش و از بوســـتان های مصفایـــی کـــه رفتـــه، هتیدســـت 
ســـوی دوســـتانش برگـــردد. »بـــه دل گفتـــم از مصـــر قنـــد آورنـــد/ 
بـــر دوســـتان ارمغانـــی برنـــد/ مـــرا گـــر هتـــی بـــود از آن قنـــد دســـت/ 
ســـخن های شـــریین تر از قنـــد هســـت«. از قنـــد شـــریین تر؟ بـــه 
تعبـــری بلنـــد خـــودش »نـــه قنـــدی کـــه مـــردم بـــه صـــورت خورنـــد/ 
کـــه اربـــاب معنـــی بـــه کاغـــذ برنـــد«. اربـــاب معنـــی در پـــی چـــه 

کاغـــذی هســـتند و از مســـافر چـــه چیـــز طلـــب می کننـــد؟ 
عمـــوم مـــردم از هدیـــه کتـــاب بیزارنـــد. در عروســـی ها و جشـــن  
بـــه  بیـــاورد  »چشم روشـــنی«  بـــه کســـی کـــه کتـــاب  تولدهـــا 
چشـــم بـــد نـــگاه می کننـــد. ســـاعت دیـــواری و پتـــو پلنگـــی و 
کاسه بشـــقاب در چشـــم مـــردم ارج و قربـــی بـــه مراتـــب بیـــش 
از کتـــاب دارنـــد. کتـــاب- حتـــی کتاب هـــای گـــران- در چشـــم 
مـــردم خفیـــف اســـت و جـــای کادو را منی گـــرید. کتـــاب کـــه 
ســـهل اســـت؛ اگـــر رفیقـــی بگویـــد بـــه جـــای هدیـــه نامـــه ای، 
حتویلـــش  نوشـــته  چیـــزی  ســـفرنامه ای،  حکایتـــی،  قصـــه ای، 
توقـــع  شـــریاز  مســـافر  از  منی گـــذارمی.  حملـــش  و  منی گـــریمی 
مســـقطی دارمی، از مســـافر یـــزد پشـــمک و باقلـــوا می خواهیـــم 
و از مســـافر اصفهـــان گـــز و صنایع دســـتی طلـــب می کنیـــم. 
بودنـــد کـــه  متوقـــع  هـــم  ســـعدی  فامیـــل  و  مهدوره هـــا  چه بســـا 
او برایشـــان کاســـه چینـــی و آبگینـــه حلـــب و فـــوالد هنـــدی و 
بـــرد میانـــی ارمغـــان بیـــاورد. متوقـــع بودنـــد کـــه از دســـت شـــیخ 
مصلح الدینشـــان قنـــد مصـــری بگرینـــد و بـــه چشـــم بکشـــند. امـــا 
ســـعدی چیـــزی گرانبهاتـــر و ارمجندتـــر و ماندنی تـــر و شـــریین تر 
برایشـــان آورد. او حکایـــات و قصه هـــا و تعابـــریی بـــه شـــریاز 
بـــرد کـــه بدیـــل و نظـــری نداشـــتند؛ هنـــوز هـــم ندارنـــد. اگـــر شـــریاز 
شـــریاز شـــده و آوازه اش در جهـــان پیچیـــده، دلیـــل اصلـــی اش 
ــه نـــام  ــا بـ ــیِخ مـ ــتان ســـعدی اســـت کـــه شـ ــتان و بوسـ مهـــن گلسـ

مهشـــهریانش ســـند زده اســـت. 
ــند، روزی بـــه ویرانـــه  ــه باشـــکوه باشـ ــا هـــر چقـــدر هـــم کـ کاخ هـ
خـــراب  زمـــان  را گـــذر  عمارت هـــا  مهـــه  می شـــوند.  تبدیـــل 
خردمنـــد  شـــاعر  حـــال  ایـــن  بـــا  می بـــرد.  بـــن  از  و  می کنـــد 
تـــوس، حکیـــم ابوالقاســـم فردوســـی، کاخـــی ســـاخت کـــه فـــرو 
نریـــزد و از بـــاد و بـــاران گزنـــد نبینـــد. دهقـــان خراســـانی نه تنهـــا 
داســـتان های اســـاطریی و تاریـــخ ایران زمـــن را مهیشـــگی کـــرد 
بلکـــه دوام نـــام بلنـــدش را بـــر جریـــده عـــامل ثبـــت کـــرد. تـــا دنیـــا 
ــه روان  ــاهنامه را می خوانیـــم و بـ ــتان های شـ ــا داسـ دنیاســـت، مـ

می فرســـتیم.  درود  ســـراینده اش 
موالنـــا جالل الدیـــن حممـــد فقیـــه اســـت. در دیگـــر علـــوم زمانـــه 
نیـــز ســـرآمد اســـت. هـــم هبرتیـــن اســـتاداِن معرفـــت را دیـــده، هـــم 
هبرتیـــن شـــاگردان عارف پیشـــه را تربیـــت کـــرده. در وعـــظ کســـی 
بـــه پایـــش منی رســـد. در عرفـــان نظـــری هـــم مهتـــا نـــدارد. او مـــراد 
گـــروه کثـــریی از ســـالکان طریقـــت اســـت. بزرگانـــی سرســـپرده 
او هســـتند کـــه خـــود صاحـــب بـــارگاه و دم و دســـتگاهند. بـــا 
ایـــن مهـــه او پـــروای شـــأن و مقـــام نـــدارد. بـــه چشـــم ظاهـــری 
از باالنشـــینی عرفـــان و زهـــد پایـــن می آیـــد و شـــروع می کنـــد 
بیـــزار  شـــعر  از  می خـــورد کـــه  قســـم  خـــودش  قصه گویـــی.  بـــه 
امـــا مهان طـــوری  باشـــد.  بیـــزار  هـــم  قصـــه  از  اســـت. چه بســـا 
کـــه صاحبخانـــه بـــرای خوشـــامد مهمانـــش دســـت در شـــکمبه 
گوســـفند می کنـــد تـــا غذایـــی نیکـــو طبـــخ کنـــد، او هـــم بـــه شـــعر 
و قصـــه مشـــغول می شـــود تـــا مردمـــان را خـــوش آیـــد. بـــا آن 

ــیند و عربت آموزتریـــن  ــام منیـــع بـــر کرســـی قصه گویـــی می نشـ مقـ
و دلنشـــن ترین قصه هـــای جهـــان را تعریـــف می کنـــد. بعـــد از 
هشـــتصد ســـال ایـــن قصه هـــا مهچنـــان کهنـــه نشـــده اند و مهـــواره 
شـــنیدنی اند... پیـــش از او عطـــار نیشـــابوری هـــم قصه گویـــی 
می کـــرده و مردمـــان را بـــه حکمـــت و معرفـــت فرامی خوانـــده... 
عطـــار هـــم مهـــارت قصه گویـــی اش را از اســـالف قلنـــدر خـــود 

بـــه ارث بـــرده بـــوده. 
وحـــی  فرســـتادگانش  بـــر  وقتـــی  تعالـــی  و  تبـــارک  خداونـــد 
نـــازل می کنـــد، نیکوتریـــن قصه هـــا را در  می فرســـتد و کتـــاب 
شـــکر  بـــه  را  و کالمشـــان  می کنـــد  تعبیـــه  پیامربانـــش  دهـــان 
یـــادآوری  و  اهلـــی  فرامـــن  و  احـــکام  البـــه الی  می آمیـــزد. 
قصه هایـــی  جاودانـــه،  حکمت هـــای  و  خلقـــت  ســـنت های 
شـــریین چـــون آب عـــذب بـــه بنـــدگان مشـــتاقش می چشـــاند. 
کتـــب آمسانـــی مشـــحون از ناب تریـــن قصه هـــای وحدانی انـــد. 
شـــریین  قصص االنبیـــاء  مهچنـــان  ســـال  هـــزار  چندیـــن  از  بعـــد 
و شـــنیدنی اند و اولیـــاءاهلل مشـــتاقند کـــه بشـــنوند و دانه هـــای 
معنـــی را از آن بـــریون بکشـــند. در البـــه الی صفحـــات قـــرآن 
جمیـــد »نیکوتریـــن قصه هـــا« روایـــت شـــده تـــا خلـــق پنـــد بگرینـــد 

تقویـــت کننـــد.  را  امیانشـــان  و 
ســـفارش  فارســـی  ســـلمان  بـــه  اســـالم  پیامـــرب  اســـت  مشـــهور 
بلکـــه  بگویـــد  مـــردم  بـــرای  را  زندگـــی اش  قصـــه  تـــا  می کردنـــد 
ســـلوک غریـــب ایـــن پارســـای پارســـی بـــر جـــان و دل ایشـــان تاثـــری 
بگـــذارد. پیامـــرب)ص( متیـــم الـــداری را نیـــز گرامـــی می داشـــتند، 
زیـــرا مهـــارت او ایـــن بـــود کـــه بـــرای مومنـــن قصه هـــای نیکـــو 
بگویـــد و وقتشـــان را خـــوش کنـــد. بعـــد از هـــزار و چهارصـــد 
ســـال مهچنـــان ایـــن قصه گوهـــا هســـتند کـــه می تواننـــد وقتمـــان را 

خـــوش کننـــد و غـــم و انـــدوه را از دملـــان بزداینـــد. 
قصـــه چیـــز عجیبـــی اســـت. هیـــچ امـــری در جهـــان بـــه انـــدازه 
ایـــن  از  را  قصـــه  منی کشـــاند.  خـــود  بـــه  را  مردمـــان  قصـــه 
جهـــت »قصـــه« نامیده انـــد کـــه مغناطیســـش مهـــه را بـــه دنبـــال 
حوصلـــه  و  مـــالل آور  جـــای  بی قصـــه  دنیـــای  می کشـــاند. 
ســـر بری اســـت بی شـــک... چـــه چیـــز قصه هـــا مـــا را بـــه دنبـــال 
خـــود می کشـــاند؟ در قصه هـــا دنبـــال چـــه می گـــردمی؟ قصه هـــا 
از کجـــا می آینـــد؟ بـــه کجـــا تعلـــق دارنـــد؟ جـــواب ایـــن قبیـــل 
ســـوال ها را منی شـــود داد. درباره شـــان حبـــث فلســـفی می شـــود 
کـــرد، امـــا بـــه جواب هـــای قطعـــی منی تـــوان رســـید. امـــا یـــک 
چیـــز مهـــم اســـت و آن این کـــه قصه هـــا بـــه عـــامل مثـــال تعلـــق 
دارنـــد و حتـــی اگـــر بازگوکننـــده زندگی هـــای مـــالل آور باشـــند 
هســـتند کـــه  جایـــی  مـــاِل  ندارنـــد.  تعلـــق  مـــا  دنیـــای  بـــه  بـــاز 
ــتند.  ــا هـــم نیسـ ــپری شـــده مـ ــا و خاطـــرات سـ نیســـت. خواب هـ
قصه هـــا  شـــبیه  حیـــث  ایـــن  از  و  پیوســـته اند  مثـــال  عـــامل  بـــه 
شـــده اند. دربـــاره گل گفته انـــد کـــه آن جهانـــی اســـت؛ نگنجـــد 
تـــا  ایـــن جهـــان. گل هـــا مناینـــدگان عـــامل غیبنـــد. آمده انـــد  در 
مـــا را بـــدان ســـر ره برنـــد. خاصیـــت قصه هـــا هـــم مهـــن اســـت 
بـــه جهانـــی  مـــالل آور می کننـــد و  ایـــن دنیـــای  از  مـــا را  کـــه 
زیـــرا  نشـــده اند  غافـــل  قصـــه  از  حکیمـــان  می برنـــد.  دیگـــر 
آن هـــا  مهـــن  بـــرای  فهمیده انـــد،  را  قصه هـــا  شـــگفت  قـــدرت 
را بـــا حکمـــت درآمیخته انـــد. مـــا نیـــز بی قصـــه راه بـــه جایـــی 

اســـت.   بـــا قصـــه شـــدنی تر  منی بـــرمی. هـــر کاری 

خملص مشا ســـردبری
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یکی، دو سال قبل از 
این که کرگدن راه بیفتد، 
تصمیم گرفتم که کار و 

بار جدیدی سر بیندازم. 
خانه نشینی خسته ام کرده 

بود و حوصله ام از تنهایی  و 
بی عملی سر رفته بود. ملول 
شده بودم و دمل می خواست 
مثل قبل، مثل مردم، صبح ها 

شال و کاله کنم و از 
خانه بریون بزمن. از خیلی 

جوانی عادت کرده بودم که 
خروس خوان دنبال روزی بروم 
و زوزه کشان، خسته و کوفته 

برگردم. پدرم، خدابیامرز، 
می گفت خانه ماندن مال 
زن هاست؛ مرد باید برود 

دنبال روزی؛ »رزق اگر چند 
بی گمان برسد، شرط عقل 

است جسنت از درها«. مرد 
باید روز پی این درها بگردد 
و شب، با دست پر، طوری 

که فقط با پا بتواند به در 
بکوبد، به خانه اش برگردد. 
بر شانه  مرد که بزنی، گرد 
و خاک باید بلند شود. 

خودش معلم بود و مهیشه 
خدا بر گرده اش، عن برف، 
گچ مدرسه نشسته بود... با 
من اما روزگار سر ناسازگاری 
گذاشت و با ندامن کاری هام 

مهدست شد و چند سال 
خانه نشینم کرد. برای مدتی 
طوالنی نه جمله ای داشتم، 

نه روزنامه ای، نه دفرتی، نه 
دستکی، نه... هیچ. حتی 
کار گرافیک هم منی کردم. 
از صبح تا شب مقیم خانه 
بودم و به ندرت رنگ بریون 

را می دیدم. معنی اصلی 
مسکن هم خانه نشینی 

ا ست. مسکن شده بودم 
چند سالی. کار و بارم در 
اصل مهان کار و بار خانه 

بود. می ُشستم و می رُفتم و 
می پختم و گاهی هم چیزکی 

می نوشتم. رفقام ماشن 
رختشویی و خیچال و کرتی 

و قوری و تی و اسکاچ 
و جاروبرقی شده بودند. 

بیشرت درددل هام را به این ها 
می گفتم و برای این ها بود 
که دمل تنگ می شد و از 
دست این ها بود که دلگری 

می شدم. کتاب هام البته 
سر جاشان بودند و چیزی 
در دوستی ام با آن ها خلل 
وارد نکرده بود. اتفاقا آن 

رفیق اصلی که خانه نشینی ام 
را دوست داشتنی کرده بود 

ادامه پرمی در صفحه 5 

کاش کرگدن را 
می توانستیم قبل از 
شب یلدا منتشر 
کنیم. فضیلتش 
این بود که در 

این بلندترین شب 
سال می توانستیم 
قصه های کرگدنی 
خبوانیم. البه الی 

انار و سیب و به و 
هندوانه می توانستیم 

حلقه کرگدنیه 
تشکیل بدهیم و 
دور هم قصه های 
خوب و خواندنی 

خبوانیم. اما دیر 
نشده. یلدا یک 
شب است اما 

زمستان هنوز کلی 
راه دارد. گریم این 
شب خاص یک 

دقیقه از بقیه شب ها 
بلندتر است. یک 
دقیقه و دو دقیقه 
تاثری چندانی بر 

دور هم نشینی های 
درست و حسابی 

ندارد. مهم این 
است که این 

شب ها را با متاشای 
سریال های آبکی 

حرام نکنیم. ایضا با 
خواندن جوک های 
بی منک تلگرامی هم 
حرام نکنیم. موبایل 

را بگذارید کنار. 
یک کتاب قصه 

بردارید شروع کنید 
به خواندن. بن هم 

تقسیم کنید که به 
هر کس صفحه ای، 

پاراگرافی چیزی 
برسد.

البه الش چای 
خوب الهیجان 

هم خبورید. کلکته 
هم خوردید، نوش 
جان. اما الهیجان 

که خبورید به 
چایکار گیالنی 
هم برادری تان را 
ثابت کرده اید. 

بی خودی توی مخ 
ما کرده اند که چای 
سیالن هبرت است. 

بی خودی سلیقه 

حلقه کرگدنیه 
یک داستان واقعِی واقعی

می
غال

ان 
حس

ر: ا
رگ

صوی
ت
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یادی از
حشمت سنجری بزرگ

 بهروز غریب پور
ماجرایش را خواهم گفت که چه شد فرهنگسرای 
هبمن، صاحب ارکسرت مسفونیک شد. اما کمی 
 به جلوتر می روم تا از مردی بگومی که متاسفانه 
سال هاست نامش را در هیچ رسانه ای نه شنیده 
و نه دیده ام؛ عاشق موسیقی فرهیختگان بود، 
رهرب دائمی  ارکسرت مسفونیک بود و هم او بود که 
در آغازین روزهای انقالب، ارکسرت مسفونیک را 
به میدان های شهر می برد تا بلکه ناآشنایان با موسیقی کالسیک را با این 
هنر آشنا کند: حشمت سنجری! او بود که »شهیدان خدایی« اثر 
جاودانه هوشنگ کامکار را اجرا کرد و بر سرزبان ها انداخت. یک بار از 
او پرسیدم که عبداحلسن نوشن را از نزدیک دیده بودید؟ و او خاطره 
تلخی را به یاد آورد: "به مسکو رفته بودمی تا کنسرتی را اجرا کنیم. نوشن 
باخرب شده بود و برای دیدن من که داماد فضل اهلل بایگان، بازیگر تئاتر، 
بودم به هتل حمل اقامتمان آمد و یک گفت وگوی کوتاه داشتیم. از او 
شنیدم که در هبشت توده ای ها، زندگی برایش جهنم شده و از معبودش، 
تئاتر، دور افتاده است و تره برایش خرد نکرده اند و او هم به ناچار و هم 
بر اساس عشق دیرینش به فردوسی در حال تصحیح شاهنامه حکیم 
بزرگ فردوسی طوسی است و از صحنه دور مانده. به او پیشنهاد کردم 
که به ایران برگردد و شاید با نام مستعار در سرزمن حمبوبش کار بکند. 
نوشن نگاهم کرد و گفت آقای سنجری، من پل های پشت سرم را 
خراب کرده ام. بغض کرد و بعد کاله کپی اش را با خشم سرش کرد و 
بی آن که خداحافظی بکند از اتاقم بریون رفت." این را گفت و ادامه داد: 
"هرگز از ایران دل منی کنم. من فرورخینت هنرمندان در غربت را دیده ام." 
کریستن داوید اتریشی - که از او هم خواهم گفت - تعریف می کرد: 
"روزهای اولی که به هتران آمده بودم به بقالی سر کوچه مان رفته بودم 
تا چیزی خبرم. پریمرد بقال از من پرسید که چکاره اید؟ من گفتم در 
خیلی از کشورها رهربی ارکسرت مسفونیک را جتربه کرده ام و می خواستم 
توضیح بدهم که ارکسرت مسفونیک چیست و توضیحم متام نشده، پریمرد 
گفت: هان، حشمت سنجری!" آری زمانی این دو نام مرتادف هم 
بودند. اما در آن روزها که کشتارگاه فرهنگسرای هبمن شده بود، این مهنام 
ارکسرت مسفونیک دوران سختی را از سر می گذراند؛ دوران دل  کندن از 
جایگاهی که باید به خاطر سن و سال و پریی ترک می کرد... من به 
کریستن داوید رهرب ارکسرت مسفونیک فرهنگسرای هبمن و هوشنگ 
کامکار مدیر ارکسرت قول داده بودم که به شکلی شایسته از حشمت 
سنجری بزرگ تقدیر بکنم و با حشمت سنجری متاس گرفتم و گفتم: 
"ما به زودی حملی را برای مترین ارکسرت مسفونیک افتتاح خواهیم کرد. من 
دمل می خواهد این سالن را مشا افتتاح کنید و آن را به نام حشمت سنجری 
نام گذاری کنیم." پریمرد ذوق کرد، تشکر کرد و پذیرفت اما چند روزی 
نگذشته بود که به من زنگ زد و گفت: "آقا، دارند برنامه باشکوه تری 
برامی تدارک می بینند و از من خواسته اند که پیشنهاد مشا را نپذیرم! حلنش 
غرورآمیز و توأم با این احساس بود که بابا تو کجای کاری؟ خیال کردی 
که تو فقط به یاد من هستی؟! دست آخر با تشکر فراوان متاس را قطع 
کرد. اما من تصمیمم را گرفته بودم و پیه نیامدن او را در مراسم افتتاح به 

تن مالیده بودم. تابلوی»سالن حشمت اهلل سنجری« را سفارش دادم. 
چند روزی مانده به افتتاح، سنجری به من زنگ زد و گفت: "می خواهم 
مشا را ببینم." سرخورده و افسرده بود... و آمد. به خانه مان آمد و 
توضیح داد که از کرده اش پشیمان است و منی خواسته که با آمدنش به 
فرهنگسرای هبمن این تصور را به وجود بیاورد که منت کشی کرده. به او 
توضیح دادم که هیچ کس چنن فکری خنواهد کرد و مهه می دانند که من 
از مشا تقاضا کرده ام که چنن افتخاری به ما بدهید و اضافه کردم که تابلو 
را هم سفارش داده امی. سنجری بزرگ مثل کودکی ذوق کرد و پرسید: 
"پس از من نرجنیده اید؟" راستش را نگفتم و از رجنشم چیزی نگفتم. 
می خواستم توضیح بدهم که بزرگوار، من هم هنرمندم و دِل نازک تر از 
شیشه دارم اما پذیرفته ام که میزبان و قدردان مشاها باشم، اما از رجنی که 
برده بودم چیزی نگفتم. در ادامه صحبتمان آن مراسم باشکوه را با طنز 
خاصش وصف کرد. رهرب دائمی  ارکسرت مسفونیک هتران - خبوانید ایران 
را - در مرامسی  روی صحنه برده بودند و از او جتلیل کرده بودند و چند 
سکه کف دستش گذاشته بودند... خودش با تاسف می گفت: "من 
را بگو که چه خیال ها نکرده بودم؛ وقتی دیدم که آن اقدام »باشکوه« 
یک مشت تعریف و تعارف است و قصد اصلی آن است که کنارم 
بگذارند، توان بلند شدن از جامی را نداشتم اما مهان جا به خودم گفتم 
قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری و من این هبروز غریب پور را چرا از 
خودم رجناندم و او فهمیده است که چگونه به من احرتام بگذارد و..." 
روز افتتاح، کریستن داوید در جایگاه رهربی قرار گرفت و پس از آن 
ارکسرت جوان مسفونیک فرهنگسرای هبمن، قطعه ای را اجرا کرد. حشمت 
سنجری تابلو را نصب کرد و بعد رو در روی مهسرش ایستاد و نگاهی 
به او انداخت؛ نگاهی که چیزی جز مرور سالیان سال نبود. سپس 
پیشانی اش را روی پیشانی مهسرش گذاشت و زمزمه کرد: "دیدی؟! قولش 
قول بود... قدرم را دانست" و هر دو آرام و باشکوه اشک رخیتند و 
جنوایشان در صدای ارکسرتی که تازه متولد شده بود، حمو شد. فقط خدا 

می دانست چه حالی دارم.  

 سیاه مشق/ کشتارگاه فرهنگ 

»ژاک قضا و 
قدری و اربابش«
دنی دیدرو
ترمجه مینو مشریی
فرهنگ نشرنو 
روان شناختی ترین 
و فلسفی ترین 
اثری که به زبان 
طنز نوشته شده 
است. رمانی قرن 
هجدمهی است 
که داستانش بر 
پایه رابطه میان 
نوکر و اربابی 
استوار است که 
با اسب سفر 
می کنند. نویسنده 
برخالف سروانتس 
نقش اصلی را به 
نوکر می دهد نه 
ارباب. و این هزل 
در نام اثر هم 
هنفته است؛ ژاک 
قضا و قدری و 
اربابش نه ارباب 
فالنی و نوکرش. 
»ژاک قضا و 
قدری و اربابش« 
در سال های 
پایانی قرن 
هجدهم منتشر 
شد اما دیدرو در 
این رمان چنان از 
تکنیک های نو 
و بدعت گر هبره 
گرفته  که بسیاری 
از منتقدین این 
اثر را ضد رمان 
می دانند. این 
کتاب توسط 
مرتجم بنام و 
چریه دست، مینو 
مشریی ترمجه 
شده و با استقبال 
خوبی هم روبه رو 
شده است. این 
رمان پس از مرگ 
دیدرو منتشر شد 
و حتسن کنندگان 
آن بزرگانی چون 
گوته، شیللر، 
هگل، مارکس، 
فروید، استاندال، 
بالزاک، بودلر و 
ژید بودند.

کمی سیاست

یــک؛ قــرن بیســتم یکــی از ســیاه ترین قرونــی بــود کــه انســان بــه خــود 
دیــده. جنگ هــای متعــدد و مــرگ صدهــا میلیــون نفــر، رقابــت بــر ســر 
جنگ افزارهــای پیشــرفته، مهــه و مهــه سرنوشــت شــومی را بــرای جهــان 
رقم زد. یکی از بدترین و خونبارترین جنگ های عامل، جنگ جهانی 
دوم بــود. بســیاری از کشــورهای اروپایــی در فاصلــه ســال های ۱۹۳۹ 
تــا ۱۹۴۴ درگــری جنــگ شــدند امــا برخــی کشــورها بیشــرت لطمــه دیدنــد. 
بی تردیــد هلســتان یکــی از بزرگ تریــن بازنــدگان جنــگ جهانــی دوم بــود. 
هلســتان بــی  آن کــه در بــازی شــرکت کنــد از ســوی آملــان و شــوروی 
مــورد محلــه قــرار گرفــت و در طــول ســال های جنــگ، میلیون هــا هلســتانی 
جــان خــود را از دســت دادنــد. بــرای ملتــی این چنــن مغبــون، نکبــت 
تنهــا ارمغــان قــرن بیســتم بــود. در هــم شکســنت غــرور ملــی هلســتانی ها 
آن قــدر عمیــق بــود کــه تــا دهه هــا بعــد مهچنــان در روح ملــت جــاری 
شــد. شــاید به مهن دلیل اســت که دو گنج یاب آماتور هلســتانی خیال 
کرده انــد آن جنــگ نکبتــی می توانــد برایشــان یــک گنــج کنــار گذاشــته 
باشــد. آگوســت مــاه پیــش بــود کــه دو جوینــده گنــج مدعــی شــدند یــک 
قطــار پــر از طــال متعلــق بــه نازی هــا را کــه در خــط آهنــی در جنــوب 
هلســتان مدفون شــده، یافته اند. اما حاال دانشــمندان ادعای آن ها را رد 
کرده انــد. »یانــوش مــادج« از آکادمــی معــدن هلســتان در یــک کنفرانــس 
خــربی در شــهر والب ژیــخ گفــت: »تغیــریات ژئومغناطیســی آن قــدر 

نیســت کــه بتــوان وجــود قطــاری را تاییــد کــرد.«
مادج و مهکارانش یک ماه متام منطقه ای در ۳۵ کیلومرتی خط آهن 
وروتســواف- والب ژیــخ را کــه گفتــه شــده بــود قطــار در آن جــا مدفــون 

شــده بررســی کردنــد، امــا اثــری از قطــار طــال نیافتنــد.

دو؛ بــرای مــا مطمئنــا جنــگ و خرابــی مســاوی اســت بــا خرمشــهر. 
مگر شهر می تواند از خرمشهر هم نابودتر شود؟ جدای از خرمشهر 
خودمــان، جاهــای دیگــری هــم هســتند کــه جنــگ بــه خــاک سیاه شــان 
نشانده. مثال؟ مثال ختریب شهر باستانی پاملریا توسط گروه شبه نظامی 
ایســیس در اوایــل ســال جــاری، بــرای هــدف قــرار دادن عمــدی مــریاث 

غریقابــل جایگزیــن معمــاری شــهر ســوری. 
در مشــال مالــی در ســال ۲۰۱۲ در نــربد تیمبوکتــو خســارت های قابــل 
توجهــی بــه یکــی دیگــر از شــهرهای مــریاث جهانــی یونســکو وارد شــد. 
مبارزان انصارالدین عمدا دست به ختریب، شکسنت و حتی آتش زدن 

بســیاری از مقربه های مســلمانان زدند.
لنــدن بــه عنــوان یــک شــهر بریتانیایــی کــه بیشــرتین آســیب را در جنــگ 
دیــده شــهرت پیــدا کــرده. در طــول هشــت مــاه کــه در آن نــریوی هوایــی 
آملــان نــازی محلــه رعدآســایی بــه بریتانیــا داشــت، لنــدن ۵۷شــب متوالــی 
محــالت را حتمــل کــرد. امــا بــا وجــود از دســت رفــنت بیــش از یــک میلیــون 

خانــه و اکثــر بندرگاه هــا، آســیب های وارد شــده از جنــگ بــه لنــدن در 
مقایســه بــا دیگــر شــهرهای بریتانیــا بســیار کمرنگ تــر اســت. کل مرکــز 
شــهر کاونرتیــدر یــک شــبه نابــود شــد و در پایــان جنــگ ۹۵ درصــد از 
ســهام مســکن هــال نابــود شــد یــا بــه شــدت آســیب دیــد. ظاهــرا خلبــان 
نــریوی هوایــی آملــان نــازی کــه از دریــای مشــال می گذشــت اغلــب قــادر 
بــه پیــدا کــردن هــدف منی شــد و بــه جایــش مهیشــه هــال را هــدف قــرار 

مــی داد.
هریوشــیما بیــش از ۶۰ هــزار از ۹۰ هــزار ســاختمانش را از دســت داد 
کــه مهگــی بــا یــک مبــب یــا نابــود شــدند یــا بــه شــدت آســیب دیدنــد. 
در ۹ آگوســت ۱۹۴۵ بــا این کــه ناکازاکــی هــدف مبــب بزرگ تــری 
قــرار گرفــت، ۱۹هــزار و۴۰۰ ســاختمان از ۵۲هــزار ســاختمانش را از 
دســت داد. ایــن اتفــاق نتیجــه  وجــود دامنــه کــوه در ناکازاکــی اســت کــه 
برخی از خبش های شهر را پناه داده بود، در حالی که هریوشیما تقریبا 

مســطح و مهــوار اســت.
در توکیو۲8۶هــزار و ۳۵8ســاختمان و خانــه )حــدود ۲۶ درصــد از 
شــهر( در طول ســه ســال مبباران ســوختند. مبباران بزرگ توکیو به عنوان 

خمرب تریــن مببــاران طــول تاریــخ ختمــن زده می شــود.
بــا ۶۷هــزار و ۶۰۷تــن  پنــج ســال  برلــن، پایتخــت آملــان در طــول 
تی ان تــی مببــاران شــد. ایــن مببــاران بــه مهــراه مبــارزات شــدید خیابانــی در 
مراحــل پایانــی جنــگ بیــش از 8۰ درصــد از مرکــز شــهر را نابــود کــرد. 
امــا برلــن شــهری وســیع و عمدتــا ســاخته شــده از ســنگ و آجــر بــود و 
در نتیجــه فرماندهــی مبب افکــن بریتانیــا موفــق بــه وارد کــردن آســیبی نشــد 
کــه فکــرش را می کــرد، چــون غلظــت مــواد قابــل اشــتعال ســاختمان ها 
به خوبــی درســدن آملــان نبــود، شــهری شــلوغ بــا ســاختمان های بلنــد 
چوبــی کــه در ۱۳ فوریــه ۱۹۴۴، ۹۰ درصــد آن در آتــش ســوخت. 
شــاید عجیــب باشــد امــا شــهری کــه بیشــرتین آســیب را در جنــگ دیــد، 
از نظــر درصــد ســاختمان های نابــود شــده، زوریــخ آملــان بــود؛ شــهری 
در کنــار رود Rur کــه در حــال حاضــر ایالتــی از نوردراین-وســتفالن 
اســت. زوریــخ یکــی از موانــع اصلــی طــرح متفقــن بــرای اشــغال راینلنــد 

بــود. 
نریوهــای متفقــن در ۱۶ نوامــرب ۱۹۴۴ شــهر را مببــاران و ۹۷ درصــد 
آن را نابــود کردنــد. ســه درصــد باقیمانــده در طــول ســه مــاه مبــارزه کــه 
در ۲۳ فوریه ۱۹۴۵ متام شــد و متفقن موفق به عبور از رود شــدند،  

نابــود شــد.
در ۱8۶۵ نریوهای ژنرال شرمن بر مرکز صنعتی شهر متمرکز شدند و 
تنها ۴۰ درصد از کل شهر سوخت که طبق استانداردهای قرن بیستم 
چنــدان زیــاد بــه نظــر منی رســد، امــا در آن زمــان تکان دهنــده و بی رمحانــه 

بود. بازسازی آتنالنتا هفت سال طول کشید.  

 رها حقیقی

جویندگان گنج در قطار جنگ
قرن بیستم و همه ویرانی هایی که
جنگ  طلبان باعث و بانی آن بودند
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و رنگی از فرهیختگی به 
آن زده بود مهن جناب 

مستطاب کتاب بود. هر 
روز، غریهدفمند، کتابی 
از کتاخبانه ام برمی داشتم 
و البه الی کدبانوگری ام 
می خواندم... اما دائما 

یکسان نباشد حال دوران، 
غم خمور. درست چند روز 

قبل از این که متام و کمال با 
مسکینی ام کنار بیامی و آن را 
به مثابه تقدیری حمتوم بپذیرم، 

یکی که منی شناختمش، 
آمد به خوامب و هنیبم زد 

که "تا کی می خواهی مثل 
زن ها در خانه بنشینی و 
دل به آشپزخانه بسپری. 
بلند شو و مهت کن و 

کاری درست و حسابی 
و مهم راه بینداز..." اگر 
متایالت فمینیستی دارید، 
از من نرجنید. »مثل زن ها 
در خانه نشسنت« حرف 

من نبود؛ هنوز هم نیست. 
ضمن این که کجاست زنی 
که امروز در خانه بنشیند؟ 
ده تای مرد، طفلی ها دارند 

کار می کنند تا چرخ زندگی 
را بچرخانند. منتها آن 

ناشناِس در خواب آمده ام که 
بعدا ناشناس تر شد، امروزی 
نیست. البد قدمیی  است و 
قدمیی فکر می کند. احتماال 

یک چیزهایی رفته توی 
خمش، بریون هم منی آید. 

من از این آدم ها زیاد 
دیده ام. خیلی خوبند، خیلی 
مهربانند، خیلی خریخواهند، 
اما ِسفْت سر هم هستند و 
ذره ای از عقایدشان عقب 

منی نشینند. من آدم ها را 
هیمن جوری که هستند 

می پذیرم؛ مشا هم بپذیرید. 
به جایی بر منی خورد. به 

خصوص پریمرد خواب های 
من آن قدر کفه خوبی هاش 

سنگن هست که پاش 
بایستم. مهم این است که 

او مهه چیز زندگی مرا عوض 
کرد... 

پرونده خانه نشینی بسته شد. 
مهن یک خواب کافی بود تا 
مسری زندگی ام را برای مهیشه 

عوض کند. مگر مسری 
زندگی ناصرخسرو را خواب 

عوض نکرد؟ خواب ها را 
دست کم نگریید. خواب ها 
خرب از عامل غیب می دهند 

و کارگزارانی دارند که 
می دانند چه می گویند و چه 
می کنند. چادر خانه داری را 
از کمر باز کردم و ردای کار 
و بار پوشیدم و زدم بریون. 

یا نصیب و یا قسمت. 
ادامه پرمی در صفحه 9 

انگلیسی را تبلیغ 
و ترویج کرده اند. 
چای ایرانی اگر 

خوب دم بکشد، 
فوق العاده است. 

من خودم قبال مدافع 
چای دارجلینگ 

بودم. یکی از 
فیلم های حمبومب هم 

»دارجلینگ لیمیتد« 
بود. اما چای هباره 

الهیجان رسید 
از دست حمبوبی 
به دستم. حمض 

تفنن دمش کردم. 
فوق العاده بود. 

لب ریز و لب دوز و 
لب سوز.

دست کشاورزش 
را باید طال گرفت. 
از آن به بعد چای 

رنگ شده سیالن به 
کامم خوش منی آید. 
از آن به بعد هر جا 
می نشینم و با هر که 

حرف می زمن برای 
چای ایرانی تبلیغ 

می کنم. رفقام هم 
االن چای ایرانی خور 
شده اند. دفرت کرگدن 
هم تشریف بیاورید 
با چای ایرانی ازتان 
پذیرایی می کنیم. 

حمض رعایت حال 
مهمان یک قوری 

چای انگلیسی هم 
دم می کنیم البته... 
حبث چای را ادامه 

ندهم. مهن قدر 
بگومی که اصل، 

قصه است نه سور 
و سات. آدمیزاد 
می تواند شب را 

بی انار و بی آجیل 
سر کند اما بی قصه 
نه. حاال به شب 
یلدا نرسیدمی، اما 
به زمستان نود و 

چهارتان رسیده امی. 
خبوانید و لذت بربید 
و بزم حمبتتان را گرم تر 
کنید. قصه ها ده تای 
شومینه گرمی دارند و 
می توانند دورمهی تان 

را صفا بدهند... 

 یاد بعضی نفرات  با دوست به سر شد 

 غالمرضا امامی هارون یشایایی

 لوازم شب یلدا را هم از روز قبل در یکی 
از همین سلول ها گذاشته بودند

حافظ گفت: نور زخورشید خواه
بو که برآید

خاطره آن شب نشینی در رمسور و سات شب یلدا

شـــب یلـــدای ســـال 1334 را بـــا چنـــد نفـــر از دوســـتان در بنـــد 
2 زنـــدان مرکـــزی قصـــر کـــه حـــاال بـــه پارک مـــوزه تبدیـــل شـــده 
اســـت، ســـپری کـــردمی. یکـــی، دو روز قبـــل از شـــب یلـــدا، در 
مالقات معمول هفتگی، بعضی خانواده ها لوازم آن شـــب را 
تـــا آن جـــا کـــه وارد کـــردن آن هـــا بـــه داخـــل زنـــدان آزاد بـــود، بـــرای 
زندانیـــان آورده بودنـــد. آجیـــل مشکل گشـــا، میوه هـــای معمـــول 
فصل، شـــریینی و دانه های انار که در خانه آماده شـــده و در 

کاسه گلی رخیته شده بود، از دیگر لوازم سنتی آن شب یلدا بود. 
به مهت خانواده ها و شـــور و شـــوق دوســـتان، ســـور و ســـات شـــب یلدا فراهم شـــد. 
ســـاعت خاموشـــی در زنـــدان طـــوری بـــود کـــه بعـــد از شـــام زندانیـــان بـــه ســـلول های دو 
نفـــره خـــود می رفتنـــد و بعـــد از مـــدت کوتاهـــی خاموشـــی اعـــالم می شـــد. بعـــد از آن، 
زندانیـــان اگـــر روزنامـــه یـــا کتابـــی بـــه دستشـــان رســـیده بـــود، در ســـکوت و نـــور کـــم 

ســـلول می خواندنـــد و خـــود را مشـــغول می کردنـــد. 
بـــه هـــر زمحتـــی بـــود، بـــرای شـــب یلـــدا موافقـــت زندانبـــان گرفتـــه شـــد کـــه تـــا یکـــی، دو 
ســـاعت بعـــد از خاموشـــی، زندانیـــان در بزرگ تریـــن ســـلول داخـــل بنـــد مجـــع شـــوند و 
بـــا مراقبـــت پاســـبان بنـــد، مراســـم شـــب چلـــه را برگـــزار کننـــد. از مدت هـــا قبـــل، در 
ــتان قفســـه های طاقچه ماننـــدی درســـت کـــرده بودنـــد  ــا از ســـلول ها دوسـ یکـــی، دوتـ
کـــه حتفه هـــای روز مالقـــات بـــرای اســـتفاده در روزهـــای بعـــد روی آن هـــا نگهـــداری 
می شـــد. لـــوازم شـــب یلـــدا را هـــم از روز قبـــل در یکـــی از مهـــن ســـلول ها گذاشـــته 

بودنـــد. 
آن شـــب، مثل مهه شـــب ها کارها پیش می رفت و بعد از شـــام، زندانیان بند 2 که 
عمومـــا بیســـت و چندســـاله بودنـــد، در ســـلول انتخاب شـــده دور هـــم مجـــع شـــدند. 
ســـفره را هپـــن کردنـــد و دور آن چهارزانـــو نشســـتند و بزرگ ترهـــا نیازهـــای شـــب یلـــدا را 
یکی یکـــی روی ســـفره  گذاشـــتند و چشـــم حاضـــران آن هـــا را می پاییـــد. هرچـــه صـــرب 
کـــردمی، از انارهـــای دانه شـــده خـــربی نشـــد. البتـــه معلـــوم بـــود کـــه انارهـــا در کـــدام ســـلول 

اســـت و مهـــه یکدیگـــر را نـــگاه می کردنـــد کـــه پـــس انارهـــا چـــه شـــد؟ 
دو نفـــر از دوســـتان ســـلول مذکـــور هـــم چیـــزی منی گفتنـــد. بعضـــی اعـــرتاض و بعضـــی 
حتـــی پرخـــاش را شـــروع کردنـــد. باالخـــره یکـــی از آن دو نفـــر اقـــرار کـــرد کـــه دوســـتش 
نیمه شـــب گذشـــته بی قـــرار شـــده و ســـروقت انارهـــا رفتـــه و مهـــه آن هـــا را خـــورده اســـت! 

نوش جان کننـــده انارهـــا ســـرش را بـــه زیـــر انداختـــه بـــود و چیـــزی منی گفـــت. 
اعرتاض هـــا بـــاال گرفـــت و نزدیـــک بـــود مجـــع بـــه هـــم بریـــزد. بزرگ ترهـــا پـــا در میانـــی 
کردنـــد کـــه صـــرب کنیـــد، ببینیـــم خـــودش چـــه می گویـــد. طـــرف در هنایـــت شـــرمندگی 
شـــروع کـــرد کـــه دوســـتان مـــن را ببخشـــید... دســـت خـــودم نبـــود... راســـت می گوییـــد، 
مالحظـــه مشـــا را نکـــردم... اعـــرتاض و انتقـــاد مشـــا کامـــال وارد اســـت... مـــن خـــودم را 

مقصـــر مـــی دامن... بـــاور کنیـــد، ســـعی می کنـــم جـــربان کنـــم... 
دیگران قبول منی کردند و اعرتاض ها ادامه داشـــت. باالخره بعضی دوســـتان واســـطه 
شـــدند کـــه چـــه فایـــده دارد... حـــاال کـــه اتفـــاق افتـــاده... دوســـتمان هـــم اشـــتباهش را 

قبـــول کـــرده... بگذاریـــد شـــب یلدامیـــان خـــراب نشـــود... و بی انـــار هـــم می شـــود. 
خالصـــه، مهـــه بی خیـــال ماجـــرا شـــدند و قـــرار شـــد هـــر کـــس غزلـــی یـــا بیتـــی از حافـــظ 
ــن بیـــت را  ــتان ایـ ــد. یکـــی از دوسـ ــعری خوانـ ــر کـــس شـ ــد. هـ ــر دارد، خبوانـ در خاطـ
خوانـــد کـــه »گفتمـــش سلســـله زلـــف بتـــان از پـــی چیســـت/ گفـــت حافـــظ گلـــه ای از 
دل شـــیدا می کـــرد«. دوســـت دیگـــری گفـــت کـــه مـــن ایـــن بیـــت را بـــه شـــکل دیگـــری 
هـــم شـــنیده ام. گفتنـــد تـــو خبـــوان و او مصـــراع دوم را این طـــور خوانـــد کـــه »گفـــت 
حافـــظ گلـــه ای از شـــب یلـــدا می کـــرد«. مهـــه قبـــول داشـــتند کـــه شـــکل اول بـــه زبـــان 
حافـــظ نزدیک تـــر اســـت امـــا قـــرار شـــد بـــا اجـــازه حافـــظ، مهـــه بـــا هـــم بیـــت را بـــه شـــکل 

دوم خبوانیـــم! و شـــب یلـــدا بـــه پایـــان رســـید. 
چنـــد روزی گذشـــته بـــود کـــه بعـــد از هواخـــوری معمـــول و ســـاعت ناهـــار، ســـر و 
صـــدای زیـــادی از یکـــی از ســـلول ها شـــنیده شـــد. مهـــه سراســـیمه بـــه ســـلول مذکـــور 
رفتنـــد. یکـــی از زندانیـــان کـــه زوردارتـــر از بقیـــه بـــود، دســـتربدزننده بـــه انارهـــا را گوشـــه 
ســـلول گـــری آورده بـــود و بـــا مشـــت قدرمتنـــد خـــود، بـــه قـــول خـــودش، او را حـــال آورده 

بـــود. 
دوســـتان، بی توجـــه بـــه موضـــوع، مهاجـــم را بـــه شـــدت مـــورد اعـــرتاض و انتقـــاد قـــرار 
دادنـــد کـــه ایـــن وحشـــی بازی ها یعنـــی چـــه... و ایـــن قلدر بازی هـــا هیـــچ توجیهـــی 

نـــدارد... و ایـــن کار خشـــن و بی ادبانـــه اســـت... 
خورنـــده انارهـــا ســـرش را زیـــر انداختـــه بـــود و 

بـــه کســـی نـــگاه منی کـــرد. مهاجـــم بـــه او 
زل زده بـــود و می گفـــت کـــه راســـت 

وحشـــیانه  مـــن  می گوییـــد... کار 
بـــود... مـــن احساســـاتی شـــدم... 

و  نبـــود...  خـــودم  دســـت 
انگشـــت نشـــانه اش را به مست 
تـــکان مـــی داد و  آن بیچـــاره 
می گفـــت کـــه ان شـــاء اهلل دیگـــر 

منی کنـــم...!  تکـــرار 

چند این شب و خاموشی؟ وقت است که برخیزم 
وین آتش خندان را با صبح برانگیزم

سایه
وحشـــی...  ســـفید  اســـب  می آمـــد  و  می کشـــید  شـــیهه 
نـــوای خـــوش  بـــر برگ هـــای ســـرد خـــزان  ســـم ضربه هایـــش 
و خرم زندگـــی را می نواخـــت. از ســـد ســـترب زمـــان گذشـــته 
بـــود، از درازنـــای تاریـــخ، در شـــط پرشـــوکت و شـــکوه شـــب 

بـــه پیـــش می آمـــد، بـــه دل هـــا، بـــه خانه هـــا، اســـب ســـفید وحشـــی.
چـــه راه درازی پیمـــوده بـــود، می آمـــد، هـــر ســـال می آمـــد در درازتریـــن شـــب ســـال 

می آمـــد... می شـــکافت شـــب را و تاریکـــی را اســـب ســـفید وحشـــی. 
شـــعله زیبـــای امیـــد را فـــروزان مـــی دارد و خســـتگان و شـــب زدگان را بـــه بیـــداری و 

نویـــد روز و نـــور بشـــارت می دهـــد اســـب ســـفید وحشـــی.
یلـــدا اســـب ســـفید وحشـــی در خورجینـــش مائـــده هبشـــتی یاقوتـــی انـــار را در 
پوسته ای ســـرخ و پوششـــی ســـپید پیشـــکش می کنـــد و هندوانـــه گلگـــون را در 
لباســـی ســـبز هدیـــه می دهـــد. بـــا رســـیدنش گـــرد هـــم می آییـــم، شـــب ســـیاه را زیبـــا 
می ســـازمی و بـــه صبـــح و خورشـــید می رســـانیم و می خواهیـــم فلـــک را ســـقف 

بشـــکافیم و طرحـــی نـــو درانـــدازمی...
آتشـــی  می ماندنـــد...  بیـــدار  یلـــدا  شـــب  در  الـــربز  دامنـــه  در  مـــا  نیـــاکان 
برمی افروختنـــد و شـــادان و پای کوبـــان شـــب را بـــه رشـــته مهر، بـــه نـــور و روز و 

می رســـاندند. خورشـــید 
یلـــدا نویـــد نـــور اســـت و زادروز خورشـــید. در اوج ســـیاهی بـــا دمیـــدن ســـپیده 
ســـحری خورشـــید از پشـــت کوه هـــا و میـــان دریاهـــا بـــاال می آیـــد، ســـیاهی پایـــان 
می یابـــد و روز آغـــاز می شـــود. پـــس از آن از طـــول شـــب کاســـته می شـــود و بـــر 
عمـــر روز افـــزوده، تـــا نـــوروز کـــه زمـــان روز و شـــب برابـــر می شـــود، تعـــادل هبـــاری 
و هنـــگام عـــدل و داد فرامی رســـد. در زیباتریـــن حلظـــه هســـتی زمـــن و زمـــان بـــه 
هـــم گـــره می خورنـــد... زمـــن می گـــردد و می چرخـــد... ســـالی نـــو و روزی نـــو 
آغـــاز می شـــود... نـــوروز... یلـــدا زمـــان را و زمـــن را بـــه عمـــو نـــوروز می ســـپرد 

و مـــی رود...
فرزنـــدان ایران زمـــن... هـــر کجـــا کـــه باشـــند ایـــن دو رویـــداد را گرامـــی می دارنـــد 
و گـــرد هـــم می آینـــد... پـــدران مـــا کـــه بـــا طبیعـــت پیونـــدی یگانـــه داشـــتند، تقـــومی 
طبیعـــی را بـــرای زمـــان و زندگـــی برگزیدنـــد و مهـــگام و مهـــراه بـــا گـــردش روزگار بـــذر 
شـــادی را پراکندنـــد. در درازتریـــن و ســـیاه ترین شـــب ســـال بـــه نـــور دل بســـتند و 

کف زنـــان و پای کوبـــان ســـرود هســـتی را ســـر دادنـــد:
ای سایه سحرخیزان دلواپس خورشیدند

زندان شب یلدا بگشامی و بگریزم
دوستان من: یلدا شب شوق عشق است... شب نور و شور و شادی...

تاریکـــی مبانـــد... منانـــد... بـــرود... نـــرود... بیایـــد... نیایـــد. چـــه غـــم کـــه از دل 
تاریکـــی خورشـــید زاده می شـــود. یلـــدا شـــب پـــریوزی پاکـــی و روشـــنایی و زیبایـــی 

اســـت بـــر پلشـــتی و تاریکـــی و زشـــتی.
دل  زایش ســـپید نور  بـــه  شـــب  ســـیاه  تاریکـــی  دل  شـــب... در  ز  مهراســـیم 
ــه شـــب دراز اســـت و ســـحر  ــم کـ ــم و بدانیـ ــاور کنیـ ــاورمی... بـ ــان بیـ بنـــدمی... امیـ

نزدیـــک اســـت.
در ایـــن خـــاک پـــاک... بـــر زبـــر ایـــن زمـــن ســـبز و زیـــر ایـــن آمســـان آبـــی... هـــر 
کجـــا کـــه ایرانـــی باشـــد... بـــا مهـــه دردهـــا و داغ هـــا و بیدادها امشـــب گرامی 

داشـــته می شـــود... ســـر می رســـد و می آیـــد اســـب ســـفید وحشـــی.
را گرامـــی  یلـــدا  شـــب  »رم«  در  و ســـرد  پرســـوز  شـــبی  در  پیـــش...  ســـال ها 
داشـــتیم... مجعـــی بـــودمی... دوســـتانی ایرانـــی و ایتالیایـــی...  خـــرد و بـــزرگ... 
کوچـــک و کالن... شـــب شـــاد خوشـــی بـــود... دوســـتان و پســـرامن )امیـــد و 
نویـــد( از ســـر مهـــر خواســـتند کـــه قصـــه یلـــدا را بـــاز گـــومی... ســـخنانی گفتـــم.

بـــه ســـنت مرســـوم خواســـتند کـــه از شـــاعر عاشـــق حضـــرت حافظ فالـــی بگـــریم و 
شـــعری خبـــوامن و ترمجـــان آن را بـــرای یـــاران ایتالیایـــی بازگـــومی، پذیرفتـــم، دیـــدگان را 
بســـتم، دیـــوان حافـــظ را گشـــودم... مشع هـــا در میـــان نـــور قرمـــز انـــار و هندوانـــه 

سایه روشـــنی جادویـــی آفریـــده بودنـــد.
حضـــرت حافـــظ از میـــان پـــرده شـــب 
بـــه درآمـــد، رخ منـــود، درخشـــید و 

خواند:  
شـــب  ظلمـــت  حـــکام  صحبـــت 

یلداست  
نور زخورشید خواه بو که برآید  

شـــعله  و  زیبایـــی  نویـــد  مهـــواره 
شـــادی جهـــان بـــر جانتـــان روان، 
دلتـــان پرمهـــر و پرنـــور و دریایـــی... 
شـــبتان گـــرم  و پـــر امیـــد و پرشـــور 

و یلدایـــی...   
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چیست این سقف بلند ساده 
بسیار نقش؟
 محسن باغبان

در جایی دور و نزدیک به این جا، که منی دامن 
کجاست، دوست من جناب سرزنش آخرین 
نفس هایش را بر سر دوستی گذاشت و سر بر 
بالن مرگ هناد. حاال دیگر می دامن چرا خواجه 
آن روز آن طور سرگران بود و شیخ سعدی به چه 
منظور آمده بود. نامه آخر او را گذاشته ام جلومی 
و مکرر در مکرر می خوامن و غصه می خورم. اگر 
می دانستم این طور می شود جلویش را می گرفتم به هر حنوی بود، ولی 
می گویند منی شد که بتوامن. شیخ سعدی ساعت ها سخن گفت در لزوم 
مرگ او و خواست که به نظر و خواستش احرتام بگذارم و گفت که او 
از روز خنست می دانسته برای مهیشه می رود و امیدی به بازگشتش 
نیست. چرا و چگونه و به چه منظور، منی توامن بگومی. هنی شده ام از 

بیانش. باید سربسته مباند ماجرا مهن طور. 
حاال جناب اطمینان آمده است این جا. البته گاهی هم می رود. منتظر 
است انگار که دست از غصه خوردن بردارم. زیاد حرف منی زنیم. 
خودش هم به مشتاقی و مهجوری می گذراند و نگران است. من هم 
نگرامن. مهه موضوع این است که من باید زنده مبامن تا مهه زنده مبانند. 
من زنده بودمن را به مهه آنان مدیومن. به مهه شان بدهکارم. بیش از مهه 
به جناب سرزنش. چه دوست نازنینی بود! خاطراتش در ذهنم می آیند 
و می روند و با هر یادی نکته تازه ای به مغزم می رسد. مهیشه می گفت: 
بفهم ُمرده! زندگی را پیدا کن ُمرده! درست زندگی کن ُمرده! خیلی ها 
باید مبریند تا تو زنده مبانی ُمرده!... یکی از آن خیلی ها هم خودش بود. 

من با این غم چه کنم آخر؟
دنیا جای عجیبی است. آدم منی داند این تقلب احوال بر چه قرار است 
و چه معمایی است این چرخ گردون. مهن قدر معلوم است که »زین 
معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست«. وقتی چیزی منی دانیم، چه 
توقعی هست کار درست را اجنام دهیم؟ وقتی مرده امی چطور می توانیم 
زندگی را بیابیم؟ هر کاری بکنیم ریشه در جهالتی و مرگی دارد و کار 
از سر مرگ و جهل گرچه رمجا بالغیب درست از آب دربیاید ارزشی 
ندارد. »آدمی را برت از علت نادانی« هست؟ شیخ سعدی فرموده 

است نیست. بر من هم تقریبا مسلم است این نکته.
چندی پیش، در میانه مصیبت، دوستی آمده بود مرا به نصیحت گرفته 
بود و گله های مشفقانه می کرد که چرا زندگی ات را بسامان منی کنی و 
ازین آشفته دلی و پریش حالی دست برمنی داری و اخل؟ هم مترین شکیبایی 
و دهان قرصی بود برامی و هم دل نداشتم دل مهربانش را بشکنم. هیچ 
نگفتم و فقط نگاه کردم. از سکومت هم رجنید. گفتم: »مرکب سودا 
جهانیدن چه سود/ چون زمام اختیار از دست رفت«؟ گفت: تو را 
چه می شود آخر؟ گفتم: هیچ! »به جرب در کف نااختیار خویشتنم«. 
گفت: چرا عاقل منی شوی و این مهه غم چرا بر خود روا می داری؟ 
گفتم: »نشان راه سالمت ز من مپرس که عشق/ زمام خاطر بی اختیار 
من دارد«. گفت: جل اخلالق! عاشق شده ای؟ زن دیگری می خواهی 
بستانی؟ گفتم: نه به جان عزیزت! چرا توهم می زنی آخر؟ »به چه کار 
آیدم ز گل طبقی«؟ گفت: من این حرف ها را منی فهمم، ولی از دست 
می روی اگر مهن طور ادامه بدهی. گفتم: چه باک؟ »هبرت از من صد 
هزار از دست رفت«. گفت: آدمی تا زنده است باید زندگانی کند َمرد! 
مگر خودت باور نداشتی که باید کیف کرد؟ گفتم: روزی باور داشتم، 
امروز نه آن روز است دیگر، »بیم جان کاین بار خومن می خورد، ور 
نه این دل چند بار از دست رفت«. هرچه گفت، دم گرمش در آهن 
سردم نگرفت. آخراالمر، رجنیده رفت. آزردن دوستان جهل است؛ این 
درست، ولی دیگر توانی برای گزاردن حق  دوستی ندارم. گفتم: »برق را 
در خرمن مردم متاشا کرده است/ آن که پندارد که حال مردم دنیا خوش 
است«. »آتش بگری تا که بدانی چه می کشم/ احساس سوخنت به 

متاشا منی شود«. نفهمید. من هم رجنیدم.
روزهای فراوان است ملومل. من منی دامن وقتی در چهار ماهگی روح در 
من دمیدند در رحم مادر، چه حالی داشتم، ولی جناب اطمینان 
می گوید حامل مشابه مهان حال است. یک دوره است که باید طی 
شود. مهه زندگی دوره است. حتی سرزنش هم دوره بود. حتی خود 
من هم دوره ام. جناب اطمینان هم دوره است. در فهم این دوره ها به 
دوران افتاده مغزم و فقط سرم گیج می رود. چه مسئولیت خطریی را 
پذیرفتیم از سر نادانی! چه غلطی کردمی وقتی گفتیم: قالوا بلی. جناب 
اطمینان می گوید آن موقع می فهمیدمی چه می گوییم، حساب فراموشی 
و غفلت را نکرده بودمی و طبیعتمان را هم دستکاری کرده اند و کرده امی، 
وگرنه یک دانه گندم هم شرایط ما را دارد. زیر خاک تریه پنهان می شود 
و دوباره جوانه می زند و قد می کشد و به بار می نشیند و به خاک 
بازمی گردد. می گوید گندم منی داند نامش گندم است ولی از علم 
مکنون درون خودش هبره می برد برای گندم شدن، ما می دانیم چیستیم 
و مهن باعث می شود به علم درومنان دسرتسی نداشته باشیم. می گوید 
حاال باید چراغ های دانش های ضروری را هم خاموش کنی تا روشن 

شوی. باید مدتی با چراغ خاموش زندگی کنی... 

 سیاه مشق/ زَفزَفات الکرگدنیه عن رَفرَفات العرفانیه 

»زندانی الس 
لوماس«
کارلوس فوئنتس
ترمجه عبداهلل 
کوثری
نشر ماهی
1391
وقتی ترمجه ای از 
عبداهلل کوثری 
روبه روی آدم 
باشد بی تردید 
کتاب خوبی 
خواهد بود. وقتی 
نویسنده کتاب 
هم کارلوس 
فوئنتس باشد 
دیگر منی توان 
در خوب بودن 
کتاب شک 
کرد. کتاب 
»زندانی الس 
لوماس« داستان 
زندگی نیکوالس 
سارمینتو 
مریزا بنویس 
ساده ای است 
که در انقالب 
مکزیک و هرج 
و مرج های بعد 
از آن رئیسش 
را لو می دهد و 
یک شبه اموالش 
را تصاحب 
می کند و در 
عمارت او تکیه 
بر ختت می زند و 
به یکی از افراد 
بانفوذ منطقه 
تبدیل می شود. 
غافل از این که 
این راه صد 
ساله را یک شبه 
رفنت عواقبی 
برایش در بر 
خواهد داشت. 
از مجله این که 
در عمارت 
خودش حمصور 
می شود و دیگر 
نه می تواند از 
عمارت خارج 
شود و نه حتی 
می تواند مهامجان 
را از قلعه اش 
بریون کند.

گفت وگو/ آیین درویشـی

قصه هایی که مادرم به من آموخت
گفت و گو با جمال میرصادقی درباره نیاز انسان به قصه و داستان

ـــه قصـــه از کجـــا نشـــات می گیـــرد.  ـــه نظـــر شـــما نیـــاز انســـان ب  ب
در کل چـــرا از قدیـــم و ندیـــم انســـان بـــا قصـــه و داســـتان انـــس و 

الفـــت داشـــته اســـت؟ 
را  قصـــه  بـــا  آن  تفـــاوت  و  داســـتان  تعریـــف  بایـــد  اول  نظـــرم  بـــه 
بـــه  انگلیســـی  در  و  اســـت  معنـــای کلـــی  یـــک  داســـتان  بدانیـــم. 
  )short story( داستان کوتاه ،)tale( قصه ،)story(داستان
ــا بـــه طـــور کلـــی علـــت  ــیم می شـــود. امـ و رمـــان)romance( تقسـ
این کـــه مـــردم بـــه داســـتان عالقه منـــد هســـتند جنبـــه ســـرگرم کنندگی 
آن اســـت. ایـــن عاملـــی اســـت کـــه در متـــام انـــواع داســـتان وجـــود 
بـــزرگ ادبـــی  دارد. ادوارد مورگان فورســـرت، داســـتان نویس و منتقـــد 
انگلســـتان، معتقـــد اســـت مهـــه چیـــز طـــی دورانـــی کـــه انســـان گذرانـــده، 
ــد اســـت  ــرده اســـت. او معتقـ ــتان، تغیـــری کـ ــه داسـ ــز نـــگاه او بـ ــه جـ بـ
مهـــان توجهـــی کـــه انســـان ابتدایـــی بـــه داســـتان داشـــته و مهـــان عالقـــه 
مهچنـــان پابرجاســـت و تغیـــریی نکـــرده. او می گویـــد وقتـــی انســـان 
ابتدایـــی - بـــرای مثـــال - یـــک مامـــوت را می کشـــت و بـــر آتـــش 
می پخـــت، مهـــان ماجـــرا را بـــرای دیگـــران تعریـــف می کـــرد و گاهـــی 
نیـــز بـــا اغـــراق آن را درمی آمیخـــت. فورســـرت بـــر ایـــن بـــاور اســـت 
کـــه در طـــول تاریـــخ متـــام نیازهـــای بشـــری، بـــه جـــز نیـــاز بـــه داســـتان 
نوشـــنت و داســـتان شـــنیدن، تغیـــری پیـــدا کرده انـــد و ایـــن از زمانـــی 
کـــه انســـان خـــود را شـــناخت تغیـــریی نکـــرده اســـت. او می گویـــد 
ای کاش می شـــد مســـائل دیگـــری مثـــل درک حقیقـــت یـــا اشـــعار 
عاشـــقانه جانشـــن داســـتان شـــود امـــا این گونـــه نشـــده و مهـــواره نیـــاز 
بـــه داســـتان وجـــود داشـــته اســـت و دارد. بـــه نظـــر مـــن، آن عاملـــی کـــه 
انســـان را بـــه طـــور عـــام بـــه مســـت داســـتان ســـوق می دهـــد، بـــدون هیـــچ 
قیـــد و شـــرطی، عامـــل ســـرگرم کنندگی آن اســـت. داســـتان انســـان را 
از زندگـــی واقعـــی جـــدا و بـــه نوعـــی او را از خـــود بـــریون می کنـــد. ایـــن 
خصوصیـــت اســـت کـــه در ذات انســـان اســـت و تغیریناپذیـــر اســـت. 

ایـــن ویژگـــی قصه هاســـت کـــه آن هـــا را  بـــه نظـــر شـــما  پـــس   
مانـــدگار و وابســـتگی انســـان را بـــه خـــود حفـــظ کـــرده اســـت؟ 
بلـــه. در تعریـــف قصـــه هـــم آمـــده اســـت: قصـــه، نقـــل وقایعـــی اســـت 
کـــه بـــا بیـــان آن وقایـــع، کنجـــکاوی آدم حتریـــک می شـــود و ایـــن ســـوال 
را در ذهـــن او اجیـــاد می کنـــد کـــه »بعـــد چـــه می شـــود؟« مهـــن شـــبکه 
اســـتداللی، قصـــه را بـــه وجـــود مـــی آورد و ایـــن تفـــاوت آن بـــا پرینـــگ 
داســـتان اســـت؛ یعنـــی بـــه دنبـــال دلیـــل مســـائل نیســـت. بـــرای مثـــال، 
وقتـــی در قصـــه ای می گوینـــد شـــاه ُمـــرد و بعـــد ملکـــه ُمـــرد، کســـی بـــه 
دنبـــال دلیـــل نیســـت و خماطب هـــا بیشـــرت ســـراغ ادامـــه ماجـــرا می رونـــد. 
در قصه هـــای قـــدمی عمومـــا عامـــل چرایـــی مطـــرح نبـــود. یعنـــی مـــواردی 
و صرفـــا  منی شـــد  آورده  آن  بـــرای  خاصـــی  دلیـــل  و  می شـــد  ذکـــر 
یک جـــور روایـــت بـــود در صورتـــی کـــه عامـــل اساســـی داســـتان های 
امـــروز مهـــان عامـــل چرایـــی آن هاســـت. مشـــا منی توانیـــد بـــدون دلیـــل 
موضوعـــی را بیـــان کنیـــد. اگـــر می گوییـــد فالنـــی ُمـــرد، بایـــد دلیـــل 
قانع کننـــده بـــرای خواننـــده داشـــته باشـــید. در متـــام انـــواع داســـتان 
امـــروز ایـــن املـــان وجـــود دارد. بنابرایـــن، اســـتفاده از لفـــظ قصـــه بـــرای 
داســـتان غلـــط اســـت. جـــالل آل امحـــد یکـــی از کســـانی اســـت کـــه از 
لفـــظ داســـتان بـــرای قصـــه اســـتفاده می کـــرد؛ شـــاید بـــه دلیـــل ذهنیـــت 
مذهبـــی اش بـــود. امـــا بـــه هـــر حـــال، اســـتفاده از ایـــن لفـــظ بـــه جـــای 

یکدیگـــر درســـت نیســـت. 

 تفاوت بنیادین این قصه ها و داستان ها در چیست؟ 
 قصـــه یـــا مهـــان tale حکایت هایـــی هســـتند کـــه خصوصیـــت خـــرق 

قـــرار  ایـــن زمـــره  بیشـــرت در  مـــا  افســـانه های قدمیـــی  عـــادت دارنـــد. 
از  هـــم  ایرانیـــان  پـــری کـــه  و  جـــن  قصه هـــای  از مجلـــه  می گرینـــد، 
دیربـــاز انـــس و الفـــت خاصـــی بـــا آن هـــا داشـــته و دارنـــد. در ایـــن 
قصه هـــا خـــرق عـــادت رخ می دهـــد و کامـــال هـــم طبیعـــی اســـت. 
امـــروزه امـــا حقیقت ماننـــدی جانشـــن ایـــن خـــرق عـــادت در قصه هـــا 

شـــده اســـت. 
قصه هایـــی کـــه عمومـــا در گذشـــته رواج داشـــتند، از دو خصوصیـــت 
مهـــم برخـــوردار بودنـــد. یکـــی از آن هـــا مهـــن خـــرق عـــادت اســـت؛ 
یعنـــی چیزهـــای عجیـــب و غریـــب اتفـــاق می افتـــد کـــه بـــا دانـــش ذهنـــی 
ــاور می کردنـــد  ــا بـ انســـان آن روزگار قابـــل تطبیـــق بـــوده اســـت. آن هـ
کـــه مثـــال انســـان زبـــان پرنده هـــا را بلـــد باشـــد. مهچنـــن، مـــا هیچ وقـــت 
دارمی.  یـــک گزارشـــگر  و مهیشـــه  نـــدارمی  نویســـنده  نـــام  بـــه  کســـی 
بلندتریـــن قصـــه عامیانـــه ایرانـــی »امریارســـالن« اســـت کـــه می گوینـــد 
مربـــوط بـــه دوره اشـــکانی اســـت. کســـی کـــه ایـــن قصـــه را نوشـــته، از 
خـــود بـــه عنـــوان گزارنـــده و گزارشـــگر - و نـــه خالـــق و داســـتان نویس 

- نـــام می بـــرد. 
عامـــل دیگـــری کـــه قصه هـــا را از داســـتان ها متمایـــز می کنـــد، ایـــن 
اســـت کـــه در قصه هـــا آدم هـــا آرمانـــی هســـتند. بـــه عبـــارت دیگـــر، 
خلـــق  صـــورت  بـــه  انســـان   از  نویســـنده  یـــا  الگوبـــرداری گوینـــده 
بـــه الگوبـــرداری  موجـــودات نیمه خـــدا و هپلـــوان اســـت و شـــباهتی 
دلیـــل  مهـــن  بـــه  نـــدارد.  انســـان  از  امـــروزی  داســـتان  نویســـنده های 
اســـت کـــه در قصه هـــای گذشـــته، عامـــل روانشـــناختی وجـــود نـــدارد. 
از  هپلوانـــی  داســـتان های  و  اخالقـــی  داســـتان های  اســـطوره ها، 
منونه هـــای ایـــن قصه هـــا هســـتند. در ایـــن قصه هـــا کلی گرایـــی حاکـــم 
اســـت. شـــخصیت ها کلی انـــد؛ یعنـــی یـــا منـــاد خوبـــی هســـتند یـــا منـــاد 
بـــدی و حـــد وســـطی وجـــود نـــدارد. روشـــنی بـــا تاریکـــی و ســـپیدی بـــا 
ســـیاهی می جنگـــد؛ خاکســـرتی هـــم وجـــود نـــدارد. یـــا مثـــال اهرمیـــن 
و اهورامـــزدا بـــا هـــم می جنگنـــد. مثـــال در قصه هـــا می گوینـــد شـــاهی 
ــرای ایـــن  ــم بـ ــر داشـــت؛ یکـــی بـــد و یکـــی خـــوب. دلیلـــی هـ دو پسـ
خـــوب  دیگـــری  و  اســـت  بـــد  آن  چـــرا  منی آورنـــد؛ منی گوینـــد  امـــر 
آدم هـــا،  از  الگوبـــرداری  امـــروزی،  داســـتان های  در  امـــا  اســـت. 
برخـــالف الگوبـــرداری آرمانـــی قصه هـــا، جنبـــه حقیقت ماننـــدی دارد. 
شـــخصیت هایی  از  امـــروز  داســـتان های  نویســـندگان  الگوبـــرداری 
اســـت کـــه مثـــل خودشـــان اســـت. جالـــب این کـــه ایـــن خصوصیـــات 
در قصه هـــای شـــرق و غـــرب مشـــرتک اســـت؛ یعنـــی مهـــان مـــواردی 
را کـــه مـــا مثـــال در »هـــزار و یـــک شـــب« می بینیـــم، در قصه  هـــای 

غربـــی هـــم می بینیـــم. 
بـــه  می آیـــد،  وجـــود  بـــه  اروپـــا  در  رنســـانس  از  بعـــد  تغیریاتـــی کـــه 
ــتان  ــه داسـ ــان بـ ــد انسـ ــد و دیـ ــتان را عـــوض می کنـ ــان داسـ کل، جریـ
دارای خصوصیـــت  داشـــت،  اخالقـــی  یـــا  اســـطوره ای  کـــه حالـــت 
روانشناســـی می شـــود بـــه طـــوری کـــه مشـــا حتـــی یـــک داســـتان کوتـــاه 
هـــم منی توانیـــد پیـــدا کنیـــد کـــه شـــبیه قصه هـــای گذشـــته باشـــد. دلیـــل 
ــده و  ــتان شـ ــناختی وارد داسـ ــد روانشـ ــه دیـ ــن اســـت کـ ــئله ایـ ایـــن مسـ
آن نـــگاه کلی گرایـــی قصـــه از بـــن رفتـــه اســـت. دلیـــل وارد شـــدن 
بـــوده  انقـــالب صنعتـــی  هـــم  بـــه داســـتان  خصوصیـــت روانشناســـی 
اســـت. بعـــد از انقـــالب صنعتـــی، طیف بنـــدی و طبقه بنـــدی دوران 
ــتان تغیـــری می کنـــد. اگـــر  ــته کال از بـــن مـــی رود و ویژگـــی داسـ گذشـ
بـــه قصه هـــای قدمیـــی در هـــزار و یـــک شـــب، جامع احلکایـــات یـــا 
حکایـــات ســـعدی نـــگاه کنیـــد، می بینیـــد کـــه فردیـــت در آن هـــا مطـــرح 
نیســـت. در داســـتان »رســـتم و ســـهراب« هـــم وقتـــی رســـتم، ســـهراب 
اســـت در  عـــام  ایـــن غمزدگـــی  امـــا  را می کشـــد، غمـــزده می شـــود 

  جمال میرصادقی را به جرئت می توان یکی از پرکارترین نویسندگان ایرانی دانست. او از کودکی قصه نویسی را شروع 
کرده و تا امروز - در 82 سالگی - بیش از 50 کتاب منتشر کرده است. برای داستان نویس پیر، انسان ها دو دسته 
هستند؛ یا داستان دوست دارند یا نه. دقیقا به خاطر همین موضوع، به خاطر همین باور، تصمیم گرفتیم در شماره ویژه 
داستان و قصه به سراغش برویم و پای حرف هایش بنشینیم. به اضافه اینکه میرصادقی آنقدر شیرین صحبت می کند که 
آدم حیفش می آید فرصت مصاحبه با او را از دست بدهد. علی ای حال خدمت ایشان رسیدیم و گپ زدیم و پرسیدیم 

چرا آدم ها در هر موقعیتی به داستان نیاز دارند. 
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اما نامه های خوب و 
پر مهر مشا. 

اول از مهه رفیق 
باصفا و قدمیی مان 

میثم رشیدی 
مهرآبادی نوشته 

است: 

»سالم 
ایام ربیع االول 
مبارکتان باد! 

تربیک دیگر برای 
چهل گام حمکمی 

که با کرگدن 
برداشتید و امیدوارم 
تا سال ها ادامه پیدا 

کند. 
چند روز پیش فکر 

می کردم بعد از 
کرگدن، انگار 

سه شنبه هامی رنگ 
دیگری گرفته اند. 

صبح زود به حسینیه 
صنف لباس فروش ها 

می روم و روز را با 
نوای زیارت عاشورا 
آغاز می کنم. بعد 
از آن یک نسخه 
روزنامه اعتماد و 

یک روزنامه دیگر که 
سه شنبه ها فیلم های 

مورد عالقه ام را 
مهراه خود می کند، 
سه شنبه هامی را رنگ 
می دهند و در پایان 
هم سالن سینما من 
را به دیدن یک فیلم 

با نصف قیمت 
مهمان می کند. 

برای یک هتران نشن 
که هرچه به اطرافش 
نگاه می کند، جز 
اسرتس و نگرانی و 
تالش برای کسب 
پول بیشرت چیزی 

منی بیند، این اتفاقات 
در یک روز تقریبا به 
معجزه شبیه است. 
یادم می آید قبل تر 
پنجشنبه ها چنن 

حس و حالی 
داشت اما حاال 
خوشحامل که در 
میان هفته می توامن 
در حال و هوای 

اول از مهه باید یک دفرت 
می گرفتم که گرفتم. در مرکز 

شهر، در حمله ای قدمیی، 
در خانه ای قدمیی، زیرزمینی 
اجاره کردم و رفقای قدمیی ام 
را هم خرب کردم که بیایند. 
آمدند. جتارت منی خواستم 

بکنم. دنبال سود هم نبودم. 
مهن که از پس اجاره دفرت و 
حقوق بچه ها و خبور و منری 
خودم برمی آمدم، کافی بود. 

کارگزاران غیب قدرتشان 
این قدر بود که بتوانند دو، 
سه تا کار آبرومند به دفرت 

بفرستند. هر چند »نسبت 
مکن به غری که این ها خدا 
بکند«. بر منکرش لعنت. 

خدا را صد هزار مرتبه شکر. 
دفرتمان راه افتاد. زیرزمن 
بود، اما بی صفا نبود. به 
خصوص این که فهمیدم 
قبل از من و دوستامن، 

پریمردی صاحب نفس مقیم 
این زیرزمن بوده. یک 

گوشه ای مثل پستو، خنزر 
پنزرهای پریمرد هنوز بودند. 

صاحبخانه گفته بود به 
این ها کار نداشته باش. من 

هم نداشتم. اما یک بار 
که خواستیم برای سوسک 
مسپاشی کنیم، جمبور شدم 
کار داشته باشم. دفرت ما 
هیچ عیبی ندارد و خنواهد 
داشت اال سوسک. هیچ 

مسی به این موجودات 
باستانی کارگر نیست، هیچ 
لنگه دمپایی هم حریفشان 
منی شود. مردهای دفرت البته 

باهاشان کنار آمده اند؛ 
مهزیستی مساملت آمیز. مهن 
که دست به خوردنی هامیان 

نزنند کافی ا ست. اما 
خامن ها نه... بگذرمی. داشتم 

خمتصر اثاث جامانده از 
مستاجر قبلی، مهان پریمرد 

صاحب نفس را جابه جا 
می کردم که متوجه چیزهای 
عجیب و غریبی شدم. چند 

نسخه کتاب خطی، اما 
نه کهنه، توجهم را جلب 

کرد. از آن ها مهم تر، چند 
کاغذ دستنویس هم بود که 

نتوانستم خودداری کنم و 
خنوامنشان. فکر کردم نامه اند 

اول، ولی نامه نبودند. 
توضیح یک چیزهایی بود 

که عجیب و غریب می منود. 
سر درمنی آوردم ازشان. 

البه الی این کتاب ها باور 
منی کنید اگر بگومی خمتصر 

ابزار بنایی هم دیدم؛ کمچه، 
تیشه، مششه، تراز، زمبه، 

ریسمان و... پرگار هم اگر 
می دیدم، شک منی کردم که 
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بکشـــد،  را  پســـرش  پـــدری  اگـــر  امـــروز  حالـــی کـــه 
عکس العملـــش می توانـــد بـــه چندیـــن شـــکل باشـــد؛  
یکـــی دیوانـــه می شـــود، یکـــی خوشـــحال می شـــود و 
دیگـــری بی تفـــاوت از کنـــار کاری کـــه کـــرده اســـت، 
عبـــور می کنـــد. ایـــن وجـــه فـــردی اســـت کـــه امـــروز 
در داســـتان ها بـــه آن توجـــه و مطـــرح می شـــود و در 

قصه هـــا نبـــوده اســـت. 

 در طـــول تاریـــخ مـــردم ایـــران همیشـــه بـــا قصـــه و 
ـــا  داســـتان انـــس و الفـــت خاصـــی داشـــته اند. موالن
مضامیـــن مهـــم عرفانـــی و فلســـفی را در قالـــب 
داســـتان بیـــان می کنـــد و حتـــی بیهقـــی تاریـــخ را 
ــتان روایـــت می کنـــد. ســـعدی هـــم  ــه شـــکل داسـ بـ
مضامیـــن اخالقـــی را بـــا داســـتان بـــه مخاطـــب ارائـــه 

می دهـــد. بـــه نظـــر شـــما دلیـــل ایـــن امـــر چیســـت؟ 
مـــا  داســـتانی  ادبیـــات  در  حنلـــه  دو  ببینیـــد، مهیشـــه 
ایـــن دو، قصه هایـــی  بـــوده اســـت. یکـــی از  مطـــرح 
اســـت کـــه فقـــط وجـــه قصـــه بودنشـــان مهـــم اســـت. از 
آن مجلـــه »مســـک عیـــار«، »حســـن کـــرد شبســـرتی«، 
»داراب نامـــه » و یـــا »اســـکندرنامه« اســـت. مهیشـــه 
هـــم کســـانی بوده انـــد کـــه بـــر ســـر گـــذر، ایـــن قصه هـــا 
را بـــرای مـــردم تعریـــف و پـــول مجـــع می کرده انـــد. در 
یونـــان باســـتان هـــم ایـــن نـــوع قصه هـــا دیـــده می شـــوند. 
این کـــه تراژدی هـــا و محاســـه ها از دوران باســـتان بـــرای 
بـــه مهـــن دلیـــل اســـتفاده  یـــادگار مانده انـــد،  بـــه  مـــا 
از قالـــب قصـــه اســـت. امـــا شـــق دیگـــری هـــم بـــرای 
قصـــه وجـــود دارد. بزرگانـــی بوده انـــد کـــه اندیشـــه های 
واالیـــی داشـــته اند و از عالقـــه مـــردم بـــه قصـــه هـــم 
آگاه بوده انـــد، پـــس آن هـــا از عامـــل قصـــه بـــرای بیـــان 
حمتوایـــی کـــه قصـــد داشـــته اند ارائـــه دهنـــد، اســـتفاده 
کرده انـــد. مـــن در کتـــاب »ادبیـــات داســـتانی« هـــم 

گفتـــه ام کـــه قصه هـــا از کجـــا نشـــات می گرینـــد. 
کارکردهـــای قصـــه متفـــاوت اســـت. گاهـــی قصه هـــا 
بـــرای شـــاهی تعریـــف می شـــوند کـــه قـــرار اســـت از 
آن هـــا پنـــد و انـــدرز بگـــرید. معمـــوال حکیمـــی آگاه 
ــه می دانـــد  ــاه جـــوان وجـــود دارد کـ ــار یـــک شـ در دربـ
اگـــر امـــری را بـــه شـــکل مســـتقیم بـــه شـــاه جـــوان و 
مغـــرور بگویـــد، او خشـــمگن می شـــود، بنابرایـــن پنـــد 
و اندرزهایـــش را در قالـــب قصـــه می ریـــزد و بـــرای شـــاه 
تعریـــف می کنـــد. موالنـــا هـــم مهـــن رویـــه را بـــه کار 
گرفتـــه و واالتریـــن مفاهیـــم عرفانـــی را در قالـــب قصـــه 
تعریـــف کـــرده اســـت. وقتـــی موالنـــا داســـتانی عاشـــقانه 
کنیـــزک،  داســـتان  مهـــان  مثـــل  می کنـــد،  تعریـــف 
منظـــورش بیـــان مضامینـــی ورای داســـتان اســـت امـــا 
عشـــق در داســـتان های امـــروزی عینی تـــر و زمینی تـــر 

مطـــرح می شـــود و منظـــور خـــود عشـــق و انســـان های 
عاشـــق اســـت و نـــه چیـــز دیگـــر. 

 دربـــاره خودتـــان حـــرف بزنیـــم؛ این کـــه اولیـــن 
بـــود و چطـــور شـــد  بـــا قصـــه کجـــا  مواجهه تـــان 

شـــدید؟  داســـتان نویس 
ایـــن مواجهـــه در کودکـــی اتفاقـــی افتـــاد و بنیـــاد ذهنـــی 
مـــن بـــه کلـــی عـــوض شـــد. کالس چهـــارم را متـــام کـــرده 
بـــودم کـــه بـــه وجـــه جـــذاب داســـتان و قصـــه پـــی بـــردم. 
مهیشـــه مادرم شـــب ها و ظهرها موقع خواب برای من 
قصـــه می گفـــت. روزی مـــادرم اختالفـــی بـــا مادربزرگـــم 
پیـــدا کـــرد و قهـــر کـــرد و از خانـــه رفـــت. غمـــزده بـــودم؛ 
ــد  ــه تعریـــف کنـ ــرامی قصـ ــه بـ ــارم کـ ــادرم در کنـ ــود مـ از نبـ
عمیقـــا غمگـــن بـــودم. یـــادم اســـت کـــه ظهـــر تابســـتان 

بـــود و هـــوا بـــه شـــدت گـــرم. انبـــاری داشـــتیم کـــه وســـایل 
زائـــد را آن جـــا نگـــه می داشـــتیم. آن جـــا جعبـــه ای دیـــدم 
کـــه کنجـــکاوی مـــن را برانگیخـــت. بـــه ســـراغ آن رفتـــم 
و در آن کتابـــی پیـــدا کـــردم کـــه ورق هایـــش زرد شـــده 
بـــود. روی آن نوشـــته بـــود »امریارســـالن«. کتـــاب را 
برداشـــتم و بـــه زیـــر ســـایه کاجـــی رفتـــم و آن را ورق 
زدم. ابتـــدا عکس هـــای کتـــاب مـــن را جـــذب کـــرد. 
دیوهایـــی داشـــت کـــه روی سرشـــان شـــاخ بـــود و اســـبی 
کـــه از دریـــا بـــریون آمـــده بـــود. شـــروع بـــه خوانـــدن آن 
کـــردم. لغت هـــای ســـختی داشـــت کـــه آن هـــا را از 
عمـــه ام می پرســـیدم. وقتـــی خوانـــدن آن قصـــه  را متـــام 
کـــردم، متعجـــب شـــدم؛ کامـــال غصـــه نبـــود مـــادرم را 
فرامـــوش کـــرده و در قصـــه غـــرق شـــده بـــودم. بعـــد بـــرامی 
ســـوال شـــد کـــه چـــه چیـــز ایـــن کتـــاب این قـــدر بـــرای 
مـــن جالـــب بـــوده کـــه مـــن را از غـــم و غصـــه رهانیـــده. 
پیـــش خـــودم فکـــر کـــردم قصـــه چیـــز خیلـــی خوبـــی 
اســـت کـــه می توانـــد غم هـــای مـــا را از بـــن بـــربد و ای 
کاش مـــن هـــم می توانســـتم چنـــن قصـــه ای بنویســـم. 
مهـــن باعـــث شـــد قصه هایـــی را کـــه مـــادرم بـــرامی تعریـــف 
ــرای  ــود، بـ ــان نبـ ــه آموزگارمـ ــاعاتی کـ ــود، در سـ ــرده بـ کـ
مهکالســـی هامی تعریـــف کنـــم. بعـــد هـــم کم کـــم بـــه فکـــر 
مجـــع آوری و نوشـــنت آن هـــا افتـــادم. در مقطـــع دبریســـتان 
معلممـــان کـــه عالقـــه مـــرا بـــه مجـــع آوری ایـــن قصه هـــا 
 دیـــد، از مـــن پرســـید چـــرا خـــودت قصـــه منی نویســـی؟ 
گفتـــم منـــی دامن در مـــورد چـــه چیـــزی بنویســـم. معلمـــم 
گفـــت مهـــن اتفاقاتـــی را کـــه در زندگـــی خـــودت رخ 
می دهـــد، بنویـــس. گفتـــم چنـــد شـــب پیـــش در حملـــه مـــا 

دزد آمـــده بـــود و او گفـــت مهـــن را بنویـــس. 
ــه خوانـــدن کتـــاب امریارســـالن باعـــث  ــه این کـ خالصـ
دنیـــای  قصه هـــا،  دنیـــای  شـــوم  متوجـــه  مـــن  شـــد 
قشـــنگی اســـت کـــه در آن، آدم ســـرگرم می شـــود و 

می کنـــد.  فرامـــوش  را  غصه هایـــش  و  غـــم 

حضـــور  آن هـــا  در  کـــه  ادبـــی  محافـــل  از   
داشـــته اید، بگوییـــد. بـــه نظـــر شـــما، وجـــود ایـــن 
چـــه  داســـتان خوانی  دوره هـــای  و  ادبـــی  محافـــل 
ـــان داستان نویســـی داشـــته  ـــد در جری نقشـــی می توان

باشـــد؟ 
فقـــط  نویســـنده  می کننـــد کـــه  فکـــر  مـــا  در کشـــور 
دوران  در  مهیشـــه  باشـــد.  داشـــته  اســـتعداد  بایـــد 
کودکـــی و جوانـــی مـــن ایـــن را می شـــنیدم کـــه اســـتعداد 
قصه نویســـی موهبتـــی اســـت کـــه بـــه کســـی داده شـــده 
و بـــه دیگـــری داده نشـــده اســـت. واقعیـــت ایـــن اســـت 
کـــه اگـــر ایـــن تصـــور را بـــاور کنیـــم، بایـــد از خـــود 
بپرســـیم چـــرا مثـــال در کشـــورهای خارجـــی ایـــن مهـــه 

داســـتان نویس خـــوب هســـت و در ایـــران نـــه.  آیـــا ایـــن 
موهبـــت تنهـــا بـــه آن هـــا داده شـــده اســـت؟ واقعیـــت 
ایـــن اســـت کـــه می شـــود داستان نویســـی را یـــاد گرفـــت. 
اولـــن بـــار در آمریـــکا و بعدهـــا در مهـــه جـــای دنیـــا 
حبـــث آمـــوزش داستان نویســـی مطـــرح شـــد. دقیقـــا مثـــل 
موســـیقی و نقاشـــی و خطاطـــی، داســـتان نوشـــنت هـــم 
ــای  ــا حمفل هـ ــی مـ ــد. در دوران جوانـ آمـــوزش می خواهـ
داســـتان خوانی وجـــود داشـــت کـــه البتـــه ابتدایـــی بودنـــد. 
خودمـــان بـــا چنـــد نفـــر از دوســـتامنان کـــه متاســـفانه 
و  می شـــدمی  مجـــع  نیســـتند،  مـــا  مجـــع  در  اکثرشـــان 
نظـــر  مهدیگـــر  دربـــاره کار  و  می خوانـــدمی  داســـتان 
مـــی دادمی. کالســـی وجـــود نداشـــت و از کتاب هـــای 
هـــم خـــربی  امـــروز در زمینـــه داستان نویســـی  تئـــوری 
نبـــود. داســـتان هامی را اغلـــب آن جـــا می خوانـــدم؛ گرچـــه 
اکثرشان را پاره کردم و دور رخیتم چون خیلی ابتدایی 
بودنـــد. بعدهـــا یـــاد گرفتیـــم کـــه خالقیـــت را می تـــوان بـــا 
آمـــوزش پـــرورش داد. در دانشـــگاه شـــیکاگو جلســـات 
داستان نویســـی بزرگـــی برگـــزار می شـــد - کـــه هنـــوز هـــم 
ــته ها بـــه  ادامـــه دارد - و مهـــه دانشـــجویان از متـــام رشـ
ایـــن کالس هـــا می آمدنـــد و بـــه طـــور فشـــرده آمـــوزش 
داستان نویســـی می دیدنـــد. فرانـــک اوکانـــر کتابـــی بـــه 
نـــام »صـــدای تنهـــا« دارد کـــه راجـــع بـــه داســـتان کوتـــاه 
اســـت. در مقدمـــه ایـــن کتـــاب، او بـــه مهـــن موضـــوع 
داســـتان  می شـــود  می گویـــد کـــه  و  می کنـــد  اشـــاره 
خصوصیـــات  داســـتان،  اســـاس  و  اس  داد.  یـــاد  را 
روانشناســـی اســـت. مشـــا دو نفـــر را پیـــدا منی کنیـــد کـــه 
از نظـــر روانشناســـی یکســـان باشـــند. لـــذا هـــر کـــس 
می توانـــد ذهنیـــت خـــود را در داســـتان تعریـــف کنـــد 
و معلـــم هـــم چارچوب هـــای آن را آمـــوزش می دهـــد. 
را  آن  می تـــوان  امـــا  داد  یـــاد  را  خالقیـــت  منی شـــود 

پـــرورش داد. 
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او در یک ساعتِی جنوب تورنتو زندگی می کند و 
من در دو ساعتِی مشال غرب. معرفت به خرج 
می دهد و در جایی وسط راه قرار می گذارد. قبال در 
امییلش گفته که برای رفنت به ایالتی مثل نیوفوندلند در 
شرقی ترین حدود یا آلربتا در زمنی های پست غرب 
باید پروانه  آ ن جا را بگریم. به او گفته ام که پروانه  انتاریو، 
یعنی مهنی استان خودمان را یکی، دو هفته ای گرفته ام 
اما او تذکر می دهد که در نیوفوندلند موضوعات به این سرعت حل و فصل 
منی شوند. به اجنمن دندانپزشکان نیوفوندلند امییل می زمن؛ جوابی منی گریم. 
گفت وگو قرار است در یک کافه شکل بگرید. کافه را بعد از یک ساعت 
 Chapterِ و نیم رانند گی پیدا می کنم؛ جزئی از یک کتاب فروشی زجنریه ای
است. چهل و پنج دقیقه فرصت دارم. در کتاب فروشی می چرخم و 
می چرخم. هزاران هزار کتاب، هزاران هزار نویسنده و آدم هایی که روی 
صندلی ها نشسته اند و ورق می زنند. بعضی از کتاب هایی را که باید به زودی 
خبوامن، پیدا می کنم. منی شود دل کند. هر خبش کتاب فروشی به اندازه  یک 
شهرکتاِب ما کتاب در خود جا داده. چند بار به کافه سر می زمن و برمی گردم. 
آدمی که شبیه عرب ها باشد و به دندانپزشک هم خبورد، پیدا منی کنم. امسش 
انگلیسی است مثال ِجفری اما یک  بار اسم اصلی اش را نوشته و می دامن 
عرب است. حدس زدن قیافه ای که منتظر آدم است، سخت ترین خبش 
مصاحبه است. یک  وقتی منتظر یک آدم سرد و گرم چشیده  جاسنگنی 
هستی و با مردی جوان روبه رو می شوی، یک وقتی منتظر مردی با کت و 
شلوار و کراوات هستی و با آدمی که کاله بیس بال بر سرش گذاشته مواجه 
می شوی و البته گاهی منتظری که طرف حسابت خامن باشد و آقا از کار 
پالتوی  با  تاس  و  تپل  مردی  می نشینم.  و  درمی آید. خسته می شوم 
خوش دوخت و مشکی از کافه آمبیوه می گرید. بنی متام آدم هایی که در کافه 
نشسته اند سراغ جوانی هندی می رود که آن طرف تر نشسته و به کامپیوترش 
مشغول است. می شنوم که مرد هندی می گوید: »نه. من نیستم.« مرا 
می بیند. دست تکان می دهم. دست می دهیم و در جایی دنج تر می نشینیم 
می کند.  حالل  را  آمبیوه اش  از  خبشی  لب  به  ِنی  او   و 

-  می دانی کجا می خواهی بروی؟
- بله. 

- خب بگو ببینم.
- دو ساعت رانند گی از هانوور تا تورنتو. یک ساعت معطلی در فرودگاه. 
 سه ساعت و نیم پرواز به سنت جان و دو ساعت رانند گی تا مطب مشا. 
- درست است. می دانی من یک  وقتی کجا کار می کردم؟ حدس هم 

 .Goose Bay منی زنی؛
جایی که او می گوید، »خلیج غاز« است؛ یک  جایی در مشالی ترین نقطه  
زمنی. دکرت جعفر که امسش را کرده ِجفری و به من هم می گوید نام امشایل را 
برای خودم انتخاب کنم، ماهی یک هفته می رفته خلیج غاز. درآمدش بسیار 
خوب بوده اما در شهر روباه و خرس و گوزن هم مثل سایر شهروندان رفت 

و آمد می کرده اند. 
- حاال می خندی ولی من عکسشان را توی موبایل دارم. خرس و روباه 

را می گوید. 
- فروشگاهی مثل این جا ندارد. فروشگاه واملارت دارد یا فود بیسیک. 
سوله های بزرگی هست که مهه  چیز می فروشد. درآمدش؟ اما درآمدش 
فوق العاده است. من ادامه ندادم. ماهی یک هفته می رفتم و درآمدش 
اما پنجاه سامل است. سه تا هم بچه دارم. ضمن  اما...  کافی بود. 
 این که من شب های تورنتو را دوست دارم. این شلوغی و این مردم را. 
آن طور که جفری می گوید، درآمدی که در نیوفوندلند انتظارم را می کشد 
خوب به نظر می رسد. اما من که دنبال پولش نیستم. رنج اصلی من 
بیکاری  است. برخی دوستان گفته اند که در مهنی انتاریو هم می شود به 
قدر کفایت پول درآورد اما من که از مطب های نزدیک به خانه سرخورده 
شده ام و انگار حتما باید برای کار در طول هفته دور از خانه و زندگی 
باشم، ترجیح می دهم جایی بروم که بریزد. در اینرتنت جست وجو کرده ام. 
دندانپزشکان ایرانی در جایی مثل نیوفوندلند هم فراوانند. تا به حال به هر 
شهر کوچک و بزرگی رفته ام، بدون استثنا با نام یک دندانپزشک ایرانی 
مواجه شده ام؛ مهکارانی که به علل زیادی مشتاقند برای دیگران کار کنند؛ 
دیگران و نه مهوطنان. دندانپزشک عراقی هم نصاحیی مشابه دارد. اما 
مهچنان بر انتخاب اسم امشایل اصرار می ورزد و من خودم را در لباس فرم 
 ارتش رایش سوم جتسم می کنم. »بی خیال دکرت. امشایل هم شد اسم؟« 
بریون می آییم. قرار است من چند روزی به این پیشنهاد فکر کنم. هشت ساعت 
سفر در سه کورس. از مهان حلظه که از کافه بریون می آمی، به آن فکر می کنم. 
حرف هامان را زده امی. درباره  درصد پیشنهادی و طریقه گرفنت پروانه  نیوفوندلند. 
حتی بر سر به روز کردن جتهیزات مطب هم حرف زده امی. اما من باید چند روز 
 دیگر هم فکر کنم. بریون کافه، آئودی اش را نشامن می دهد. »خوشگله. نه؟«  
»آه، یک تازه به دوران رسیده  دیگه.« با خودم می گومی. بعد می گوید که 
یک شاسی بلند هم در خانه دارد و بعد اضافه می کند که در جایی مطبی را 
پیش خرید کرده. او هم در این کشور تازه وارد است و چهار سال پیش از من 
 آمده. اما از حلنش خوشم منی آید؛ آن طوری که می گوید »آئودی ام را ببنی.« 
به خانه برمی گردم و فکر می کنم هشت ساعت در سه کورس؛ اتومبیل، 
 هواپیما، اتومبیل. هر هفته منی شود رفت و آمد. نه، هر هفته منی شود. 
 دو روز بعد امییل می زمن؛ تشکر می کنم و عذر می خواهم. جوامب را می دهد: 

»برای مشا و خانواده هبرتین ها را آرزو دارم. با احرتام جفری«  

دندانپزشک عراقی

»فاشیسم«
کوین پامسور

ترمجه علی 
معظمی
نشر ماهی
1388

فاشیسم کلمه ای 
است که در هر 
فرهنگی معنا و 
مصداق هایی 
یکسان دارد 
و انسان های 
فاشیست در 
مهه جای دنیا 
یافت می شوند. 
ولی به واقع 
کلمه فاشیسم 
چه معنایی دارد؟ 
این لغت از کجا 
آمده؟ در چه برهه 
زمانی به وجود 
آمده؟ مهه این 
سوال ها در کتاب 
»فاشیسم« 
کوچک جواب 
داده شده است. 
ذکر این که 
فاشیسم مجع 
تضادهاست 
و مهه ستیز ها 
و خمالفت ها و 
محایت های تند 
و تیزش از مسائل 
و آدم ها چه 
سریی را طی کرده 
است در این 
کتاب آمده. این 
کتاب از جمموعه 
کتاب های 
خمتصر مفید نشر 
ماهی است 
که جلدهای 
دیگر آن با 
عناوین »فلسفه 
سیاسی«، 
»جامعه شناسی«، 
»هنر معاصر«، 
»تاریخ« و... 
مهگی در قطع 
پالتویی چاپ 
شده اند و با وجود 
حجم کمشان 
بسیار کامل و 
جامع به تشریح 
عناوین ذکر شده 
می پردازند.

بشنوید ای دوستان این داستان

خروس
گفتند این خروس نیست، بالى جان است و دارد روزگارمان را سیاه 

می کند و تا او در این حیاط می چرخد، کسی از ما آسایش ندارد

هنوز حدس و گمان هامیان به جاىی نرسیده بود که شروع 
کرد به قوقوىل قو و دیدمی جوجه اى که ما تا حاال 
منى دانستیم مرغ است یا خروس، خروس است. باریکه 
گوشت سرخ زبرى از الى پرهاى فرق سرش نیش زده 
بریون و دم به دم با آن صداى کال و نابالغش حیاط را 

مى گذارد روى سرش. 
مثل هر بانگ نابالغ دیگرى یک چیز آزاردهنده اى در 
صدایش بود که حمال است موجودى در آن حال و هوا خود متوجهش بشود 

و تنها دیگرانند که آن را مى فهمند. 
ما - جز یک بار که آقاجان مرغى خرید آورد خانه که به ناگاه افتاد به قوقوىل قو 
و مادر هول هوالن مرغ را گرفت، زد زیر چادر و برد منى دانیم کجا سر به 
نیستش کرد که گوشتش حرام است و مرغى که قوقوىل قو کند شوم - هیچ وقت 

مشکلى با هیچ مرغ و خروسى نداشتیم. 
او خوش خوشان براى خودش مى گشت و ما چیزى از آب و دانه برایش کم 
منى گذاشتیم. روز به روز بال و پر مى گرفت، بانگ وقت و ىب وقت مى زد، 
ُدم قوس و قزحى اش را تاب مى داد و دانه برمى چید. النه اى هم داشت سر 
حیاط، گرم و نرم که هر چند وقت یک بار مادر متیزش مى کرد؛ کاه هاى کهنه 

را مى کشید بریون و کاه تازه به جایش مى رخیت. 
هنوز تاج سرش نصفه نیمه بود که دیدمی به کفشدوزکى که در کاسه ى آب 
افتاده، نوک مى زند و با تکان گردن، آب منقار خیِس غضب آلودش مى پاشد 
به صورت من و شکوه که دورادور ایستاده بودمی به متاشا. چشم خندامنان به 
خشم جوجه خروس بود و چشم گریامنان به کفشدوزک بیچاره اى که دست و 
بال مى زد، کم کمک از تقال مى افتاد و دایره هاى ریزآب در نقطه اى که مرکز 
آن مهان حشره ى زیباى غریق بود، آرام مى گرفت. خروس اما هنوز خشمناک 
بود و غیظش را با نگاه یک ورى  که به من و شکوه و کفشدوزک ىب جان 
مى انداخت، نشان مى داد. مهان حلظه احساس کردمی که این تازه خروس با متام 

خروس هاىی که قبل از آن دیده امی، فرق دارد. 
شکوه گفت: »شاید روى ختمى که از آن بریون آمده، اژدها خوابیده.« 

من گفتم: »شاید هم خروس الرى ست!« 
هنوز زردى ُتکش نرفته بود که براى خودش جا مشخص کرد. سنگى بود توى 
حیاط از قدمی و ندمی. کسى به یاد نداشت سنگ از کى آن جاست یا به چه 
دردى مى خورده است. نیمى از آن در خاک بود، نیمى در هوا. حجمى 
گرد و سیاه، مثل سنگ پا پرآبله، مثل تشت گود. این سنگ مرتفع ترین جا در 
حیاط بود و خروسه براى خواندن، فضله انداخنت و نظاره کردن آن جا را براى 

خود انتخاب کرده بود. 
روزگار بر مهن منوال مى گذشت و ما اوقامتان خوش بود. گاه گدارى دور از 
چشم آقاجان، سر به سر خروس تازه سال مى گذاشتیم و از خشم و خروش 
کودک وارش مى خندیدمی. خوش قد و باال بود و عضله هاى قرص و حمکمى 

داشت. 
اولن بار شکوه را زد. من کنار پنجره بودم. شکوه از در آمد توى حیاط و 
داشت براى خودش آواز مى خواند. حواسش نبود و من یکهو خروس را دیدم 
که بال گشود، خیز برداشت، ناغافل پرید و با جفت پاهایش خواباند پشت 

شکوه و غیه  پریوزمندانه اى کشید. 
شکوه ُهل شد، ترسید. کیف مدرسه را انداخت زمن، دوید و بنا کرد به 
گریسنت. من پریدم توى حیاط، فریاد کشیدم و آفتابه را برداشتم و او انگار 
منتظر بود. پرهاى گردنش را سیخ کرد، گارد گرفت و شروع کرد با آفتابه 
جنگیدن. چنان گرد و خاکى راه انداخت که دیدم حریفش نیستم و االن 
است که بپرد و چشم و چارم را کور کند. آفتابه را انداختم، کیش کیش گویان 
عقب رفتم، چپیدم توى دهلیز و در را از پشت بستم. اما هنوز صداى خروس 
مى آمد که پشت در ایستاده بود، با زبان جوجه خروسى بد و بریاه مى گفت 

و حریف مى طلبید. 
ما توى اتاق حمبوس بودمی و از پشت پنجره خروسى را نگاه مى کردمی که 
یک دفعه شیطان رفته بود زیر جلدش. خاک باغچه را چنگوله مى زد، کرمى را 
مى کشید بریون، با نوکش مى انداخت باال و زیر پا هلش مى کرد. انگار آن کرم 
ما بودمی که زیر پا له و لورده مى شد و آن خط و نشان ها براى من و شکوه 

بود که مى کشید. 
سر ظهر که مادر با زنبیل پر از بازار برگشت، خروسه یک راست پرید و با 
نوکش، عدل گذاشت وسط پیشاىن مادر و عصر که پدر از سر کار برگشت، 
خروس توى قفسى بود که از ته انبار بریون کشیده و رو به راهش کرده بودمی. 
مادر سر شام گفت: »جیک دان این پرنده ى چشم سفید را پاره نکردم من! 

از صبح تا شام آب و دانش بده، چلغوزش را متیز کن، این هم مزد دستم!« 
پدر گفت: »جّنمشان مهن است! َجنگره نباشد خروس، خروس نیست!« 

مادر گفت: »پس یک طاق نصرت هم ببند براش وسط حیاط. َترسانک 
آورده براى ما.« 

پدر گفت: »حاال تو چرا تالىف غوره را سر کوره درمى آورى؟ انداختمش توى 
قفس دلت خنک نشد؟« 

شب را ندانستیم چطور گذشت. من چشم هامی پرخواب بود و توى تاریکى، 
گاه غرولند خروس را مى شنیدم که آکنده از خشم و نارضایىت بود. 

مهان روز اول حساىب خودش را ناکار کرد. آن قدر با کله کوبید به تور سیمى که 
خون از کاکلش راه افتاد و غروب ناى برخاسنت نداشت؛ اما هنوز از جوش 
و جال نیفتاده بود. هر کس نزدیک قفس مى شد، پر سیخ مى کرد و نیم باىل 
مى گشود. بعد دیگر عادت کرد به قفس. مهان جا آب و دانش را مى خورد، 
دور خود مى گشت، خاک را مى چکولید و بانگ ىب وقت مى زد. هر کس 
هم از حیاط رد مى شد، کله مى پراند به تور سیمى و قدقد راه مى انداخت. اما 
یکى، دو هفته که گذشت، دیگر نه از کله زدن خربى بود، نه پر سیخ کردن 
و نه گردن کشیدن. ىب حوصله و بدعنق مى نشست و با چشمى خنودى که 
منى شد از توى آن افکارش را خواند، نگاه مى کرد. مهان وقت ها آقاجان گفت 
که خروسه ادب شده است و آدم باید دلش از سنگ باشد که بگذارد چنن 

پرنده ى رعناىی توى قفس بپوسد. 
آقاجان که دِر قفس را باز کرد، خروسه ناباورانه ایستاد. به نظر الغر و تکیده 
مى رسید. یک ورى نگاهى به ما انداخت که پشت آقاجان پناه گرفته بودمی. 
یک پایش را از قفس بریون گذاشت و پاى دیگرش توى هوا، زیر شکم، 

خوابیده ماند.
آقاجان با دست ما را عقب زد و گفت که زبان بسته چشمش از آدمیزاد 

ترسیده، و خودش براى خروس نوچ کشید.
خروس پاى دیگرش را هم گذاشت زمن، سر تا پاى آقاجان را نگریست و با 

احتیاط رفت میان علف هاى توى باغچه.
ما روى پله ى دهلیز ایستاده بودمی. آقاجان با چشم هاى مشتاق خروس را میان 
علف هاى باغچه سری مى کرد که داشت بال به هم مى زد، نوک به برگ ها 
مى پراند، چینه دان جلو مى داد و گردن مى کشید. بعد انگار که چیزى یادش 
افتاده باشد، پرید روى سنگ سیاه پرآبله، گلو پرباد کرد و از ته حلق قوقوىل قوى 

غراىی سرود. 
ما مى ترسیدمی هنوز و چند روزى با احتیاط به حیاط رفتیم. شکوه سیىن چاى 
را برمى داشت و مثل سپر مى گرفت جلو صورتش و من آبگردان مسى را که 

اگر به کله ى فیل مى کوبیدى، مى خوابید زمن. 
خروسه با حتقری نگاه به ما مى انداخت، مى رفت روى سنگ و سر به آمسان 

سرود فتح مى خواند. 
کم کم آب ها از آسیاب افتاد و دیدمی که خروس دیگر آن خروس کوىل 
سابق نیست و هر کس سرش به کار خودش بود. اما یک روز ظهر که از 
مدرسه برگشتیم، مادر را دیدمی که دمغ نشسته روى پله ى دهلیز، پیشاىن اش 
چن افتاده، با درماندگى خروس را نگاه مى کند که مست و ملنگ میان 
 بوته هاى باغچه ُدم ِتلو مى دهد و مى چرخد. بعد ىب ىب را دیدمی آن ور نشسته

توى دهلیز و حرف مى زند. 
ما با دیدن ىب ىب بال درآوردمی و ىب توجه به چهره ى ناراحت مادر، کیف و 

کتاب ها را پرت کردمی گوشه اى و هر کدام از یک طرف گردنش آوخیتیم. 
ىب ىب مثل مهیشه صورت ما را بوسید، از جیب آرخالیقش چندتاىی نقل 
بیدمشک درآورد گذاشت کف دستمان و رو به مادر گفت: »بچه هم که 

بود، هر جا پرنده اى مى دید مى چسباند به جگرش.« 
مادر که ما میان حرف هاش سر رسیده بودمی، گفت: »آدم تو خانه ى خودش 

آسایش ندارد. نقل عالقه نیست، نقل ىب مالحظه گى ست!« 
ىب ىب گفت: »هر کس یک عیىب دارد مادر. خدا را شکر کن رحیم کفرتباز 
نیست. فکرش را بکن! رو پشت بون مردم... سرشکستگى و آبروریزى، شکوه 
و شکایت در و مهسایه ها. حاال هرچه هست، تو چاردیوارى خانه ى خودت 

است. آبروت حمفوظه!« 
من و شکوه از در دهلیز نگاه به خروس انداختیم که داشت به سایه ى لرزان 

برگ هاى روى دیوار مى پرید و توى گلو غرولند مى کرد. 
شکوه با ترس گفت: »مگر باز زده به سرش؟« 

مادر گفت: »کاش فقط به سرش مى زد این حرمله. هر روزم شده مثل مجعه، 
سیاه. انگار باباتان از صبح تا شام باال سرم ایستاده مهه اش ُغر به جامن مى زند. 
هر کارى مى کنم، بدش مى آید. منى خواهد جیک کسى توى خانه دربیاید. 

 داوود غفارزادگان 
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خودم، در کوچه 
پس کوچه های 
کرگدنی و با 

خیالپردازی های 
سالن تاریک سینما 

یک روز آرام 
و خوب داشته 

باشم... 
پی نوشت: 

یک تشکر ویژه 
از اهتمامتان 
به نامه هایی 

که با دستخط 
برایتان می فرستم. 
راستش آن نامه ها 

را می نویسم که 
فقط ذره ای از 

خستگی تان را رفع 
کند و بدانید در 
گوشه ای از این 

شهر شلوغ، کسی 
به یادتان هست. 

که البته مشا با 
کلیشه کردنشان، 
نامه ام را مهگانی 

می کنید و البته من 
را شرمنده... 

منی دامن من بی خربم 
یا گعده های 

کتاخبوانی دارد بی 
سر و صدا به کارش 
ادامه می دهد. اگر 
ممکن است خربم 
کنید. قرار بود من 

نفر اول این گعده ها 
باشم! 

بد نیست در مورد 
کتاب های برگزیده 
جایزه جالل هم 

مطالبی را به دوستان 
حوزه کتاب سفارش 

بدهید. برخی 
کارهای برگزیده 
این جایزه واقعا 

خواندنی اند؛ مثل 
»عاشقی به سبک 

ونگوگ« که این 
روزها در حال 

خواندنش هستم. 
راستی بابت معرفی 
کوتاه کتاب ها در 

حاشیه مست راست 
صفحات زوج هم 
باید تشکر کنم که 
کاری بس مهم و 

تاثریگذار است. 
شاد یتان مستدام« 

این کتاب ها و کاغذها و 
این آت و آشغال های بنایی 
مال فراماسون های قاجاری 
ا ست. اما نبود. اصال مال 

قاجار نبود. نه وسایل، 
نه کتاب ها و نه کاغذها 
هیچ کدام قدمیی نبودند. 
هنایت عمرشان بیست، 

سی سال بود. کتاب ها و 
کاغذها را نتوانستم که 

خنوامن اما از یک جایی به 
بعد اصال فهمیدم نویسنده 

هر که بوده، دنبال یکی 
می گشته که نوشته هاش را 
خبواند. یعنی حبث خیانت 

در امانت بالکل منتفی 
بود. او - هر که بود - به 
تفصیل یک چیزهایی درباره 
عامل غیب گفته بود و مکرر 
این بیت موالنا جالل الدین 
حممد را تکرار کرده بود که 

»یکی تیشه بگریید پی حفره 
زندان/ چو زندان بشکستید 

مهه شاه و امریید«. مهان 
شبش دوباره خواب دیدم 

و مهان پریمرد به خوامب آمد 
و این بار کمی مهربان تر 

گفت "گرفتی چی گفتم؟ 
نگرفتی..." 

چون منی خواهم قصه تعریف 
کنم، از شرح صحنه های 

خوامب می گذرم. یقینا 
این طور نبود که خبوامب و 
پریمردی ناشناس بیاید و 

مجله ای بگوید و برود. نه. 
خواب ها بیش از مجله های 
کوتاهی که نوشتم حرف 
برای گفنت داشتند. هم 

در مکتب یونگ، هم در 
مکتب ابن  سریین، خواب هامی 

مهم بودند و به من راه و 
چاه نشان می دادند. مسبلی 

که توی خواب هام تکرار 
می شد »تیشه« بود؛ شبیه 
مهان تیشه ای که البه الی 

وسایل مستاجر قبلی دیده 
بودم. از ذهنم گذشت 

نکند پریمرد خواب هام مهان 
مستاجر قبلی، مهان پریمردی 

ا ست که صاحب نفس 
بوده و نامه ها و کتاب های 

دست نویسش جا مانده. 
رفتم سراغ صاحبخانه. سراغ 

مستاجر قبلی اش را گرفتم. 
گفت هیچ از او خرب ندارد. 
امسش را در لیست متوفیات 
سرچ کردم، نبود. رفیقم که 

خربنگار اجتماعی یکی 
از روزنامه ها بود، امسش را 
در مراکز درمانی و تامن 

اجتماعی سرچ کرد، نیافت. 
صاحبخانه گفت: "مدت 
زیادی ازش خربی نشد. 

یک هفته است نتوانسته ام ِشرته جاروىی بکشم کف حیاط. 
زندگى مان شده پر از زرت و زبیل.« 

ىب ىب از حرف هاى مادر ترش کرد و سگرمه هاش تو هم 
رفت. اما شکوه با صداى بلند خندید و ما دیدمی از صداى 
خنده ى شکوه خروسه چنان قاه کشید که سکوت در 

حیاط افتاد. 
ىب ىب با دخلورى آشکار گفت: »قلق این زبان بسته ها را 

مى داند داداشم. حتمىن راه چاره اى پیدا مى کند براش!« 
مادر لنگه دمپاىی اش را از پا درآورد و با غیظ پرت کرد طرف 
خروس. خروس جا خاىل داد، جیغ کشید و پرید روى 

سنگ سیاه. 
مادر گفت: »مثل در و ختته به هم مى آیند. جفت و جورند 

با هم!« 
ىب ىب به یک ضرب قامت راست کرد، چادر چاقچورش را 

مجع و جور کرد و تند گفت: »من باید بروم!« 
مادر که یک دفعه متوجه شد ىب گدار به آب زده و پیش ىب ىب، 
ىب خود، زبان به گالیه از پدر گشوده، هول زده برخاست. من 
و شکوه هر کدام از دست هاى ىب ىب گرفتیم و اصرار کردمی 
که مثل مهیشه باید دو شب پیش ما مباند. و مادر زود چادر 
و روبند ىب ىب را از دستش گرفت، تا کرد برد توى اتاق مهماىن 
و با چادر ژرژت سفید گلدار که مهیشه براى ىب ىب مى آورد، 
برگشت؛ قاىل کوچک ِشندره را کشید روى پله ى دهلیز، کف 
دست روى آن کوبید و گفت: »تا مشا روى این خرسک 

نفس تازه کنید، من ناهار را آماده کرده ام!« 
من توى این مدت پره هاى گوشم داغ بود و انگار خون از 
آن ها مى چکید. سعى مى کردم چشمم توى چشم مادر 

نیفتد. و کسى خرب نداشت دیروز مجعه و چند روز 
پیش ترها مشت مشت کشمش به خروس خورانده ام 

که دوباره جنگره شود تا روزى اگر فرصىت دست 
دهد، خرومسان را با خروس الرى مجال که توى 

حمل به خروس ىب کله معروف بود، در بیندازم. 
مادر سفره را توى دهلیز انداخت، ىب ىب را 
نشاند روى هنالچه و بالش پشتش هناد. اما 
اگر قیمه پلو از گلوى من پاین رفت، قلیان 
بعد از غذا هم به ىب ىب چسبید. هر پکى 
که ىب ىب به ىن قلیان مى زد و آب کوزه را به 
قل قل مى انداخت، خروسه قاه مى زد، گردن 
مى پراند، نوک مى کوبید و تاج زبر کبودش را 

به رخ مى کشید. 
مهان شب گفتند ـ من ساکت بودم و احساس 

مى کردم پره هاى گوشم مثل دو قطره خون داغ 
غلیظ شره مى کشد پاین ـ این خروس نیست، بالى 

جان است و دارد روزگارمان را سیاه مى کند و تا او در 
این حیاط مى چرخد، کسى از ما آسایش ندارد. 

هرچه آن ها مى گفتند، آقاجان پشىت خروس درمى آمد و 
ىل ىل به الالش مى گذاشت. حاال ىب ىب به ظاهر با ما در 
یک جبهه بود و هتدید مى کرد که دیگر پا تو خانه ى برادر 

منى گذارد. 
پدر گفت: »چى کار کنم آجبى؟ راه نشان بده.« 

ىب ىب با ىن قلیان خال گوشىت پشت لبش را خاراند و هر 
راهى که پیشنهاد کرد به بن بست رسید. 

دست آخر گفت: »گوشتش چغرمه مى شود. به درد 
خوردن هم منى خورد زبان بسته!« 

را  پرنده هام  هیچ وقت گوشت  »من  درآمد:  آقاجان  و 
خنورده ام، خواهر!« 

نور چراغ افتاده بود به صورت ىب ىب و چند تار موى سفید 
روى خال گوشىت اش معلوم بود. 

ىب ىب رفت و ما هیچ راه چاره اى جنستیم. خروس به کار 
خودش بود، هر روز هبانه ى تازه اى مى گرفت و مدام به 
سیاهه ى کارهاىی که اجنام آن مایه ى دخلورى اش مى شد، 
افزوده مى گشت. کور و الل و کبود باید مى نشستیم تا 
خروس وقتش خوش بگردد. نه حق سرفه کردن داشتیم، نه 
بلند حرف زدن، نه آب دماغ گرفنت، نه هیچ چیز دیگر. به 
پرنده هاى حمل هم باید مى سپردمی جیک نزنند تا او گلو پاره 
نکند. آوازش هم بستگى به اوضاع داشت. اگر وضع بر 
وفق مراد بود، از ته گلویش صداى رضایت خبشى قل مى زد 
بریون؛ اگر نه، غیه  کشدارى مى کشید و نوک بر سیمان 

پله مى کوبید. 
ما منى فهمیدمی چرا باید چنن موجودى را حتمل کنیم و چرا 
باید نتوانیم در چاردیوارى خانه ى خودمان خوش باشیم و 
موجودى که روزى از ما مى خورد و در حیاط خانه ى ما 

مى گردد، چرا باید چنن زندگى مان را تلخ کند. 
آقاجان اما عالقه اش روز به روز به خروس بیشرت مى شد. 
مجعه ها که بیکار بود، با عرقگری رکاىب، سینه کش دیوار، جلو 
آفتاب مى نشست و غرق در رفتار خروس مى شد. خروس 

هم از قضا با آقاجان بد تا منى کرد و جز آب دماغ هاى 
مبسوطى که پدر مى گرفت، ایرادى به او نداشت. مهان 
مقدار که ما از دیدن او زهره مان مى رفت، او با دیدن آقاجان 

گل از گلش مى شکفت. 
کم کم حیاط خانه مان از جلوه و جال افتاد. کمرت پرنده اى 
روى تک درخت خانه مان مى نشست و کالغى اگر روى 
قرنیز باممان مى نشست، هنوز منقار باز نکرده، با شیون و 
شن خروس به پرواز درمى آمد. و اگر زنبور عسلى روى 
بوته ى گل سرخ کنار پاشویه مى نشست، معلوم نبود هرگز 

به النه اش بازگردد. 
و ما نفهمیدمی هبار کى گذشت. مهیشه با شکوه مى نشستیم 
زیر درخت گیالس و من گلربگ هاى شکوفه هاى گیالس را 
مى چسباندم روى ناخن هاى کوچک او و با نو به  نو شدن 
ابرها در آمسان، خواب هامیان پر از رویا مى شد. تابستان 
اگر گیالسى زمن مى افتاد، باید چشم چشم مى کردمی تا 
بتوانیم قبل از خروس برسیم سر وقتش و آن سال گوش هاى 
شکوه ىب گوشواره ى گیالسى ماند. ىب ىب هم کم کم پایش 
از خانه ى ما قطع شد و قلیان توى تاقچه را گرد و خاک 

گرفت. و من در عامل نوجواىن یادم رفت 
که گربه چه شکلى است 

روى  چطور  و 
جلو  دیوار 

هم 
درمى آیند و مرنو 

مى کشند و راه به مهدیگر 
منى دهند تا دخرتهاى اصغرآقا لنگه کفشى 

چیزى پرت کنند و بزنند زیر خنده و گربه ها هر کدام از راهى 
که آمده اند، در بروند. 

کم کم عادمتان شد زیر لب حرف بزنیم و بلند خندیدن از 
یادمان رفت. مادر هم هرچه داشت، رخیت توى دلش و 
شد مثل سایه. آمدن و رفتنش را کسى منى فهمید. پدر که 
فکر مى کرد اگر مهدمى براى خروس دست و پا کند، سر 
به راه مى شود، از کارش نتیجه اى نگرفت. هر بار که مرغى 
خرید آورد خانه، عصر جنازه ى آش و الشش را از میان 

علف ها پیدا کرد. 
گذشت و گذشت و ما دیگر زندگى گذشته از یادمان رفت 
تا پنج شنبه شىب که عروسى هاجر دخرت بزرگ اصغرآقا بود. 
از صبح در خانه مان کوفته مى شد. از هاجر بگری که قرار بود 
عروس بشود تا خامته ته تغارى شان دم به ساعت سرشان توى 
حیاط بود و با گفنت اقدس خانوم ىب زمحت... این ما بودمی که 
باید سرویس چیىن گل سرخ را مى رساندمی دم در یا کارد و 
چنگالشان کم آمده بود، باید جور مى شد و براى احتیاط - 
 این را خود اصغرآقا از پشت دیوار خواست - چراغ زنبورى ها

را نفت مى کردمی تا آماده و دم دست باشند و هزار چیز 
دیگر. 

پلوخورى ام را پوشیدم و رفتم حیاط. مادر  لباس  عصر 
داشت آخرین کوک هاى پریاهن شکوه را مى زد و من منتظر 
آقاجان بودم که رفته بود سلماىن. تاریک روشناى غروب 
بود. دست ها را گذاشتم توى جیب هاى شلوار، دور حیاط 

چرخیدم و گوش به جریجری کفش هاى نو دادم. ناگاه 
خروس را دیدم که ایستاده روى سنگ سیاه و غریب و 
سرگردان نگاه مى کند. به نظرم رسید پرهاش رخیته و تاج 
سرش سرخى چرک مرده اى پیدا کرده. نگاه به دور و بر 
انداختم. اثرى از پر رخیته نبود. روز هم خرب نداشتم بر 
خروس چه گذشته و چطور آن مهه آمد و رفت را طاقت 
آورده است. براى اولن بار فراموشش کرده بودم؛ هم من، 
هم دیگران. کسى از ما آن روز حرىف از خروس نزده بود یا 

به خاطر او دست به عصا راه نرفته بود. 
جا جا کردم که برود النه اش، نرفت. ایستاده روى سنگ 
ماند و من برگشتم اتاق تا یک بار دیگر خودم را با لباس هاى 
نو در آیینه ى قدى ببینم. از خانه هم که بریون مى رفتیم، 
خروس باز مهان جا بود. با گردن آوخیته انگار گوش به 

هیاهوى آن ور دیوار داشت. 
عروسى هاجر مثل هر عروسى دیگرى شلوغ پلوغ بود. 
خانواده ى داماد اهل بزن بکوب بودند. دوتا مزقانچى 
هم آورده بودند. یکى یک چشمش کور، یکى یک 
پایش شل. دوتاشان را کنار هم مى گذاشىت قدر یک 
آدم سامل منى شدند، اما دستشان گرم بود و نفسشان 
و  بودند  رُق کرده  قـُ را  باالخانه  خوش. 
اصغرآقا  دهلیز  چوىب  سقف 
پاهاى دوست هاى  زیر 

چروق  چرق  داماد 
سایه ى کمانچه زن  مى کرد. 
با سر مخیده و دست چرخان  کور 
از پشت پرده پیدا بود. آهنگى که مى نواخت، اولش 
غم زده بود - انگار زىن جوان در جاىی دور مویه مى کرد 
- بعد صداى کمانچه اوج گرفت، ریز و تند شد و 
من از حیاط صورت اصغرآقا را دیدم که یکهو بشاش 
شد و سر در گوش آقاجان چیزى گفت که هر دو 
خندیدند و پدر داماد که تا آن حلظه کنار آقاجان و پدر 
عروس ساکت نشسته بود، سیب سرخ درشىت برداشت 
و در دست چرخاند. و صداى ما پسرها که توى حیاط 

بودمی، مهنوا برخاست. 
شاید گناه از من بود و تقصری من بود که گذاشتم آن اتفاق 
بیفتد. چند بار صداى خروس را از پشت دیوار شنیدم که به 
ِخر ِخر افتاده بود. سرخوشانه زیر ریسه هاى المپ هاى رنگى 
مى دویدم و دهامن پر از شرییىن بود. شاید هم تقصری مهه بود 
که آن قدر تسلیم خواسته هاى خروس شدمی که چشم دیدن 
و گوش شنیدن را از دست داد و تنها ماند. راستش بعد از 

گذشت این مهه سال احساس خوىب ندارم. 
شب که عروس را به خانه ى خبت رساندمی و برگشتیم، 
دیدمی  را  آقاجان  بود که  صبح  نشدمی.  چیزى  متوجه 
که مچبک زده کنار النه ى خروس و شانه هاى افتاده اش 
مى لرزد. بیچاره اصغرآقا هم هیچ وقت نفهمید که براى 
اگر  افتاد.  قوز  او سر  با  از آن شب  بعد  آقاجان  چه 
غری  چون  بکند.  منى توانست  مى دانست، کارى  هم 
برایشان باید  و  داشت  دیگر  دخرت  شش  هاجر،   از 

عروسى راه مى انداخت.   
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معصومیت پرخطر
 آیدا مرادی آهنی 

 سیاه مشق/ چرا باید کالسیک ها را خواند  

نشســته بــود پاره یادداشــت ها را ورق مــی زد. 
یک کیســه ی بزرگ پر از یادداشــت های این 
مهه سال کتاب  خواندن. عادتی که از سرش 
و  ورق پاره هــا  آن  مهــه ی  بــن  و  منی افتــاد. 
کاغذهــا، چشــمش افتــاده بــود بــه خط هایــی 
کــه بعــد از خوانــدن کتــاب »چشــم زخم« 
نوشــته بــود. تیــر نوشــته بــود »چشــم زخم پــر 
بوآلــو تومــاس نارســژاک انتشــارات جهــان کتــاب«. و خط هــای 
زیرش را خواند. این که دکر »فرانسوآ روشل« از نداشنت امیان به 
معصومیت زندگی اش به طرف آن مست گوآ و »مریام« و درمان 
یوزپلنگش رفت برای این نبود که معصومیت مهســرش، »الیان«، 
مالل انگیزتر از ســکوت خانه و یکنواختی آن نقطه ی کیلومرها 
دورتــر از پاریــس بــوده؟ دکــر دامپزشــک بــه آن خانــه کــه بانویــش 
»مریــام«، خدمتــکارش »رونــگا« و در و دیــوارش پوشــیده بــا روح 
آفریقــا بــود، مــی رود تــا از مــالل امنیــت و معصومیــت جنــات یابــد. 
بی آن کــه بدانــد هیــچ جناتــی دائمــی نیســت. و انــگار او کــه بــرای 
درمــان »نی یه تــه«، یوزپلنــگ »مریــام« رفتــه بــود، بــه مهــان روح 
آفریقایی ویال مبتال می شود و پیوسته در مهان جا به دنبال درمان 

خودش می گردد. 
چنــد خــط بعــد دوبــاره نوشــته بــود: در اولــن دیــدار، »فرانســوآ«؛ 
»مریــام« از او می پرســد مشــا هیچ وقــت آفریقــا نرفتیــد؟ و دکــر 
جــواب می دهــد هیچ وقــت. و مریــام می گویــد حیــف، جاهــای 

دیگــه آدم خفــه می شــه. 
ایــن مجله هــا را بــا رنگــی دیگــر نوشــته بــود. و بــا مهــان رنــگ قبلــی 
زیــرش اضافــه کــرده بــود: و بــه نظــر می رســد از آن بــه بعــد هــر 
جایــی غــر از آن خانــه، بــرای دکــر »روشــل«ی کــه هرگــز آفریقــا 
را ندیده خفقان آور می شود و غرقابل مقایسه. از مهن نقطه، 
داســتان در دو خــط مــوازِی معصومیــِت مــالل آوِر »الیــان« و 
هــوس و وسوســه  دهلــره آوِر »مریــام« پیــش مــی رود و دکــر بــن 
ایــن دو، در رفــت و آمــد اســت. مهان طــور کــه بــن خانــه اش و 
خانــه ی »مریــام«؛ روی جــاده ی گــوآ کــه ایــن دو را بــه هــم وصــل 
می کنــد و اگــر عصرهــا کــه دکــر از پیــش »مریــام« برمی گــردد 
فقط چند ســاعت دیر به آن جاده برســد به  خاطر َمد زیر آب 
مــی رود و راه برگشــنت دکــر بــه خانــه اش را غرممکــن می کنــد. 
بــا  نــدارد. دکــر »روشــل«  از حــال دکــر  گــوآ دســت کمــی 
دوگانگــی اش مثــل مهــان جــاده،  اســر دســت جــزر و مــد اســت. 
چنــد ســطر بعــدی خــط خــورده. ســعی می کنــد خبوانــد و از بــن 
خط خوردگی ها این کلمات را تشخیص می دهد: معصومیت در 
رقابت با وسوســه؛ و وجدان در مقابل کشــمکش قرار می گرد. 
ســطر بعــد از خط خوردگــی انــگار از مهــن مجلــه ی خط خــورده 

نتیجــه گرفتــه شــده کــه نوشــته: 
و چــه خطــری باالتــر از معصومیــت؟ چــون آن جــا کــه معصومیــت 
شروع می کند به پیدا کردن راهی برای جنات خودش، آستانه ای 
را انتخــاب می کنــد کــه قدرتــش نــروی مقابــل را مثــل جــاده ی 
گــوآ در شــب، زیــر خــودش غــرق می کنــد. مهــان انــدازه کــه قــدرت 
طغیــان دارد، قــدرت پنهــان کــردن آن را هــم دارد. حتــی قــدرت 
انتقامــی کــه  بــا  این کــه »الیــان« می توانــد  وارونــه نشــان دادن. 
می گــرد »مریــام« را در حــد قاتلــی نشــان دهــد کــه ســعی دارد 
بــا کشــنت »الیــان«، »فرانســوآ« را بــرای مهیشــه از آن خــود کنــد. 

بعد زیرش نوشته بود: 
خطری باالتر از معصومیت هست؟ 

و جــوری کــه انــگار قــرار بــوده خــودش یــا بعدهــا کســی جــواب ایــن 
ســوال را بدهــد دو خــط خالــی گذاشــته. این طــور ادامــه داده کــه: 

و »فرانســوآ روشــل« در ایــن رقابــت کــه قــرار می گــرد، بــن دریــغ 
و ندامــت، احســاس گنــاه را بیشــر و قوی تــر درک می کنــد. 
وقتــی معصومیــت »الیــان« را می بینــد و بی تفاوتــی »مریــام« را 
بــرای کشــنت او. مهــن قــرار گرفــنت بــن دریغ هــا و ندامت هــا او 
را درســت موقــع رســیدن بــه حلظــه ای بــرای رفــنت و تــرک کــردن 
بــه مســت قتلــی ناخواســته ســوق می دهــد.  مهیشــه ی »الیــان« 
و چــه جالــب کــه مــکان قتــل مهــان جــاده ای اســت کــه حلظــه 
بــه حلظــه بیشــر زیــر آب مــی رود. مثــل خشــم »الیــان« وقتــی 
از معصومیــت دفــاع می کــرده. مثــل خشــم »فرانســوآ« وقتــی 
و  متنفــر می شــود  بی تفاوتــی »مریــام«  بــه خاطــر  از خــودش 
البتــه بی تفاوتــی خــودش نســبت بــه کســی کــه گمــان می کنــد 
می خواســته زنــش را بکشــد. »مریــام« را زیــر مهــان موج هــای َمــد 
تنهــا می گــذارد و زندگــی اش را بــه موج هــای قانــون می ســپرد کــه 
بــه گمــان خــودش او را بابــت انــکار معصومیــت جمــازات کننــد. 
یادداشــت را تــا می کنــد و برمی گردانــد تــوی کیســه. از خــودش 

می پرســد خطــری باالتــر از معصومیــت هســت؟ 

»تریسرتام 
شندی«
الرنس اسرتن

ترمجه ابراهیم 
یونسی
انتشارات جتربه
1378

وقتی یک 
کشیش دست 
به نوشنت 
داستان طنز 
بزند شاید 
حاصلش چیز 
به  درد خبوری 
نشود ولی وقتی 
الرنس اسرتن، 
کشیش قرن 
هفدمهی، در 
چهل سالگی 
دست به قلم 
می برد حاصلش 
می شود کتاب 
»تریسرتام 
شندی« 
که جزو 
شاهکارهای 
ادبیات جهان 
حساب می شود 
و خواننده را از 
خنده روده بر 
می کند. البته 
اشتباه نکنید. 
با یک منت 
سبک روبه رو 
نیستیم. کتاب 
طنز فاخری دارد 
و شخصیت 
داستان که به 
شرح زندگی اش 
مشغول است 
و خواننده را 
خماطب قرار 
داده است 
به هیچ وجه یک 
آدم معمولی 
نیست. این 
کتاب در ایران 
توسط نشر 
جتربه در دو 
جلد منتشر شد 
ولی در حاضر 
نایاب و کمیاب 
است.

در حـقـیقت شــرح حال ماســت آن

یـــک  پنجـــم. گفتـــم  تـــو کوچـــه  پیچیـــدم  تنـــد 
بعـــد  می کنـــم  ســـتاره  بـــا  ســـریع  خداحافظـــی 
می افتـــم دنبـــال بقیـــه کارهـــا. قـــرار بـــود عصـــر آن 
بفرســـتم  وانـــت  بـــا  را  پرت هـــام  و  خـــرت  روز 
مسنـــان، خـــودم هـــم دو روز بعـــد بـــروم. هبمـــن کـــه 
پایان نامـــه ام متـــام شـــد از دانشـــگاه آزاد مسنـــان 
برایتـــان  تدریـــس  زنـــگ زدنـــد گفتنـــد ده واحـــد 
گذاشـــتیم. اول مـــردد بـــودم، جـــواب نـــدادم. گفتنـــد اســـتادها خیلـــی 
تعریفتـــان را کرده انـــد اگـــر بیاییـــد مأموریتـــی حســـاب می کنیـــم. بـــرای 
شـــاید  مـــی آمی.  هســـت، گفتـــم  اســـاتید  خانه هـــای  هـــم  اقامـــت 
خودشـــان هـــم احتمـــال منی دادنـــد قبـــول کنـــم. زن هـــا معمـــوال مشـــکل 
خانـــه و خانـــواده دارنـــد ولـــی بـــرای مـــن اتفاقـــا از کار تـــوی هتـــران هبـــرت 
بـــود. کـــِم کمـــش این کـــه از غرغرهـــای مامـــان ســـر این کـــه زیـــاد کار 
نکـــن و تـــا نصفـــه شـــب بـــریون منـــان خـــالص می شـــدم. خـــودم و 
ــه یکـــی بـــود کـــه دل  ــتم و مهیشـ خـــودم، مهانـــی کـــه مهیشـــه می خواسـ

بسوزاند و نگذارد. 
کوچـــه  پنجـــم خیلـــی گشـــاد بـــود تـــازه وســـطش را هـــم منـــی دامن بـــرای 
آب یـــا گاز، کنـــده بودنـــد. گـــری افتـــادم. پشـــت ســـر ماشـــن بـــود، 
منی شـــد دور بـــزمن. متلک هـــای راننـــده ســـبیلوی پیـــکان پشـــت ســـری 
و  لب هـــا  تـــکان  از  بشـــنوم،  نبـــود  را الزم  زن هـــا  رانندگـــی  دربـــاره 
حـــرکات صورتـــش می شـــد فهمیـــد دارد چـــی بـــارم می کنـــد. آن قـــدر 
تنـــد کشـــیدم کنـــار کـــه وســـط متلک هـــا، دهانـــش بـــاز مانـــد. دِر راننـــده 
چســـبیده بـــه دیـــوار، پـــارک کـــردم و راه دادم رد شـــود. تـــا وقتـــی دور 
می شـــد تـــوی آینـــه، مـــرا نـــگاه می کـــرد. خـــودم از در مســـت کوچـــه 
تپـــه کاغـــذی کـــه  پیـــاده می شـــدم. از روی دنـــده رفتـــم روی  بایـــد 
روی صندلـــی کنـــاری درســـت شـــده بـــود. یـــک کپـــه از مقاله هـــای 
ایـــن چنـــدروزه  فاکتـــور وســـایلی کـــه  ژورنـــال مهندســـی مکانیـــک. 
ــه اضافـــه روزنامه هـــای چنـــد روز  ــان، بـ خریـــده بـــودم بـــرای خانـــه مسنـ
قبـــل کـــه فقـــط رســـیده بـــودم تیرتهایشـــان را تـــوی ترافیـــک خبـــوامن. 
آمـــدم پیـــاده شـــوم یـــادم افتـــاد چنـــد وقـــت اســـت یـــک جمموعـــه شـــعر 
فـــروغ گذاشـــتم تـــو داشـــبورد کـــه بیـــاورم بـــرای ســـتاره. الی کتاب هـــام 
پیدایـــش کـــرده بـــودم. فکـــر کـــرده بـــودم بـــه درد کـــی می خـــورد؟ یـــادم 
افتـــاده بـــود بـــه ســـتاره. دخرتی هایـــش بـــه شـــعر عالقـــه داشـــت. کتـــاب 
را دوره لیســـانس از کتابفروشـــی های خیابـــان انقـــالب خریـــدم. مهـــان 
ــم  ــا هـ ــور چیزهـ ــودم و از ایـــن جـ ــده بـ ــال شـ ــه اهـــل حـ ــد وقتـــی کـ چنـ
ــو مجـــع و جورهـــا دقـــت نکـــرده بـــودم کـــه تـــوی  می خوانـــدم. فقـــط تـ
صفحـــه ســـفید بعـــد از جلـــد، چنـــد خـــط نوشـــته مـــدادی هســـت. تـــازه 
تـــوی ماشـــن دیـــدم. زشـــت بـــود کـــه ایـــن جـــوری کتـــاب را بدهـــم بـــه 
ســـتاره. تـــو ماشـــن هـــم تنهـــا چیـــزی کـــه پیـــدا منی شـــد، پاک کـــن بـــود. 
یادداشـــت ها خـــط خـــودم بـــود، ریـــز و کـــج و کـــج، پایـــن صفحـــه؛ 
احتمـــاال چیزهایـــی کـــه آخـــر شـــب، وســـط خوانـــدن شـــعرها یـــادم 

می آمـــده و می ترســـیدم صبـــح یـــادم منانـــد:
۱- فرم »حذف و اضافه« را از آموزش بگریم.

۲- سفارش به معلم رهام درباره ساعت شربتش.
۳- چـــرا معلمشـــان ســـر کالس نقاشـــی منی گـــذارد بچه هـــا حیوان هـــا 

را مهان جـــور کـــه دوســـت دارنـــد بکشـــند؟ مـــدل نبایـــد بدهـــد.
ــا و مـــدارک. چنـــد  ــبورد. الی آچارهـ کتـــاب را برگردانـــدم تـــوی داشـ
دقیقـــه، دســـت روی دســـتگریه در نشســـتم و زل زدم بـــه روبـــه رو. 

می شـــدند.  رد  تنـــد  اصلـــی  خیابـــان  از  ماشـــن ها 
یکســـره  لبـــاس  بـــا  دســـته کارگـــر  یـــک  تـــه کوچـــه، 
خاکســـرتی نشســـته بودنـــد کنـــار متـــه ســـوراخ کـــردن 

بـــود.  نیامـــده  هنـــوز  سرکارگرشـــان  البـــد  آســـفالت. 
فکـــر کـــردم بـــرای چـــی آمـــدم این جـــا؟ خـــرب دانشـــگاه 

مسنـــان را تلفنـــی هـــم می شـــد گفـــت. خداحافظـــی جانانـــه 
منی خواســـت. ســـفر قندهـــار کـــه منی رفتـــم. ۳۰۰ 

ماهـــی  دســـت کم  هتـــران،  تـــا  بـــود  کیلومـــرت 
می شـــدم  جمبـــور  ســـر زدن  بـــرای  هـــم  یک بـــار 
بیـــامی. بعـــد فکـــر کـــردم امـــروز هیچـــی، مهیشـــه 
پیـــش کـــه  بـــرای چـــی مـــی آمی این جـــا؟ دفعـــه 

آمـــدم »هفـــِت تـــری« مانتـــو خبـــرم، چـــی شـــد کـــه 

دیوال

 نفیسه مرشدزاده

الکـــی پیچیـــدم تـــو کوچـــه پنجـــم؟ مثـــال دمل تنـــگ می شـــود بـــرای 
ســـتاره؟ مـــن و دلتنگـــی؟


ســـتاره را از اول دبســـتان می شـــناختم. خانه شـــان تـــو کوچـــه کنـــاری 
بـــود. یـــک روز صبـــح، دِر خانـــه را کـــه بســـتم دیـــدم پشـــت ســـرم 
ایســـتاده. روزهـــای قبـــل دیـــده بـــودم کـــه دســـت تـــو دســـت مامانـــش 
تنـــد  تنهـــا می رفتـــم. رومی را کـــه برگردانـــدم،  مـــن  می آمـــد مدرســـه. 
گفـــت: "مامـــامن مریـــض بـــود گفـــت بـــا تـــو بیـــام." و دســـت چاقالـــوی 
کوچکـــش را گذاشـــت تـــو دســـت مـــن. یکریـــز هـــم تـــا مدرســـه حـــرف 
زد انـــگار صـــد ســـال باشـــد کـــه آشـــناییم. از مهـــان روز دیگـــر عـــادت 
کـــردمی بـــا هـــم بـــرومی. صبح هـــا راه هـــای میانـــرب جدیـــد پیـــدا می کـــردمی، 
عصرهـــا یـــک مســـریهایی پیـــدا می کـــردمی کـــه دیرتـــر برســـیم خانـــه. 
تـــا آخـــر دبریســـتان برنامه مـــان مهـــن بـــود. تـــو مدرســـه دوســـت های 

ــود. ــم بـ ــا هـ ــان بـ ــتیم ولـــی رفت و آمدمـ ــان را داشـ خودمـ
هبـــش می گفتیـــم ســـفید برفـــی. راســـتی هـــم شـــبیه بـــود. حـــاال یـــک 
کـــم کوتاه تـــر و تپل تـــر. امتحان هـــای ســـال آخـــر، بـــرادر یکـــی از 
بچه هـــا آمـــد خواســـتگاریش. روز کنکـــور، بـــا ماشـــن نامـــزدش رفتیـــم 
ســـر جلســـه. ده روز بـــود کـــه عقـــد کـــرده بودنـــد. پســـره پشـــت هـــر 
چـــراغ قرمـــزی می گفـــت: "طولـــش ندهـــی هـــا." ســـتاره می خندیـــد: 
"می خواهـــی نصـــف تســـت ها را نـــزمن؟" روی صندلـــی عقـــب، مـــن 
ــا نکته هایـــی  ــتم خـــودم را بـ ــا را ولـــو کـــرده بـــودم دورم و داشـ کاغذهـ

ــردم. ــه می کـ ــر، خفـ ــرای دم آخـ ـــودم بـ ــرده ب ــه گلچـــن کـ کـ


پســـر اولـــی اش کـــه دنیـــا آمـــد، مـــن ســـال دوم دانشـــکده بـــودم. تـــازه 
ــر دومـــی اش ولـــی ده روز بیشـــرت  ــرده بـــودمی. پسـ ــزد کـ ــیاوش نامـ ــا سـ بـ
بـــا رهـــام مـــن فـــرق نـــدارد. مـــن کـــه از جـــا بلنـــد شـــدم خـــودش از 
بیمارســـتان زنـــان زنـــگ زد و گفـــت: "دو یـــک، بـــه نفـــع مـــن." آن 
ــار بـــودمی. فقـــط یـــادم  موقـــع کـــم مهدیگـــر را می دیـــدمی. دوتایـــی گرفتـ
اســـت یـــک روز بـــا پســـرش آمـــد دیـــدمن. رهـــام تـــا کمـــر کثیـــف کـــرده 
بـــود، ســـتاره کـــه آمـــد تـــو، مـــن رفتـــم رهـــام را بشـــومی بعـــد الی حولـــه 
آوردم گذاشـــتمش روی ختـــت. متـــام حواســـم بـــه ایـــن بـــود کـــه کارهـــا 
را متیـــز و درســـت بکنـــم. بـــه نظـــر خـــودم تـــو کارهـــای بچـــه، ناشـــی و 
دســـت و پـــا چلفتـــی بـــودم. ســـتاره ســـاکت نشســـته بـــود لـــب ختـــت 
بـــود  و چایـــی اش را هـــورت می کشـــید. پســـرش را هـــم خوابانـــده 
کنـــارش. دیـــدم یک جـــور عجیبـــی نگاهـــم می کنـــد. منتظـــر بـــودم 
یـــک عیـــب و ایـــراد حســـابی از بچـــه داری ام بگـــرید. فقـــط هبـــت زده 

ــه اش منـــریی؟" ــان صدقـ ــرا قربـ ــید: "چـ پرسـ


مثـــل مهیشـــه در را بـــاز نکـــرده، برگشـــت تـــو آشـــپزخانه، زیـــر کـــرتی را 
روشـــن کند. موبایل را گذاشـــتم روی رومیزی قالب بافی، صفحه اش 
روبـــه روی چشـــم. گفتـــم: "ســـتاره بشـــن، دو دقیقـــه ببینمـــت و بـــروم." 
رومیـــزی بافـــت خـــودش بـــود شـــک نداشـــتم. گل هـــای مینـــای بافتنـــی- 
نـــازک  میـــان ســـفید و صورتـــی- دســـت های ظریـــف و  یکـــی در 
ــه زده  ــان را قـــالب کـــرده بودنـــد تـــو هـــم و دور میـــز حلقـ زجنریه ای شـ
بودنـــد. حلقـــه کوچک تـــری هـــم وســـط بـــود. مثـــل بـــازی دو حلقـــه ای 

دخرتهـــای دبســـتانی؛ آلیســـا، آلیســـا، چـــی چـــی آلیســـا.
"بچه هـــا  اوپـــن:  آشـــپزخانه  طـــرف  شـــدم  یـــک وری  صندلـــی  روی 
کجاینـــد؟" و درجـــا فکـــر کـــردم مثـــل یـــک زن مهســـایه فضـــول ایـــن را 
پرســـیده ام، هنـــوز حـــال خـــودش را نپرســـیده بـــودم. ســـتاره شیشـــه 
شـــربت آلبالـــو را از خیچـــال درآورد: "پـــدر عزیزشـــان 
ناپرهیـــزی کـــرده پســـرهاش را بـــرده پـــارک." و خندیـــد، 
انـــگار کـــه در- پـــدر عزیزشـــان- مهـــه طنـــزش را بـــه 
کار بـــرده باشـــد. پریاهـــن مردانـــه گشـــاِد رنـــگ و رو 
ــد لـــک روغـــن جیب هایـــش  ــه چنـ ــه ای تنـــش بـــود کـ رفتـ
و  بـــود  زده  تـــا  را  آســـتن ها  بـــود.  زرد کـــرده  را 
را  پالســـتیکی صورتـــی  ســـاق بلند  دســـتکش 
تـــا آرنج هایـــش کشـــیده بـــود بـــاال. شـــربت 
را رخیـــت تـــوی دو لیـــوان پایه بلنـــد نقـــره ای. 
مـــرا  تـــا  دارم."  عجلـــه  "بـــاور کـــن  گفتـــم: 
مهمانـــی  تـــو  داشـــتم.  عجلـــه  می شـــناخت، 

یکهو حس کردم داریم از زیر ردیف چنارها می رویم مدرسه
دوتا دختر روپوش سورمه اى، شانه به شانه هم
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من باب توضیح 
عرض کنم که 

میثم جان، جلسات 
کتاخبوانی هنوز راه 
نیفتاده. یک کمی 
مشکالت داشتیم 

که نشده. مگر 
می شود که مشا را از 
قلم بیندازمی؟ اصل 
کار مشایید. حتما 

خرب می دهم. 

خواهر خومب مرجان 
صادقی هم از هتران 
یک نامه خوب و 
خواندنی و بلندباال 

نوشته اند. یادم 
هست که قبال هم 
ایشان برامیان نامه 

نوشته بودند. خیلی 
هم قلم خوبی دارند 

و یادم هست در 
جوابشان نوشته بودم 
که قلمشان خوب 
است و قصه نویس 

خوبی هستند. 
نامه شان را هم 

نامگذاری کرده اند 
به »نامه های 

یکشنبه«. مقدمه 
هم نوشته اند که:

»در مورد مهه 
دلواپسی ها که 

ازقضا شکلش شبیه 
دلواپسی مشاست، 

با تفاوت هایی گفتم 
که یک جوری باید 
در موردشان حرف 

بزمن...  
چهل مشاره شدنتان 

هم مبارک. 
گل و انار و 

هندوانه قاچ شده 
تقدمی به مشا.«

ادامه پرمی در صفحه 13 

صرب کردم، فایده نداشت. 
قبال یِک برجش، دو 

منی شد. پول آب و برقش 
یک روز هم تاخری منی افتاد. 
اما یک دفعه نیست و نابود 
شد. منی دومن، رفت، ُمرد، 

چی شد... یک سال و نیم 
هم صرب کردم به خدا، اما 

باالخره آدم ملکش رو نیاز 
داره دیگه. وسایلش رو مجع 

کردم این گوشه و دفرت رو 
گذاشتیم برا اجاره که مشا 

اومدین." پریمرد اما مهه از او 
خوب می گفتند. هیچ کس 

بدش را نگفت. بقالی 
چسبیده به دفرت می گفت: 

"من هر چی دارم از بابا 
دارم"... بابا؟ بقال گفت: 

"ما هبش می گفتیم بابا. 
میوه فروش و ممد سلمونی 

هم می گفتنش بابا. یه بار 
یکی هبش گفت حاجی، 
لبش رو گاز گرفت که من 

حاجی نیستم. باسواد بود؛ 
حتصیلکرده بود، خارج درس 

خونده بود. هبش گفتیم 
خب بگیم چی؟ بگیم 

مهندس؟ بگیم دکرت؟ چی 
صدات کنیم پدرجان؟ که 

گفت مهن پدرجان. منتها 
پدر تو زبون ما نچرخید. 
این بود که صداش کردمی 

بابا." بعدا بقال مفصل برام 
تعریف کرد که چرا هرچه 
دارد از بابا دارد. ظاهرا 
دزد به زار و زندگی اش 

می زند و به خاک سیاهش 
می نشاند. بابا اما دعایی 

می کند و شب نشده، دزد 
و اثاث زندگی اش را پلیس 
معجزه آسا پیدا می کند... 

می ترسم نوشته ام تبدیل شود 
به ذکر کرامت های پریمرد 

وگرنه می گفتم که میوه فروش 
و سلمانی و مهسایه ها 

چرا این قدر به او ارادت 
داشتند... خطش هم که 

خیلی خوب بود. معلوم بود 
حسابی باسواد و فرهیخته 

و اصل و نسب دار بوده... 
بگذرمی. وقت تنگ است و 
من هنوز حرف نگفته بسیار 

دارم. یک وقت این چیزها 
را قصه نپنداریدها. من البته 
از قصه گویی بدم منی آید. 
شخصا قدر و قیمت قصه 

را هم خوب می دامن. اما 
من قصه منی گومی بلکه دارم 
گزارش می نویسم که بدانید 

یکی، دو سال قبل چه 
اتفاقی افتاد و چه شد که 

کرگدن راه افتاد. 
منی که بیست و چهار 

بـــا  قـــدمی، اگـــر هـــم می رفتـــم،  دوره مهکالســـی های 
بـــاز  را  دگمه هـــامی  فقـــط  می نشســـتم.  مانتـــو  مهـــان 
حلقـــه کلیدهـــای  شـــانه ها.  رو  روســـری  می کـــردم، 

ماشـــن تـــو دســـتم. بیـــکار نبـــودم کـــه مثـــل بقیـــه.
دو تکـــه یـــخ ســـر خوردنـــد تـــوی لیـــوان. دو قاشـــق 
هـــول  چـــرا  منی فهمیـــد  هـــم  هنـــوز  طالیـــی.  دم بلنـــد 
مـــی زمن. آن وقت هـــا بـــا چـــال نازنـــن کنـــار لب هـــای 
اول  می شـــه  "چـــی  می خندیـــد:  هبـــم  کوچکـــش 
نشـــی؟" یـــک لنگـــه پـــا از خـــط گچـــی لی لـــی کـــف 
کوچـــه می پریـــد، دوتـــا دم مـــوی بافتـــه اش تـــو هـــوا: 
"چیـــزی منی شـــه، فقـــط بـــرات دســـت منی زنـــن." ولـــی 
کـــف زدن هـــا بـــرای مـــن مهـــم بـــود. کـــف زدن بقیـــه 
مثـــل یـــک نی لبـــک جادویـــی بـــود کـــه قـــد آدم را بلنـــد 
نشـــود،  بلنـــد  قـــدم  اگـــر  می کـــردم  فکـــر  می کـــرد. 
بـــن خواهـــر و برادرهـــامی گـــم می شـــوم و کســـی مـــرا 
منی بینـــد. خیـــال می کـــردم مـــادر اصـــال مـــرا منی بینـــد. 
یـــادش مـــی رود مـــن هـــم بچـــه اش هســـتم. اگـــر یـــادش 
می خواســـت  یـــک کاری کـــه  چـــرا  پـــس  منی رفـــت 
بگویـــد بکنـــم اســـم مهـــه خواهرهـــامی را می گفـــت شـــاید 
اســـم مـــن هـــم قاطـــی آن هـــا بیایـــد ســـر زبانـــش؛ لیـــال، 
مـــرمی، زهـــره...؟ مـــادر ســـتاره مهـــن یـــک دخـــرت را 
داشـــت. قربـــان منـــره ده هـــای دیکتـــه اش هـــم می رفـــت.
ایـــن  "مـــی روم  مـــن:  جلـــوی  را گذاشـــت  شـــربت ها 
لبـــاس کلفتـــی را عـــوض کنـــم. بـــوی وایتکـــس و پیـــازداغ 
می دهـــم حالـــت بـــد می شـــود." و رفـــت طـــرف راهـــرو 
باریکـــه ای کـــه دِر اتاق خواب هـــا بـــه آن بـــاز می شـــد.

بلند گفتم: "ترا خدا ستاره!" از الی در اتاق خواب 
گفـــت: "روزنامـــه روی صندلـــی اســـت. خبـــوان وقتـــت 

تلـــف نشـــود." گفتـــم: "دیـــر کنـــی مـــی روم." 
شـــد.  ســـاکت  جـــا  مهـــه  بعـــد  آمـــد.  قیـــژ در کمـــد 
آن قـــدر ســـاکت کـــه فکـــر کـــردم اگـــر موبایلـــم االن 
آهنـــگ بزنـــد مثـــل ناخـــن کـــه روی یـــک ســـطح صـــاف 
بکشـــند تـــن آدم را مور مـــور می کنـــد. »مهشـــهری« 
صندلـــی کنـــاری  روی  شـــده،  پـــار  و  لـــت  دیـــروز، 
پـــاک کـــردن  بـــرای  را  نیازمندی هایـــش  بـــود. حتمـــا 
شیشـــه ها کشـــیده بـــود بـــریون. گشـــتم دنبـــال خربهـــای 
علمـــی. یـــک ویـــروس جدیـــد افتـــاده بـــود بـــه جـــان 
هـــم  را  علمـــی  خربهـــای  حوصلـــه  کامپیوترهـــا... 
نداشـــتم. خـــریه شـــدم بـــه پنجـــره، فکـــر کـــردم دور و 
بـــر کوچـــه پنجـــم کـــه پـــارک نیســـت، حتمـــا بچه هـــاش 
تـــو  بـــازی کوچیکـــه کـــه شـــهرداری  رفتنـــد آن زمـــن 
خرابـــه نزدیـــک میـــدان درســـت کـــرده. دوتـــا بیـــد نـــازک، 
یـــک سرســـره قارچـــی و یـــک تـــاب. بـــزرگ هـــم تابلـــو 
قـــدم  دو  تویـــش  بچه هـــا  شـــادی«.  »بوســـتان  زده 

بدونـــد، می خورنـــد بـــه دیـــوار.
زود  ســـتاره،  نیامـــدم  "خواســـتگاری کـــه  زدم:  داد 
بـــاش." صـــدای خنـــده بلنـــدش از تـــوی اتـــاق آمـــد. 
یکهـــو یـــاد کابوســـی افتـــادم کـــه یکـــی از شـــب های 
دبســـتان آمـــد ســـراغم و چنـــد شـــب از تـــرس این کـــه 
دوبـــاره مهـــان خـــواب را ببینـــم چشـــم هامی را منی بســـتم؛ 
تـــوی یـــک زمـــن بـــازی بـــودمی، دور و برمـــان هیـــچ 
کـــی نبـــود. مـــن بـــودم و ســـتاره. ســـتاره داشـــت تـــاب 
می خـــورد. مـــن از یکـــی از ایـــن شـــبکه میله ای هـــای 
رنـــگ و وارنـــگ می رفتـــم بـــاال. یکـــی دوتـــا میلـــه مانـــده 
بـــود بـــه آخـــرش. انـــگار می خواســـتم بنشـــینم آن بـــاال 
و بگـــومی: "هـــی! ســـتاره مـــرا ببـــن." بعـــد یکهـــو دیـــدم 
ایـــن میلـــه قرمـــزی کـــه دســـت مـــن اســـت بـــه هیـــچ جـــا 
وصـــل نیســـت. مهـــه میله هـــای دور و بـــر ناپدیـــد شـــده 
بودنـــد. خواســـتم برگـــردم زیـــر پـــامی هـــم هیچـــی نبـــود. 
شـــروع کـــردم بـــه داد زدن، ولـــی ســـتاره فقـــط تـــاب 
را می دیـــدم  دامنـــش  بلنـــد می خندیـــد.  و  می خـــورد 
ــا  ــه تـــوی هـــوا پـــف می کـــرد، بعـــد مجـــع می شـــد. بـ کـ
جیـــغ صدایـــش می کـــردم، مهـــان جـــا نشســـته روی 

تـــاب بـــرامی دســـت مـــی زد.
بلـــوز  بـــا  بـــریون،  آمدنـــد  اتـــاق  از  خـــامن  باالخـــره 
یـــک  و  بلنـــد  لـــی  دامـــن  روشـــن،  آبـــی  چســـبان 
رفـــت  یکراســـت  دوبـــاره  بفهمی نفهمـــی.  آرایشـــک 
تـــو آشـــپزخانه: "میـــوه بیـــارم، بعـــد مـــی آم می شـــینم." 
می دانســـتم کـــه از مهـــن جـــا بایـــد حرف هـــامی را بـــزمن 
و بـــروم. هـــر دفعـــه کـــه می آمـــدم مهـــن اوضـــاع بـــود تـــا 
نصـــف خیچـــال را منی چیـــد جلـــوی مـــن منی نشســـت.

گفتم: "از بر و بچه ها چه خرب؟"
ازدواج،  بـــه جـــزء  بـــه گـــزارش جـــزء  هیـــچ عالقـــه ای 
تولیـــد نســـل و ســـوانح مربـــوط بـــه دخرتهـــای قـــدمی، 
زن هـــای جدیـــد، مهدوره ای مدرســـه مان نداشـــتم ولـــی 

ایـــن تنهـــا دنیـــای مشـــرتک مـــن و ســـتاره بـــود. هـــر 
دفعـــه از مهـــن بایـــد شـــروع می کـــردمی.

یکی یکـــی  را  ســـیب ها  بـــودم.  زده  را  دگمـــه اش 
می چیـــد تـــوی ســـبد حصـــریی و ســـرفصل های خـــربی 
را مـــرور می کـــرد. مـــن از کنـــار بازوهـــاش، بـــه بالکـــن 
کوچـــک کنـــار آشـــپزخانه نـــگاه می کـــردم. یـــک بنـــد 
و  خیـــس  لباس هـــای  از  پـــر  بـــود  آن جـــا  آپارمتانـــی 
نیمه چـــروک. ســـتاره پرســـید کـــه آن دخـــرت درازه کـــه 
ــود.  ــادم نبـ ــه یـ ــادم هســـت؟ کـ ــد یـ ناخنـــش را می جویـ
بـــه هـــر حـــال خـــوب بـــود بـــدامن کـــه پســـرش یعنـــی 
پســـر مهـــان مهکالســـی ناخن خورمـــان گـــم شـــده و 
مـــادرش دارد از افســـردگی دیوانـــه می شـــود. حافظـــه 
دخرتخالـــه  بـــود.  بی نظـــری  چیزهـــا  ایـــن  تـــو  ســـتاره 
ســـرایدار مدرســـه را هـــم هنـــوز یـــادش بـــود. اتفاقـــی 
هـــم بـــرای هـــر کـــی می افتـــاد، تـــا شـــب نچ نـــچ می کـــرد 
ــه یکـــش  ــید. انـــگار طـــرف فامیـــل درجـ و آه می کشـ
باشـــد... ســـرم را بـــا تأســـف تـــکان دادم. حواســـم 
بـــه شـــلوارهای گرمکـــن  پســـرانه روی بنـــد بـــود. ســـر 
نخ هـــای  و  داشـــت  ســـابیدگی  شـــلوارها  زانوهـــای 
بافـــت زیرشـــان پیـــدا شـــده بـــود. تنـــم مور مـــور شـــد. 
روی  خشـــک  خـــون  دمله هـــای  اآلن  مهـــن  انـــگار 
زخـــم زانـــوی کوچکـــی را کنـــده باشـــم و »بتادیـــن« 
مالیـــده باشـــم روی آن. ســـتاره پشـــت کـــرد بـــه مـــن 
تـــا از کابینـــت پایینـــی پیش دســـتی دربیـــاورد. متـــام بنـــد 
رخـــت پیـــدا شـــد. عرقگـــری رکابـــی کوچکـــی الی دو 
تـــه  بـــاد کـــه مـــی زد، ســـر و  تـــاب می خـــورد.  گـــریه 
می افتـــاد روی بنـــد، مثـــل پســـرکی کـــه روی میلـــه ای 
بارفیکـــس بزنـــد. تـــا ســـتاره بـــا ســـبد میـــوه و بشـــقاب ها 
از آشـــپزخانه درآمـــد، کارگرهـــای تـــوی کوچـــه مته شـــان 
را راه انداختنـــد. صـــداش اول یـــواش بـــود بعـــد کم کـــم 

شـــد. مغز ســـوراخ کن 
گفتـــم: "بیـــا ایـــن هـــم مـــارش نـــزول اجـــالل، دارن 
بنشـــینن."  دیگـــه  عالـــی  حضـــرت  بلکـــه  می زنـــن 
"طـــرف  مـــن:  جلـــوی  چیـــد  را  میوه هـــا  خندیـــد. 
تـــو خـــرب جدیـــد نیـــس؟" پـــا شـــد پنجـــره را ببنـــدد. 
خـــرب  از  منظـــورش  می دانســـتم  نکـــرد.  فرقـــی  صـــدا 
دلـــش  می گفـــت.  را  مهـــن  دفعـــه  هـــر  چیســـت. 
رهـــام  و  ســـیاوش  اوضـــاع  از  روراســـت  منی آمـــد 
داری؟"  چـــی  "خرب مـــرب  می گفـــت:  هـــی  بپرســـد، 
موبایلـــم آهنـــگ زد. خاموشـــش کـــردم. مشـــاره دفـــرت 
ژورنال هایـــی  البـــد  بـــود.  صفحـــه  روی  دانشـــکده 
کـــه ســـفارش داده بـــودم پیـــدا کـــرده بودنـــد. گفتـــم: 
"تـــوی تلفـــن کـــه خـــرب رو دادم. ســـیاوش ســـه ماهـــه زن 
گرفتـــه. رهـــام هـــم پیششـــونه. خـــوش و خـــرم." ســـتاره 
چنـــدش بچگانـــه ای دوانـــد تـــوی ابروهـــا و چن هـــای 
قیافـــه اش خنـــده دار  صورتـــش: "زنـــه کـــی هســـت؟" 
شـــده بـــود. گفتـــم: "یـــک خانـــوم خونـــه معمولـــی. 
دیپلمـــه. کالس  می خـــواس.  ســـیاوش  مهونـــی کـــه 
خیاطـــی هـــم مـــی ره." ســـیبی کـــه بـــرامی پوســـت کنـــده 
بـــود، پره پـــره گذاشـــت تـــو بشـــقاب: "لیاقـــت تـــو رو 
نداشـــت." گفتـــم: "مـــن دیگـــه دیـــدن رهـــام منـــی رم. 
ایـــن طـــوری بـــه مـــادر جدیـــد زودتـــر عـــادت می کنـــه."
مهـــه مدتـــی کـــه ســـیب را می جویـــدم نگاهـــم کـــرد بعـــد یـــک 
دفعـــه ای پـــا شـــد: "بـــرم شـــعله خـــورش رو کـــم کنـــم." بغـــض 
کرده بود و منی خواست ببینم. هنوز مثل دخرتی هایش 
دل نـــازک و دم بـــه گریـــه بـــود. پشـــت بـــه مـــن، دم کنـــی برنـــج 
را برداشـــت. خبار زد باال و هاله زد دور صورتش. کاغذ 
مچالـــه برنامـــه کارهـــای روز را از جیبـــم درآوردم. از هفـــت 
ردیـــف کاری کـــه نوشـــته بـــودم فقـــط دوتـــاش تیـــک خـــورده 
بود. قرار بود چند منونه آگهی کالس کارشناسی ارشد 
پیـــدا کنـــم، اگـــر می شـــد می خواســـتم تـــو مسنـــان کالس 
کنکـــور فـــوق راه بینـــدازم. می گفتنـــد تـــو شهرســـتان ها 
هنـــوز کالس حســـابی نیســـت. بـــه شـــرکت باربـــری بایـــد 
زنـــگ مـــی زدم بـــرای مهاهنگـــی ماشـــن. پـــس چـــرا نشســـته 

بودم آن جا و زل زده بودم 
به دیوارهای متیز خانه 
ســـتاره کـــه جـــای لـــک 
ــا رویـــش  دســـت بچه هـ

صدبـــار  حتمـــا  نبـــود؟ 
ــان می گفـــت  هبشـ

»دســـت نزنـــن 

بـــه دیوار«، »تـــوپ نزنـــن«  و گرنـــه پســـربچه در ســـن 
بچه هـــای او دیـــوار ســـامل باقـــی منی گـــذارد.


می کشـــید  را  ماشـــینش  افتـــاد  حـــرف  کـــه  رهـــام 
آشـــپزخانه  از  مـــن  دیـــوال."  "بـــرو  دیوارهـــا:  روی 
دیـــوار."  نگـــو،  دیـــوال  "رهـــام،  می گفتـــم:  هـــی 
جـــوری  مهـــن  "بـــذار  می شـــد:  جوشـــی  ســـیاوش 
ــرا درســـتش را  ــه، چـ بگـــه." می گفتـــم: "وقتـــی می تونـ
نگـــه." و دوبـــاره کلمـــه را تکـــرار می کـــردم. ســـیاوش 
بغلـــش می کـــرد: "بابـــا فـــدای دیـــوال گفتنـــش بشـــه." 
یک جـــور بامـــزه ای بابـــا شـــده بـــود. انـــگار قبـــل ایـــن، 
هفـــت هشـــت تـــا بچـــه داشـــته. بعضـــی مردهـــا شـــاید 

دارنـــد. بابایـــی  ژن خمصـــوص 


بچه هـــا  خنـــده  و  حـــرف  صـــدای  بـــریون  راه پلـــه  از 
آمـــد. گفتـــم: " دستشـــویی تون کجـــاس ســـتاره؟ دســـتم 
نـــوچ شـــده بـــه دمل منی گـــریه" در دومـــی تـــوی راهـــرو 
باریکـــه را نشـــامن داد و خـــودش رفـــت در خانـــه را 
روی بچه هـــا کـــه انگشـــت از زنـــگ برمنی داشـــتند، 
بنـــد  خانـــه اش  تـــوی  این قـــدر  هیچ وقـــت  بـــاز کنـــد. 
هـــر  باشـــم.  دیـــده  را  بـــر  و  دور  بـــودم کـــه  نشـــده 
دفعـــه، مهـــان دم در می ایســـتادم یـــا چنـــد دقیقـــه تـــوی 
هـــال می نشســـتم. بـــار اول بـــود کـــه راهـــرو باریکـــه 
را  روبرویـــی اش  دیـــوار  روی  چرمـــی  تابلـــوی گل  و 

می دیـــدم.
از پشـــت ســـر صـــدای ســـتاره آمـــد کـــه کلمه هـــا را 
خـــوش  پســـرا!  "ســـالم  می کشـــید:  آدامـــس  مثـــل 
گـــذش؟«" آدم آهنـــی کوچـــک چشـــم قرمـــزی را کـــه 
جلـــوی پـــام افتـــاده بـــود بـــا نـــوک پـــا زدم کنـــار. خـــورد 
بـــه در اتـــاق اولـــی. در بـــاز بـــود و رخـــت و وســـایل 
بچه هـــا را از آن ال می شـــد دیـــد. ســـتاره بـــه شـــوهرش 
ســـفارش خریـــد مـــی داد: "یـــک کیلـــو هـــم گوجـــه، اگـــر 

بـــا ماشـــن مـــی ری بچه هـــا را بـــرب."
منـــگ  و  تـــو  رفتـــم  کـــه  شـــد  چـــی  نفهمیـــدم 
پشـــمالوی  خـــرس  تـــا  اتـــاق. چنـــد  ایســـتادم وســـط 
چشـــم دگمه ای و یـــک پلیـــس فلـــزی، از روی کمـــد 
زل زده بودنـــد بـــه مـــن کـــه داشـــتم مـــات ختـــت کوچـــک 
کنـــار پنجـــره را نـــگاه می کـــردم. بـــرامی جالـــب بـــود کـــه 
دور تـــا دور میله هـــای چوبـــی ختـــت، یـــک پوشـــش 
پشـــم شیشـــه بـــا روکـــش عروســـکی کشـــیده بودنـــد. 
حتمـــا بـــرای این کـــه وقتـــی بچـــه غلـــت می زنـــد، ســـرش 
بـــه میله هـــا خنـــورد. پســـرک های عروســـکی روکـــش، از 
الی میله هـــا پیـــدا بودنـــد. دســـت تـــو دســـت هـــم، 
مهه شـــان  بودنـــد.  درســـت کـــرده  بلنـــد  صـــف  یـــک 
ــتند می خندیدنـــد. راه افتـــادم بـــروم طـــرف ختـــت  داشـ
بچه هـــا  "مواظـــب  آمـــد:  ســـتاره   داد  صـــدای  کـــه 
بـــاش." صـــدای شـــوهرش آمـــد کـــه گفـــت "ُخـــب" 
و صـــدای دِر خانـــه کـــه بســـته شـــد. تنـــد برگشـــتم 
طـــرف در اتـــاق. درســـت تـــوی چهارچـــوب خـــوردم 
بـــه ســـتاره کـــه آمـــده بـــود تـــوپ بچه هـــا را بگـــذارد ســـر 
جایـــش. زود پرســـیدم: "کـــدوم در رو گفتـــی؟ این جـــا 
کـــه اتـــاق بچه هـــاس" صـــدامی لـــرزش داشـــت. بـــه زور 
خندیـــد: "دِر دوم را گفتـــم خـــامن مهنـــدس، نـــه ایـــن 
یکـــی." از کنـــارش تنـــد رفتـــم تـــو راهـــرو. ولـــی یـــک 
آن چشـــم بـــه چشـــم شـــدمی. بی ربـــط بـــه نظـــر می آیـــد 
ــا  ــر ردیـــف چنارهـ ــردم دارمی از زیـ ــا یکهـــو حـــس کـ امـ
ســـورمه ای،  روپـــوش  دخـــرت  دوتـــا  مدرســـه.  مـــی رومی 
شـــانه بـــه شـــانه هـــم. ســـاعت ده امتحـــان جـــرب و 
احتمـــال دارمی. هبـــش می گـــومی: "مـــن کـــه عـــن خیـــامل 
نیـــس. هـــر چـــی شـــد، شـــد. ده هـــم بشـــم خوبـــه" و 
می خنـــدم. دســـت هامی یـــخ کـــرده. از هـــول روده هـــامی 

می پیچنـــد تـــو هـــم. بـــاز بی خـــودی می خنـــدم.
ردیـــف  زیـــر  هنـــوز  می کنیـــم.  رد  را  چندتـــا کوچـــه 
بله بـــرون  مهمانـــی  از  دارد  ســـتاره  چنارهاییـــم. 
دخرتعمـــه اش حـــرف می زنـــد. مـــن یکهـــو کتـــاب جـــرب 
را از کیفـــم می کشـــم بـــریون. تنـــد ورق مـــی زمن. منـــی دامن 
دنبـــال چـــی می گـــردم. یک بـــار از اول تـــا آخـــر، دوبـــاره 
تنـــد از آخـــر بـــه اول. فقـــط ورق مـــی زمن. بعـــد ســـر 
بلنـــد می کنـــم و می بینـــم ســـتاره خـــریه مانـــده بـــه لـــرزش 

دســـت هام.


دســـتگریه طالیـــی در دستشـــویی را پیـــچ دادم 
بـــه راســـت. ســـتاره مهان جـــا ایســـتاده بـــود، 
تکیـــه داده بـــه چهارچـــوب در اتـــاق، تـــوپ 

آبی رنـــگ پســـرها تـــو دســـت هایش بـــود. 
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مقامات ناصرخسرو قبادیانی
 سید احمد محیط طباطبایی

 سیاه مشق/ داستان یک شهر  

حجت خراسان، ناصرخسروی قبادیانی را در افواه 
عمومی شاعر می دانند. اما ناصرخسرو را فقط 
یک شاعر در ردیف شاعران نامدار، منی توان 
حمسوب کرد. او که در قبادیان به دنیا آمد و در 
خانواده ای حمتشم و ثرومتند مدارج علمی را طی 
کرد و به تدریج در مسند امور اداری و دیوانی قرار 
گرفت و عمر خود را تا چهل و سه  سالگی به 
این شیوه  گذراند، دارای سه جنبه مهم شخصیتی است؛ ناصرخسروی 
شاعر، ناصر خسروی مبلغ و ناصرخسروی جهانگرد و سیاح. اما مهه این 
جنبه های شخصیتی بر پایه مشرتکی سوار است. او از سرآمدان علوم 
عقلی و نقلی عصر خود است. در جنوم و ریاضیات و طب و کالم و 
فلسفه بسیار مسلط است و باالتر از مهه یکی از سه شخصیتی است 
که در عصر خود حافظ قرآن بوده است. جمموعه این ها او را به 
شخصیت ویژه ای تبدیل می کند که از ورای اشعار و نوشته هایش 
می توانیم به مفاهیم علمی و قرآنی و کالمی دست پیدا کنیم و این یک 
صفت ویژه در شخصیت ناصرخسرو است که کمرت شاعری را شبیه به 
او می توان یافت. شعر ناصرخسرو را گاهی دشوار و سخت می دانند چرا 
که چنن مفاهیم علمی و عقلی را باید در اشعار او جستجو کرد، گویی 
که برای فهم او باید کتاب های علم کالم و فلسفه و تفسری را از نظر 
 گذراند. او کتاب های خمتلفی به زبان فارسی و عربی دارد، آثاری به نظم 
و نثر. خالصه آنکه او مانند بسیاری از حکمای عصرش مهچون ابن 
سینا به مذهب امساعیلیه می گراید و در این مذهب، به مدارج باال دست 

می یابد و لقب حجت خراسان را دریافت می کند.
این ناصر خسرِو حجت خراساِن مفسر قرآِن حنوی و کالمی، در چهل 
و سه سالگی تصمیم به سفری بزرگ و طوالنی از مرو می گرید. سفر او 
هفت سال طول می کشد و چهار بار در طول این سفر به حج مشرف 
می شود و به مصر و به دربار خلیفه فاطمی مصر، املستنصر باهلل، وارد 
می شود. او ارادتی خاص به این خلیفه فاطمی پیدا می کند. سپس از 
مصر به دیار ایران بازمی گردد. ناصرخسرو شخصیتی است در دورانی 
کلیدی و خاص که می توان گفت در آن زمان متدن و خالفت شرقی 
دارد از مرحله ای به مرحله دیگر وارد می شود. آغاز دوره ناصرخسرو 
مهزمان است با رواج تفکر معتزله که گرایش به عقل و شیوه خاصی از 
تفسری دینی دارد. این تفکر میان خلفای فاطمی و آل بویه و سامانیان 
رواج پیدا می کند اما با ورود ترکان سلجوقی دوران این حکومت های 
عقل گرا به سرآمده و تفکر اشاعره در قدرت، جایگزین تفکر معتزله 
می شود. دوران جنگ بن این دو بینش، دوران زندگی ناصرخسرو است. 
او در واقع پدیده پایانی عصر طالیی متدن اسالمی است. عصری که 
شخصیت های چون فارابی و ابن سینا و زکریای رازی و ابورحیان بریونی 
مشخصه های آن هستند؛ مردانی که هرکدام تاثریی غریقابل انکار در 
متدن ایران و اسالم و جهان از خود به جا گذاشته اند. در واقع باید گفت  

ناصرخسرو نقطه پایان این عصر است. 
اما ناصرخسرو مهچنان که گفتیم در کنار مهه ویژگی های علمی اش یک 
جهانگرد بوده است و وقتی شخصی با چنن جهان بینی و چنن پشتوانه 
علمی به سفر برود، قطعا سفرنامه او از حد یک خاطره نویسی و روزنگاری 
ساده فراتر است و به سفرنامه ای تبدیل می شود که مهم ترین مدرک و 
ملجاء جغرافیایی و تارخیی عصر خود نام می گرید. از این حیث کتاب 
سفرنامه ناصرخسرو از مراجع مسلم و انکارناپذیر تاریخ معماری، فلسفه، 
کالم، اجتماع و سیاست عصر اوست. از سویی سفرنامه ناصرخسرو 
دارای مرجع است چون او مستندنگاری می کند. اگر چه مهه ناصرخسرو 
را مبلغ امساعیلیه می دانند اما وی در نوشنت سفرنامه از تفسری و تاویل 
براساس دیدگاه ها و خاستگاه فکری اش پرهیز می کند. سفرنامه ناصرخسرو 
مهچون »سفرنامه مارکوپولو« فقط قصه نیست، مهچون »سفرنامه ابن 
پوزدان« تنها یک وقایع نگاری مستند و یک جغرافیای تارخیی به مشار 

منی رود بلکه سفرنامه او کتاب جامع عصر اوست که مهانندی ندارد.
سال 2016 میالدی برابر با 1395 مشسی هزاره آغاز سفر ناصرخسرو  
از مرو است و ما خباطر این هزاره یاد می کنیم از یکی از شخصیت های 
مهم تاریخ متدن ایران اسالمی که در جریان فکری و عقلی متدن ایران 
و جهان تاثریگذار بوده است. در طی این هفت سال ناصرخسرو از 
شهرهای خمتلفی عبور می کند؛ از ایران و افغانستان و مصر و ازبکستان 
و عراق و ترکیه و سوریه و لبنان و عربستان و اردن. خیلی از این کشورها 
امروزه در آتش جنگ و منازعات داخلی و خارجی می سوزند. یاد 
ناصرخسرو و بزرگداشت چنن شخصیتی می تواند امکانی برای نزدیکی، 
مهزیستی و گرایشی به مست وفاق و مهدلی مهه افراد ساکن این مسری 
باشد. در حقیقت می توان اندیشه او را سرلوحه دستیابی به این وفاق و 
مهدلی قرار داد. اندیشه شاعری که می گفت: عیسی به رهی دید یکی 
کشته فتاده/ حریان شد و بگرفت به دندان سر انگشت/ گفتا که »کرا 
کشتی تا کشته شدی زار؟/ تا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت؟ / 
انگشت مکن رجنه به در کوفنت کس/ تا کس نکند رجنه به در کوفتنت 
مشت... ناصرخسرو می تواند ما را به مست جهانی بربد که مملو از صلح 

باشد. 

»حاجی بابای 
اصفهانی«
جیمز موریه
مرتجم: 
مریزاحبیب 
اصفهانی
نشر نگاه
۱۳8۵

شاهکاری 
در شناخت 
مردم ایران و 
برخوردشان 
با خارجی ها. 
رمان شرح 
احواالت 
دالک زاده 
ادب آموخته و 
رندی است از 
اهالی اصفهان 
که در جوانی 
به خدمت 
یک تاجر ترک 
درمی آید و پس 
از ماجراهای 
طوالنی به 
دربار قاجار 
راه می یابد. 
نویسنده این 
کتاب ناشناس 
است ولی به 
روایتی جیمز 
موریه مأمور 
سیاسی دولت 
انگلستان در 
دوران سلطنت 
فتحعلی شاه 
نویسنده اصلی 
آن است که 
این کتاب را 
به انگلیسی 
هم ترمجه کرده 
و سال ها بعد 
»حاجی بابای 
اصفهانی در 
لندن« یعنی 
قسمت داستان 
را هم نوشته. 
مریزا حبیب 
اصفهانی 
این اثر را به 
فارسی ترمجه 
کرده است و 
کتابی به غایت 
خواندنی است.

برف

 احمد طالبی نژاد

فرخنده دلشوره گرفت، مادرش می گفت برف یعنی خیر و برکت
اما فرخنده فکر می کرد چه برکت بی موقعی

مهـه اهـل والیـت خـرب داشـتند کـه قـرار اسـت شـب 
چلـه خانـواده فرهـاد برونـد خواسـتگاری فرخنـده، 
دخرت حیدر حالج. از چند روز پیشرتش، حیدر 
و زنش فاطمه خرد خرد تدارک دیده بودند؛ آجیل 
و برگـه خشـک هلـو و انـار و هندوانـه کـه فصلـش 
نبود و حیدر سپرده بود از اصفهان برایش بیاورند. 
مـال  را کـه  نیمـداری  شـلوار  و  هـم کـت  فرهـاد 
دایی اش بود و براش تنگ شده بود، چند شب پشت هم گذاشته بود 
زیر تشک رختخوابش و رویش خوابیده بود تا اتو و صاف شود. هرچه 

به شب چله نزدیک تر می شدند، فرخنده بی قرارتر می شد. 
یک سالی می شد که آن ها به طور اتفاقی با هم آشنا شده بودند. آب 
آب انبار آبادی ته کشیده بود و از شری بریون منی آمد؛ ناچار اهالی به 
دلو متوسـل شـده بودند. یک دلو سـیاه السـتیکی را به طناب بلندی 
بسـته بودند و از دریچه هواکش آب انبار می دادند تو تا پر شـود و به 
زمحت باال بکشند و بریزند توی کوزه هاشان. این جور وقت ها آب آور 
خانه هـا مـردان بودنـد؛ پـدر یـا پسـر بزرگ تـر. بـاال کشـیدن دلـو پـرآب، 
قوت می خواست. اما پدر فرخنده مریض و اسری رختخواب شده بود 
و بـرادر هـم نداشـت. خواهـر کوچکـش بتـول هـم قـوت نداشـت دلـو را 
باال بکشد. ناچار خودش هر روز پس از برخاسنت از پشت دار قالی 
بایـد کـوزه را دسـت می گرفـت و آب مـی آورد. مهـان بـار اول کـه دلـو 
را داد پایـن، زورش نرسـید آن را بـاال بکشـد و دلـو پـرآب برگشـت تـه 
آب انبار و صدای مهیبش پیچید زیر سقف گنبدی. اما زرنگی کرد و 
نگذاشت سر طناب از دستش در برود. کالفه و درمانده بود. ناگهان 
دست یک جوان سر طناب را از او گرفت و دلو را آرام آرام باال کشید 
و بی آن کـه بـه فرخنـده نـگاه کنـد، شـروع کـرد بـه رخیـنت آب تـوی کـوزه. 
وسـط های کار سـرش را چرخاند طرف دخرت که باالسـر کوزه ایسـتاده 
بـود و نفـس نفـس مـی زد. یـک آن نگاهشـان در هـم گـره خـورد. چهـره 
عرق کـرده فرخنـده بـا چنـد تـار مـوی چسـبیده بـه گونه هـا و پیشـانی اش، 
دل فرهـاد را لرزانـد. فرخنـده هـم مهـن حـال را پیـدا کـرد. کـوزه کـه پـر 

شـد، آن را قاپیـد و زیـر لـب گفـت: "مرسـی". مرسـی را از دخرتخالـه 
هترانـی اش کـه تابسـتان آن سـال آمـده بـود والیـت یـاد گرفتـه بـود. مـادر 

بارهـا بـه او گفتـه بـود: "بـه زبـان آدمیـزاد حـرف بـزن. مرسـی هـم شـد 
حرف؟!"ولـی دیگـر ورد زبانـش شـده بـود. فـردا فرخنـده کمـی زودتـر از 
روزهای قبل کوزه را برداشت و راهی آب انبار شد. تا رسید، دید چند 
نفـری در صـف نوبـت ایسـتاده اند؛ یکی شـان هـم فرهـاد اسـت. فرهـاد 
هـم بـه طـرف او سـر چرخانـد و لبخنـدی کمرنـگ بـر لبـش نشسـت. 
فرخنده، شرم زده چادر گلدارش را کشید روی صورتش. ولی زیر چادر 
لبانش به خنده ای بی صدا گشوده شد و عرقی گرم چهره اش را پوشاند. 
این طوری شد که آن ها عاشق هم شدند. بعدها فرهاد اعرتاف کرد که 
از مدت هـا پیـش از ماجـرای آب انبـار و دلـو، دورادور بـه رفـت و آمـد 

فرخنـده در کوچـه نـگاه می کـرده اسـت. 
چنـد مـاه طـول کشـید تـا هـر دو پـدر و مادرشـان را راضـی کردنـد بـا 
وصلتشـان موافقت کنند. از نظر حیدر که اتفاق خوشـایندی هم بود 
چـون خانـواده فرهـاد سرشـان بـه تنشـان می ارزیـد. خانه شـان بـزرگ بـود. 
پدر فرهاد استادکار قالی بود. تار و پود مهه قالی های والیت را او بار 
مـی زد و دسـتگاه را آمـاده بافـت می کـرد. مـرد مهربانـی هـم بـود و وقتـی 
پیشـنهاد پسـرش را شـنید کـه بـا واسـطه مـادر بـه او گفتـه شـد، خمالفتـی 
نکرد چون شنیده بود دخرت حیدر باحیا و جنیب است. قرارها گذاشته 
شـد بـرای شـب یلـدا. فرخنـده لبـاس پارچـه کـودری سـاده ای داشـت کـه 
در عروسـی ها می پوشـید. چادر گلدار تازه ای هم مادر برایش از شـهر 
خریـده بـود. یـک روسـری گل گلـی نـو و یـک جفـت کفـش شـهری هـم 

داشـت کـه دخرتخالـه برایـش فرسـتاده بـود. مهـه چیـز رو بـه راه بـود. 
فرخنـده و فرهـاد کـه طـی ایـن مـدت بـا مـادرش یکـی، دو بـار رفتـه بـود 
خانه حیدر، گوشـه حیاط و زیر نگاه سـنگن مادرشـان چند کلمه ای 
هم با هم حرف زده بودند. قرار شده بود چند نفری از مهسایه ها هم 
در جملـس حضـور داشـته باشـند تـا میانـه کار را بگرینـد و اگـر مشـکلی 
پیش آمد، پا در میانی کنند. پدر فرهاد، چند کیلو سیب سرخ و انار 
درشت خریده بود و مادر با دقت آن ها را چیده بود توی سینی مسی 
بزرگـی تـا بنـا بـه رسـم بربنـد خانـه فرخنـده و یـک تکـه پارچـه ترمـه هـم 

کشـیده بود رویش و گذاشـته بود توی پسـتو. 
از شـب قبـل از شـب چلـه، بـرف ریـزی آرام آرام می باریـد. اولـش هـر 
دو خانواده این اتفاق را گذاشته بودند به حساب خوش مینی 
ایـن پیونـد. شـبش بـرف شـدت گرفـت. فرخنـده کـه دم 
بـه دم الی در اتـاق را بـاز و بـه آمسـان و حیـاط 
پوشیده از برف نگاه می کرد، دلشوره گرفت. 
مادرش می گفت برف یعنی خری و برکت، 
برکـت  چـه  می کـرد  فکـر  فرخنـده  امـا 
بی موقعی. صبح زود که مادرش برای 
روشن کردن مساور زغالی خواست 
در  دیـد  بـاز کنـد،  را  اتـاق  در 
بـاز منی شـود. بـرف تـا کمرکـش 
دیوارهای حیاط باال آمده بود 
و هنـوز هـم می باریـد. پـدرش 
کـه بـرای منـاز برخاسـته بـود، 
گفت که تا حاال برفی چنن 
سنگن نباریده است. فرخنده 
پشـت  از  و  شـد  بلنـد  کـه 
شیشه خبارگرفته حیاط پربرف را 
دید، وحشـت زده به دیوار اتاق 
چسبید و فقط توانست بگوید: 
"مامـان" و از حـال رفـت. پـدر بـا 
زمحـت برف هـا را از پشـت در کنـار 
زد و پـا بـه حیـاط گذاشـت امـا مگـر 

توانسـت قـدم از قـدم بـردارد. 
بایـد  و  نداشـت  راه  بـه کوچـه  خانه شـان 
برف ها را با استنبلی و دیگ و سبد حصریی 
خـرده خـرده می بردنـد تـوی کوچـه. هـر وقـت بـرف 
بیـل  را می کردنـد.  بایـد مهـن کار  سـنگن می باریـد، 
و پـارو می خواسـت کـه تـوی انبـاری آن طـرف حیـاط بـود و 
منی توانسـتند برونـد آن هـا را بیاورنـد. مهـه کاسـه چـه کنـم دسـت گرفتـه 
بودنـد کـه فرخنـده اول آرام و بعـد بـه شـدت شـروع کـرد بـه گریـه کـردن و 

غمت در نهانخانه دل نشیند
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ساعته خانه نشن بودم حاال 
بیست و چهار ساعته 

دفرتنشن شده بودم. بچه ها 
کارشان که متام می شد 

می رفتند، من تازه آستن 
باال می زدم و نوشته های بابا 

را می خواندم. من هم در 
زبامن افتاده بود که ازش به 
بابا یاد کنم. یک چیزی را 
جلوتر اشاره کردم، این جا 

تاکید کنم که به شدت خود 
را خماطب نوشته های بابا 
حس می کردم. انگار هر 
جا نوشته بود »درویش« 

مرا صدا زده بود. او با نثری 
فوق العاده مهه نوشته اش را 

خطاب به درویش نوشته بود 
که مثال درویش ادب چیز 

خوبی  است، درویش با 
مردم مهربان باش، درویش 
هوای مهسایه هات را داشته 
باش، درویش آنچه بر خود 

می پسندی بر دیگران هم 
بپسند و آنچه بر خود 

منی پسندی بر دیگران هم 
نپسند و از این قبیل. اما 

مهه نوشته ها توصیه اخالقی 
نبودند. یک جاهاش هم 
نوشته بود که »درویش، 

تیشه را بردار و این دیوار 
را فروریز که بندگان خدا، 

بیچاره ها، منتظرت نشسته اند 
و...« بندگان خدا منتظر 

نشسته اند؟ گفتم شاید 
توصیه اخالقی اش را به رمز 

گفته که مثال برومی زندان 
و به این بندگان گرفتار که 
چک برگشتی دارند کمک 

کنیم تا آزاد شوند. اما 
درویش را چه به پول کالن؟ 

مهن قدر که خمتصری در 
صندوق صدقات بیندازم هنر 
کرده ام... یک شبی تا صبح 
توی دفرت ماندم و نشستم و 
فکر کردم که بابا چه حرفی 

می خواسته به من بزند. 
دفرتمان قدمیی بود و شب 
که می شد حسابی سوت 
و کور می شد و ترسناک. 
بچه ها را می کشتی حاضر 
نبودند که آخر شب ها تنها 
توی دفرت مبانند. می گفتند 

جن دارد. یکی که قسم 
می خورد خودش با گوش 

خودش صدای اجنه را شنیده 
که داشته اند با هم درباره 
بابا حرف می زدند. توی 
حیاط یک بید جمنون پری 

هم بود که وقتی باد البه الی 
شاخ و برگ هاش می افتاد، به 

خصوص شب ها، توی دل 
آدم را خالی می کرد. پشت 

حیاط دفرت هم یک خانه 
خیلی خیلی قدمیی مرتوک 

و اما نامه شان که 
البته با عذرخواهی 
باید بگومی قسمتی 
از آن را می توانیم 

چاپ کنیم: 

»امریحسن چهلنت 
یک  جایی نوشته 

 بود احساس خوبی 
ندارد، یک جور 

کهنگی، یک جور 
سبعیت پنهان. گفته 

 بود که به جربان 
حتقریی تارخیی 

عرض اندام می کند 
این کهنگی، این 

ناخوشی. و حقارتی 
که ازش حرف زده  

بود و مجله اش را 
ورز می داد توِی سرم 

تکرار می شد. 
 تا مهان  وقت روز 

هفت، هشت 
بار تریهای  برق 
میدان ترافانگار 

روی آرکیتکچرال 
ریکورد را مشرده 
 بودم. چشمم را 

چرخانده  بودم و هر 
بار حوضچه و فواره 

با تریک ها قاطی 
می شدند تو هم و 

باز فکرم مهان جا که 
بود برمی گشت، 
مهان جای پیش، 

پیش حرف زنگ دار 
»می رهانی هر دمی 

ما را و باز...«، 
پیش داستان وزیر 

یهودی و سرنوشت 
ترسایان. داستان 
زنده و ملموس 

خودم جدای از غری 
که بر سر گندم هام 
چه آمد، که»چرا 
آمد«ش گزنده تر 

است. 
ماریا دستان کدو 

مانندش را دور دسته 
تی قالب کرده 

 بود، سیگارش را 
داشت می تکاند تو 
جاسیگارِی جلوی 

هرّه و زیرچشمی 
نگاهم می کرد. 
گوشه لول  شده 
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نفریـن بـه خبـت و اقبـال خـود. خانه شـان بـا خانـه فرهـاد 
چنـد کوچـه فاصلـه داشـت و منی توانسـتند از حـال هـم 
خرب بگریند. پدر و مادر دست به کار شدند تا راهی 
به بریون پیدا کنند، اما مگر شدت برف می گذاشت. 
از سـوز سـگ کش سـرما بـه اتـاق برگشـتند و خزیدنـد 
زیـر کرسـی و زانـوی غـم بغـل کردنـد. آن قـدر فکـر چـاره 
کردنـد تـا ظهـر شـد و ظهـر هـم غـروب شـد و شـب 
از راه رسـید. کرسـی خاکـه زغـال می خواسـت و بـرای 
رفـع گرسـنگی هـم بایـد مـادر می رفـت تـوی انبـاری و 
نـان و سـیب زمینی و هـر چیـز خوراکـی کـه داشـتند، 
می آورد، اما ارتفاع برف داشت از درگاه اتاق هم باالتر 

می رفـت. 
مـادر چندتـا سـیب و انـار از سـینی شـب یلـدا کـه بـا 
سـلیقه چیـده بـود، برداشـت و آورد تـا خبورنـد کـه از پـا 
نیفتنـد. فرخنـده لـب نـزد. گریه هایـش بـه هق هـق آرامـی 
تبدیـل شـده بـود و پـدر هـم هـی تسـبیح می چرخانـد و 
شـیطان را لعنـت می کـرد. فرخنـده هـر دم منتظـر بـود 
صـدای فرهـاد یـا پـدرش را از بـریون خانـه بشـنود کـه 
یااهلل گویـان وارد حیـاط شـوند... تـوی خیاالتـش فکـر 
می کرد مهه چیز برقرار است و از برف خربی نیست، 
امـا جـز زوزه شـغال ها کـه از سـوز سـرما بی قـرار شـده 
بودنـد و صدایشـان یـک آن هـم قطـع منی شـد، چیـزی 
بـه گـوش منی رسـید. نفـت چـراغ گردسـوز داشـت متـام 
می شـد. تنهـا چـاره ایـن بـود کـه چـراغ را خامـوش کننـد 
و خبوابنـد تـا شـاید فـردا آفتـاب شـود و بتواننـد راهـی بـه 
بـریون خانـه بیابنـد. فرخنـده زیـر کرسـی نرفـت و مهـان 
گوشه اتاق پاهایش را توی شکمش مجع کرد و آن قدر 
غصـه خـورد تـا خوابـش بـرد تـا سـحر کـه سـر و صـدای 
خروس هـا بلنـد شـد کـه تـوی هوهـوی بـارش بـرف، مثـل 
صـدای کسـی بـود کـه خروسـک گرفتـه اسـت. مـادر و 
پدر برخاستند و به بریون نگاه کردند. از شدت بارش 
بـرف کاسـته شـده بـود امـا جـز سـفیدی بـرف، چیـزی 
از بـریون دیـده منی شـد. خاکـه زغـال منقـل کرسـی متـام 
و منقـل سـرد شـده بـود. مـادر رفـت سـراغ دخـرتش کـه 
بیـدارش کنـد بـرای منـاز، امـا فرخنـده کـه صورتـش از تب 
گـر گرفتـه بـود، بیـدار منی شـد. بی حال تـر از ایـن بـود 
کـه تکانـی بـه خـودش بدهـد. پـدر و مـادر ناباورانـه او 
را در آغـوش گرفتنـد تـا گرمـش کننـد امـا تنـش داغ بـود. 
مـادر خـدا خدا گویـان گوشـه و کنـار اتـاق دنبـال قـرص 
یـا دوایـی گشـت کـه بـه دخـرت خبورانـد امـا یـادش آمـد 
کـه چنـد روز پیـش دوتـا قـرص سـرماخوردگی را کـه در 
خانـه داشـتند، داده بـود مهسـایه کـه بچـه اش تـوی تـب 
می سـوخت. مـادر فرخنـده را کشـاند زیـر حلـاف کرسـی 
و یک پتوی مندرس هم انداخت روی سر و کله اش. 
فرخنده سه روز و سه شب گرسنه و تبدار ماند تا هوا 
آفتابـی شـد و پـدر و مـادرش توانسـتند بـه کمـک بیـل 
و پـارو راهـی بـه بـریون خانـه پیـدا کننـد و از مهسـایه ها 

خـرب بگرینـد. 
تقریبـا مهـه مهن جـور اسـری مانـده بودنـد. چاشـت روز 
آفتـاب باالتـر آمـد و گرمـای یـخ زده ای بـه جـان آبـادی 
رخیـت و مـردم رخیتنـد تـوی کوچه هـای انباشـته از بـرف 
و برای خروج از بن بسـت دسـت به کار شـدند و کوه 
برف هـا را سـوراخ کردنـد تـا راه عبـوری درسـت کننـد. 
نزدیـک ظهـر بـود کـه مـادر فرخنـده خـودش را بـا زمحـت 
به خانه پدر و مادر فرهاد رسـاند تا ازشـان خرب بگرید 
و قـرار دیگـری بـرای خواسـتگاری بگذارنـد. وقتـی از 
داالن هـای برفـی دوال دوال خـودش را رسـاند دم کـوه 
خانـه آن هـا، دیـد چنـد نفـر از اهالـی حمـل مقابـل خانـه 
ایسـتاده اند. نگران شـد و خیز برداشـت طرف خانه و 
پرسشـگرانه بـه یکـی از مهسـایه ها نـگاه کـرد کـه بفهمـد 
چه خرب شده. مرد مهسایه با اندوه سرش را تکان داد 
و برای او تعریف کرد که مهان شب یلدا، فرهاد ناچار 
شـده بـرای پوشـاندن سـوراخ بـاالی اتاقشـان کـه بـرف 
ازش بـه داخـل می رخیتـه، خـودش را برسـاند روی بـام 
امـا از روی سـقف پوشـیده از بـرف پایـش لیـز خـورده 
و پـرت شـده کـف حیـاط و افتـاده اسـت روی هـاون 
سنگی وسط حیاط و کمرش شکسته. کمر مادر هم 
شکسـت و نشسـت روی برف هـا و زد زیـر گریـه. بعـد 
از ظهـر فرهـاد را خواباندنـد روی ختـت قالی بافـی و بـه 

زمحـت بردنـد سـر جـاده تـا برسـانندش بـه شـهر. 
چنـد مـاه بعـد فرهـاد کـه پـس از چنـد بـار عمـل جراحـی 
توانسـته بـود از فلـج کامـل جنـات پیـدا کنـد، عصـا بـه 
دسـت مهـراه پـدر و مـادرش بـه خواسـتگاری فرخنـده 
رفت. هبار بود و هوا طراوت داشت و آب انبار آبادی 

پـر از آب شـده بـود. 

 نیلوفر الری پور

یلدا
 هزار و یک شب 

ترسیده، سرمازده و خسته ام و بی تاب 
رسیدن به خانه اما منی دامن چرا جلوی در 
تغیری  را  مسریم  بی اراده  کافی شاپ، 
می دهم و وارد می شوم. برفی را که روی 
سرشانه های پالتومی نشسته، می تکامن و 
پشت اولن میز خالی که درست کنار 

در است، می نشینم. 
ترسیده بودم، وقتی دکرت پرسیده بود: "توی خانواده تون کسی 
سرطان سینه داشته؟" و من گفته بودم: "فکر منی کنم. عمه مادرم 
انگار سرطان سینه داشت." و دکرت گفته بود: "نه، کسی مثل 

مادر، خاله، مادربزرگ مادری." 
من نفس راحتی کشیده بودم و گفته بودم: "نه، اصال." 

دکرت سری تکان داده بود و چیزهایی روی کاغذ نوشته بود و 
گفته بود: "به هر حال بعد از این آزمایش ها و ماموگرافی و 
سونوگرافی که نوشتم، مشخص می شه مشکل چیه... امیدوارم 

که چیز خاصی نباشه." 
بعد من باید می رفتم آزمایشگاه؛ آن هم تک و تنها... باید 
منتظر جواب می ماندم؛ آن هم تک و تنها... مهه را رفته بودم و 

امروز جواب را گرفته ام. 
"امیدوارم که چیز خاصی نباشه." و این تنها مجله ای است که 

مدام برای خودم تکرار می کنم. 
- چی میل دارید؟ 

چهره گارسون برامی غریبه است. بیشرت از پنج سال است که 
به این کافی شاپ نیامده ام. میزها، صندلی ها، قاب عکس ها 
و گارسون ها، مهه عوض شده اند. مگر من عوض نشده ام؟ 
پنج سال پیش، من پشت میز می نشستم، سیگار می کشیدم، 

می خندیدم و غده ای در سینه ام نداشتم. 
بدون این که به منو نگاه کنم، می گومی: "یک نسکافه لطفا." 

حاال می فهمم که نه سرما بود و نه خستگی، بلکه تنهایی ام 
امروز مرا به این کافی شاپ دنج کشاند. وقتی از مطب دکرت 
بریون آمدم، بیشرت از این که نگران این برجستگی دردناک - که 
تازه کشفش کرده ام - باشم، به این فکر می کردم که باید به چه 
کسی بگومی. به مادرم که خودش کلکسیون بیماری بود؟ به پدرم 
که در قطعه 262 هبشت زهرا خوابیده بود؟ یا به برادرم که سیزده 
سال بود در آملان خوش می گذراند و مهن چند روز پیش امییل 
زده بود و منی دامن چرا کریسمس را به یلدای عزیزتر از جانش - 

که من بودم -  و مامان شهالی گلش تربیک گفته بود؟ 
شاید هم باید پیش یکی از مهکارهامی درددل می کردم تا از فردا 
مهه در شرکت با تاسف نگاهم کنند و سعی کنند و... حداقل 
برای مهکارهامی سرگرمی خوبی بود. شاید هم رئیس حسابداری 
که به پیشنهاد مودبانه اش جواب بی ادبانه ای داده بودم، از ته دل 

خدا را شکر می کرد. 
- خبور عزیزم... مگه نگفتی شریکاکائو می خوای؟ 

برای یک حلظه غده و ماموگرافی و سرما و تنهایی را فراموش 
می کنم و بی اراده سرم را برمی گردامن و پشت سرم را نگاه 

می کنم. 
دو میز آن طرف تر نشسته. پشتش به من است، ولی خودش 
است. سیگاری در دست راستش است. روزنامه ای روی میز 
هپن کرده و سعی می کند دود سیگار را خالف جهت دخرت 
بچه حدودا سه ساله ای که در ضلع دیگر میز نشسته، فوت 
کند. قد دخرتک به زور تا لب میز می رسد. لیوان شریکاکائو 
جلوی بچه روی میز است اما کاری با لیوان ندارد؛ زل زده به او 
که پشتش به من است. بعد از چند حلظه لیوان را با دست به 
عقب هل می دهد و شروع می کند به ور رفنت با گوشه روزنامه. 
لبخند منی زند؛ گیج است و بی حوصله. پولیور نارجنی تنش است 
و شلوار جن. کاپشن آبی اش به لبه صندلی آویزان است و یک 

ختم مرغ شانسی در دست دارد. 
- نکن بابا. به روزنامه دست نزن. شریکاکائوتو خبور... حرف 

گوش کن. 
دخرتک شروع می کند به ضربه زدن به پایه میز. کتانی هایش 
صورتی است و گل آلود. با هر ضربه اش لیوان شریکاکائو و لیوان 

چای روی میز، لب پر می زند. 
- بفرمایید خامن. نسکافه... اینم زیرسیگاری. 

من زیرسیگاری خنواسته بودم. دخرت توجهش به گارسون جلب 
می شود... و بعد از رفنت او، به من خریه می ماند. لبخند می زمن. 
در چهره اش هیچ تغیریی به وجود منی آید. انگار نه مرا می بیند 
و نه لبخندم را. فقط نگاه می کند و به پایه میز ضربه می زند. 

- نکن. به جای این که به در و دیوار نگاه کنی، شریکاکائوتو 
خبور. این قدر هم به میز لگد نزن. 

- حوصله م سر رفته. 

- من که گفتم مبون پیش عمه. گفتم با من بیای حوصله ت 
سر می ره. 

اسم خواهرش چه بود؟ مهناز؟ شهناز؟ فرحناز؟ چه زود مهه چیز 
را فراموش کرده ام. 

- پیش عمه فرناز هم حوصله م سر می ره. 
- پس از فردا باید بری مهد. حاال هم لگد نزن تا بابایی عصبانی 

نشه. 
من عاشق عصبانیتش بودم. گاهی جل می کردم. گری می دادم به 
چیزهایی که اصال مهم نبود و او آ ن قدر حتمل می کرد و من 
آن قدر ادامه می دادم تا عصبانی می شد و من لذت می بردم؛ از 
لرزش صدایش، از سیگارهایی که پشت هم روشن می کرد و از 

نگاهش. من عاشق نگاهش بودم. 
مثل مهن االن... که حاضرم مهه زندگی ام را بدهم تا بدامن چرا 
این بچه بی حوصله است، چرا باید پیش عمه فرناز مباند، چرا 
باید برود مهد، چرا ساعت ده صبح در کافی شاپ است و چرا 
پیش مادرش نیست... دمل می خواهد بدامن مادرش کجاست. 
نسکافه را بدون آن که هم بزمن، سر می کشم. سیگاری از 
پاکت در می آورم و تازه وقتی می خواهم فندک بزمن، می فهمم 
که دست هامی به شدت می لرزند و دمل آشوب است. در کیفم 
را باز می کنم و آینه کوچکم را در می آورم. رژ لبم را از دور 
لبم پاک می کنم و با دستمال کاغذی، سیاهی زیر چشمم را 
می گریم. آینه را داخل کیفم می گذارم؛ کنار برگه های آزمایش 

و ماموگرافی. 
می توامن به هبانه ای از کنار میزش رد شوم. می توامن با صدای بلند 
گارسون را صدا کنم. می توامن با تلفن مهراهم بلند بلند صحبت 
کنم. اصال می توامن صدایش کنم. ولی هیچ کاری منی کنم. 
فقط خریه می شوم به موهایش که تارهای سفیدش بیشرت شده. 
سینه ام تری می کشد. این اتفاق هر ساعت می افتد. مهن تری 
کشیدن های لعنتی جمبورم کرد که دنبال علتش بگردم و آن فندق 
امحق مزاحم را پیدا کنم؛ مهن فندق را که حتی منی توامن با کسی 
درباره اش صحبت کنم. حاال او در کنارم نشسته، دو میز آن 
طرف تر، سیگار پشت سیگار می کشد، روزنامه می خواند و 

اگر مرا ببیند حتما دلش می لرزد... دلش می لرزد؟! 
در حالی که نگاهم به مست او است، خاکسرت سیگارم را در 
زیرسیگاری خالی می کنم. دستم به قندان می خورد و قندها روی 
میز می ریزد. حتی صدای برخورد قندها با شیشه میز هم توجهش 

را جلب منی کند. 
نیت می کنم. اگر تعداد قندهای روی میز فرد بود، هنوز دوستم 
دارد. یک، دو، سه... روزنامه را تا می کند... چهار، پنج، 
شش... سیگارش را خاموش می کند. هفت، هشت، نه، 

ده... چایش را سر می کشد... یازده، دوازده... 
- اجازه بدید خانوم... من مجع می کنم. 

گارسون قندهایی را که روی میز مانده داخل سینی که در 
دست دارد، می ریزد و به من که مات و گیج نگاهش می کنم، 

می گوید: "چیزی الزم ندارید؟" 
- نه. ممنون. 

آن قدر آهسته می گومی که خودم هم منی شنوم. 
بلند می شود. مهان طور که پشتش به من است، کاپشن آبی را به 
تن دخرتبچه می کند. از داخل جیبش چند اسکناس در می آورد 

و داخل بشقاب روی میز می گذارد و به مست در می آید. 
مهه توامن را مجع می کنم که صدایش کنم. از کنار میزم می گذرد. 
بی اراده صورمت را به مست دیوار می چرخامن. از میز من رد 
می شود. از دست خودم جلم می گرید. به در می رسد. درست 
پشت سر من می ایستد. بوی ادکلن و سیگارش را می شنوم و 

اگر خوب دقت کنم، حتی صدای قلبش را. 
دستمال کاغذی را در دستم مچاله می کنم. باید برگردم تا مرا 
ببیند. باید صدایش کنم... اما منی کنم. منی توامن... چطور این 
مهه مدت حضور مرا حس نکرد؟ حتی از کنار میز من رد شد 

و مرا ندید... چطور؟ 
- یلدا... 

نفسم بند می آید ولی به سرعت برمی گردم... 
- یلدا... بابایی... مگه منی بینی برف میاد؟ کالهت رو بذار 

سرت سرما خنوری. 
هنوز پشتش به من است. دخرتک کالهش را روی سرش 

می کشد و هر دو از در خارج می شوند. 
زیرسیگاری پر از خرده های دستمال کاغذی شده است. 
پاکت  و  فندک  بعد  و  می کنم  روشن  دیگری  سیگار 
سیگار را در کیفم می گذارم؛ کنار برگه های آزمایش و 
ماموگرافی. بغضم را با دود سیگار فرو می دهم و سینه ام 

دوباره تری می کشد.   
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خجالت نکش
پاشو این وسط برقص!

 سید اکبر میرجعفری

 سیاه مشق/ حکایات و خاطرات 

گفته بود:" تو که اهل موسیقی گوش کردنی، اگر 
موسیقی های ناب با شعرهای جانانه عرفانی پیدا 
کردی، برای من هم بیار." و یادم هست هنگام 
گفنت »جانانه عرفانی« دست هایش را به مست 
من گرفته بود و طوری در هوا حرکت داده بود تا من 
معنای جانانه  عرفانی را هبرت و عمیق تر درک کنم. 
این دوست عزیز از روحانی بودن فقط لباسش 
را نداشت؛ پدر و برادرش از عاملان دین بودند و خودش هم چند سالی 
مدرسه علمیه را درک کرده بود؛ ولی مدتی بود که در کار تعمری ضبط 
صوت و رادیو بود. آن روزها نوار کاست »آتشی در نیستان« با صدای 
شهرام ناظری و آهنگسازی جالل ذوالفنون به دستم رسیده بود و حسابی 
از آن حظ برده بودم. مرتصد بودم که آن را به مسع آن عزیِز موسیقی 
دوست هم برسامن. وارد مغازه اش که شدم، یکراست به سراغ ضبط 
صوتش رفتم و کاست مذکور را در آن گذاشتم و با چند بار عقب و جلو 
کردن نوار، آن را طوری تنظیم کردم که پس از چند ثانیه تکنوازی تنبک، 

صدای ناظری در فضا بپیچد که:
یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا

یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا...
من صدای ناظری را با متام وجود می نوشیدم و حال آن دوست حلظه به 
حلظه متغریتر می شد. سراجنام طاقت آن مهه طرب را نیاورد. برافروخته شد 
و با حلنی حمتسبانه رو به من کرد و گفت: "خجالت نکش، پاشو این 
وسط برقص!" این را گفت و من فرو رخیتم. چنان ذوقم را کور کرد که نوار 

کاست را از ضبط خارج کردم و با بغض از آن جا دور شدم.
زمان گذشت رسید به روزی که امام مخینی)ره( زندگی زمینی را بدرود 
گفت. آن ها که فضای دهه شصت را درک کرده اند، خیلی خوب 
می دانند که درگذشت امام مخینی)ره( چه فضای سنگینی از اندوه را در 
کشور حاکم کرد. ما از مراسم خاکسپاری ایشان برمی گشتیم. آمده بودمی 
کنار اتوبان؛ ماموران انتظامات ما را راهنمایی کردند که: "اون اتوبوسا که 
اون طرف اتوبانن، مرین قم؛ برید سوار بشید." ما هم سوار یکی از آن 
اتوبوس ها شدمی. رادیوی ماشن روشن بود و با موسیقی های غمناک از 
مراسم تدفن گزارش می داد. در مهن حن گوینده رادیو سوگواره ای را خواند 

و در ادامه مهان صدای تنبک و بعد مهان تصنیف پخش شد:
یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا...

من ردیف جلوی اتوبوس نشسته بودم، سر چرخاندم که ببینم این مردم 
سوگوار با چنن تصنیفی چگونه کنار می آیند. دیدم و چه دیدنی! متام 
مسافران سراپا گوش شده بودند. مانند کسانی که گوش خوابانده اند 
تا خربی عظیم را بشنوند. چند نفری هم در سکوت، اشک هپنای 

صورتشان را گرفته بود.
خواب-شعر

گفت: "بچه ها دیشب یه خوابی دیدم که می خوام براتون تعریف کنم." 
و ادامه داد: "خواب دیدم جنازه یه شهیدی رو گذاشنت سر خیابون 
چارمردون]خیابان چارمردان که به گلزار شهدای قم منتهی می شود[. چند 
نفری کنار تابوت ایستادن و از مردم می خوان بیان جنازه رو بردارن و تشییع 
کنن اما هیچ کس طرف تابوت منی رفت... خالصه جنازه شهید روی 

زمن مونده بود..."


حمسن ابراهیمی دوست، هم حمله ای و هم والیتی ما بود. مهه او را به نام 
»موسی« می شناختند. ظاهرا خانواده شان این جور خواسته بود. آن روز 
که این خواب را برای ما تعریف کرد، به گمامن یکی از روزهای سال 
شصت وشش بود. قمی های آن زمان می دانند که آن روزها، تشییع جنازه 

شهید در قم چه شکوهی داشت...
گاهی که یاد خواب او می افتم، می گومی: "نکند خواب او تعبری شده؟ 
راستی تعبری خواب او چیست؟" مهن چند شب پیش بی خوابی سراغم 
آمده بود که سراجنام یاد موسای شهید و خوابی که برامیان دیده بود با تولد 

این شعر مهزمان شد.
به عزت و شرف الاله االاهلل

که مرده های عمودی رسیده اند از راه
جنازه های روان، بی نیاز از تشییع

شکسته خسته تر از دل، کشیده تر از آه...
گواه باش به روز جزا تو ای اهلل

که تا هنوز نفس می کشیم و با اکراه؛
میان این مهه تابوت راه می افتیم
بدون آن که بدانیم راه را از چاه
کجاست مقصدمان: الاله االاهلل

کجاست مقصد تابوت: گورهای سیاه
به زیر شانه تابوت آرزوهامان

یکی سپیِد سعادت، یکی سیاِه گناه
لذا جنازه ما بر زمن منی ماند

به عزت و شرف الاله االاهلل... 

»گفت وگوهای 
دیوید سیلوسرت 
با فرانسیس 
بیکن«
ترمجه شروین 
شهامی پور
نشر نظر
1384

فرانسیس بیکن 
ایرلندی یکی 
از بزرگ ترین 
نقاشان 
معاصر است 
که پرتره های 
حریت آور و 
مالیخولیایی او 
از انسان ها و 
مشاهری جزو 
شاهکارهای 
هنر نقاشی 
حساب 
می شوند و 
آثارش تاثری 
عمیقی بر 
هنرهای جتسمی 
و هنرمندان 
بعد از خودش 
گذاشته است. 
تصویری که 
او از سوژه 
ارائه می کند 
درهنایت به بروز 
حس های درونی 
و ظریف ترین 
پیچیدگی های 
پنهان سوژه 
می رسد و 
خماطب غری از 
تاش های قلم مو 
و رنگ ذات 
سوژه نقاشی 
را وسط تابلو 
می بیند. بیکن 
در 1992 
از دنیا رفت 
ولی مهگان او 
را نقاش حبران 
انسان مدرن 
پس از جنگ 
جهانی دوم 
نامیده اند. این 
کتاب بسیار به 
شناخت بیشرت 
این هنرمند 
کمک می کند.

از روزگار رفته حکایت

پـــدرم آدم بســـیار حمرتمـــی اســـت بـــا ســـه خاطـــره 
بامـــزه؛ خاطـــره شـــاخ خـــوردن َمشـــتی رحیـــان از 
مازندرانـــی  مجلـــه  اولـــن  نـــر گرمابکـــی،  گاو 
بـــه  ســـفرش  اولـــن  در  هترانـــی  منیژه خـــامن 
در کوه هـــای  مـــادرم  شـــدن  و گـــم  گرمابـــک 
اطـــراف گرمابـــک موقـــع شـــکار کبـــک! موقـــع 
متـــام  رحیـــان  مشـــتی  خاطـــره،  تعریـــف کـــردن 
هـــم  صـــورت ســـفیدش و حتـــی بعضـــی وقت هـــا کلـــه کم مویـــش 

ســـرخ می شود. 
میهمانی هـــای  در  معمـــوال  و  دارد  بـــزرگ  هـــال  یـــک  مـــا  خانـــه 
خانوادگـــی مهـــه مهان جـــا دور هـــم مجـــع می شـــوند. دخرتهـــا هـــم 
یـــا  مـــن  اتـــاق  تـــوی  می رونـــد  یواشکی شـــان  حرف هـــای  بـــرای 
ــا تـــوی حیـــاط پردرختمـــان دور هـــم  خواهرهـــامی. گاهـــی هـــم مردهـ
مجـــع می شـــوند و ســـیگاری می کشـــند. امـــا اگـــر قـــرار باشـــد پـــدرم 
خاطـــره تعریـــف کنـــد، مهـــه می آینـــد طـــوری تـــوی هـــال می نشـــینند 
انـــگار قـــرار اســـت تئاتـــر متاشـــا کننـــد و آن خبـــش اصلـــی نزدیـــک 

در آشـــپزخانه را بـــرای پـــدرم خالـــی می گذارنـــد. 
بـــار فامیـــل دور هـــم مجـــع می شـــدند، بعـــد از  تـــا ســـال ها، هـــر 
صـــرف ناهـــار خومشـــزه مـــادر، موقـــع خـــوردن چـــای و شـــریینی و 
میـــوه کـــه مهـــه می نشســـتند و گـــپ می زدنـــد، ناگهـــان انـــگار هبشـــان 
یـــک گوشـــه  اهلـــام شـــده باشـــد االن وقتـــش اســـت، صدایـــی از 
تعریـــف کنـــن!"  خاطره هاتونـــو  اون  "پرویزخـــان  می آمـــد:  خانـــه 
"آره  می گفتنـــد:  یکصـــدا  قبلـــی  مهاهنگـــی  بـــدون  هـــم  بقیـــه  و 
راســـت می گـــه. االن خیلـــی خوبـــه." مهیشـــه یکـــی از جذاب تریـــن 
سرگرمی هایشـــان ایـــن بـــود کـــه پـــدرم آن ســـه خاطـــره را پشـــت ســـر 
هـــم برایشـــان تعریـــف کنـــد؛ خاطره هایـــی کـــه بـــا آن هـــا بـــزرگ شـــده 
ــناختند، اوج و فرودشـــان را  بودنـــد، تک تـــک کلماتشـــان را می شـ
از بـــر بودنـــد، می دانســـتند ســـر کـــدام کلمـــه بایـــد بـــه هـــم نـــگاه 
خانـــه  بایـــد کجـــای  هـــر کـــدام  می دانســـتند  خبندنـــد،  و  کننـــد 
باشـــد، می دانســـتند  بـــه آن هـــا مســـلط  پـــدرم کامـــال  تـــا  بنشـــینند 
کجایـــش را کـــم یـــا زیـــاد گفتـــه، حتـــی می دانســـتند ممکـــن اســـت 
ایـــن بـــار آخـــر قصـــه بـــه کل تغیـــری کنـــد! اگـــر پـــدر چیـــزی را بـــه 
خاطـــره اش اضافـــه می کـــرد، مـــادرم زیـــر لـــب می گفـــت: "بـــاز داره 
پیازداغشـــو زیـــاد می کنـــه!" و زن هـــای فامیـــل در حالـــی کـــه اشـــک 
از چشمانشـــان ســـرازیر بـــود و دهانشـــان از خنـــده بســـته منی شـــد 
و نفس هایشـــان بنـــد آمـــده بـــود و بعضی هـــا مهان طـــور کـــه از زور 
خنـــده دلشـــان را گرفتـــه بودنـــد و نزدیـــک بـــود بـــاال بیاورنـــد، بـــا 
تـــکان دادن دســـت یـــا بـــا اشـــاره ســـر یـــا وســـط ســـرفه و خنـــده، 
حـــرف مـــادرم را تاییـــد می کردنـــد. پـــدرم انـــگار دلـــش می خواســـت 
هـــر بـــار ایـــن مجلـــه مـــادرم را بشـــنود، تـــوی دلـــش قنـــد آب می شـــد 
کـــه مهـــه بـــه خصـــوص مـــادرم می داننـــد کجایـــش را دارد اضافـــه 
می گویـــد و ایـــن قســـمت خاطـــره را از خـــودش درآورده و اصـــل 
ماجـــرا چیـــز دیگـــری اســـت. ایـــن کار را مهیشـــه تکـــرار می کـــرد، 
یعنـــی در حـــد یکـــی، دو مجلـــه بـــه روایـــت قبلـــی اضافـــه می کـــرد تـــا 
شـــنوندگان فعالـــش را بیشـــرت ســـر ذوق بیـــاورد. امـــا مهـــن مســـئله 
از  و  بیایـــد  ســـال ها کـــش  طـــی  در  داســـتان  بـــود  شـــده  باعـــث 
یـــک خاطـــره کوتـــاه بـــه یـــک قصـــه بلنـــد تبدیـــل شـــود. پـــدر خـــوب 
می دانســـت چطـــور خماطبـــش را تـــا آخـــر ســـر حـــال نگـــه دارد. 
دقیقـــا یـــادش می مانـــد دفعـــه قبـــل کجـــای قصـــه بیشـــرت آن هـــا را 
خندانـــده بـــود و ســـعی می کـــرد بـــار بعـــد مهـــان قســـمت را آب و 

تـــاب بیشـــرتی بدهـــد. 
مجـــع  هـــم  دور  فامیـــل  بـــار  هـــر  قـــدمی،  رســـم  بـــه  آن جـــا کـــه  از 
اضافـــه  قبـــل  دفعـــه  شـــنوندگان  تعـــداد  بـــه  نفـــر  چنـــد  می شـــدند، 
را  قصـــه  می خواســـتند  هـــم  جدیـــد  میهمان هـــای  و  می شـــد 
هبانـــه  بـــه  خانوادگـــی،  دورمهـــی  اولـــن  در  مهـــن  بـــرای  بشـــنوند، 
افـــراد جدیـــد کـــه معمـــوال دامـــاد یـــا عـــروس تـــازه فامیـــل بودنـــد، 
قدمیی ترهـــا از پـــدرم می خواســـتند خاطره هـــای معروفـــش را تعریـــف 
کنـــد. پـــدر اول کمـــی ســـرخ و ســـفید می شـــد چـــون یکـــی، دو 
کلمـــه بی ادبـــی تـــوی خاطره هـــا بـــود و تـــا حـــرف خاطـــره تعریـــف 
یـــاد آن هـــا می افتـــاد و رویـــش  پـــدرم اول  پیـــش می آمـــد،  کـــردن 

َمشتی ریحان

 مهسا ملک مرزبان

منی شـــد بـــه ایـــن راحتـــی آن هـــا را جلـــوی فامیـــل جدیـــد لـــو بدهـــد. 
بـــرای مهـــن اول کمـــی بـــا ناخن هایـــش ور می رفـــت و ایـــن پـــا و آن 
پـــا می شـــد. ســـعی می کـــرد طفـــره بـــرود و بـــا اشـــاره ســـر بفهمانـــد 
انـــکار  پـــدر  از  و  اصـــرار  آن هـــا  از  اســـت.  بـــد  این هـــا  جلـــوی 
ادامـــه می یافـــت بـــه حـــدی کـــه افـــراد جدیـــد هـــم بـــه طمـــع شـــنیدن 
خاطرهـــای جـــذاب پـــدرم بـــا بقیـــه یکصـــدا می شـــدند )مصـــداق 
بـــارز حکایـــت خـــر برفـــِت موالنـــا!( و آن قـــدر خواهـــش می کردنـــد 
تـــا پـــدرم باالخـــره نـــازش متـــام می شـــد و در حالـــی کـــه تـــا بناگـــوش 
ســـرخ شـــده بـــود، برمـــی گشـــت و بـــه مـــادرم کـــه معمـــوال کنـــارش 
اســـتفهام آمیزی می انداخـــت و رخصـــت می گرفـــت  نـــگاه  بـــود، 
بـــرای شـــروع. مـــادرم هـــم ســـری تـــکان مـــی داد یعنـــی بفرماییـــد. 
ـــا  این جـــا پـــدر بلنـــد می شـــد و صحنـــه را در دســـت می گرفـــت و ب
این کـــه کلـــی ذوق می کـــرد از ایـــن مهـــه طرفـــدار پـــر و پـــا قـــرص، 
بـــا لبخنـــدی گوشـــه لـــب می گفـــت: "حـــاال کـــه اصـــرار می کنـــن، 
باشـــه. ظاهـــرا چـــاره ای نیســـت!" بعـــد رو بـــه فامیل هـــای جدیـــد بـــا 
افتخـــار ادامـــه مـــی داد: "مـــا یـــک دهاتـــی دارمی بـــاالی مرزن آبـــاد بـــه 
نـــام گرمابـــک. بـــاالی بـــاالی کـــوه. خیلـــی زیبـــا، بکـــر، منظره هـــای 
عالـــی..." و ســـعی می کـــرد بـــا حرکـــت دســـت هایش وســـعت و 
بگـــو.  نگـــو کـــی  حـــاال  بدهـــد.  نشـــان  را  آبادی شـــان  عظمـــت 
آبـــا  دهکـــده  و کمـــاالت  مجـــاالت  وصـــف  در  می توانســـت  تـــا 
و اجـــدادی اش حـــرف مـــی زد، طـــوری کـــه دیگـــران هـــم بـــه وجـــد 
می آمدنـــد و حرفـــش را تاییـــد می کردنـــد و از جتربیـــات و دیده هـــا 
و شـــنیده های خودشـــان بـــرای افـــراد جدیـــد تعریـــف می کردنـــد، 
تـــا پـــدر می رســـید بـــه ایـــن مجلـــه مهیشـــگی: "حـــاال ایشـــاهلل یـــه روز 
اون جـــا در خدمتتـــون هســـتیم." و کلـــی وعـــده  مـــی رمی  هـــم  بـــا 
وعیدهایـــی کـــه فامیـــل جدیـــد را شـــیفته دیـــدار می کـــرد؛ انـــگار 
ــا خبواهـــد بـــرای خـــودش وقـــت خبـــرد  ــا و تعارف هـ ــا ایـــن تعریف هـ بـ
و جســـارت گفـــنت خاطـــره ای را بـــه دســـت بیـــاورد کـــه تـــه دلـــش 
از بیـــان آن یکـــی، دو کلمـــه بی ادبـــی اش خجالـــت می کشـــید! 
خالصـــه یـــک بـــار بـــه هـــر جان کندنـــی بـــود خاطـــره اش را شـــروع 

کـــرد: "تـــوی ایـــن گرمابـــک مـــا یـــه مشـــتی رحیانـــی بـــود..." 
ایـــن را کـــه گفـــت، مـــادرم بـــا تعجـــب نگاهـــش کـــرد و گفـــت: "وای 
پرویـــز، اول اینـــو می خـــوای بگـــی؟!" پـــدر رو بـــه مـــادرم ابـــروی 
راســـتش را بـــاال انداخـــت و بـــرای این کـــه تـــوی دل مجـــع را خالـــی 
کنـــد، از مـــادر پرســـید: "اینـــو نگـــم؟" مهـــه صدایشـــان درآمـــد و 
گفتنـــد: "بگـــن پرویزخـــان. تـــو رو خـــدا بگـــن!" مـــادرم دو لنگـــه 
ابروهـــای کمانـــی اش را بـــاال انداخـــت و دســـتش را جلـــوی دهانـــش 
مشـــت کـــرد و طـــوری خندیـــد کـــه اشـــک از گوشـــه چشـــم هایش 
بـــریون زد و از شـــدت فشـــار خنـــده ســـرفه اش گرفـــت. صـــدا از 
کســـی در منی آمـــد. مهـــه منتظـــر بودنـــد ببیننـــد مـــادرم چـــه جوابـــی 
می دهـــد. پـــدر ســـرخوش از تعلیقـــی کـــه عمـــدا بـــه وجـــود آورده، 
ســـوالش را تکـــرار کـــرد: "نگـــم؟! هرچـــی مشـــا دســـتور بدیـــد عزیـــزم. 
بگـــی بگـــو مـــن می گـــم، بگـــی نگـــو منی گـــم!" و قبـــل از آن کـــه 
مـــادرم بتوانـــد حرفـــی بزنـــد، طـــوری بقیـــه را نـــگاه کـــرد یعنـــی اگـــر 
بـــه  متـــام خماطبـــن  او را راضـــی کنیـــد.  بایـــد  خاطـــره می خواهیـــد 
پـــدرم  بدهـــد  اجـــازه  خواهـــش کردنـــد  مـــادرم  از  خمتلـــف  احنـــای 
دســـت  مهان طـــور  پـــدر  تعریـــف کنـــد.  را  رحیـــان  مشـــتی  خاطـــره 
متاشـــا  را  رضایـــت کامـــل صحنـــه  بـــا  و  بـــود  ایســـتاده  ســـینه  بـــه 
می کـــرد و بـــرای این کـــه بـــاز هـــم خماطبـــش را تشـــنه تر کنـــد، اعـــالم 
کـــرد: "خـــب، مـــن می نشـــینم این جـــا تـــا مشـــا اجـــازه رو از خـــامن 
بگرییـــن." خاله هـــا و زن دایی هـــا و دخرتهـــا و برادرهـــا هـــر کـــدام 
بـــا گوشـــه چشـــمی، تعارفـــی، خواهشـــی، تـــار ســـبیلی، نگاهـــی، 
مجلـــه ای چیـــزی مـــادر را راضـــی کردنـــد و از پـــدر خواســـتند ادامـــه 
بدهـــد. پـــدر بـــا لبخنـــد رضایـــت حاکـــی از پـــریوزی از جـــا بلنـــد 
شـــد و گفـــت: "بـــا اجـــازه خـــامن." مـــادرم بـــا مهـــان ژســـت قبلـــی 
ســـرش را انداخـــت پایـــن و پایـــش را تـــکان تـــکان داد و ســـعی 
ــریک  ــرم آور شـ ــن بی ادبـــی شـ ــد در ایـ ــد؛ نکنـ ــرد صدایـــش درنیایـ کـ

جـــرم پـــدرم شـــود! 
بکشـــد.  بریاهـــه  بـــه  را  از گاه خاطـــره  هـــر  بـــدش منی آمـــد  پـــدرم 
بـــود  مســـنی  خـــامن  رحیـــان  "مشـــتی  می گفـــت  مهیشـــه  اگـــر  مثـــال 

اگر قرار بود پدرم خاطره تعریف کند، همه می آمدند طورى توى هال 
می نشستند که انگار قرار است تئاتر تماشا کنند
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بود )هنوز هم هست( 
که خوف آدم را دوچندان 

می کرد. یکی از مهکاران به 
شوخی و جدی می گفت 

که باالخره یک روزی 
زامبی های قاجاری از دیوار 
آن خانه قدمیی رد می شوند 
و می آیند سراغمان. هنوز 

هم توی دفرت از این حرف ها 
زیاد است. مهه  رفقا ذوقی 

در ترسیدن و ترساندن 
دارند و مدام صحنه های 

دهلره آور را تصور می کنند. 
این صحنه های دهلره آور 
کم کم به شوخی های 

مرسوم دفرت بدل شده و هر 
که از بریون می رسد سر به 
سرش می گذارند. چندتا از 
مشرتی های نان و آبدار هم 
سر مهن شوخی های بی اصل 

و اساس پاشان از دفرت 
بریده شد. منظور این که 

این حرف ها روی مِن نرتس 
هم اثر گذاشته بود و توی 
دمل را هم خالی کرده بود. 
مهان شبی که ماندم دفرت، 
نصف شبش ترس آمد به 

سراغم. نه می توانستم بروم 
خانه، نه می توانستم روی 

کاناپه دراز بکشم و خبوامب. 
از مهه جا صداهای عجیب 
و غریب می آمد. بید جمنون 
حیاط به تنهایی می توانست 

داستان یک فیلم ترسناک 
را جلو بربد. خانه قدمیی 

هم که مهیشه خدا تاریک 
بود، آن شب خمتصر نوری 
پنجره هاش را روشن کرده 

بود. عن فیلم های هارور، 
نگاه که می کردی، هر چند 

ثانیه چیزی مثل سایه، تند 
و مبهم عبور می کرد. از 
جایی هم که منی دانستم 
کجاست، یک صدایی 

مثل مههمه شنیده می شد. 
انگار که واقعا زامبی ها 
در تدارک محله بودند. 

خودم را زدم به آن راه و 
مهه چراغ ها را روشن کردم 
و برای خودم شروع کردم 
به سوت زدن. سوت زنان 
رفتم توی آشپزخانه که زیر 

کرتی را روشن کنم و نصف 
شبی یک چای داغ خبورم 
اما یک باره احساس کردم، 
جز من، کس دیگری هم 

دارد سوت می زند. ساکت 
شدم، او هم ساکت شد. 

گفتم البد خیاالت 
است. بر دل سیاه 

شیطان لعنت فرستادم 
و این دفعه مسفونی نه 
بتهون را زدم؛ شوشو... 
شو... شوشو... شو اما 

کرگدن از زیر جمله 
زده  بود بریون و 

صداِی »مجع ماال 
و عدده« از کلمات 

چیده-شده اش 
بریون می آمد. کجا 

شنیده  بودمش؟ 
جهنم افتاده  بود 
به جامن؛ جهنم 

بی گدازه، بی مارهای 
غاشیه، مهان 

احساس خوب 
نداشنِت چهلنت. 

آفتاب نبود که مهه 
چیز را تفت  دهد 

و روبالشی هاِی رو 
بند، ملحفه های 

گلدار و 
روکوسنی هایی که 
رو هر کدامشان 

عکس کّله جانوری 
داشت، من  داشتند 

و با نرمه بادی 
تکان می خوردند. 

تو تکان های مدامی 
در جزر و مد بودم 
که صاحبش جایی 
دورتر از من رخت 
کنده  بود و تنش 
را به آب زده  بود. 
راست راستی باید 

پوسته چیزی را 
می شکافتم. دست 
می بردم به زخم ها و 
کورک ها و کهریها، 
به ناخوشی که از 
تو داشت ریشه 

سفت می کرد و 
مشا اتفاقی با ترس 

شفافی ازش حرف 
زده  بودی: »جامعه 
مناز خوان که نباید 
گرفتار بی اخالقی 

باشد«. 
مهان جا رو 

خوشخواب بدون 
روکش با کتانی های 
الکِی گل مال دراز 
کشیده  بودم و به 

سقف طبله کرده و 
سیم بی قواره ای که 
از آن آویزان بود، 

زل زده  بودم. »مجع 
ماال و عدده« توِی 

سرم پرفشار تاب 
برمی داشت. کجا 

کـــه وقتـــی مـــن بچـــه بـــودم دیگـــه عمـــرش رو کـــرده 
بـــار در حالـــی کـــه زیرچشـــمی  ایـــن  بـــود و..."، 
بـــرای شـــیطنت و  بـــه ظاهـــر  مـــادرم را می پاییـــد، 
خودشـــریینی گفـــت: "مشـــتی رحیـــان خـــامن مســـنی 
بـــود؛ مهســـن االن مـــن کـــه دیگـــه عمـــرش رو کـــرده 
بـــود..." و منتظـــر مانـــد صـــدای اعـــرتاض مـــادرم و 
یکـــی، دو نفـــر دیگـــر از خامن هـــا دربیایـــد کـــه چـــرا 
گفتـــی مهســـن االن مـــن کـــه عمـــرش را کـــرده، مگـــر 

تـــو چنـــد ســـالت اســـت؟ 
قصـــد  حـــرف  ایـــن  از گفـــنت  اساســـا  پـــدرم  البتـــه 
فقـــط  از حرف هایـــش  معمـــوال  داشـــت.  دیگـــری 
یـــک منظـــور نـــدارد. یـــک منظـــورش مهـــان چیـــزی 
روی  از  مهـــگان  و  اســـت  مهه فهـــم  اســـت کـــه 
دریافته انـــد  را  معنایـــش  می کننـــد  ســـادگی گمـــان 
بـــه  باشـــی،  زیرکـــی  و  هومشنـــد  شـــنونده  اگـــر  امـــا 
تلویـــح مســـترت در کالمـــش، بـــه الیـــه بســـیار پنهـــان 
ماجـــرا کـــه حتمـــا سرشـــار از کنایـــه و طعنـــه اســـت، 
موقعیـــت  در  داســـتان  تغیـــری  بـــربی.  پـــی  شـــاید 
اســـرتاتژیکی مثـــل ســـن کـــه خامن هـــا بـــه آن خیلـــی 
ســـنجش  یکـــی  داشـــت:  دلیـــل  دو  حساســـند، 
میـــزان دقـــت شـــنونده اش و دیگـــری این کـــه مـــادرم 
را عصبانـــی کنـــد و بگویـــد "مگـــر تـــو چنـــد ســـالت 
آن  رحیـــان  مشـــتی  می گویـــی؟  را  ایـــن  اســـت کـــه 
ســـالت   ۶۳ هنـــوز  تـــو  بـــود؛  ســـالش   ۷۵ موقـــع 
اســـت" و چانه زنـــی ســـر ســـن و ســـال پـــدرم شـــروع 
را  مـــادرم  وقت هـــا  این جـــور  پـــدرم  البتـــه  شـــد. 
امتحـــان می کـــرد تـــا ببینـــد تـــوی دلـــش چقـــدر جـــا 
دارد و هنـــوز برایـــش مهـــم اســـت شـــوهرش چنـــد 
اســـت؟ و  دلـــش چـــه خـــرب  تـــه  اســـت و  ســـالش 
ــا را گفـــت، یعنـــی هنـــوز دوســـتش دارد.  اگـــر این هـ
القصـــه، بعـــد از چانه زنـــی ســـر ســـن و ســـال پـــدرم 
پـــدر  تـــو هنـــوز جـــوان هســـتی،  اثبـــات این کـــه  و 
پذیرفـــت و بـــا مهـــان لبخنـــد شـــیطنت بارش ادامـــه 
داد: "خـــب، بشـــنوید؛ ادامـــه ماجـــرا. مشـــتی رحیـــان 
کـــه ۷۵ ســـالش بـــود و از االن مـــن خیلـــی بزرگ تـــر 
بـــود و خیلـــی هـــم از عمـــرش باقـــی مونـــده بـــود! 
صبح هـــای زود می اومـــد ســـر چشـــمه حمـــل وضـــو 
یـــه روز صبـــح، طبـــق  منـــاز خبونـــه.  تـــا  می گرفـــت 
معمـــول هـــر روز، اومـــد لـــب چشـــمه، آســـتن هاش 
بـــاال زد، جوراب هـــاش رو درآورد، دوال شـــد  رو 
یـــه مشـــت آب از تـــوی چشـــمه برداشـــت و رخیـــت 
بـــا  معمـــول،  طبـــق  و  چپـــش..."  دســـت  روی 
را  رحیـــان  مشـــتی  متـــام کارهـــای  مهـــارت خاصـــی 

تکـــرار کـــرد. 
ســـوزن  بـــود؛  شـــنیدنی  حضـــار  ســـکوت 
می انداختـــی، صدایـــش درمی آمـــد. ناگفتـــه منانـــد، 
پـــدرم خوشـــش می آمـــد جـــای تک تـــک کاراکرتهـــا 
نقـــش بـــازی کنـــد؛ از خـــود مشـــتی رحیـــان گرفتـــه تـــا 
گـــره روســـری اش، رنـــگ پریاهنـــش، گالـــش پایـــش، 
بـــرگ درخـــت و تاریکـــی ســـحر  آب چشـــمه و 

دقیـــق  را  چیـــز  مهـــه  آن قـــدر  هـــوا.  ســـرمای  و 
می گفـــت کـــه حـــس می کـــردی داری مشـــتی 
رحیـــان را متاشـــا می کنـــی نـــه پـــدرم را. خـــدا 
نکنـــد ایـــن وســـط بچـــه ای گریـــه می کـــرد یـــا 
مـــی زد.  زنـــگ  تلفـــن  یـــا  آب می خواســـت 

آســـتانه حتمـــل شـــنونده ها در این جـــای قصـــه 
بـــه قـــدری کـــم بـــود کـــه فـــوری می پریدنـــد منبـــع 

تولیـــد صـــدا را خفـــه می کردنـــد تـــا اختاللـــی در 
رونـــد جـــذاب داســـتان پیـــش نیایـــد. هیچ کـــس از 
جایـــش جـــم منی خـــورد. قدمیی هـــا کـــه داســـتان را 
ــنیده بودنـــد، مثـــل داورهـــای ســـخت گری،  ــا شـ بارهـ
دقـــت  بـــه  و  می کردنـــد  تنـــگ  را  چشمانشـــان 
مجلـــه بـــه مجلـــه آن داســـتان را بـــا آنچـــه در حافظـــه 

بودنـــد،  کـــرده  ثبـــت 
می دادنـــد.  تطبیـــق 

بـــا  جوان ترهـــا 

دهان هـــای بـــاز منتظـــر جاهـــای بی ادبـــی اش بودنـــد 
تـــا بزننـــد زیـــر خنـــده و دلـــی از عـــزا دربیاورنـــد و آن 
یکـــی، دو نفـــر اعضـــای جدیـــد فامیـــل هـــم هـــاج و 
ــا ببیننـــد ایـــن قصـــه  واج پـــدرم را نـــگاه می کردنـــد تـ
بـــه کجـــا می رســـد و ایـــن داســـتان چیســـت کـــه بعـــد 

از ایـــن مهـــه ســـال هنـــوز هـــم شـــنونده دارد. 
 پـــدرم بـــه این جـــای قصـــه رســـید کـــه "گاو نـــر مشـــتی 
ُســـِلیمون بـــا عصبانیـــت متـــام از دور خیـــز برداشـــت 
و اومـــد و اومـــد..." مهزمـــان دســـت هایش را بـــرده 
بـــود بـــاال تـــا باالخـــره بعـــد از بیســـت و ســـه دقیقـــه 
بگویـــد چگونـــه گاو  نفس گـــری  ثانیـــه  چهـــارده  و 
مشـــتی ســـلیمان کجـــای مشـــتی رحیـــان را شـــاخ زد 
پـــدرم  زدنـــد.  را  خانه مـــان  در  زنـــگ  یکهـــو  کـــه 
حـــس منایشـــی اش را رهـــا کـــرد و صـــاف ایســـتاد، 
متـــام نفســـی را کـــه تـــوی ســـینه حبـــس کـــرده بـــود 
مهـــه  شـــد.  خـــریه  در  بـــه  و  داد  بـــریون  یک جـــا 
مســـت  بـــه  برگشـــتند  و  را گرفتنـــد  پـــدرم  نـــگاه  رد 

شـــوهرش  بـــه  خالـــه ام  در. 
"عباس جـــان  گفـــت: 
انـــگار  ببـــن کیـــه."  بـــرو 
حـــق خـــودش می دانســـت 

پـــدرم  تکـــراری  قصـــه  بقیـــه 
شـــوهرخاله ام  بشـــنود.  را 

بـــود  جمبـــور  این کـــه  از 
رهـــا کنـــد،  را  صحنـــه 
و  رفـــت  اکـــراه  بـــه 
ســـرش  پشـــت  را  در 
بســـت. متـــام حـــرارت و 
طـــی  هیجانـــی کـــه در 
آن چنـــد دقیقـــه اجیـــاد 

ذره ذره  بـــود  شـــده 
بـــن  از  داشـــت 

و  می رفـــت 

پـــدرم از این کـــه می دیـــد درســـت در اوج داســـتان، 
موقعـــی کـــه می خواســـت ضربـــه آخـــر را بـــه شـــنونده 
بـــا یـــک زنـــگ بی موقـــع خـــراب  بزنـــد، مهـــه چیـــز 
شـــد، ناراحـــت بـــود امـــا بـــه روی خـــودش منـــی آورد. 
بـــه در آشـــپزخانه تکیـــه داد و بـــا ناخن هایـــش ور 
رفـــت. پچ پچـــی تـــوی مجـــع درگرفـــت و زمزمه هـــا بـــه 
این جـــا رســـید کـــه "خـــب، حـــاال بقیه شـــو بگـــن. 
مـــادرم  بگـــن..."  بگـــن...  پرویزخـــان.  بگـــن 
این جـــا بـــه کمـــک بقیـــه آمـــد و بـــه پـــدرم گفـــت: 
"ای بابـــا ُکشتیشـــون. بگـــو دیگـــه." امـــا پـــدرم کـــه 
انـــگار از صرافـــت ادامـــه داســـتان افتـــاده بـــود و بـــه 
اصطـــالح ســـرد شـــده بـــود، بـــه مســـت در اشـــاره کـــرد 
و گفـــت: "آهـــا، عباس آقـــا اومـــد... به بـــه بفرماییـــد 

نـــذری."  آش  اینـــم 
آن روز هـــم پـــدر خاطـــره مشـــتی رحیـــان را طـــوری 
متـــام کـــرد کـــه بـــا دفعـــات قبـــل فـــرق داشـــت. طـــوری 
بـــرای میهمانـــی  تـــوی دل مهـــه را خالـــی کـــرد کـــه 
بعـــدی بـــاز هـــم از او خواهـــش کننـــد خاطـــره 
مشـــتی رحیـــان را از اول تعریـــف 
دیگـــر  می دانســـتند  کنـــد. 
اصـــرار فایـــده نـــدارد و بـــرای 
شـــنیدن خاطـــره بایـــد تاریـــخ 
هرچـــه  را  بعـــدی  دیـــدار 

زودتـــر تعیـــن کننـــد. 
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نه هر که سر بتراشد
قلندری داند

وقتی انتشار اخباری حریت انگیز وقوع ختلفات و 
جرائمی حرفه ای را به پزشکان منتسب کرد، 
موجب بروز انتقادهایی شد. بسیاری از پزشکان 
بی آن که توجه کنند که درواقع آن ها خماطب آن 
انتقادها نبوده اند رجنیدند، زیرا ارتکاب چنان 
کارهایی به ذهنشان هم خطور منی کرد. چرا 
نرجند؟ کسانی که عمری را با شکیبایی و حتقیق 
و کسب علم و جتربه به کار و خدمت مشغول بوده اند، کسانی که 
شریین ترین خاطراتشان تسکن درد یا یافنت درمان یا عمل موفقیت آمیز 
بیماری بوده است، چرا نباید برجنند از این که مورد چنان هتامجی قرار گریند 
که خود را سزاوار آن منی دانند. طبیعتا یک پزشک که سرمایه عمر عزیز را 
صرف حرفه اش می کند حق دارد از سطح زندگی مطلوب تر و در شأن 
خود برخوردار باشد. از زمان فراعنه تا دوران هخامنشی و ساسانی و بعد 
از اسالم نیز در جامعه ما چنن بوده است. در آن زمان ها که نه نظام 
پزشکی بود و نه حتی دانشکده ای، چرا هزاران نفر داوطلب منی شدند که 
به آن حرفه شریف بپردازند؟ چرا بوعلی سینا و ذکریای رازی مهه فن حریف 
جاودانه شدند؟ قطعا در آن زمان ها هم بوده اند رماالنی که به جای اتکا 
به دانش حمدود بشری با اتکا به اقیانوس جهل دخالت هایی در طبابت هم 
می کرده اند، اما نامی از آنان در میان نیست. اینان اغلب مشمول داوری 
بیماران می شدند و ناچار تغیری حرفه می دادند. در دوران ما که حساب و 
کتابی پدید آمد، پزشکی از حرفه هایی شد که داوطلبان بسیار داشت. 
دانشگاه ها کنکور برگزار می کردند و از میان خیل داوطلبان یعنی از میان 
صدها هزار، صدها نفر برگزیده می شدند. اینان در مشار یک در هزار 
خنبگان و هومشندان جامعه بودند که از باالترین ضرایب هوشی هبره مند 
بودند. جرم شناسان می دانند که ختلفات و جرائم از سوی اشخاصی با 
ضرایب هوشی پاین رخ می دهد. به مهن دلیل برای نسل ما و پزشکان 
هم نسل ما قابل تصور نبود که حرمت اعتبار اخالقی و حرفه ای خود را به 
هبایی بفروشند. می دانید، در سنت ما پزشکان دو نوع حق الزمحه دریافت 
می کردند و هنوز هم می کنند؛ یکی آنچه عرف و ضوابط جامعه 
مشخص کرده است و دیگری سپاسی صمیمانه تر و غرینقدی که بیشرت 
به حرفه و تولید و کسب و کار بیمار بستگی داشت، یا دارد. ممکن بود 
مرغ و ختم مرغ باشد، یا سبدی به، یا قلمدان ساخت بیمار یا هر چیز 
دیگری؛ سپاسی که بارها شاهد بوده ام که پزشکانی به آن ها بالیده اند و 
گفته اند: این را یکی از بیمارامن به من هدیه داده است. شخصا زندگی 
خود را نه یک بار بلکه چندبار مدیون مهن  پزشکان می دامن از زمانی که در 
دوازده سالگی به دلیل تب و گلودرد مرا نزد دکرتی از مهوطنان کلیمی به نام 
دکرت افتخار بردند و او بعد از معاینه دارویی جتویز کرد، اما چون مشکوک 
بود، جداً حکم کرد که مرا برای کشت میکروب اخالط حلق به آزمایشگاه 
دکرت منتخب بربند. اسامی را می نویسم زیرا آن ها دیگر مرده اند. قرص هایی 
که دکرت افتخار داده بود تا شِب آن روز اثر نکرد. از شدت تب دچار 
منگی شده بودم و مرا پاشویه می دادند و از درد آب از گلومی پاین منی رفت. 
نزدیک نیمه شب بود که دِر خانه ما را به شدت کوفتند. دکرت افتخار بود. 
با شتاب به نزدم آمد. منتظر مناند. ضمن آماده کردن سرم دیفتریی توضیح 
داد که دکرت منتخب پس از آماده شدن نتیجه کشت، که باید فردایش گرفته 
می شد، در مهان شامگاه به دکرت افتخار تلفن زده و گفته است بیمارش را 
دریابد که نتیجه کشت قطعا دیفتریی است. دکرت افتخار هم مطب را رها 
کرده بود و سرم دیفتریی هتیه کرده بود و در آن دیروقت شب و چه به موقع 
خود را به بالن من رسانده بود و جنامت داده بود. پزشک و استادی که 
سال هاست از علم و دوستی اش برخوردارم، با یک آگهی در مطب 
پرداخت ویزیت را برای کسانی که توانایی مالی ندارند، الزامی منی داند. روزی 
خامنی از دوستان مهسرم برای مشکل عصبی کارگری افغان که در خدمتش 
بود، مشورت کرد. مهسرم پزشک دانشمندی را که از مقاالتش نیز هبره مند 
می شومی معرفی کرد و روزی که خودش مراجعه داشت آن دوست و بیمار 
افغان را مهراهش برد. ویزیت را پرداختند و منتظر ماندند که معاینه کارگر افغان 
متام شود. پزشک پس از نوشنت نسخه، مهراه با بیمار افغان نزد منشی اش 
آمد و گفت که حق ویزیت پرداختی ایشان را پس بدهد. وقتی مهسر من 
و دوستش اصرار کردند که آقای دکرت ویزیت پرداخت شده است، ایشان 
نپذیرفت. گفته بود: من از پناهنده بی پناه ویزیت منی گریم. این ها منونه های 
اندکی از بسیار است که انعکاس منی یابد. می دانید می خواهم چه نتیجه ای 
بگریم؟ می خواهم بگومی آن یک در هزار بودن، آن نبوغ و هومشندی ذاتی، 
خبشی الزامی از پرداخنت به حرفه پزشکی است. می خواهم بگومی مشکوک 
به نفوذ میامنایگانی به این عرصه مقدس حرفه ای هستم که شایستگی ذاتی 
حرفه و مسئولیت پذیری ادای سوگند بقراط را ندارند. باید دید آیا هنوز هم 
کنکورها در مهه جا و به طور عام مهچنان با اعتماد و اطمینان و بدون 
جایزه و اغماض پابرجاست؟ آیا درهای پشتی گشوده است؟ زیرا ممکن 
است با ورود از درهای پشتی به عنوانی دست یافت، اما در پزشکی نیز 

این حکم خواجه شریاز جاری است که: 
نه هر که چهره برافروخت دلربی داند/ نه هر که آینه سازد سکندری داند
نه هر که طرف کله کج هناد و تند نشست/ کاله داری و آین سروری 

داند 

 فریدون مجلسی
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کتابی خواندنی 
و جذاب که 
گذاری است 
بر سی و اندی 
سال جتربه 
سینمایی در 
ایران. نویسنده 
آن هوشنگ 
گلمکانی، یکی 
از کار بلدترین 
منتقدان سینمای 
ایران که در 
سی سال 
گذشته هر آنچه 
نوشته ارزش 
خواندن دارد، 
سراغ نقدها 
و نوشته های 
قدمیی اش رفته، 
آن ها را از سی 
سال پیش تا 
امروز مجع آوری 
کرده و در قالبی 
یکپارچه رخیته 
است. گلمکانی 
نیازی به معرفی 
ندارد و غری از 
شیفتگان سینما، 
عامه مردم هم 
نام او و نام 
ماهنامه فیلم را 
شنیده اند و او را 
می شناسند. این 
جمموعه درهنایت 
پنج جلد خواهد 
داشت که در 
حال حاضر 
جلد اول با 
عنوان »از 
کوچه سام« 
در دسرتس 
خماطب قرار 
دارد و پیگریان 
مطالب این 
منتقد می توانند 
از خواندنش 
کیف کنند.

چون حکایت می کند

حبیبه برایم قصه می گفت
گفت وگو با محمدرحیم اخوت درباره داستان و داستان نویسی

 چرا ما به قصه نیاز داریم؟ حتی در کتاب های آسمانی هم قصه وجود 
دارد.

این را باید از کسی پرسید که حتقیقات مفصل روی متدن های خمتلف شرق و 
غرب داشته است. اما من تا آن جایی که پراکنده خوانده ام، قصه و قصه گویی، 
نقل سرگذشت است که صرفا برای وقت گذرانی نبوده است )البته قصه گویی 
برای تفریح داشتیم؛ قصه های طنز...( قصه گویی بیشرت انتقال جتربیات و تفکر 

است. 
قصه حتی پیش از این که خط اخرتاع بشود در جامعه بوده است و از طریق 
جتربه های گذشته از پند و اندرز تا احساسات و... خودش را انتقال داده 

است.
 نخستین قصه ای که شنیدید، در خاطرتان مانده است؟

یادم نیست خنستن قصه ای را که شنیدم چه زمانی بود. متاسفانه خانواده  
من خیلی اهل قصه گویی نبودند و این طور نبود که پدر و مادرم برامی قصه 
بگویند. حتی زمانی که دبستان  رفتم و خواندن و نوشنت آموختم، برامی 
خواندن کتاب های غریدینی و غریدرسی ممنوع بود و من با ترس و لرز آن ها 

را می خواندم.
 به هر حال آدمی اولین قصه ها را از یک نقالی، دوره گردی یا مادر  بزرگی 

می شنود.
این است که سال اول دبستان یک  باقی مانده  چیزی که در خاطرم 
خدمتکار پری بی سواد به نام »حبیبه« داشتیم و او چون می دانست به قصه 
عالقه دارم، آخر شب ها در حیاط بزرگ خانه مان برامی قصه های عامیانه نقل 

می کرد.
 چه مجالتی در آن سال ها برای شما جذاب بود؟

به دبستان جاللیه در خیابان امحدآباد اصفهان می رفتم. در آن دوران دو تا جمله 
اطالعات کودکان و کیهان بچه ها را می خواندم.

 و کتاب؟
کتاب را کرایه می کردم.
 از کدام کتابفروشی؟

کتابفروشی معروفی به نام شیخ عبدالرزاق، کارش خرید و فروش کتاب بود و 
البته کتاب را به آشنایان کرایه می داد. پول کتاب را گرو می گذاشتیم. زمانی بود 

که کتاب ها را منی خواندم، بلکه آن ها را می بلعیدم.
 چه کتاب هایی، اسم کتاب ها یا نویسندگانشان در خاطرتان باقی مانده 

است؟
پاورقی های جواد فاضل؛ رمان ها یا داستان هایش مثل »مهتاب«، »دخرت 

یتیم«، »وفا« و حسینعلی مستعان  و ترمجه »بینوایان« او از ویکتور هوگو.
 به نوعی عامه پسند بودند؟

بله، رمان های عامه پسندی مثل »پاردایان ها« میشل زواکو را که ده جلد بود 
دو، سه بار خواندم. کارهایی که اول به صورت پاورقی چاپ می شد و بعد 
کتاب می شد. شور مطالعه و حرص مطالعه صرفا برای سرگرمی از این ها 

آغاز شد.
 و این مطالعه کم کم جدی تر شد؟

از سال های دوره دبستان کم کم جدی شد. تنها تفرحیم کتاب بود. تلویزیون 
نبود و سینما رفنت هم که قدغن بود.

 این عالقه به نوشتن کجا خودش را نشان داد؟
وقتی کسی عالقه به خواندن داشته باشد، عالقه به نوشنت هم خودبه خود 

می آید.
 قصه هم می نوشتید؟

دبستانی که بودم قصه هایی می نوشتم، پاکنویس می کردم و به دوستامن برای 
خواندن می دادم و روی آن ها با تاکید می نوشتم؛ »حممدرحیم اخوت«]با 

خنده[
 نخستین قصه ای که نوشتید چه نام داشت؟

داستانی به نام »نسرین« با موضوع آغاز بلوغ، داستانی کودکانه و عاشقانه، 
داستانی که نوشتنش برامی در آن زمان خیلی جدی بود.

 آن زمان شعر هم می گفتید؟
بله، البته که شعر هم می گفتم ]با خنده؛ حاال چه شعرایی مباند[ موزون و 

موقوف.
 شعرها چاپ هم شد؟

قبل ترها گویا یکی، دو شعرم در جمالتی در هتران چاپ شد. دوستی داشتم در 
هتران به نام کیومرث که پسر برادر نصرت رمحانی بود و یکی دو شعرم را که 
شنیده بود، بدون اطالع من در آن جمالت چاپ کرده بود؛ جمالتی که مهان 

زمان هم به آن ها می گفتیم »عامه پسند«.
 و دوران دبیرستان و ادامه نوشتن ها؟

دبریستان دیگر سینما می رفتم، انشامی نسبت به بقیه مهکالسی هامی خوب بود 
و تشویق معلمان را هم در زمینه نوشنت در پی داشت.

 دبیرستان چه رشته ای انتخاب کردید؟
آن زمان منزلت رشته ادبی از دو رشته طبیعی و ریاضی خیلی پاین تر بود. 
دبریستان های کمی در رشته ادبی پذیرش داشتند. خانواده هم رغبتی به درس 
خواندمن در رشته ادبی نداشتند، برای مهن به عمد منرات ریاضی و طبیعی ام را 

پاین آوردم تا در رشته دخلواهم درس خبوامن.
 قدری هم از معلمان دبیرستان بگویید.

دبریستان کازرونی در خیابان مدرس یکی، دو معلم معروف داشت. حممد 
صمصامی که یکی از کتاب هایش آین نگارش بود و آن زمان او را به عنوان یک 
نویسنده به رمسیت می شناختیم. دکرت سید هاشم گلستانی هم  که معلم انشا و 
فلسفه و منطق ما بود. چون خطم خوانا بود و به منزل ایشان هم می رفتم، خبشی 
از پایان نامه ایشان را پاکنویس کردم. آن زمان پایان نامه ها تایپ منی شدند. البته 
آن ها بازهم مشوق داستان نویسی من نبودند، اما به نوشنت من کمک می کردند.
 از انشاهایی بگویید که در دبیرستان می نوشتید. چه مضمونی داشتند؟

در زنگ های انشا خیلی بی پروا »سیاسی« می نوشتم. آن زمان دکرت مصدق 
زندان بود و یک انشای مفصلی نوشتم به نام »دکرت حممد مصدق« و سر 
کالس خواندم که اتفاق خاصی هم نیفتاد. البته به دلیل فعالیت های سیاسی 

بچه ها و از مجله خود من، ناظم و مدیر مدرسه را عوض کردند.
 اولین داستانتان چه زمانی چاپ شد؟

وقتی سپاه دانشی بودم.
 در کدام مجله و به چه صورتی چاپ شد؟

در جمله فردوسی. در آن جمله یک صفحه به داستان من اختصاص داده 
بودند و یک نقاشی هم در کنار آن گذاشته بودند. این مسئله را خیلی جدی 
گرفتم. در مهان جمله های فردوسی، بامشاد، جمله زمان داستان هامی به صورت 

پیوسته چاپ شد.
 مجالتی که عامه پسند هم نبودند.

بله جمالت روشنفکری زمان خودشان بودند.
 محتوای آن چه بود؟

مشکالت روستایی که پیش از سپاه دانش با آن بیگانه بودم. رسالتی در خودم 
می دیدم که برای روستاییان بنویسم. روستاییانی که حمروم از مهه چیز بودند؛ 
روستایی که معلم آن شده بودم. به معرفی روستا و مشکالت آن پرداخته بودم.

 وقتی چاپ نخستین داستانتان را دیدید چه احساسی داشتید؟
حس خودبزرگ بینی، اشتیاق و جمموعه ای از این ها، بیش از ده بار داستان 
چاپ شده ام را خواندم و از آن لذت بردم. مهن باعث شد که من خودم 
را خیلی جدی بگریم، به هر حال نویسنده شده بودم ]با خنده[ و شوق 
داشتم. در بوق و کرنا می کردم و به دوستامن می گفتم و آن ها هم به دیگران 

اطالع می دادند.
 این داستان چگونه چاپ شد؟ سفارشی هم پشت آن بود؟

نه، داستان را که نامش»بر کرانه کویر« بود، پست کردم. در مورد روستای 

  از نخستین باری که محمدرحیم اخوت را دیده ام تا صبح آخرین جمعه آذر امسال، همان طور قاطع، جدی و 
البته مهربان بوده است. سال ها پیش در نخستین عصر پنجشنبه های خانه آقای نویسنده، زمانی که ترک خانه می کردم 
با مهربانی گفت: »هرچه را درباره قصه هایت گفتیم می توانی خیلی راحت از این گوش بگیری و از آن گوش در کنی. ما 
این جا کالس داستان نویسی نداریم.« و هنگامی که گفتم استاد؛ برافروخته گفت: "من محمدرحیم اخوت هستم." و هر 
زمان که روی صحبتمان به سمت بزرگانی چون ابوالحسن نجفی، هوشنگ گلشیری، احمد میرعالیی و محمد حقوقی 

رفت، بحث جدی بودن و خون دل خوردن آن ها در ادبیات معاصر مطرح شد. 
نویسنده »نام ها و سایه ها« هنوز هم خیلی جدی است. همانند درخت های نارنج، گل یخ و... حیاط خانه اش که در 

چهارفصل سال سبزند، او هم سبز است. گفت  و گوی ما از ریشه های قصه و قصه نویسی آغاز شد، بدون این که از پیش 
روی سؤاالت احاطه و مطالعه داشته باشد. بنابراین خواسته و ناخواسته مسیر پرسش ها و پاسخ ها به جای دیگری- از 

واکاوی یک نویسنده از آغاز تا لحظه نوشتن و چاپ نخستین کتاب- رسید.

 حامد قصری
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شنیده  بودمش که 
این طور سخت 
ناخن می کشید 

رو شنوایی ام و یادم 
منی افتاد. البد وقتی 
به صف شده  بودمی 
تو حیاط مدرسه و 
کف دست های 
عرق کرده ام را تو 

جیب روپوشم فرو 
کرده  بودم تا الک 

پاک نشده ام لو 
نرود، کسی پشت 

میکروفون خوانده بود 
»مجع ماال و 

عدده«. 
 ناخوش نبودم، 
ته مانده بوئینگ 
747 سقوط 

کرده ای  که از الشه 
سوخته اش دود 

سیاهی ملرب می خورد 
و قاطی باران تند 
و تلخ می شد. 

کسی که حالش 
را چهلنت توصیف 

کرده  بود »یک 
جنون مجعی« 

که »می ترسد از 
آینده« و »عاجز 
است از حفظ 

توازن« که ظرافت 
را منی شناسد، 

شاید اصال آدمش 
نیست. 

 ماریا تی را 
می کوبید زمن. 

ته سیگارش را 
انداخته  بود تو 

سطِل تی شور و 
پچ پچش را از سر 
گرفته  بود. داشت 
چیزهایی از اجنیل 

می خواند با غرغری 
نرم و ضعیف و 

منتظر بود حرفی بزمن 
در جوابش که با 
گوشه کنایه گفت 

بود: 
- چقدر تنها 
می شدمی اگر 

پیامربی مبعوث 
منی شد. 

مجله من درآوردی  
نبود، در هفته نامه 
چلچراغ خوانده  

ادامه پرمی در صفحه 19 

باز تبدیل به دوئت شد. 
داشتم آب جوش می رخیتم 
تو قوری. ساکت شدم اما 
آن دیگری به سوتش ادامه 

داد. آن قدر ترسیدم که 
آب جوش رخیت روی دستم 
و قوری از دستم افتاد زمن 
شکست و جرینگی صدا 
کرد. گفتم البد یکی از 

بچه ها مانده یک گوشه کنار 
و می خواهد برتساندم که 

فردا با بقیه به ریشم خبندد. 
صدا کردم "هبمن تویی؟ 

حامد؟ جمید فالن فالن شده 
داری منو می ترسونی؟ آهان، 

فهمیدم، امری تویی... تو 
روحت امری..." اما نه امری 

بود، نه هبمن، نه حامد. 
صدای سوت را دنبال کردم 
و رسیدم به مهان دیواری که 
قبال وسایل بابا را گوشه اش 

تلنبار کرده بودند. صدا 
قطع شد. زدم به دیوار. 
گفتم شاید پشت دیوار 

خربی باشد. اما پشت دیوار 
می خورد به خانه قدمیی. 

باز به دیوار ضربه زدم. یک 
جاش به نظرم پوک آمد. 

حتما النه سوسک هاست. 
این مهه سوسک البد باید 
خانه شان مهن جا، الی 

جرز دیوار باشد... تازه یاد 
سوزش دستم افتادم. رفتم 
و مخریدندان گذاشتم رو 

ورزنه آخرین آبادی در کنار زاینده رود بود. در طول آن 
سال ها فقط یک بار رفتم هتران، جمله فردوسی. 
 از چه زمانی به فکر چاپ کتاب افتادید؟

آقای  جهان،  نقش  اصفهان، کتابفروشی  چهارباغ  در 
تقی منتظری اصرار داشت که کتاب چاپ کنم. البته 
پیشرت چند داستان روستایی با عنوان »در سطح سبز 
روستا«)داستان هایی بود که در جمالت خمتلف چاپ شد( 
در ۱۰۰ صفحه، با امکانات آن زمان حروفچینی و آماده 
چاپ شد. اما بعد از چاپ کردنش پشیمان شدم. آقای 
منتظری هم گفت به این شرط پس می دهم که کتاب هایی 

برای کودکان چاپ کنیم.
کتاب های کودکان و نوجوانان که تعداد صفحات کمی 
داشت؛ سی ، چهل صفحه ای. ُخب آن موقع کتاب های 
صمد هبرنگی، داریوش عباداهلی، قدسی قاضی نور و... در 

این زمینه چاپ می شدند و بازار خوبی داشت.
 این کتاب کودکتان چاپ هم شد؟

بله. چهار، پنج کتامب در زمینه کودکان چاپ شد. »شهرک 
نور« اولن کتابی بود که چاپ شد.

 »شهرک نور« چه می گفت؟
در روستا معلم دبستان بودم و به دو درس انشا و ورزش امهیت 
می دادم، یعنی مهه درس ها را آموزش می دادم. انشا برای بچه ها 
زنگ تفریح، اما برای من جدی بود. سر کالس بچه ها را 
می فرستادم پای ختته تا معلم شوند و خودم مثل یک دانش آموز 
می نشستم روی نیمکت. بازی بود، یک بازی قشنگ. حتی 
شب ها خودم انشا می نوشتم و انشا را برای بچه ها می خواندم. 
تا این که یک بار یک موضوع انشا دادم که هر کسی یک 
قصه بنویسد. در یک شب، شهرک نور را نوشتم چون شعر 
هم می گفتم داستان نثر ریتمیکی پیدا کرد. این داستان چاپ 
شد و به چاپ دوم رسید. آن زمان برای پخش کتاب از اداره 
فرهنگ اجازه گرفته منی شد. زمانی که چاپ شد، ساواک آن 

را مجع آوری و مخری کرد. کتاب توقیف شد. 
داستان با نقاشی های آقای زندیان مهراه بود و ساواک تقی 
منتظری را بازخواست کرد. این توقیف باعث شد خودم را 
جدی بگریم به هر حال نویسنده ای بودم که کتاب چاپ 
می کند و از اتفاق کتابش هم توقیف می شود ]با خنده[ و این 
توقیف  گاهی تأثری عکس می گذارد و آن قدر قضیه خنده آور 
بود که مهان زمان کتاب »ماهی سیاه کوچولو« از سوی 
انتشارات کانون چاپ می شد. اما »شهرک نور« در مرکز 
فرهنگی رادیو و تلویزیون اصفهان به سرپرستی هبروز کیا روی 
صحنه رفت؛ بعد هم کتابی به نام »این پاین خربی نیست«.

 با چه محتوایی؟
آن زمان حبث مهاجرت به دیگر کشورها رایج شده بود. 

می خواستم در این کتاب این مسئله را به نقد بکشم. 
موضوع این کتاب از زبان یک برگ است که دستخوش 
نسیم شده و از درخت جدا می شود و به پاین می افتد و از 
مهان پاین به برگ های دیگر درختان می گوید که این پاین 

خربی نیست و هبرت است روی شاخه هایتان مبانید.
 شعاری نبود؟

به دنبال این بودم که به مهسن و ساالن خودم آگاهی 
سیاسی بدهم در حالی که خودم آگاهی سیاسی عمیقی 

نداشتم.
 اما این کتاب ها شما را راضی نمی کرد؟

بله. بعدها آن کتاب های کودکان و نوجوانان را مجع آوری 
کردم، چون دیگر اعتقادی به این کارها نداشتم. ادبیات 

برای من جدی شده بود و آن را وسیله منی دانستم.
 بازهم جدی بودن؛ این جدی بودنی که شما را یک 
تکان واقعی داد از کجا بود؟ یک استاد؟ یک کتاب؟ 

چه بود؟
شاید حتت تأثری غریمستقیم ابواحلسن جنفی و کتاب »وظیفه 

ادبیات« بود که تا حدودی راه ادبیات را شناختم.
 و ترس ها هم آرام آرام خودشان را نشان دادند؟

بله، دیگر می ترسیدم کتاب چاپ کنم. ترس این را داشتم 
که دوباره راه را گم کنم.

 اما راه گم نشد و نخستین کتاب جدی شما چاپ 
شد؟

داستان »تعلیق« که آن را یک کار جدی می دامن و هنوز هم 
پای این کتاب ایستاده ام.

 از نوشتن تا چاپ آن خیلی زمان برد؟
۱۱ سال از نوشنت تا چاپ طول کشید، چون می ترسیدم 
چاپش کنم. تا این که انتشارات نوپای »نقش خورشید« 
آقای هوشنگ اهلل وردی این کتاب را چاپ کرد. چون به 
پیشنهاد خودشان بود، حروف نگاری، چیدمان صفحات و 
طرح جلد را به آن ها حتمیل کردم. تعلیق با استقبال منتقدین 
روبه رو شد و در مهان سال به چاپ دوم رسید. در مراسم 
اهدای جایزه »پکا«)پخش کتاب ایران( از این کتاب تقدیر 
شد. جایزه را به کتاب های باالی دویست صفحه می دادند 
و چون این اثر پنجاه، شصت صفحه بیشرت نبود برای مهن 
مورد تقدیر قرار گرفت. داوران آن هم آدم های کمی نبودند؛ 
ابواحلسن جنفی، علی حممد حق شناس، کامران فانی. حتی 
کامران فانی در رادیو فرانسه در موردش صحبت کرد. مهه 
این ها باعث جدی شدن نگاه من به ادبیات و داستان شد.

 این کتاب پیش از چاپ هم خوانده شده بود؟
پس از انقالب اسالمی به نشست های جنگ اصفهان 
می رفتم. کتاب را تایپ کردم. چهار، پنج جلد زیراکس شد 

و به دوستان حلقه جنگ دادم که خبوانند و نظر بدهند. 
یک جلسه گذاشتیم تا نقد کنند که چیزی دستگریم نشد. 
اما آقای امحد مریعالیی را فردای آن روزی که کتاب را به 
او داده بودم، دیدم. گفتم: "خواندید." گفت: "حتی خامنم 
هم آن را خواند." گفتم: "چه گفت؟" گفت: "می گوید 
این که شازده احتجابه!" گفتم: "نظر خودتان چیست؟" 
گفت: "به نظر من شازده احتجاب نیست." و مهن برامی 

کافی بود برای چاپ.
 و غیر از احمد میرعالیی؟

حممود نیکبخت، منتقدی دقیق، هر بار که من را می دید 
می گفت که چرا چاپش منی کنم. حتی اسم کتاب را 
درست منی گفت و می گفت: "قلمدان را چاپ نکردی؟"

 داستان نویس حرفه ای دقیقا یعنی چه؟
داستان نویس اگر داستان نویس باشد به نظر من یکسری 
مهارت ها و تکنیک ها را باید کسب کند. ادبیات کالسیک 
و معاصر را به خوبی خوانده باشد. چیز دیگری هم باید 
باشد؛ منی دامن امسش را می شود چه گذاشت: عشق و 

عاطفه... آن هم باید فراهم باشد.
 گاهی نوشتن داستان از کار توی معدن هم سخت تر 

می شود. چرا؟
نویسنده باید در موقعیتی برای نوشنت باشد که نه فقط 
خودآگاه، نه فقط ناخودآگاه که مهه وجودش آماده نوشنت 
باشد. آن وقت است که نوشتنش هم مانند خواندنش 
دارم که  داستان ها و رمان هایی  لذتبخش می شود. من 
ناقصند و هر بار خواسته ام جلو بربمشان، انگار که زوری 

بوده اند. با زور منی شود داستان را جلو برد و نوشت.
 به نظر شما چرا هیچ نویسنده ای از ایران نتوانسته 

جایزه های معتبر ادبی را در جهان از آِن خود کند؟
دالیل خیلی زیادی هست. یکی از آن ها می تواند این باشد 
که داستان های ما را خود ایرانی ها ترمجه می کنند؛ در صورتی 
که باید مرتمجینی آن ها را ترمجه کنند که مسلط به زبان مادری 

خودشانند.
 چرا ما کمتر نویسنده ای داریم که از طریق آثارش 

زندگی  کند؟
زمانی که در امریکا یک نویسنده خنستن اثرش چاپ 
می شود تا پایان عمرش بیمه ناشر است و حق التالیف هایش 
هزینه های او را تامن می کنند. اما در ایران آن موقع که 
تریاژها روی ده هزار یا پنج هزار نسخه بود مگر یک مؤلف با 
یک کتاب در سال چقدر حق التالیف می گرفت که امروز با 
این تریاژهای پاین بگرید. پس نویسنده با چاپ کتاب هایش 
تأمن منی شود و مهن هم می تواند یکی از علت هایی باشد 

که داستان ها و رمان های ما کمرت جهانی شده اند. 
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از بستر عافیت، برون...
 اسم نویسنده: 

 سیاه مشق/ تأمالت/ 8 

در یکی از کارگاه های داستان نویسی، یکی 
از شـاگردامن پرسـید: »آدم از کجـا می تونـه 
بفهمـه عاشـق داسـتان هسـت یـا نیسـت؟« 
چایـی  بـره  یـادش  اون جـا کـه  »از  گفتـم: 
لب ریز لب سوز لب دوزش رو خبوره؛ اون قدر 
یـادش بـره کـه چاییـه کنـج میـز یـخ کنـه.« مـن 
جـزو طرفـداران حمیط زیسـت و حفاظـت از 
منابع طبیعی ام، اما اگر خبواهم صادقانه اعرتافی کنم، باید بگومی 
هـزاران لیـرت چـای دم کشـیده اعـای ایرانـی را در طـول عمـرم هـدر 
داده ام؛ چـه آن وقت هایـی کـه درگـر نوشـن بـوده ام، و چـه آن 
وقت هایی که مشغول خواندن و البته در موقعیت اولی بیشرت... 
مسـئله قابل  توجیهی نیسـت؛ یعنی فکر نکنم کسـی بتواند برای 
عاشـقیتی از ایـن دسـت دلیـل و منطقـی داشـته باشـد، مثـل هـر 
عاشـقیت دیگـری. مـن مهیشـه -وقتـی هبـش فکـر می کنـم- آن 
بیـت معـروف تـوی سـرم صـدا می کنـد کـه »ای بی خـر از سـوخته 
و سـوختنی/ عشـق آمدنـی بُـود، نـه آموختنـی«. البتـه کـه مثـل هـر 
پدیـده دیگـری، زمینه هـای خانوادگـی و اجتماعـی و فرهنگـی از 
در  دیگـر  از سـویی  اصولـی  و  آمـوزش درسـت درمان  و  سـویی 
پویندگـی و بالندگـی ایـن عشـق می تواننـد مؤثـر واقـع شـوند، امـا 
جوهـرش -جوهـر ایـن عاشـقی- فکـر منی کنـم ربطـی بـه زمینـه یـا 
زمینه ها داشـته باشـد؛ یک چیز ذاتی اسـت که بعضی ها دارند و 
بعضی هـا نـه، یـا می شـود این طـوری گفـت کـه بعضی هـا سـعادت 
داشـتنش را دارنـد و بعضی هـا نـه. )مهنی جـا بگـومی، این طوری هـا 
نیسـت که هر نویسـنده ای- لزوما- عاشـق داسـتان باشـد؛ حتی 
در مهنی ایران خودمان هم که نویسندگی -نویسندگی مستقل- 
معموال شغل پردرآمد یا خوش درآمدی نیست، -هرچه باشد- یه 
مین خیلی چیزها نویسنده غرمستقل قلم به مزد کم ندارمی. نویسنده 
هـم -مثـل هـر شـاغلی بـه هـر شـغلی- ممکـن اسـت بـه هزار و یـک 
دلیل غر از عشـق و عطشـی درونی به سـراغ داسـتان آمده باشـد 
می گویـد:  باشـد کـه  معـروف  مثـل  آن  مصـداق  نوعـی  بـه  و 
»خانه نشینی فانی از جنابتش نیست، از بی تنبانی اش است.«(

برای کسی که دل در گرو این عاشقی دارد و متفنن داستان- و 
به قول اخوان ثالث زائر دخیل بند بی خیال این حوالی- نیست، 
وضع و حال امروز داستان ایرانی کارش از خوب نبودن گذشته و 
دیگر -دروغ یا کتمان چرا- آزار دهنده شـده اسـت. یک زمانی 
بود که تراژ کتاب ها ده هزار تا و هفت هزار تا و پنج هزار تا بود، 
حاال رسیده به هفتصد تا و پانصد تا )سیصد تا را رومی منی شود 
بگـومی؛ می ترسـم در تاریـخ ثبـت شـود و بشـود اسـباب بی آبرویـی 
ما و زمانه مان. به قول ِمیتی فیلم قیصر »حاال ما به مهه می گیم 
نبـوده، مشـام بگـنی نبـوده. آره، خوبیـت نـداره. واردیـن کـه...«( 
یک زمانی بود که جمله هایی منتشر می شدند و اصل کارشان این 
بود که داسـتان و شـعر چاپ کنند و نگاه که می کنی، می بینی 
چقـدر از مهم تریـن داسـتان های کوتـاه و شـعرهای معاصـر ایرانـی 
بوده انـد کـه اولـنی بـار تـوی جمله هـا چـاپ شـده اند، حـاال اگـر بـا 
کسـی از جملـه ادبـی و داسـتاِن تـوی جملـه حـرف بزنـی، یک جـوری 
نگاهت می کند انگار سکه عهد دقیانوس از جیبت درآورده ای 
و یـک نگاهـی بـه دور و بـر -بـه جسـت وجوی سـایر دوسـتان 
نویسـنده مجاعت  بـود کـه  زمانـی  یـک  می انـدازد.  غارنشـینت- 
به جای این که »متام« ذهن و زبانش »مدام« درگر حرفه ای گری 
و درآمد و بازار باشـد )که مجلگی در جا و جایگاه خودشـان، 
نه تنهـا مفیـد و الزم کـه بنیـادی و حیاتی انـد و اتفاقـا الزم اسـت 
درباره شـان حـرف زده و بـرای حتققشـان تـاش و حتـی مبـارزه 
شـود(، بیشـرت بـرای خـودش نقشـی روشـنفکرانه قائـل بـود و خـود 
را نبض هوشـیار زمانه می پنداشـت و یک جورهایی کسـر شـأنش 
بـود در قبـال مسـائل سیاسـی و اجتماعـی و اقتصـادی بی نظـر و 
-و مثـل ایـن روزهـا- خنثـی باشـد؛ حـاال کم کمـک کار دارد بـه 
جایـی می رسـد کـه وقتـی بـا دوسـتی داسـتان نویس -بـه خصـوص 
جوان ترهـا- حـرِف چنـنی مقوله هایـی پیـش می آیـد، بعیـد نیسـت 
خـره نـگاه کنـد تـوی چشـم هایت و بگویـد »اصـن مگـه دارمی؟«

مهه این ها هست -و دردناک هم هست- اما عشق هم هست 
و کی می تواند وجود آن را نادیده بگرد؟ قبا هم جای دیگری 
نوشـته ام کـه آدمـی کـه عاشـق داسـتان اسـت، در وجـودش مهیشـه 
ُتـی بزرگـی اسـت کـه بـا هیچ چیـز جـز دروغ زیبـای داسـتان پـر 
عاشـقیتی  چنـنی  می گفتـم  البـد  بـودم،  اگـر  تقدیرگـرا  منی شـود؛ 
سرنوشـت حمتوم بعضی هاسـت. و اصا مهنی عشـق اسـت که به 
مصـداق »گـر مـرد رهـی میـان خـون بایـد رفـت«، ماحظـه کاری 
آدم  از  را  مآل اندیشـی  و حمافظـه کاری و مصلحت اندیشـی و 
می  گـرد و او را وامـی دارد کـه سـاکت ننشـیند و دسـت بـه کاری 
زند که غصه این قصه سرآید؛ هر کاری که باشد... هرچه باشد، 

آدم بـه امیـد زنـده اسـت.  

»داستان های روز 
تولد«
9 داستان از 
9 نویسنده 
به انتخاب و 
پیشگفتاری از 
هاروکی موراکامی
ترمجه آسیه عزیزی 
و پروانه عزیزی
نشر گلمهر
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»داستان های روز 
تولد« جمموعه ای 
از داستان های 
کوتاه با مضمون 
روز تولد است. 
داستان آدم هایی 
که یک بار در 
زندگی شان به یاد 
این روز می افتند. 
روزی که یک گام 
به پیش می روند، 
داستان خنده و 
شادمانی، داستان  
احساسی از 
این که یک سال 
پریتر شده اند، 
یا بر حجم 
جتربه هایشان 
افزوده شده 
است. نگاه 
داستان نویسان 
جهان به این 
موضوع نگاهی 
خواندنی است. 
خواندنی تر از مهه 
جست و جوی 
این نگاه است 
در انتخاب های 
موراکامی. بن 
داستان ها، 
داستانی از 
رمیوند کارور و 
خود موراکامی 
به چشم 
می خورد. این 
جمموعه با عنوان 
»داستان های 
جشن تولد« 
و ترمجه اسداهلل 
امرایی هم از 
سوی نشر قطره 
منتشر شده 
است.

یکی بود یکی نبود

هشت و چهل  و چهار 

 کاوه فوالدی نسب

فصلی از یک رمان در دست انتشار 

پیچیـد  و  موتوری هـا  و  الکرتیکی فروش هـا  بـرای  را گذاشـت  اللـه زار 
تـوی منوچهـری. دیگـر آن منوچهـرِی بچگی هایـش نبـود، امـا نیاسـان 
هنـوز دوسـتش داشـت. آن سـال ها ایـن خیابـان - سرتاسـر - راسـته 
معاصـر.  تاریـخ  مـوزه  یک پـا  خـودش  بـرای  و  بـود  عتیقه فروش هـا 
مغازه هایـش از هـر دوره ای یـادگاری داشـتند؛ از عصـر قاجـار قلیـان 
و قـوری و سـرویس های فرانسـوی، از دوران رضاشـاه رولـور و تپانچـه 
و از دوره حممدرضـا مدال هـای امـرای ارتـش و سـکه های یادبـود. در 
سـال هایی کـه هیـچ  چیـز سـر جـای خـودش نبـود، تـوی منوچهـری هـم 
کم کم سـر و کله زامبی ها پیدا شـده بود. اول کیف و مچدان فروش ها 
آمـده بودنـد و بـه یـک چشـم بـه  هـم زدن متـام شـرق خیابـان را گرفتـه 
بودنـد. بعـد نوبـت بـه آرایشـی فروش ها رسـیده بـود کـه تیـز کـرده بودنـد 
برای غرب منوچهری. حاال دیگر این مست خیابان هم مثل دهانی که 
دندان هایش یکی  در میان، دوتا در میان، رخیته باشند، عتیقه فروش ها 

جای شـان را داده بودنـد بـه آرایشـی فروش ها. 
نگاهی به سـاعت انداخت. تا سـه، یک ربعی وقت داشـت. بیسـت، 
پـدر  بـه  بـرای سـر زدن  پـدرش هـر وقـت  پیـش  پنـج سـال   بیسـت  و 
واهـه می آمـد این طرف هـا، او را هـم بـا خـودش مـی آورد. واهـه هبرتیـن 
هم بـازی اش بـود. بی خیـاِل جنگـی کـه صدهـا کیلومـرت آن طرف تـر در 
جریـان بـود و هنـوز پـای موشـک بارانش بـه هتـران بـاز نشـده بـود، بـا 
واهـه تـوی کوچـه  پس کوچه هـای منوچهـری و کوشـک و اللـه زار آتـش 
نرفتـه باشـند.  بـاال  بـود کـه ازش  می سـوزاندند و دیـوار صافـی منانـده 
واهـه مهیشـه رئیـس بـود و خرابکاری هـا مهیشـه می افتـاد گـردن نیاسـان. 
مهـن شـده بـود کـه کتک خـورش ملـس شـده بـود. و مهـن شـده بـود 
کـه پـدر مهیشـه ازش ناراضـی بـود. و مهـن شـده بـود کـه هنـوز هـم 
هـر وقـت نیاسـان می خواسـت تصمیمـی بگـرید یـا کاری کنـد، دسـت 
و دلـش می لرزیـد. آن وقت هـا بـه جـای مهـه ایـن الک هـا و ماتیک هـا و 
رمیل ها و کرم پودرهایی که حاال پشت این شیشه ها جا خوش کرده اند، 
انفیه دان ها و کاسه ها و مدال ها و سکه ها و تپانچه ها بودند. پیاده رو 

هـم خلوت تـر از حاالیـش بـود. خیابـان هـم. 
مغازه ها مهه باز بودند. منوچهری تعطیلی نداشت. ایستاد کنار ویرتین 
مغـازه ای. صاحـب قبلـی مغـازه دوسـت پـدرش بـود. وقتـی مـرده بـود، 
بچه هایش ایران نبودند. چند سال بعد - در سال هایی که هیچ  چیز 
سـر جـای خـودش نبـود - آمـده بودنـد، خانـه و مغـازه پـدری را فروختـه 
بودنـد و رفتـه بودنـد. حـاال ویرتیـن پُـِر ماتیـک و کرم پـودر و موهـای 
رنگ شـده و خنده هـای پـت  و هپـن بـود. دو، سـه دهانـه آن طرف تـر 

کسـی از مغـازه ای آمـد بـریون و رو بـه خیابـان داد زد: 
»موتوری، االن ماشن می یادا.« 

مـرد سـیاه چرده ای نشسـته بـود پشـت موتـور. انـدازه یـک وانـت بـاِر 
تنهـا  یک شـکل کـه  جعبه هایـی  بـود؛  موتـورش کـرده 

تفاوتشـان دایره هـای رنگـی بـود کـه روی شـان حـک 
شـده بـود؛ از نارجنـی تـا قرمـز و از بنفـش تـا 

قهـوه ای. موتـورش را خامـوش کـرد و پیـاده 
شد. سِر آرنج ها و روی زانوهای کت  و 
شـلوار مشـکی اش بـور شـده بـود. کتـش 
را زد کنـار و از جلـد چرمـِی بسـته بـه 
کمربنـدش موبایلـش را بـریون آورد و 
شـروع کـرد بـه مشـاره گرفـنت. مغـازه دار 

بلندتـر گفـت: 
»کـری عمـو؟ گفتـم ماشـن می یـاد 

االن.« 
بلنـد  سـبیل های  الی  از  موتـوری 
سـیاه و سـفید و زردش - بی کـه 
بـه مغـازه دار نـگاه کنـد - گفـت: 
»شنفتم حاجی. خریدی خیابونو 

مگه؟« 
صدایش تودماغی بود و حرکاتش 

روی دور ُکند. 
»منی بینی اینا رو؟« 

و مهان طـور کـه دسـتش دراز شـد 
مسـت جعبه هـای روی موتـور، ادامـه 

داد: 
»خالی کنم، می رم.« 

تـا ایـن را بگویـد، نیاسـان از میانشـان رد شـده بـود و آن هـا را بـا جـر 
و حبث شـان تنهـا گذاشـته بـود. پشـت سـرش صـدای مغـازه دار را شـنید 

کـه گفـت: 
»چه نفهم شدن ملت به موال.« 

منوچهـری دیگـر آن منوچهـری بچگی هایـش نبـود، امـا نیاسـان هنـوز 
دوسـتش داشـت؛ آن هـم زیـر ایـن آفتـاب مـالمی آخـر اسـفند. نسـیم 
روی  می کشـید  را  نرمـش  دسـت  و  درخت هـا  الی  بـود  پیچیـده 
شـاخه های خلتشـان. دست فروشـی کنار بسـاط اسـکناس های قدمیی و 
انگشـرتهای عقیقش نشسـته بود جدول حل می کرد. نیاسـان ایسـتاد 
بـه متاشـای قیافـه آدم هایـی کـه هرکدامشـان زمانـی شـخص اول مملکـت 
بودند: ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، رضاشاه، حممدرضا. مهه شان تا 
آخریـن روزی کـه روی ختـت مجشیدشـان نشسـته بودنـد و جام مجشـان 
توی دستشـان بود، ظل اهلل بودند و کبری و پدر ملت. )...( موبایلش 
بـود روی صفحـه. حوصلـه حـرف  افتـاده  ناآشـنا  زنـگ زد. مشـاره ای 
زدن نداشـت. سـی،  چهـل ثانیـه ای زنـگ زد و صدایـش قطـع شـد. 
صورتک های روی اسـکناس ها مهه شـان جوری طراحی شـده بودند که 
نگاهشـان بـه افـق باشـد؛ افـق دوردسـت؛ نشـان دوراندیشـی پادشـاه. 
فقـط حـاال کـه گـرد زمـان روی صورتک هـا نشسـته بـود، معلـوم می شـد 
اعلی حضرت هـا علی رغـم بـازی دوراندیشی شـان حتـی کاله خودشـان 
را هم منی توانسـته اند سـفت بچسـبند باد نربد. تا چشـم از اسـکناس ها 
بردارد و باز نگاهی به مشاره بیندازد ببیند می شناسد یا نه و گوشی را 
فـرو کنـد تـوی جیـب، دوبـاره شـروع کـرد بـه زنـگ زدن. مهـان قبلـی بـود. 

دلشـوره گرفـت. گوشـی را برداشـت. زنـی از آن  طـرف خـط گفـت: 
»سالم آقای زمانی. ببخشید مزاحم شدم.« 

صدایش رنگ و زنگ ویژه ای داشت؛ به آواز گنجشک ها می مانست 
روز اول عید یا ُشـره آب رود الی سـنگ های کوهسـتاْن روزهای آخر 

زمستان. نیاسان سالم کرد. زن گفت: 
»بدر هستم.« 

نیاسان بالتکلیف دست آزادش را تکانی داد؛ انگار توی دلش بگوید 
»خب باش«. راه افتاد مست مغازه واهه و گفت: 

»در خدمتم.« 
زن گفـت: »بـه  جـا نیاوردیـن؟ اون طـوری کـه هفتـه پیـش زل زدیـن بـه 
سـاعتم و چنـد دقیقـه هیچـی نگفتـن، گفتـم دیگـه هیچ وقـت فراموشـم 

منی کنـن.« 
هفته پیش آمده بود مغازه و سـاعت رومیزی  را آورده بود برای تعمری. 
سـاعت مکعب شـکلی بود به رنگ قهوه ای سـوخته. صفحه سـفید 
گـردی داشـت کـه باالیـش بـا حـروف فلـزی طالیـی بـه 
انگلیسـی نوشـته شـده بـود هریتیـج. عقربه هایـش 
بـا آن نوک هـای تیـز بـه سـرنیزه هایی کوچـک 
بـا دسـت های  سـال ها  بودنـد کـه  شـبیه 
عددهـا  جلـوی  از  پشـت  در  گره کـرده 
براندازشـان کـرده  و  بودنـد  شـده  رد 
را  آنـی  بودنـد  نتوانسـته  و  بودنـد 
انتخـاب  اعـدام  بـرای  بایـد  کـه 
کننـد. سـال ها بـود در بالتکلیفـی 
تارخیی شـان دسـت  و پـا زده بودنـد 
از گـردش  خسـته  البـد  حـاال  و 
سیزیف وارشـان ترجیـح داده بودنـد 
چنـد صباحـی بی حرکـت مباننـد. 
عقربه هـا - گـریمی در اندازه هایـی 
عقربه هـای  شـبیه   - کوچک تـر 
مهـان سـاعت آونـگ داری بودنـد 
پیـش  سـال  سـال های  از  کـه 
نـه  و  بـود  مغازه شـان  گوشـه 
پدربزرگ، نه پدر و نه خود نیاسان 
هیچ وقت حتی فکر فروختنش را هم 
نکـرده بودنـد و نیاسـان مهـن تازگی هـا 
بـرش داشـته بـود بـرده بـود خانـه تـا جایـش 
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بود)...(
 حرف هامی را 

قورت داده   بودم 
آن پاین. آن پاین 

که گورستانی از 
حرف های نگفته ام 
بود، پر از عدد و 
رقمی که گذاشته 

بودم برای مبادا که 
بشمارم به قول مشا 
»و عدده« و ماریا 
نبودم که پچ پچش 

کند. انداخته 
 بودمشان آن پاین 

شبیه خاکریزی 
با نعش سربازانی 

روی هم تلمبار که 
هیچ خربی از هیچ 

کدامشان خمابره 
منی شد. نوشته 

 بودی »روزی بر 
سر جایگاه واقعی 

می نشینیم« اگر که: 
»روزن ها را مسدود 

کنیم«. روزن ها 
کدام هستند حاال 

جز خود ما؟  
شلپ شلپ 

یکنواخت آب 
با ضربه های تی 
بلند بود. سرم 
را چرخاندم و 

ماریا نگاهش را 
دزدید. روشنی 

یکدست کدری 
از پنجره تو موهای 
گوریده  زبرش فرو 
می رفت. پرسیدم: 

"تو چی؟ فکر 
کرده ای چرا ارزش 
و اعتبارمان نزول 

کرده؟" انگار پشت 
سوامل دلواپسی 

مانده  باشد. نفسم 
راحت و منظم 

بریون می آمد. به 
انگشتامن و الک 

عنابی ام می خورد و 
برمی گشت. فکر 
می کردم که چی 
را دارم می مشارم؟ 
چی را دارم مجع 

می کنم؟ 
)...( می دانستم که 
سه شنبه باید بروم از 

رو کیوسک بـَرَت 

سوختگی. خود مهن دست 
سوخته هم ترسناک شده 

بود. ترسناک تر این که حاال 
یکی از خیلی دور، انگار که 
صداش از ته چاه بلند شود، 
صدام می کرد "درویش...". 

خرابی چون که از حد 
بگذرد آباد می گردد. ترس 

هم اگر از یک حدی 
بگذرد تبدیل به بی باکی 
می شود. خودم را زدم به 

بی باکی و داد زدم "کسی 
این جاست؟" صدایی نیامد. 
دوباره و سه باره هم داد زدم 

که باز صدایی نیامد. به 
خودم دلداری دادم که تا 

حاال هم صدایی نبوده بلکه 
توهم بوده. برگشتم به مست 

کاناپه که باز آن صدای 
ته چاهی بلند شد که "ما 

این جایییم...". ما این جاییم؟ 
ما؟ این صدا دیگر توهم 

نبود، اگر هم بود قوه 
تشخیص توهم از واقعیت را 
از دست داده بودم. دمل را 
زدم به دریا. گفتم یا امشب 

من هم می روم پیش بابا 
یا پرده از رازش برمی دارم. 

یاد مستاجر پوالنسکی 
هم افتاده بودم. نکند مهن 

صداهای پشت دیوار، بابا را 
با خودشان برده بودند؟ پیش 

خودم می گفتم فردا بچه ها 
می آیند سر کار و منتظر من 
می مانند یک روز، دو روز، 
یک هفته، دو هفته، یک 

ماه، یک سال اثری از آثارم 
منی بینند. یک دفعه می بینند 

که رئیسشان ورپریده... بعد 
صاحبخانه می آید و وسایل 

دفرت را یک گوشه ای مجع 
می کند و زیرزمن را اجاره 

می دهد به یکی دیگر. بعد 
هم نوبت یکی دیگر... 
می آید پیش من و بابا. 

نکند اصال صاحبخانه دام 
می گسرتد برای مستاجرینش 

تا آن  ها را به موجودات 
داخل دیوار هدیه دهد، بلکه 
کار به کارش نداشته باشند؟ 
البد قبل از بابا هم عده ای 

بوده اند که االن صدای 
مههمه شان می آید. منی شد 

صرب کرد. هر طوری بود باید 
پرده از آن راز برمی داشتم. 

قبال دیده بودم که 
لوله کش ها برای تشخیص 

ترکیدگی چطور لیوان را 
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امن تـر باشـد. آن سـاعت هـم قهـوه ای سـوخته بـود و 
صفحه سفید بزرگی داشت که رویش با حروف فلزی 
طالیـی هم رنـگ آونـگ بـه انگلیسـی نوشـته شـده بـود 
هریتیج. زن سـاعت را گذاشـته بود روی میز شیشـه ای 
و گفتـه بـود »دو، سـه جـا رفتـم، گفـنت تعمـریش فقـط 
کار مشاست.« نیاسان ماِت عقربه ها و صفحه سفید 
ساعت شده بود و جوابی نداده بود. زن سکوت کرده 
بـود. نیاسـان زیـر و بـاالی سـاعت را متاشـا کـرده بـود و 
وقتی آن را گذاشته بود دم گوشش، نگاهش افتاده بود 
بـه صـورت زن. موهـای شـرابی  داشـت کـه از یـک ور 
روسـری اش رخیتـه بودنـد روی یکـی از چشـم هایش. آن 
یکی چشمش که دیده می شد، آبی روشن بود. گفته 
بـود »چیـزی گفتـن مشـا؟« گفتـه بـود »هبـم گفتـه ن فقـط 
مشا می تونن درستش کنن.« گفته بود »تا ببینیم...« 
سـاعت را گذاشـته بـود زیـر میـز و رسـیدی داده بـود 
دسـت زن و گفتـه بـود بیسـت  و هشـتم می توانـد بیایـد 
حتویلـش بگـرید. دیـروز نیامـده بـود و حـاال فیلـش یـاد 

هندوسـتان کـرده بـود. گفـت: 
و  سـاعتتون  امـا  نـدارم،  ِامسـا  بـرای  خوبـی  »حافظـه 

یادمـه.«  خـوب  خودتونـو 
زن  جوشـید.  چشـمه ای  یـا  خوانـد  پرنـده ای  انـگار 

گفـت:  ذوق زده 
»درست شد؟« 

و منتظر جواب نیاسان مناند. ادامه داد: 
»دیروز نتونستم بیام، شرمنده. هستن امروز؟« 

نـگاه نیاسـان کشـیده شـد مسـت قلم دانـی تـوی ویرتیـن 
مغـازه ای و گفـت:

تقومیتـون  بـه  نگاهـی  یـه  اگـه  امـا  شـد،  »درسـت کـه 
بندازین، می بینن امروز بیست  و نه اسفنده و مهه  جا 

تعطیـل. پنجـم بیایـن بگریینـش.«  
صدای زن تیز شد و فرو رفت توی گوش نیاسان که: 

»وای نه، امروز باید بگریمش.« 
حلظـه ای سـکوت کـرد و بـاز پیـش از آن کـه نیاسـان 

داد:  ادامـه  بگویـد،  چیـزی 
»مـال خـودم نیسـت کـه. امانتـه. بایـد برسـومنش دسـت 

صاحبش.« 
روی قلمدان درخت سروی نقش بسته بود. زن جوانی 

نشسته بود زیر درخت، روی زمن. نیاسان گفت: 
»مشا اصال فکر کنن من سفرم.« 

»نیستن که... هستن؟« 
روبـه روی زن، مـردی بـا ردای بلنـد ایسـتاده بـود. یـک 
دستش به سوی آمسان بود و دست دیگرش جامی را 

بـه سـوی زن گرفتـه بـود. نیاسـان گفـت: 
»خب نه.« 

جوی آبی از میانشان می گذشت. زن انگشت اشاره 
یـک دسـتش را بـه دهـان گرفتـه بـود و دسـت دیگـرش 
را بـه سـوی مـرد دراز کـرده بـود؛ البـد تـا جـام را بگـرید. 

گفت: 
»پس یه لطفی به من بکنن... پای آبروم در میونه.« 
و بـا حلـن حمکومـی کـه دارد آخریـن خواسـته اش را بـا 

داد:  ادامـه  می گـذارد،  میـان  در  قاضـی 
»خواهش می کنم ازتون.« 

چنـد قـدم بیشـرت تـا مغـازه واهـه منانـده بـود. مـردی تـا 
و  شـهرداری  زبالـه  سـطل  تـوی  بـود  شـده  خـم  کمـر 
فلـزی  قوطی هـای  و  پالسـتیکی  ظرف هـای  داشـت 
را جـدا می کـرد. آفتـاب از الی شـاخه ها خـودش را 
کشـانده بـود تـا روی زمـن. سـنگ فرش ها سایه روشـن 

بودنـد. گفـت:  شـده 
»من می تومن پنج مغازه باشم.« 

و  برسـاند  را  خـودش  منی توانـد  پنـج  تـا  زن گفـت 
می خواسـت چیـزی دیگـری هـم اضافـه کنـد کـه نیاسـان 

حرفـش.  وسـط  پریـد 
»من هفت جتریش قرار دارم خانوم. ترافیک آخر سامَل 
کـه هسـت... اگـه سـاعتتونو مهـن امـروز می خوایـن، 

مهـون سـاعت بیایـن.« 
زن حرفی را که قطع شده بود، دیگر ادامه نداد. تشکر 
کـرد و گفـت هـر طـور باشـد، خـودش را می رسـاند. 
نیاسـان رسـید بـه مغـازه واهـه. موبایلـش را فـرو کـرد تـوی 
جیبش و ایستاد پشت ویرتین به متاشا. آینه دردار مهان 
گوشـه ویرتیـن بـود. قـاب نقـره ای داشـت بـا گل هایـی از 
الجورد و عقیق و فریوزه و دِر دولنگه. یکی از لنگه ها 
بـاز بـود و آن یکـی بسـته. آینـه دردار سـال ها بـود مهـان 
گوشـه ویرتیـن بـود؛ نـه پـدر واهـه آن را فروختـه بـود، نـه 
خـود واهـه. آفتـاب افتـاده بـود تـوی آینـه. چشـم های 

نیاسـان پـر از نـور شـد. 

 سارا ساالر

وقتی از شب یلدا حرف می زنیم
از چه حرف می زنیم

 قصه های خوب برای آ دم های خوب 

اگـــر منتظـــر یـــه داســـتان خـــوب 
تـــوی  داســـتان گویی  مـــورد  در 
شـــب یلـــدا هســـتن بایـــد بگـــم 
ببخشـــید. مهـــه مـــا عـــادت کـــردمی 
مراســـم  بعضـــی  مـــورد  در  کـــه 
خـــوب  داســـتانای  حتمـــا 
بشـــنومی؛ مثـــال در مـــورد نـــوروز یـــا 
و  یلـــدا کـــه گذشـــت  شـــب  مهـــن  مـــورد  در  مثـــال 
رفـــت. اگـــر منتظـــر یـــه داســـتان بـــا پایانـــی خـــوش، 
ــینمایی ها، هپـــی اِنـــد هســـتن،  چـــی می گـــن ایـــن سـ

پس داستان منو خنونید.
هـــم  مـــادرم  بـــود.  مـــرده  پـــدرم  بـــودم.  دبســـتانی 
هیچ وقـــت نبـــود. تـــوی اداره  تعـــاون و امـــور روســـتاها 
کار می کـــرد و مهیشـــه خـــدا ماموریـــت می رفـــت. 
مادربزرگـــم کـــه اهلـــی قربونـــش بشـــم، کـــه چقـــدر دمل 
بـــراش تنگـــه و چقـــدر خوشـــحامل از ایـــن فکـــر کـــه 
وقتـــی مبـــریم ممکنـــه اون دنیـــا دوبـــاره اونـــو ببینـــم و 
دســـتای منـــو بگـــریه تـــوی دســـتاش و عصبانـــی بگـــه 
بـــاز بـــدون دســـتکش ظـــرف شســـتی کـــه دســـتات 
این قـــدر زشـــت و بی رخیـــت شـــدن و هبـــم بگـــه اگـــه 
یـــه بـــار دیگـــر بـــدون دســـتکش ظـــرف بشـــوری مـــن 
مـــی دومن و تـــو و مـــن هبـــش یـــادآوری کنـــم بی بی جـــون 
مـــا دیگـــه اون دنیـــا نیســـتیم و قـــرار نیســـت کســـی 
بی دســـتکش...  یـــا  دســـتکش  بـــا  بشـــوره  ظـــرف 
خالصـــه مادربـــزرگ نازنـــن مـــن از صبـــح انارهـــا رو 
دون می کـــرد. چقـــدر هـــم مواظـــب بـــود یـــک دونـــه ش 
کـــم نشـــه. می گفـــت یـــه دونـــه از ایـــن دونه هـــای 
ــه یـــه دونـــش گـــم شـــه،  ــتیه. می گفـــت اگـ انـــار، هبشـ
ممکنـــه مهـــون هبشـــتیه باشـــه. انارهـــا رو دون می کـــرد. 
آمـــاده می کـــرد. آجیـــل می ذاشـــت و  هندوانـــه رو 
مـــا  نبـــود،  اگـــه واقعـــا  گرمـــای وجـــود خـــودش کـــه 
یتیم هـــا بایـــد چیـــکار می کـــردمی؟ و بعـــد می گفـــت 
شـــب درازیـــه، بایـــد براتـــون قصـــه بگـــم کـــه شـــب 
خوشـــی داشـــته باشـــیم و شـــروع می کـــرد بـــه قصـــه 

گفـــنت. 
قصـــه  اول، قصـــه  شـــب اول قـــرب بـــود. وقتـــی می مـــریی 
و بدنـــت رو کفـــن می پوشـــونن و مـــی ذارن تـــوی قـــرب، 
ســـخت ترین شـــب مهـــون شـــب اول قـــربه. نکـــری و 
منکـــر میـــان و کلـــی ازت ســـوال می پرســـن. مهـــن کـــه 
بلنـــد شـــی جـــواب بـــدی، ســـرت می خـــوره بـــه ســـنگ 
حلـــد و یـــادت میـــاد کـــه مـــردی و زنـــده نیســـتی و 
دوبـــاره می خوابـــی. زبونـــت کوتاهـــه. مهون طـــور کـــه 
خوابیـــدی بایـــد حمرتمانـــه جـــواب بـــدی. بگـــی کـــه 
پســـر خوبـــی بـــودم یـــا دخـــرت خوبـــی بـــودم و هیـــچ کار 

خالفـــی تـــوی زندگـــی نکـــردم. اون وقـــت مـــی ذارن 
راحـــت خبوابـــی تـــا وقتـــی کـــه رســـتاخیز بشـــه. اون 
وقـــت مهـــه بلنـــد می شـــن و مـــی رن بـــه حمضـــر خـــود 
خـــدا تـــا اون خـــودش مســـتقیم حســـاب و کتـــاب آدم 
رو برســـه و تکلیـــف آدم روشـــن بشـــه. بـــرمی جهنـــم 

یـــا هبشـــت؟ 
بـــود.  بـــدن  اعضـــای  شـــهادت  قصـــه  دوم،  قصـــه  
می شـــه  بلنـــد  خـــواب  از  رســـتاخیز  روز  بـــدمن  مهـــه  
و اعـــرتاف می کنـــه. مثـــال دســـتم اعـــرتاف می کنـــه 
لگـــد  یـــک  می کنـــه  اعـــرتاف  پـــام  دزدیـــدم.  پـــول 
زدم بـــه کســـی. زبـــومن اعـــرتاف می کنـــه کـــه چقـــدر 
غیبـــت کـــردم... قلبـــم... منـــی دومن اون موقـــع اصـــال 
نداشـــت...  وجـــود  قلبـــی  نبـــود.  قلـــب  صحبـــت 
قلبـــم... قلبـــم... تـــو شـــهادت بـــده کـــه اون موقـــع 
وجـــود  شـــکم  فقـــط  موقـــع  اون  نداشـــتی؛  وجـــود 

... و  داشـــت 
قصـــه ســـوم، قصـــه  فرشـــته ها بـــود روی شـــونه ها مون. 
حـــاال اعضـــای بـــدن کـــم بـــودن، دوتـــا فرشـــته هـــم 
نشســـته بـــودن بـــه نوشـــنت. بچه جـــومن، دوتـــا فرشـــته 
نشســـته روی شـــونه هات؛ یکـــی روی شـــونه راســـت 
کـــه کارای خـــوب تـــو رو می نویســـه و یکـــی روی 
می نویســـه.  رو  تـــو  بـــد  چـــپ کـــه کارهـــای  شـــونه 
اومن چـــه فرشـــته هایی؛ یـــه حلظـــه هـــم از آدم غافـــل 
و  بیســـت  می کنـــن؛  دارن کار  مهـــش  منی شـــن. 
سرشـــون کاله گذاشـــت؛  منی شـــه  ســـاعته.  چهـــار 

منی شـــه.  اصـــال 
قصـــه  چهـــارم... بی خیالـــش. خالصـــه، قصه هـــا کـــه 
متـــوم می شـــد، مـــا می رفتیـــم زیـــر حلـــاف و از تـــرس 
متـــام شـــب می مـــردمی. بـــه ایـــن فرشـــته مســـت چپـــی 
می گفتیـــم تـــو رو خـــدا اگـــه یـــه وقـــت اشـــتباهی از 

مـــن ســـر زد، منـــو ببخـــش و ننویـــس. 
بـــا ایـــن حـــال دمل تنگـــه. دمل تنـــگ مهـــون شـــبای 
قصـــه  دیگـــه کســـی  یلـــدا  شـــبای  ایـــن  یلداســـت. 
دارمی.  مهمـــون  یـــا  مهمونـــی  مـــی رمی  یـــا  منی          گـــه. 
شـــلوغ و پلـــوغ. مهـــه دارن تـــو هـــم می لولـــن. عزیـــز، 
ایـــن  هـــوای  باشـــه.  قـــرب  اول  شـــب  بـــه  حواســـت 
فرشـــته ها رو داشـــته بـــاش. ایـــن بـــدن کـــه تـــو ایـــن دنیـــا 
بیـــکار نیســـت. حواســـت باشـــه. بدنـــت مهـــه چـــی 

می کنـــه.  ثبـــت  رو 
خیلـــی هبتـــون خـــوش بگـــذره. ایـــن شـــب یلـــدا کـــه 
گذشـــت امـــا امیـــدوارم هبرتیـــن شـــب های یلـــدا رو 
دوســـت  آدمایـــی کـــه  هبرتیـــن  بـــا  باشـــن؛  داشـــته 
داریـــن. و چـــه خـــوب کـــه هنـــوز زنـــده هســـتیم و هنـــوز 

باشـــیم.   می تونیـــم شـــب های خـــوب داشـــته 



  1
39

ه4
ی ما

1 د 
ه   

شنب
سه 

ل  
ل او

سا
م   

دو
 و 

هل
ه چ

مار
 ش

 

20

ماموریت غیرممکن:
 قصه گفتن
  آرش ساالری

 سیاه مشق/ نویسنده خوانی  

ظاهر کاری که هوارد فاست می خواهد بکند در ماجرای لوال گرگ، در 
نگاه اول کامال غریممکن به نظر می رسد. به خصوص برای این که کتابش 
را قابل خواندن بکند برای مای متاخر؛ به خاطر دو رکن اصلی این قصه 
که هر کدامشان به تنهایی می توانند قصه درآوردن را حمال کنند، چه برسد 
به مجعشان با هم: یکی قرار گرفنت پایه قصه بر یک اتفاق یک طرفه  
غم انگیز واقعی بدون هیچ دخل و تصرفی و یکی هم نوشته شدن 
قصه در دفاع از یک اقلیت غریقابل مهدلی؛ رادیکال های آمریکای زمان 

جنگ. اما او چطوری می تواند؟ 
اول از مهه، با حذف کردن آدم های اصلی از روایت قصه و بنا گذاشنت 
قصه بر آدم های در سایه. کاری که شاید بیشرت نویسنده ها جمبور باشند 
وقت نزدیک شدن به بعضی موضوعات تارخیی اجنام بدهند. ولی هوارد 
فاست به خاطر تضاعف مشکلی که دارد، جمبور است آن را در سطح 
خیلی وسیع تری اجنام بدهد: مسئله فقط وارد کردن کارگر ساده  مهسایه و 
مهربگرفروش ایستگاه قطار نیست. او جمبور است اصل شخصیت اول را 
یکی از آدم های سایه  قرار بدهد: لوال گرگ؛ مهسر شخصیت اصلی. با 
انتقال شخصیت اصلی و سرگذشت بیش از حد قدرمتندش به سایه، قصه 
فضا پیدا می کند برای نفس کشیدن؛ نفس کشیدن خود قصه و روایت. 
حرکت دوم، زیاده روی در استفاده از دیالوگ است. پایه  روایت بر 
دیالوگ های آدم ها گذاشته شده است و نه توضیحات نویسنده یا 
حتی تصویرسازی. در این قصه مهه حرف می زنند؛ از بچه  کوچک تا 
خواربارفروش عبوس. مامورهای پلیس دائم با یکدیگر حرف 
می زنند و حتی دیالوگ های گذشته  شخصیت های فرعی هم 
ذکر می شوند؛ حتی بیانات شخصی نویسنده که به خاطر 
مهدلی که با شخصیت اصلی دارد منی تواند ساکت بنشیند، در 
قالب دیالوگ های درونی شخصیت اصلی عرضه شده اند. این 
استفاده  افراطی از دیالوگ باعث می شود که قصه به شکلی 
غریقابل کنرتل به یک تصویر واقعی و نه اثری مصنوع تبدیل 
بشود. و این چیزی است که شانس پذیرش آن را - به رغم 
سختی حمتوایش - باال می برد. تصویری که نویسنده می دهد 
دست خماطب شبیه برشی از واقعیت است و نه چیزی که او 
ساخته باشد در جانبداری از یک اقلیت دوست نداشتنی یا 
واقعه ای تارخیی: حذف کردن اثر خودش و برقرار کردن ارتباط 

بن خماطب و خود قضیه. 
تدبری سوم فاست، استفاده از احساسات است. در انتخابی 
حساس، او می خواهد که از افتادن به وادی احساسات و 
حتی مبالغه در آن نرتسد؛ با این ایده که وقتی در معرض اهتامی 
هستی، صاف بروی توی دلش و از متام چیزهایی که به آن 
متهمت می کنند خودت با قصد استفاده کنی. مهن می شود 
که او بنای روایت این قصه را از شخصیتی که می تواند کامال خشک 
روایت شود، یک مبارز سیاسی، می برد روی مهسرش که دوتا بچه دارد و 
خودش و بچه هایش و متام جایگاهش، حتی روابطش با پدر و برادرش 
و حتی با معلم بچه هایش، مهه سرشار از موقعیت های احساسات برانگیز 
هستند. این استفاده  اغراق آمیز از مواد عاطفی در قصه باعث می شود که 
چیزهای دیگر بتوانند پشتشان پنهان بشوند. جادوی اندوه، مهدلی آفرین 
است؛ هر چقدر هم که قصه ناخوشایند باشد. خماطب حتی اگر بتواند 
از راجر گرگ به خاطر اعتقاداتش متنفر باشد، منی تواند با لوال گرگ مهدلی 

نکند؛ از دست مهان راجر گرگ. 
کار چهارمی که این قصه الزم دارد برای زنده ماندن، استفاده از اهبام 
است، نه مبهم تعریف کردن، که نامشخص باقی گذاشنت. بعضی 
صحنه ها و شخصیت ها روشن منی شوند و نویسنده بدون هیچ احساس 
تعهدی آن ها را رها می کند. نه این که روی آن اهبام حساب کند یا خبواهد 
ناجوامنردانه از امتیاز دوهپلوگویی استفاده کند، بلکه صرفا آن ها را به صورت 
نقاطی مبهم تعریف می کند که می توانند هم مبهم نباشند. مثل شخصیت 
رفیق نزدیک راجر گرگ که فاست هیچ کار به خصوصی منی کند که او را 
خوب یا بد جلوه بدهد. ولی ما در حلظاتی می توانیم این حس را داشته 
باشیم که انگار او چندان آدم خوبی نیست و در بعضی صحنه ها هم 
برعکس. هنر او قرار دادن ما در میان منگنه  حمدودیت های »چندان« و 
»انگار« است با طرز خاص روایت و انتخاب هایی که می کند در دادن 
اطالعات، بدون این که خودش دستش به هیچ کوتاهی در روایت آلوده 
شود. تکرار این نامشخص تعریف کردن - و نه نامشخص گذاشنت با 
تعریف نکردن - در حق چند صحنه و چند شخصیت در جمموع باعث 
می شود که خماطب وقتی به کلیت چیزی که در دست دارد نگاه کند، 
ببیند یک جاهای خالی شکل گرفته اند که توانایی قضاوت و حتلیل دقیق 
را از او می گریند. و فاست چیزهایی را که می ترسد خطرساز باشند دقیقا 

مهان جا پنهان می کند. 
و در آخر، چیز کوچک بزرگی - نه این که فاست در این قصه ازش 
استفاده کرده باشد - که فقط فاست می تواند در این جهان در قصه ای 
مرتکبش بشود: تک مجالت فاستی که اگر مهه  آن قبلی ها هم نبودند، 
چیزی بود که آدم ها را وادار می کرد به خواندن این قصه: »آیا ابدیت شامل 

حال برگ های خشک و مرده و این گنجشک هم می شود؟«   

ماجرای 
لوال گرگ، 
هوارد 
فاست، ترمجه 
عبداحلسن 
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پدران و پسران

زمان پدر

 بهاءالدین مرشدی

زمان پدر زمانی است که پدر مدام به مدام به ساعِت سبز رنگش نگاه 
می کند و دقیقه ها را چک می کند

نیســـت.  آدم  خـــود  روزهـــای  روزهـــا،  بعضـــی 
اســـت کـــه  روزهایـــی  اســـت؛  دیگـــران  روزهـــای 
منی توانـــی کاری بـــرای خـــودت بکنـــی و مهـــه  زمـــان 
خالصـــه می شـــود در دیگـــران. امـــا گاهـــی دیگـــران 
روزهایـــی  منی کننـــد.  تفاوتـــی  هیـــچ  خـــودت  بـــا 
هســـتند کـــه مـــال دیگـــران اســـت امـــا سرنوشـــت تـــو 
نیـــز بـــه آن هـــا گـــره خـــورده اســـت؛ یکـــی از ایـــن 
روزهـــا بـــرای مـــن »زمـــاِن پـــدر« اســـت. »زمـــان پـــدر« روزی اســـت کـــه 
پـــدر تـــوی بیمارســـتان بســـرتی اســـت و تـــا مدتـــی، زمـــان، »زمـــان پـــدر« 

است.
»زمـــان پـــدر« زمانـــی اســـت کـــه پـــدر مـــدام بـــه مـــدام بـــه ســـاعِت ســـبز 
را  دقیقه هـــا  می کنـــد.  چـــک  را  دقیقه هـــا  و  می کنـــد  نـــگاه  رنگـــش 
بـــا قطـــرات ِســـرُمی کـــه بـــه او وصـــل شـــده اســـت منطبـــق می کنـــد و 
می خواهـــد بدانـــد چقـــدر از زمـــان گذشـــته و چقـــدر از زمـــان مانـــده و 
حـــاال نوبـــت چیســـت؟ چنـــد دقیقـــه  دیگـــر بایـــد چـــه کار بکنـــد؟ حـــاال 
بایـــد بـــه چـــه چیـــزی فکـــر کنـــد و دســـت بـــه چـــه عملـــی بزنـــد؟ مهـــه  این هـــا 
و چیزهـــای دیگـــری کـــه هســـت »زمـــاِن پـــدر« را شـــکل می دهنـــد. 
زمانـــی بـــا ســـاعتی بـــه رنـــگ ســـبز کـــه انـــگار زمـــان را برایـــش معنایـــی 
ــاره  ــد و یک بـ ــه می زنـ ــر از گاهـــی کـ ــای هـ ــد. در ُچرت هـ ــر می کنـ دیگـ

چشـــم هایش را بـــاز می کنـــد و اطـــراف را نـــگاه می کنـــد.
مهـــه  این هـــا »زمـــاِن پـــدر« اســـت. زمانـــی کـــه در یـــک اتـــاق دو ختتـــه 
خالصـــه می شـــود در ایـــن روزهـــای هبـــاری کـــه بـــه تابســـتان می بـــرد. 

»زمـــاِن پـــدر« زمانـــی بیســـت و چهـــار مـــرتی اســـت.

سند خواب های پدر
تـــوی دوره  کودکـــی، پـــدر یـــا نبـــود یـــا هـــم اگـــر بـــود خـــواب بـــود. روزهایـــی 
کـــه نبـــود، رفتـــه بـــود مســـافرت و هفتـــه بـــه هفتـــه منی آمـــد. خـــرب هـــم 
منـــی داد کجاســـت، بـــرای کجـــا بـــار زده و حـــاال دارد چـــه کار می کنـــد. 
عـــادت نداشـــت یـــا شـــاید ایـــن  طـــوری مردتـــر بـــه نظـــر می رســـید. روزهایـــی 

هـــم کـــه خانـــه بـــود خـــواب بـــود.
خانـــه  مـــا یـــک اتـــاق بیشـــرت نداشـــت. مـــن کوچـــک بـــودم و بـــرادرم خیلـــی 
کوچـــک بـــود. شـــری می خـــورد. دوچرخـــه داشـــتم و یـــک ضبـــط. یـــک 
نـــوار قصـــه هـــم داشـــتم کـــه دو طرفـــش دو تـــا قصـــه بـــود کـــه چـــون جـــا 
نشـــده بـــود قصه هـــا ناقـــص ضبـــط شـــده بودنـــد. ایـــن نـــوار قصـــه، ســـند 
خواب هـــای پـــدر اســـت. ایـــن مـــال روزهایـــی اســـت کـــه ضبـــط دو کاســـته 
نداشـــتیم. هنـــوز هـــم نـــدارمی. تنهـــا یـــک ضبـــط صـــوت داشـــتیم و مـــادر 
پـــدرم هـــم کـــه تـــوی یـــک اتـــاق دیگـــر بـــا مـــا زندگـــی می کـــرد هـــم یـــک 
ضبـــط صـــوت داشـــت. ایـــن نـــوار قصـــه را بـــا مهـــن دو تـــا ضبـــط صـــوت 
ضبـــط کـــردم. نـــوار قصـــه را گذاشـــتم تـــوی یکـــی و نـــوار خـــام را گذاشـــتم 
تـــوی یکـــی دیگـــر. یکـــی می خوانـــد و دیگـــری ضبـــط می کـــرد آن هـــم بـــا 
کلـــی هـــوا. نـــوار قصـــه بـــرامی می خوانـــد »قصـــه  مـــوش و گربـــه بـــر خوانـــا.«

ایـــن نـــوار ســـند خواب هـــای پـــدر تـــوی کودکی هـــای مـــن اســـت. داشـــتم 
نـــوار را ضبـــط می کـــردم، درســـت پایـــن رختخـــواب پـــدر. مـــادر آهســـته 
وارد اتـــاق شـــد و گفـــت: »پاشـــو بـــرو بـــریون، بابـــات خوابیـــده، خـــودش 
ضبـــط می کنـــه.« ایـــن حـــرف مـــادرم تـــوی نـــوار قصـــه هســـت. آن روزهـــا 

شـــش ســـاله بـــودم. 

اتوبوس نو، اتوبوس کهنه
درســـت اســـت کـــه پـــدر خیلـــی وقت هـــا خـــواب بـــود امـــا بعضـــی وقت هـــا 
هـــم ســـوار بـــر اتوبـــوس می شـــد و مســـافرها را جابه جـــا می کـــرد. پـــدرم 
اتوبـــوس دوســـت داشـــت. اتوبـــوس نـــو داشـــنت نعمـــت بزرگـــی اســـت. 
مهیشـــه می گفـــت: »موقعـــی کـــه مـــن ماشـــن ســـنگن داشـــتم حتـــی 

پیشکســـوت ها هـــم راننـــده  مـــردم بودنـــد.«
آن موقع هایـــی کـــه مـــن دنیـــا نیامـــده بـــودم، پـــدر یـــک اتوبـــوس کهنـــه 
داشـــته. رانندگـــی را دوســـت دارد. جـــوری از دســـت فرمانش حـــرف 
تـــوی حرف هایـــش حـــس کنـــی.  می زنـــد کـــه شـــادمانی را می توانـــی 
مهـــن حـــاال هـــم کـــه روی ختـــت بیمارســـتان خوابیـــده و کمـــی اعصابـــش 
ضعیـــف شـــده اســـت، شـــادمانی را هنـــوز می شـــود تـــوی چهـــره اش دیـــد.

یکـــی از راننده هـــا مهیشـــه تعریـــف می کـــرد کـــه: »حاجـــی ســـر نرتســـی 
داشـــت. دســـت فرمانش حمشـــر بـــود. تـــوی راننده هـــا جثـــه  کوچکـــی 

ــود مـــن  ــع بـ ــود. یـــک موقـ ــر بـ ــر و فرزتـ ــان تـ داشـــت ولـــی از خیلی هاشـ
تـــازه اتوبـــوس خریـــده بـــودم. تـــازه از کمپانـــی حتویـــل گرفتـــه بـــودم. شـــریاز 
کـــه بـــودمی گفـــت: ممدآقـــا می آیـــی مســـابقه؟ تـــو بـــا اتوبـــوس نـــو مـــن 
هـــم بـــا مهـــن اتوبـــوس کهنـــه  خـــودم، شـــرط می بنـــدم مـــن زودتـــر از تـــو 
می رســـم. گفتـــم: حاجـــی عمـــرا منی توانـــی! اصـــال حمـــال اســـت. نفـــس 
ماشـــن مـــرا بـــا نفـــس ماشـــن خـــودت مقایســـه می کنـــی؟ منی شـــود. 
حاجـــی گفـــت: تـــو چـــه کار داری، مـــن زودتـــر می رســـم. از شـــریاز راه 
افتـــادمی. معلـــوم بـــود کـــه منی توانـــد بـــه ســـرعت مـــن برســـد ولـــی خـــودش 
رفتـــم  میـــان جنـــگل،  ســـرباالیی  رســـیدمی  موقعـــی کـــه  را می رســـاند. 
دنـــده ســـنگن. ســـرباالیی را کـــه رد کـــردمی و افتـــادمی تـــوی سراشـــیبی 
یک دفعـــه دیـــدم حاجـــی ماشـــن را بـــا چهـــل تـــا مســـافر خـــالص کـــرد و 
مهن طـــور تـــوی سراشـــیبی ماشـــن دور برداشـــت، مهچـــن دور برداشـــت 
و سراشـــیبی را رد کـــرد کـــه اصـــال هبـــش نرســـیدم. مـــن مهن طـــور مانـــده 
ــافر توانســـت کنـــرتل کنـــد.  ــا آن مهـــه مسـ بـــودم چطـــور آن ماشـــن را بـ

حاجـــی دســـت فرمانش حمشـــر بـــود.«
اســـت. روی ویلچـــر کـــه  هـــم دســـت فرمانش حمشـــر  هنـــوز  حاجـــی 

می دهـــد. دســـت فرمان  خـــوب  می نشـــیند، 

سراشیبی میان  جنگل
ایـــن سراشـــیبی میان جنـــگل خیلـــی جـــای مهمـــی اســـت. جایـــی اســـت 
کـــه بـــرای رســـیدن بـــه شـــریاز حتمـــا بایـــد از آن رد بشـــوی. بـــرای بـــاال 
رفـــنت از آن بایـــد بـــا دنـــده  ســـنگن حرکـــت کـــرد. امـــا ماجـــرا برمی گـــردد 
ــه دســـت فرمان  ــردد بـ ــیبی میان جنـــگل و بعـــد برمی گـ ــه بعـــد از سراشـ بـ
پـــدرم کـــه خـــوب اســـت. هنـــوز هـــم خـــوب اســـت. ولـــی هرکـــس ممکـــن 
اســـت تصـــادف کنـــد. مثـــل مهـــن چنـــد وقـــت پیـــش کـــه داشـــتیم بـــا عجلـــه 
می رفتیـــم و کار داشـــتیم و یکهـــو خامنـــه بـــا پیکانـــش حمکـــم کوبیـــد 
بـــه در ماشـــن. اگـــر نزنـــی حتمـــا می زننـــد. امـــا ماجـــرا بـــه تصـــادف 
ــه  ــه موقعـــی بـــر می گـــردد کـــه می خواهنـــد پـــدرم را بـ هـــم برمنی گـــردد. بـ

گـــروگان بگرینـــد.
از  بعـــد  جـــاده  وســـط  دارنـــد  نگـــو  می آمـــدم.  شـــریاز  از  »داشـــتم 

می کننـــد.« ســـنگ چن  میان جنـــگل 
ایـــن شـــروع ماجـــرای گروگان گـــریی پـــدرم بـــود. گروگان گـــریی از آن 
اتفاقـــات نـــادری اســـت کـــه ممکـــن اســـت در زندگـــی هـــر کســـی اتفـــاق 
نیفتـــد. پدیـــده ای اســـت کـــه هســـت و هـــر از گاهـــی قربانـــی می گـــرید. 
خـــب طبیعـــت زندگـــی مهـــن اســـت. خبـــور وگرنـــه خـــورده می شـــوی. ولـــی 

شـــاید ایـــن ضرب املثـــل جبـــا نبـــود ولـــی چیـــزی تـــوی مهـــن مایه هـــا.
»از دور دیـــدم وســـط جـــاده را دارنـــد ســـنگ چن می کننـــد، شانســـی 
کـــه آوردم فقـــط تـــوی رســـیدن مـــن اشـــتباه کـــرده بودنـــد و مـــن زود رســـیده 
بـــودم. دیدنـــد کـــه مـــن دارم مـــی آمی. مـــن هـــم ســـر ماشـــن را بـــا چهل تـــا 
مســـافر کـــج کـــردم و انداختـــم تـــوی خاکـــی و ســـنگ چن را کـــه رد 
کـــردم، شـــروع کردنـــد بـــه تریانـــدازی. بـــه مســـافرها گفتـــم ســـرتان را بگرییـــد 
پایـــن. تـــری بـــود کـــه می انداختنـــد، بدنـــه را سوراخ ســـوراخ کردنـــد. مـــن 
هـــم گاز را فشـــار دادم و از مهلکـــه جـــان ســـامل بـــه در بـــردم. رســـیدمی. 
مســـافرها مهـــه اش مـــرا مـــاچ می کردنـــد. می خواســـتند مـــرا گـــروگان بگرینـــد 
که بتوانند چندتا از زندانی های خودشـــان را آزاد کنند. رئیس دادگاه 
آن وقـــت آدم خوبـــی بـــود. حکـــم داد اســـلحه  کمـــری محـــل کنـــم کـــه 

خنواســـتم. بـــه چـــه دردم می خـــورد؟ مگـــر مـــن چـــه کاره بـــودم؟« 
راستی مگر پدرم چه کاره بود؟

از کار افتادگی
پـــدر هیچ وقـــت نتوانســـت از کار افتادگـــی بگـــرید. خیلـــی تـــالش کـــرد 
امـــا نتوانســـت. هـــی رفـــت و آمـــد تـــا بتوانـــد بـــرای بیمـــاری ســـرطانش از 
کار افتادگـــی بگـــرید. حقـــش بـــود از کار افتـــاده بشـــود. چـــون یک دفعـــه 
دســـت و پایـــش قفـــل می شـــد. نوعـــی خـــواب رفـــنت. مهیشـــه می گفـــت: 
»حســـاب کنیـــد مـــن بـــا چهـــل تـــا مســـافر یک دفعـــه دســـت و پـــامی 
قفـــل بشـــود، چـــه می شـــود؟ چـــه کســـی بایـــد جـــواب این هـــا را بدهـــد؟ 
احتمـــال اســـت. اتفـــاق می افتـــد. مـــن نتـــوامن ماشـــن را کنـــرتل کنـــم جـــان 

چهل تـــا مســـافر را در خطـــر انداختـــه ام.«
ــه ای اش  ــر اســـاس مهـــن اصـــول اخالقـــی خـــودش و حرفـ این طـــوری و بـ

بـــود کـــه دیگـــر پشـــت ماشـــن ســـنگن ننشســـت.
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دمر رو دیوار می گذارند 
و گوششان را به هتش 

می چسبانند. لیوان برداشتم 
و خواستم صدای آن طرف 
را بشنوم. سوت زدم، آن ها 

هم سوت زدند. حاال از 
توی لیوان خیلی واضح تر 

شنیده می شد. سوال کردم، 
جواب دادند. گفتم مشا که 

هستید؟ گفتند ماییم. به 
ذهنم رسید که شعر خبوامن. 
خواندم "اال یا ایها الساقی" 
از پشت دیوار گفتند "ادر 

کاسا و ناوهلا". گفتم "مرده 
بدم زنده شدم" گفتند "گریه 

بدم خنده شدم/ دولت 
عشق آمد و من دولت 

پاینده شدم"... چه اجنه 
فرهیخته ای؟ سکوت کردم، 

آن ها گفتند "یکی تیشه 
بگریید پی حفره زندان/ 

چو زندان بشکستید مهه 
شاه و امریید..." به خودم 

گفتم چرا می ترسی بیچاره؟ 
اتفاقی نیفتاده که. البد 

می خواهند شاه و امریت 
کنند. البد این ها اراده های 
برتر عاملند که می توانند به 

وردی یا به طلسمی از ثری 
به ثریا برسانندت... گشتم 

توی خنزر پنزرها و تیشه 
را برداشتم. تیشه خواب و 

تیشه بیداری عن هم بودند. 
پشت دستم هنوز آغشته به 
مخریدندان بود. حاال چندش 
هم به ترس اضافه شده بود. 
دستم را بلند کردم که بکومب 

به دیوار، که یک باره برق 
رفت. تاریک تاریک شد اما 
مهان صدای پس دیوار گفت 

"نرتس"... با نور موبایل، 
کورمال کورمال گشتم و دوتا 
مشع پیدا کردم. مشع ها را قبال 

گرفته بودمی برای عکس. 
سفارش گرافیک گرفته 

بودمی برای جایی. مشع ها 
را روشن کردم. حاال نورها 
و سایه های رقصان فضا 

را خوفناک تر کرده بودند. 
اما من هر حلظه بی خیال تر 
می شدم. اگر می خواستم 

برتسم، از سایه خودم بیشرت 
باید می ترسیدم. ترس هم 
داشت. سایه مردی تیشه 
به دست حتی در سینما 

هم متاشاگران را به صندلی 
می چسباند. تیشه را به دیوار 

کوبیدم. تق... تق... تق. 
دیوار سست تر و پوک تر از 

آن بود که صدای خراب 
شدنش مهسایه ها را لب بام 

و پنجره بیاورد. آجرها را 
با دست می شد هل داد. 
هل دادم. روزنی باز شد. 

دارم و از »اعتماد« 
سوا کنم و چن 

نامنظم صفحات 
را صاف کنم، 

منگنه  کنم به هم و 
یکراست بروم سراغ 
ستون سردبری. ولی 

مهن کافی بود؟ 
تو دهامن  چرخید 
که چیزی بگومی، 
از آن حرف های 
معمولی. بگومی 
»کدام روزن؟« 

که گفت »چون 
دیگر عبادمتان 

قلبی نیست یک 
مشت تظاهر 

است«. تصویر 
کم رنگ کلمه هات 
را خوب به خاطر 

منی آوردم وقتی نوشته 
 بودی»زهی  خیال 

باطل«. 
ماریا پرده را 

کشید و صدای 
کشیده شدنش روی 

ریل پرانَدم. آمد 
نشست روبه روم. 

زل زدم به گره سیاه 
و برآمده زانوش 

روبه روی چشمام. 
کله اش را  چرخاند 
و دهانش باز و 

بسته شد بی آن که 
صدایی از آن بریون 

بیاید. 
گفتم: "برای این که 
در جای خودمان 

قرار نگرفته امی." 
 صدامی رو دور 
ُکند بود. سعی 

می کردم فکرهامی را 
مجع و جور کنم. 

دوست داشتم 
قد راست کنم و 

پابرهنه رو موزاییک 
سرد من کشیده راه 
بروم. ماریا تکان 
منی خورد. )...( 

ماریا فندکش را از 
جیب بغل پریهن 
گل و گشادش 

بریون کشید، 
سیگارش را آتش 

زد و پوف کرد 
یک بری و یکی از 

آن قـــدر رفـــت و آمـــد کـــه از کار افتادگـــی بگـــرید ولـــی 
نتوانســـت. بـــا بیســـت ودو ســـال پرداخـــت حـــق بیمـــه 
نتوانســـت از کار افتاده باشـــد. حاال ســـرطانش هســـت 
و دوتـــا لکـــه کـــه تـــوی ســـرش پیـــدا شـــده و هنـــوز دکرتهـــا 
روی  دیگـــر.  چیـــزی  یـــا  اســـت  چـــرک  نفهمیده انـــد 
حـــدس و گمـــان دارنـــد معاجلـــه می کننـــد. آنتی بیوتیـــک 
می دهنـــد کـــه اگـــر چـــرک باشـــد خشـــک بشـــود. ولـــی 
دو تـــا لکـــه اصـــال کوچـــک منی شـــوند. مـــا خودمـــان را 
ــه دارنـــد کوچـــک می شـــوند. »نـــگاه  راضـــی کـــرده امی کـ

کـــن نســـبت بـــه هفتـــه  پیـــش کوچک تـــر شـــده اند!«
بـــرای از کار افتادگـــی اش خیلـــی تـــالش کـــرد. فقـــط بـــه 
خاطـــر یـــک درگـــریی لفظـــی بـــه مســـئول امضـــای از کار 
افتادگی، چهار ســـال نتوانســـت از کار افتادگی بگرید.

»بـــه مـــن گفته انـــد از کار افتـــاده یعنـــی دو تـــا کلیـــه 
نداشـــته باشـــی یـــا دو دســـت و دو پـــا.« پـــدر این هـــا 
را دارد، پـــس از کار افتـــاده نیســـت. فقـــط ایـــن روزهـــا 
الکـــی خـــودش را زده بـــه مریضـــی و مرض هـــا هـــم الکـــی 
امـــروز کـــه ســـدمی خونـــش  هجـــوم آورده انـــد مستـــش. 
افـــت کـــرده و هـــی پرســـتارها می رونـــد و می آینـــد و 
می گرینـــد،  خـــون  پـــدر  شـــده  از رگ هـــای خشـــک 
و  صـــدا  یـــک  مهه شـــان  شـــده  آزمایـــش  خون هـــای 
بی وقفـــه می گوینـــد: »از کار افتـــاده نیســـت. امضـــا 

منی کنیـــم.«
هـــر چـــه شـــکایت هـــم کـــرد بـــه هرجـــا افاقـــه نکـــرد. پـــدر 
از کار افتـــاده نیســـت ولـــی دردهایـــش هـــم یکـــی دوتـــا 

نیســـت.

همه  دردهای پدرم
پـــدر ســـرطان گرفـــت. ســـرطان لنفـــوم. چهـــار ســـال و 
نیـــم رفـــت و آمـــد و شـــیمی درمانـــی شـــد و هیچ کـــس 
ــه.  ــرب نباشـــیم، نـ ــه از موضـــوع باخـ ــه این کـ نفهمیـــد. نـ
کاری بـــه کســـی نداشـــت. هـــوای خـــودش را داشـــت. 

آن ســـال مهـــه  اتفاق هـــا بـــا هـــم افتـــاد.
می گویند بعضی ســـال ها آمد و نیامد دارد. آن ســـال 
هـــم نیامـــد داشـــت. مادربـــزرگ کـــه ُمـــرد. پـــدر تصـــادف 
کـــرد و بعـــد هـــم مشـــخص شـــد ایـــن بیمـــاری را دارد. 
امـــا چیـــزی کـــه هســـت هرگـــز نگذاشـــت بیمـــاری بـــر او 

غلبـــه کنـــد و از پـــا درش بیـــاورد. 
افتـــاد.  هـــم  دیگـــری  اتفاق هـــای  ســـال  آن  تـــوی 
مثـــل خـــوردن یـــک قـــرص اشـــتباه. قرصـــی کـــه هنـــوز 
می گویـــد: »از آن بـــه بعـــد مهـــه  عصب هـــامی مقـــاوم 
شـــدند.« قرصـــی کـــه از خـــوردن تـــا عمـــل کردنـــش ده 
دقیقـــه طـــول می کشـــد. تنهـــا چیـــزی کـــه از آن ماجـــرا 
بـــه خاطـــرش می آیـــد مهـــان ده دقیقـــه اســـت و بعـــد 
ســـه روز تشـــنج های زیـــاد و مـــداوم کـــه او را بـــه ختـــت 

بســـته بودنـــد. 
»پـــدر  می گفتنـــد:  مـــی زدم  زنـــگ  هرچـــه  روزهـــا  آن 
مـــی زدم و می گفتنـــد:  زنـــگ  بـــاز  اســـت.«  خـــواب 
»پـــدر خـــواب اســـت.« دیگـــر بـــزرگ شـــده بـــودمی و 
خواب هـــای پـــدر هـــم کـــم شـــده بـــود یـــا شـــاید بایـــد 
بگـــومی اصـــال منی خوابیـــد. یکـــی، دو ســـاعت. منونـــه  
می گفتنـــد:  مـــی زدم  زنـــگ  تفریـــط.  و  افـــراط  یـــک 
هـــم وقتـــی  بـــود. هنـــوز  اســـت.« عجیـــب  »خـــواب 
احوالـــش را می پرســـم و می گوینـــد  مـــی زمن و  زنـــگ 
خـــواب اســـت، مـــی دامن اتفاقـــی افتـــاده. مثـــل مهـــن دو 
هفتـــه پیـــش کـــه خـــواب بـــود و خـــواب بـــود کـــه بعـــد از 
چنـــد روز فهمیـــدم رفتـــه بـــوده تـــوی ُکمـــا و چـــون مـــن 
راه دور هســـتم می خواســـته اند کـــه نفهمـــم. ولـــی مـــن 

نفهمیـــدم.

قطار عبوری
پـــدر معتقـــد اســـت قطـــار دارد عبـــور می کنـــد. گوشـــش 
را تیـــز می کنـــد و می گویـــد: »گـــوش کـــن. انـــگار دارد 

قطـــار رد می شـــود.«
پـــدر در  بـــرای  ایـــن قطـــار  بعـــدش می خنـــدد. مـــدام 
حـــال رد شـــدن اســـت. انـــگار رد شـــدنش متامـــی نـــدارد 
و اصـــال تکـــراری منی شـــود. می گویـــد: »مـــدام دارد 
بـــه  مـــا  انـــگار  نـــه  انـــگار  مـــی رود و می آیـــد. اصـــال 
آرامـــش احتیـــاج دارمی.« و درســـت قطـــار از جلـــوی 
در اتـــاق او بیشـــرت رد می شـــود. انـــگار حتمـــا بایـــد 
مهـــه  قطارهایـــی کـــه می خواهنـــد از ســـالن بیمارســـتان 
رد بشـــوند موظـــف هســـتند از جلـــوی در اتـــاق پـــدر رد 
بشـــوند. ایـــن بـــرای پـــدر اصـــال معنایـــی فلســـفی نـــدارد. 
بیمارســـتان  تـــوی  ماهـــی کـــه  یـــک  ایـــن  تـــوی  بلکـــه 
اســـت، شـــده اســـت نوعـــی تکـــرار؛ تکـــراری کـــه گاهـــی 

او را آزار می دهـــد و گاهـــی او را ســـر حـــال مـــی آورد. 
امـــا شـــاید ایـــن حـــرف درســـت نباشـــد کـــه پـــدرم از ایـــن 
قطـــار دیـــدگاه فلســـفی خـــودش را نـــدارد. پـــدرم ایـــن 
روزهـــا بـــه خیلـــی چیزهـــا فلســـفی نـــگاه می کنـــد. بـــه 
تـــوی ســـالن بیمارســـتان  مهـــن قطـــاری کـــه مـــدام از 
رد می شـــود. بـــه آدم هایـــی کـــه ســـوار بـــر ایـــن قطـــار 
می شـــوند. بـــه آدم هایـــی کـــه ســـوار بـــر ایـــن قطـــار وارد 
خبـــش مغـــز و اعصـــاب می شـــوند. بـــه آدم هایـــی کـــه از 
خبـــش مغـــز و اعصـــاب مرخـــص می شـــوند و ســـوار بـــر 
ایـــن قطـــار از ســـالن خـــارج می شـــوند. خـــود پـــدر کـــه 

خیلـــی وقت هـــا ســـوار مهـــن قطـــار می شـــود.

اصـــال گفـــنت قطـــار دارد رد می شـــود خـــودش نوعـــی 
دیـــدگاه فلســـفی اســـت. ایـــن را مـــن حتـــم دارم. وگرنـــه 
چـــرا پـــدر بایـــد بـــه برانـــکاردی کـــه از تـــوی ســـالن رد 

می شـــود بگویـــد: »قطـــار«.
قطـــار دارد رد می شـــود. صدایـــش شـــبیه قطـــار اســـت. 
و  واضح تـــر  صـــدا  ایـــن  بدهـــی  درســـت کـــه گـــوش 
دقیق تـــر می شـــود؛ هـــم در معنـــای واقعـــی و هـــم در 

مفهـــوم فلســـفی.
مهـــن حـــاال یـــک نفـــر ســـوار قطـــار از خبـــش رفـــت. پـــدر 
دارد بـــه صـــدای قطـــار گـــوش می دهـــد و می گویـــد: 

»یکـــی دیگـــه هـــم ســـوار بـــر قطـــار رفـــت.«  
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درباره یک موزه 
  ترانه یلدا

 سیاه مشق/ داستان ما و شهرمان )5(  

موزه مریاث روستایی گیالن یک موزه معمولی 
نیست. این موزه با خود صد حرف و صد پیام دارد 
که ای کاش ما آن را به گوش جان بشنومی و برای 
کل شهرها و روستاهای مملکتمان الگو قرار دهیم. 
داستان این طور بود که پس از چندین سال حتقیق و 
پژوهش در روستاهای گیالن، یک عده آدم واقعا 
حسابی با هدایت آقای دکرت حممود طالقانی، 
حتصیلکرده فرانسه، دست به دست یکدیگر دادند و در دل طبیعت جنگلی 
سراوان، روستاهای گیالن قدمی را با مهان حال و هوای اصیل و سرشار از 
صفا و حمبت در برابر دیدگان ما زنده کردند. با این کار نه تنها خانه های 
روستایی به این مکان منتقل شدند، بلکه زندگی روستایی و آشپزی و نانوایی 
و بافندگی و دیگر امور مربوط به آن احیا شد.  واضح است که اجنام چنن 
کار عظیمی با این وسعت و دقت، مهت هنادها و فرهیختگان را در سطوح 
باالی علمی  نیز به مهراه داشته که از آن مجله می توان از پژوهشكده حتقیقات 
كاربردي فرهنگ ایراين دانشگاه هتران، سازمان مریاث فرهنگي، صنایع   دسيت 
و گردشگري و پژوهشگاه آن حتت مدیریت مهندس حممد هبشتی و دانشگاه 
و   )EPHE( فرانسه  سوربن  دانشگاه هاي   مهکاری  با  گیالن 
INALCO ، اجنمن ایرانشناسی فرانسه در ایران )IFRI(، دانشگاه 
اِكس آن پرووانس )فرانسه(، اکوموزه  آلزاس فرانسه، بالنربگ )آملان( و اُسلو 
)نروژ( و استانداری گیالن نام برد. موزه  مریاث روستایی گیالن از سال 1384 
درهای خود را برای ورود عموم باز کرده است و احلق معرف گوشه ای از 
فرهنگ و تاریخ گیالن و ایران زمن است. با گردش در این جمموعه و دیدن 
انواع خانه های روستایی گیالن از ۹ حوزه  خمتلف فرهنگی - معماری این 
استان که یک بار از جای اصلی خود واچینی و از نو در سایت 200 
هکتاری موزه دوباره چینی شده اند و خاطرات حدود ۱۵۰ سال گذشته  را با 
خود به مهراه دارند، بی شک زندگی گذشته  نه چندان دور گیالن برای 
بازدیدکنندگان زنده خواهد شد. خوشبختانه این مریاث گرانبها، پیش از آن که 
نابود شود، در این موزه  فضای باز حفظ و ثبت شده و به منایش در آمده  
است. بناهای شناسایی شده، پس از اجنام مطالعات و واچینی، به اسم 
صاحب بنا دوباره چینی شده اند. خانه های منتقل شده به موزه دربرگرینده مهه 
گونه های موجود در حوزه  مورد مطالعه و بیانگر طبقات خمتلف اجتماعی 
روستا هستند. چیدمان این خانه ها نیز بر اساس مطالعات مردم شناسی و با 
استفاده از ابزار و اشیای سنتی و با توجه به وضعیت اولیه  آن ها صورت گرفته 
است. هر جمموعه مسکونی، عالوه بر خانه مسکونی، شامل عناصر جانبی 
از قبیل انبار برنج، طویله، النه مرغ، تلمبار، چاه آب، باغ و توالت است که 
بسته به حنوه معیشت ساکنان بنا در جمموعه قرار گرفته اند. در این موزه، تاکنون 
6 روستای جلگه  شرق، جلگه  مرکز، جلگه  غرب، کوهپایه  غرب، کوهستان 
غرب و کوهپایه شرق به هبره برداری رسیده اند و روستای کوهستان شرق نیز در 
دست ساخت است. )می دانیم که در اقلیم مشال کشورمان سه زیراقلیم 
جلگه ای یا کنار دریا، میان بند یا کوهپایه ای و سپس کوهستانی در ارتفاعات 
الربز مشالی دارمی که به طور خطی مردمانشان با هم وابسته و خویشاوندند و 
در فصول خمتلف سال از کوه باال و پاین می روند.( از خانه های متعدد این 
موزه، تعدادی به جمموعه اهدا شده اند و تعدادی را موزه خریداری کرده است. 
خرب خوش این که مسئوالن این جمموعه در نظر دارند یک جمتمع اکوتوریستی 
اقامتی نیز در کنار موزه بسازند و به گردشگران ایرانی و خارجی امکان جتربه 
زندگی کردن در روستا را بدهند. برپایی جمموعه مریاث روستایی گیالن در 
انداخنت مهِر این خانه های بی نظری در دل مردم استان نیز موفق بوده است. 
به گفته خامن محزه از پژوهشکده فرهنگ ایرانی که تلفنی با ایشان صحبت 
کردم، مردم گیالن با دیدن این موزه هم به احیا و تعمری خانه های اجدادی 
خود عالقه پیدا کرده اند و هم متایل دارند در صنعت توریسم و اکوتوریسم از 
آن ها استفاده کنند. تاكنون سه مهایش بن املللی از سوی موزه مریاث روستایی 
گیالن برگزار شده است. مهایش اول حتت عنوان »موزه های فضای باز« 
خرداد 1382 در هتران و رشت با مهکاری سازمان مریاث فرهنگی، صنایع 
 دسيت و گردشگري، دانشگاه گیالن، اجنمن ایرانشناسی فرانسه در ایران 
)IFRI(، دانشگاه اِكس آن پرووانس )فرانسه(، اکوموزه  آلزاس فرانسه، 
بالنربگ )آملان( و اُسلو )نروژ( و استانداری گیالن برگزار شد. مهایش دوم حتت 
عنوان »دستاوردهای علمی  و جتربی موزه مریاث روستایی گیالن« مهر 1386 
در هتران و رشت با مهکاری سازمان مریاث فرهنگی، صنایع  دسيت و 
گردشگري، دانشگاه هتران، دانشگاه پاریس، مرکز ملي حتقیقات علمی  
فرانسه )CNRS( و اکوموزه آلزاس برگزار شد. سومن مهایش بن املللی 
موزه نیز هبار 1394 حتت عنوان »مریاث طبیعی ـ فرهنگی و توسعه پایدار در 
مناطق روستایی« برگزار شد. به عنوان حسن ختام، می خواهم از آقای اینانلو، 
روزنامه نگار، فیلمساز و پدر اکوتوریسم در ایران در مورد رفتار نادرست مردم 
با طبیعت و جنگل ها نقل قولی بیاورم )از مصاحبه ای با ایشان در سایت 
جمموعه موزه(. ایشان گفته اند: »کسی که دستور قطع درختان جنگل های 
هریکانی را می دهد، جنایت می کند. ارزش این جنگل ها که هم اکنون كمرت 
از یك میلیون هکتار از آن ها باقی مانده است، از حلاظ تاریخ طبیعت، از 
کل جنگل های آمازون بیشرت است چرا که تنها جنگل های باقی مانده از 
دوران کهن بر روی زمن است که خیبندان های کره  زمن آن ها را از بن نربده 
است. مهن جنگل هایی که اکنون در میان آن ها نشسته امی. جنگل هایی که 
باید از آن ها مهانند یک موزه نگهداری شود نه این که از آن ها میز و صندلی 

هتیه شود.«  

»دلتنگی های 
نقاش خیابان 
چهل و هشتم«
9 داستان

جی. دی. 
سلینجر

ترمجه امحد 
گلشریی
انتشارات ققنوس
1377

شاید این کتاب 
طرفداران آثار 
سلینجر را راضی 
نکند و آن ها 
را که مهگی 
شیفتگان هولدن 
نوجوان یاغی رمان 
»ناتور دشت« 
هستند دلسرد 
کند ولی باز هم 
کتابی است از 
سلینجر. آدم های 
داستان های 
سلینجر بیشرت 
درونگرایانی 
هستند که 
خواننده به آسانی 
می تواند تصویر 
خود و معاصران 
خود را در آیینه 
آن ها بازشناسد. 
سلینجر در 
عن حال به 
تقابل کودکی و 
بزرگسالی دست 
می زند. به تقابل 
بی گناهی و 
پلیدی، امید و 
نومیدی، حقیقت 
و دغل کاری. 
داستان »تقدمی 
به ازمه با عشق 
و نکبت« 
یکی از هبرتین 
داستان های این 
جمموعه است و 
به خاطر مهن 
یک داستان هم 
ارزش خریدن و 
خواندن را دارد. 
این کتاب به 
یکی از ده کتاب 
کالسیک مدرن 
جهان تبدیل شده 
است.

آذر ماه آخر پاییز

زلزلـــه ای  هــــ.ش   ۱۳۵۶ هبـــار  روز  خنســـتن 
بندرعباس را لرزاند. ۱۲8 نفر کشته شدند. 

روز دوم: ایـــران و آرژانتـــن در بـــازی فوتبـــال ۱ 
- ۱ شـــدند. ایـــن بـــازی در اســـتادیوم ســـانتیاگو 
نفـــر  هـــزار  و ۳۵  شـــد  برگـــزار  مادریـــد  برنابئـــو 

متاشـــاچی داشـــت. 
ــتان  روز ســـوم: پســـر نوجوانـــی در راهـــرو بیمارسـ

معتضـــدی کرمانشـــاه می دویـــد و فریـــاد می کشـــید: آمـــد...! 
ــنبه.  مـــن را می گفـــت کـــه بـــه دنیـــا آمـــده بـــودم: ســـاعت ۷، چهارشـ
نوجوانـــی کـــه می دویـــد و فریـــاد می کشـــید آمـــد، عمـــوی کوچکـــم 

بـــود. 
لبخنـــد زد.  ســـاتوری رســـید و  بـــه  راهـــب ذن  یـــک  ایـــن روز:  در 
نوازنـــده ای گمنـــام گوشـــه  اتاقـــش زمخـــه ای بـــه ســـاز زد کـــه هیـــچ گاه تـــا 
مـــرگ قـــادر بـــه تکـــرارش نشـــد و لبخنـــد زد. و کبوتـــری بـــه آمســـان پریـــد، 

ــد زد.  ــد و لبخنـ ــرواز را فهمیـ پـ
بـــه آغـــوش مـــادر دادنـــدم. اولـــن جرعـــه شـــری بـــه کامـــم خـــوش نیامـــد. 
چهـــره در هـــم کشـــیدم. از بلندگوهـــای راهـــرو بیمارســـتان نغمه هـــای 
ســـه تار امحـــد عبـــادی بـــه گوش هـــام رســـید. بداهـــه ای در دســـتگاه 

شـــور می نواخـــت. 
لبخند زدم. 


شـــاید تقصـــری او باشـــد: نـــوزاد بـــودم و در آغوشـــش، خواســـته بـــود 
بـــربدم رو پشـــت بام هوایـــی تـــازه کنـــم. خواســـته بـــود پـــا بـــر بـــام بگـــذارد، 
ســـرم کوفتـــه شـــده بـــود بـــه در آهنـــی نیمه بـــاز پشـــت بام. فقـــط نگاهـــش 
کـــردم، مثـــل یـــک نـــوزاد. نـــه لبخنـــد زدم، نـــه اخـــم کـــردم، نـــه گریـــه. در 
نگاهـــم خوانـــد کـــه: زود اســـت بـــرای دخـــرتی نورســـته چـــون تـــو، مـــادر 
بـــودن. او عمـــه ام بـــود، عمـــه ای بـــا پانـــزده ســـال مهربانـــِی شهرســـتانی 
و موهـــای جمعـــد مشـــکی. از پـــِس آن کـــه ســـرم را کوفـــت بـــه در بـــام، 
ــام یـــک  ــر بـ ــان را جـــور دیگـــر دیـــدم. می دیـــدم: مـــردی جـــوان بـ جهـ
خانـــه آن ســـوتر در نایـــی دراز می دمـــد و از ســـر نـــای کبوترهایـــی 
بـــریون پـــر می کشـــند بـــه آمســـان. می دیـــدم: دوســـت عمـــوی کوچکـــم 
عکس هـــاش را ردیـــف کـــرده رو فـــرش )...( می دیـــدم: مادربـــزرگ کـــه 
ــود و کـــش می آیـــد و  ــه اش دراز می شـ ــود، چانـ ــرم گـــپ زدن می شـ گـ
بـــاز مجـــع می شـــود و چانـــه می شـــود، ســـپس می خنـــدد. می دیـــدم: 
خـــِر پریمـــرِد خیارفـــروش از تـــو تاریکـــی داالن وارد روشـــنایی حیـــاط 
پـــام  بپـــا زیـــر دســـت و  خانـــه کـــه می شـــود می گویـــد: پســـر جـــان 
نـــری. می دیـــدم: شـــبی درخـــت ســـروی را کـــه می گویـــد: بچه جـــان 
بـــرو خبـــواب، مـــا هـــم خســـته امی، بگـــذار خبوابیـــم. می دیـــدم: خنـــده ای 
تـــو تلویزیـــون کـــش می آیـــد تـــا بناگوشـــش و دندان هـــای بســـیار دارد. 
ــه لـــب حـــوض می نشســـت و ظـــرف  ــتاجر را کـ می دیـــدم: پـــریزن مسـ
مشـــتی  مشـــت در گیس هـــای خاکســـرتیش می کـــرد،  می شســـت. 
گیـــس خاکســـرتی می َکنـــد و بـــا مهان هـــا ظرف هـــاش را می شســـت. 
ــا پاهـــاش کـــف می زنـــد.  ــه جـــای دســـت بـ می دیـــدم: شـــوهرعمه را کـ
بـــا  یک صـــدا  ارتـــش  هوایـــی  نـــریوی  آبی پـــوش  افســـران  می دیـــدم: 
مشـــت های گـــره کـــرده فریـــاد می کشـــند: مـــرگ بـــر شـــاه. می دیـــدم: 
می شـــود.  خامـــوش  نفـــت  پاالیشـــگاه  مشـــعل  می کنـــم  پـــف کـــه 

می دیـــدم: هتـــران چـــه شـــهر غمگـــن و خلوتـــی  اســـت. 
مهـــان عمـــه کـــه ســـرم را کوفـــت بـــه در پشـــت بام، وقتـــی از کرمانشـــاه 
آوردنـــدم هتـــران، ســـال ها ســـال گریـــه کـــرد. هنـــوز هـــم گریـــه می کنـــد. 

می گویـــد گریـــه بـــرای ســـالمتی اش خیلـــی خـــوب اســـت. 
عمـــه ســـرم را کوفـــت بـــه در آهنـــی پشـــت بام و مـــن: اولیـــس شـــدم در 

ســـرزمن عجایـــب. 


خرگوش سفید 
یک چاه سیاه 
خرگوش پرید! 
خرگوش پرید! 


آن ســـال ها، بیشـــرت روزهـــای هتـــران دچـــار بیمـــاری غـــروب روزهـــای 

پدر، پسر، پاییز

 علی کرمی

همه روزها غروِب روز تعطیل بودند جز روزهایی مثل آن روز تعطیل
که پدر و مادر در خانه بودند و مادر براى ناهار آبگوشت بار گذاشته بود

تعطیـــل بـــود. هـــوای هتـــران ابـــری و ســـرد گـــزارش شـــده بـــود، مهـــراه 
بـــا غبـــار غـــم. مهـــه روزهـــا غـــروِب روز تعطیـــل بودنـــد جـــز روزهایـــی 
پـــدر و مـــادر در خانـــه بودنـــد و مـــادر  مثـــل آن روز تعطیـــل کـــه 
بـــرای ناهـــار آبگوشـــت بـــار گذاشـــته بـــود. نقـــش و نـــگار خیال انگیـــز 
ســـفره بـــر نقـــش و نـــگار خیال انگیـــز فـــرش هپـــن شـــده بـــود؛ ســـبزی  
خـــوردن خیـــس، تربچـــه نقلـــی، پیـــاز، ماســـت چکیـــده، نـــان ســـنگک 

و آبگوشـــت. 
ســـگ های  بازیگـــوش،  خنـــدان  ســـگ های  داشـــت؛  ســـگ  هتـــران 
شـــلیک گلولـــه ای،  دور  صـــدای  نیمه شـــب ها،  وارســـته.  و  ولگـــرد 
خـــرب از پایـــان بازیگوشـــی های ســـگی دیگـــر مـــی داد. آن ســـال ها، 
نیمه شـــب های هتـــران، بـــرای ســـگ ها خونبـــار بـــود. آن قـــدر ســـگ 
کشـــتند تـــا هتـــران روز بـــه روز غمگن تـــر و بی ســـگ تر شـــد. آن قـــدر 
مهن طـــور کـــه  و  شـــدند  غمگـــن  هـــم  تـــا گربه هـــا  ســـگ کشـــتند 

سرهاشـــان تـــو آشـــغال ها بـــود، گریـــه کردنـــد. 
صبـــح یـــک روز تعطیـــل، ســـاعت ۱۱، پـــدر ضبـــط صوتـــی را کـــه تـــازه 
خریـــده بـــود بـــا کلـــی شـــوق و ذوق میـــان گل قالـــی پذیرایـــی خانـــه 
گذاشـــت. وســـیله قشـــنگی بـــود. مـــادر کـــف آشـــپزخانه نشســـته بـــود 
ســـبزی پـــاک می کـــرد. مهســـایه باالیـــی چکـــش می کوبیـــد رو میـــخ 
قفســـه ای کـــه در پذیرایـــی می ســـاخت. پـــدر دکمـــه قرمـــز ضبـــط را 
فشـــرد و گفـــت برایـــش شـــعری خبـــوامن تـــا صـــدام را ضبـــط کنـــد. پـــدرم 

بـــود. دوســـتم داشـــت. مـــن هـــم دوســـتش داشـــتم. 
برایـــش شـــعر خوانـــدم: کارتـــر کارتـــر نابـــود اســـت ... کارتـــر کارتـــر 

نابـــود اســـت ... کارتـــر کارتـــر نابـــود اســـت... 
کـــه  مـــرا  غمگـــن  و  جـــوان، کارمنـــد  مـــادری  زود،  صبح هـــای 
پســـربچه ای غمگـــن بـــا کیـــف زیپـــی قرمـــز کوچـــک بـــودم می رســـاند 
صبح هـــای  داشـــت.  غمگینـــی  صبح هـــای  کـــه  مهدکودکـــی  بـــه 

مـــی داد.  بیمارســـتان  آشـــپزخانه  بـــوی  مهدکـــودک 
عصرها پدر می آمد پی ام. 

- اون ماشن مونه؟! 
- نه.

پدر ماشن داشت: پیکان جوانان قرمز. 


وســـیله جالبـــی بـــود. وســـیله واجبـــی بـــود. بـــه نظرمـــان آخـــرش بـــود. چـــه 
می دانســـتیم، ایـــن تـــازه اول راه اســـت! 

حـــدود ســـاعت ۴ بعدازظهـــر یـــک روز زرد پاییـــزی بـــود کـــه اولـــن 
دســـتگاه تلفـــن وارد خانـــه شـــد. دســـتگاه تلفـــن خنودی رنـــگ بـــود 
)یـــا مهـــان زرد پاییـــزی!( و گردونـــه اش ســـال ها بـــه انگشـــت اشـــاره مان 
چرخید. پدر، دســـتگاه تلفن را رو موکت نرم اتاق خواب گذاشـــت. 
موکـــت، کـــرِم کم رنـــگ بـــود. شـــاید بـــرای مهـــن اســـت کـــه مفهـــوم قـــرن 
بیســـتمی تلفـــن در ذهنـــم خردلی رنـــگ )یـــا مهـــان زرد پاییـــزی!( اســـت. 
برخـــالف بـــاور آن روزگار، تلفـــن زرد پاییـــزی نتوانســـت کاری کنـــد دل 
آدم هـــا بـــرای دیـــدار بـــا یکدیگـــر تنـــگ نشـــود. جنـــگ شـــروع نشـــده 
پنجـــره آن ســـال ها در ســـرم شـــفاف تر،  قـــاِب  پشـــِت  پاییـــِز  بـــود. 
پرنورتـــر و زردتـــر ثبـــت شـــده اســـت. اعـــداد را تـــازه یـــاد گرفتـــه بـــودم. 
فکـــر کنـــم اولـــن کـــد رقمـــی ای کـــه در خمـــم ثبـــت شـــده  اســـت مهـــان 

مشـــاره تلفـــن باشـــد:
۴۴۷۴۲۰8

هـــر چنـــد پیش مشـــاره بارهـــا طـــی ســـالیان بعـــد تغیـــری کـــرد امـــا ایـــن مشـــاره 
ــو  ــای مهمـــی از خمـــم طبقه بنـــدی شـــده اســـت. یـــک جایـــی تـ در جـ

خمـــم کـــه شـــبیه یـــک مـــوزه اســـت، یـــک مـــوزه زرد پاییـــزی! 


تـــو خانـــه رو پارکت هـــا نشســـته بـــودم و هواپیمـــای اســـباب بازمی دور 
ســـرم زیـــر المـــپ روشـــن پذیرایـــی پـــرواز می کـــرد کـــه پـــدر کلیـــد تـــو قفـــل 
دِر خانـــه چرخانـــد و تـــو آمـــد. دهانـــش بـــوی خنـــده و فحـــش و دود 
بـــود ســـیگار دســـتش می دیـــدم. مهربان تـــر از  مـــی داد. خنســـتن بار 
مهیشـــه بـــه نظـــرم رســـید. از جلـــو در آشـــپزخانه کـــه می گذشـــت بـــه 
مـــادرم گفـــت شـــام را زودتـــر حاضـــر کنـــد زیـــرا کـــه دارد از گرســـنگی 

می مـــرید. 
و رفت به اتاق خواب. 

تـــو.  از الی در ســـرک کشـــیدم  بـــود.  اتاق خـــواب روشـــن  المـــپ 
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مهه چیز در آن سو تاریک 
تاریک بود و نور مشع زور 
نداشت روشنش کند. به 

اندازه ای که بتوامن از آن رد 
شوم، دیوار را خراب کردم. 

یکی از مشع ها را دست 
گرفتم. مخریدندان پشت 

دست که حاال خاکی هم 
شده بود، مهچنان چندش آور 

بود. مشع و سرم را درون 
روزن کردم. تا چشم کار 

می کرد و نور مشع می رسید 
کتاب بود و کتاب. انگار 

که روزن گشوده بودم به 
خمزن کتاخبانه. کتاب ها روی 
زمن تلنبار شده بودند. به 

چشمم اتاقی بزرگ و قدمیی 
آمد پر از کتاب. داخل 
رفتم. صدا کردم: "بابا، 

آهای، یاهلل..." کتاب ها را 
طوری روی هم چیده بودند 

که عن البرینت بود. می شد 
از البه الی هزارتو رد شد و 
رفت آن طرف. رد شدم و 
رفتم. قدم های لرزامن، نور 
لرزان مشع را لرزان تر کرده 

بود. دوتا دیوار کتابی را که 
رد کردم، رسیدم به اتاقی 
بزرگ که وسطش چهارتا 

جمسمه آدم وار نشسته بودند 
دور یک مشع. جمسمه ها 
به اندازه دوتا کف دست 

بودند؛ آدمک های کوچولو 
که خیلی خوب و طبیعی 
ساخته شده بودند. دوتا 

مرد بودند با یک زن و یک 
بچه. لباس تنشان فوق العاده 

بود. مشع را نزدیکشان 
بردم. مادام توسو باید لنگ 
می انداخت پیش هر کسی 
که این جمسمه های طبیعی 

را ساخته. چن و چروک ها 
آن قدر طبیعی بود که اگر 
اندازه آدمک ها دو کف 

دست نبود، گمان می کردم 
انسان های واقعی اند. انگار 
آدمیانی را با کنرتل شیفت 

کوچک کرده بودند. 
چیدمانشان هم جالب 

بود. دور هم نشسته بودند 
و جلوشان کتاب گذاشته 

بودند؛ وسط حلقه شان هم 
مشع. دست بردم که یکی 

از جمسمه ها را بلند کنم 
و سنگینی  و سبکی شان 
را ملتفت شوم و بفهمم 
جنسشان از چیست که 

یک باره جمسمه به حرف آمد 
و گفت: "زمینم بگذار". 

از ترس پرتش کردم و خودم 
هم پریدم عقب که خوردم 
به دیوار کتابی. کتاب ها 

فرو رخیتند روی سرم و مشع 
از دستم افتاد. نزدیک بود 

چشم هاش را بست 
و با آن یکی دنباله 

حرف را گرفت. 
گفتم: 

- براش نامه 
می نویسم که 

بپرسم)...(
برات نامه نوشتم تا 
بگومی کلمه ها در 

حافظه ام منی مانند و 
تالش منی کنم جور 
متمایزی به حافظه ام 

بسپارمشان، اما 
کلمه های پرمی 

از آن دسته نبود 
این بار که آونگ وار 

می رفت و 
برمی گشت، کند 

و ناشیانه از تاریکی 
حافظه ام رد می شد 

جای خودش 
را پیدا می کرد، 

می نشست. ماریا 
بلند  بلند خواند: 

- پیامرب خواست 
انسان ها در کنار 

هم با آرامش 
کلمه ها را دست به 
دست بچرخانند. 

 و دراز کشید 
و دود سفیدی 
از سوراخ گشاد 
دماغش بریون 

 فرستاد. هر دو به 
سقف و اشباحی 
که من آب ساخته  
بود زل زده بودمی. 

صداهای جورواجور 
از سکوت اتاق 

برمی خاست، 
صدای خس خس 

نفس کشیدمنان و به 
هم خوردن لب های 
ماریا که مدام داشت 

به سیگارش پک 
می زد)...(«  

رو  بـــود  دراز کشـــیده  تـــن  بـــه  زیرپریاهنـــی  و  پیژامـــه 
را رو چشـــم هاش گذاشـــته  ســـاعدش  ختت خـــواب. 
چیـــزی  منی شـــد.  بـــاورم  بـــود.  وحشـــتناک  بـــود. 
کـــه شـــنیده بـــودم می بایســـت شـــوخی باشـــد، یـــک 
شـــوخی ترســـناک. دویـــدم و کنـــار ختـــت نشســـتم و 
ضّجـــه زدم: بابـــا منـــری! پـــدرم دســـت از رو چشـــم هاش 
بـــه ســـقف. پریـــدم بغلـــش  برداشـــت و خـــریه مانـــد 
بـــاز نالیـــدم: بابـــا منـــری! ... از گرســـنگی  کـــردم و 

منـــری! 
مـــرا  می رفـــت  ریســـه  مهان طـــور کـــه  و  بغلـــم کـــرد 
نزدیـــک مـــادر بـــه آشـــپرخانه بـــرد. دیـــدم می خنـــدد، 
ــتباه از مـــن بـــوده اســـت.  ترســـم رخیـــت. فهمیـــدم اشـ
فهمیـــدم آدم هـــا بـــرای این کـــه حرفشـــان را بـــه هـــم 
بفهماننـــد غلـــو می کننـــد. از پشـــت پـــرده اشـــک بـــه 

خنـــده پـــدر و مـــادرم خندیـــدم. 
مهـــان  شـــب خـــواب دیـــدم: پابرهنـــه تـــو کوچه هـــای 
شـــده ام.  قدمیـــی کرمانشـــاه گـــم  حمله هـــای  خاکـــی 
بـــه  چراغ بـــرق کوچـــه  ترســـیده ام.  اســـت.  شـــب 

زمحـــت دیـــرک خـــودش را روشـــن می کنـــد. در 
آهنـــی و رنـــگ و رو رفتـــه خانه هـــا تاریـــک 
پـــدر  و ســـرد و بســـته اســـت. ناگهـــان 
ــد. پریاهـــن  ــوتر می آیـ ــم از آن سـ را می بینـ
تـــن  قهـــوه ای  شـــلوار  و  آســـتن کوتاه 
دارد. موهـــاش مشـــکی اند درســـت مثـــل 

طاق بســـتان.  جلـــو  عکـــس  مهـــان 
در  و  می نشـــیند  پنجـــه  ســـر 
آغوشـــم می کشـــد. خوشـــحامل 
آن  در  می کنـــم.  امـــا گریـــه 
از  پـــر  پـــدر  تـــن  خـــواب، 
بـــود. فهمیـــدم:  نـــور و گرمـــا 
ــا پـــس از  بیشـــرت پســـرهای دنیـ

می مرینـــد.  پدرشـــان 

گم شده بودم. 

نـــه. گـــم نشـــده بـــودم. او مـــرا 
بـــود: مادربزرگـــم.  گـــم کـــرده 

حســـن خان  چـــال  زمـــِن  البـــد 
تـــر بـــوده، ِگل بـــوده، و هیاهـــوی 
چـــک و چانـــه زدن فروشـــنده و 
خریـــدار، بـــوی ســـبزی و میـــوه 
تـــازه  و گیـــاه  و ِگل  ماهـــی  و 
در هـــم بـــوده و پریزنـــی ســـربند 
اشـــکی  خالکوبـــی  ســـر،  بـــه 
و  داشـــته  پیشـــانی  بـــر  فـــریوزه ای 

می فروختـــه.  ســـّقز  خیابـــان  کنـــار 
مادربزرگـــم، آن پـــریزن نقلـــی، این ســـو 

نیســـتم،  می بینـــد  می کنـــد  نـــگاه  را 
نیســـتم،  می بینـــد  می کنـــد  نـــگاه  را  آن ســـو 

پشـــت ســـرش را نـــگاه می کنـــد می بینـــد نیســـتم، زیـــر 
نیســـتم. دلـــش  نـــگاه می کنـــد می بینـــد  چـــادرش را 
می پرســـد  فروشـــنده  از  می کنـــد.  هـــول  می تپـــد. 
پســـربچه ای ۲ ســـاله ایـــن دور و بـــر بـــود، مهن جـــا 
کنـــار مـــن، پـــس کـــوش؟! فروشـــنده می بینـــد پـــریزن 
نبـــاش  نگـــران  بیفتـــد، می گویـــد:  پـــس  مانـــده  کـــم 
مـــادر، پیـــداش می شـــه. و کمـــی بعـــد: مـــادر، اون 
ســـویی کـــه  می گردانـــد  ســـر  مادربـــزرگ  نیســـت؟ 
ــوده اســـت.  ــه بـ ــانه رفتـ ــنده نشـ ــاره فروشـ انگشـــت اشـ
خـــودم بـــودم. گـــم نشـــده بـــودم. پـــا بـــر بســـاط کفـــاش 
گذاشـــته بـــودم تـــا بـــرای خنســـتن  بـــار کفش هـــام را 

ــد.  ــزمن - بزنـ واکـــس بـ
خواهـــی گرفـــت کـــه  پیـــش  راهـــی  کفـــاش گفـــت: 

درانـــد.  خواهـــد  پـــات  بـــه  آهنـــی  هفـــت کفـــش 
مادربـــزرگ از کفـــاش تشـــکر کـــرد. خواســـت مژدگانـــی 
بـــه کفـــاش بدهـــد. کفـــاش کـــف دســـتش را بـــاال گرفـــت 
کـــه: نیـــازی نیســـت. ســـر پایـــن انداخـــت و مشـــغول 

شـــد. 
مادربزرگ از خدا خواست کفاش را خری بدهد. 

خدا کفاش را خری داد. 
قـــاب پنجـــره از شـــب ســـیاه بـــود و اتاق خـــواب از 
نـــور المـــِپ ۱۰۰ وات زرد، بـــه آخـــر پاییـــز هـــزار و 
هنصـــد و هشـــتاد و درد. خردســـال بـــودم. پـــدر از 
ســـر کار بازنگشـــته بـــود. ســـر و صـــدای آشـــپزخانه 
نشـــانه امنیـــت و مـــادر بـــود. دکمـــه ضبـــط  صـــوت 
آکایـــی را فشـــردم. گلبانـــگ شـــجریان آواز ســـر داد: 
ای مـــه مـــن، ای بـــت چـــن... قلبـــم تپیـــدن گرفـــت. 

گشـــتم دور اتـــاق. ســـطل آشـــغال فلـــزی را چپـــه کـــردم 
جلـــو ضبـــط. شـــجریان خوانـــد: ای مـــه مـــن، مـــن و 
ارکســـرت مهراهیـــش کـــردمی، دام دام، کوفتـــم تـــه ســـطل. 
ارکســـرت  و  مـــن  چـــن،  بـــت  ای  شـــجریان خوانـــد: 

کوفتیـــم تـــه ســـطل، دام دام. 
ایـــن خنســـتن جوشـــش عشـــق بـــود بـــه: چشـــم های 

بادامـــی بـــت چـــن. 


بـــه  آهنـــی  در  دولـــت،  خیابـــان  کوچه هـــای  تـــو 
آن  تـــه  دوطبقـــه  عمارتـــی  می شـــد کـــه  بـــاز  باغـــی 

بـــود. درخت هـــا ســـپیدار و دراز بودنـــد و 
باریـــک  جوکشـــی های  بـــاغ 

داشـــت.  ســـیمانی 
میـــان  از  آمســـان 

خه ها  شـــا
پیـــدا بـــود و 

قارقـــار  کالغ هـــا 
می کردنـــد. ســـرم بـــه هـــوا و دســـتم تـــو 

بـــود.  مادربـــزرگ  دســـت 
آشـــپزخانه چنـــد پلـــه پاین تـــر از حیـــاط بـــود. کنـــارش 
اتـــاق نه چنـــدان بزرگـــی بـــرای پذیرایـــی بـــود. پلکانـــی 
از حیـــاط بـــاال می رفـــت. اتاق هـــا و پذیرایـــی اصلـــی 
مهـــه  نـــام  پیشـــوند  هســـت  خاطـــرم  بودنـــد.  آن جـــا 
پریزن هـــای آن عمـــارت عمـــه بـــود: عمـــه غنچـــه، عمـــه 
بتـــول، عمـــه طوبـــی. عمـــه غنچـــه مـــادر عمـــه طوبـــی 
و عمـــه بتـــول بـــود. دخرتهـــا باریـــک و پـــری بودنـــد. 
داشـــت.  بـــر  بـــه  ســـیاه  بـــود و مهیشـــه  بیـــوه  طوبـــی 
طنـــاز بـــود و موهـــای جوگندمیـــش را ســـفت گوجـــه 
می کـــرد پشـــت ســـر. بتـــول پریدخـــرتی حمجبـــه بـــود 
ــا انگشـــت هایی ســـفید، دراز و مردانـــه.  و مهربـــان بـ
مادرشـــان - عمـــه غنچـــه - کوچـــک بـــود و چاقچـــور 
و چارقـــد ســـفید گلگلـــی تـــن داشـــت. فـــرق موهـــای 
ســـفیدش را از وســـط بـــاز کـــرده بـــود. تـــو اتـــاق، زیـــر 
بـــا دو چشـــم آبـــی و  بـــود و  نـــور آفتـــاب نشســـته 
لب هـــا و گونه هـــای پاکیـــزه گلگـــون لبخنـــد مـــی زد. 
بچـــه کـــه بـــودم مهـــه پریهـــا را دوســـت داشـــتم، چـــه 

عمـــه غنچـــه، چـــه مادربـــزرگ، چـــه... 
تـــو کـــی  َپ  توپیـــد:  ممـــد  عمـــو  بـــه  غنچـــه  عمـــه 
می خـــوای زن بگـــریی؟! عمـــه بتـــول و عمـــه طوبـــی 
زیـــر بناگـــوش هـــم خندیدنـــد. عمـــو ممّـــد هـــم خندیـــد 
و گفـــت: پـــس ایـــن هفت تـــا بچـــه رو زیـــر بتـــه عمـــل 
آوردم غنچـــه؟! غنچـــه رو کـــرد بـــه مـــن کـــه تـــو دامـــن 

مادربـــزرگ نشســـته بـــودم و احـــوال زن و بچـــه ام را 
پرســـید. خـــودم را فشـــردم بـــه شـــکم مادربـــزرگ. عمـــه 
غنچـــه گفـــت: یـــداهلل خرشـــو بســـته دم در. کاه و 

آب دادیـــن خبـــوره؟ 
چند سال بعد عمه غنچه ُمرد. 
چند سال بعدتر عمه بتول ُمرد. 

چند سال بعدتر هم عمه طوبی ُمرد. 
تـــو مراســـم ختـــم عمـــه طوبـــی، عمـــو ممـــد و عمـــو 
ــر  ــالیان آشـــتی دادنـــد. یکدیگـ حجـــت را پـــس از سـ
این کـــه  بـــا  را در آغـــوش کشـــیدند. عمـــو حجـــت 
ناتنـــی بـــود چقـــدر شـــبیه پـــدر بـــود. پـــدرم دوســـتش 
وقـــت  هـــر  بـــوده  بچـــه  وقتـــی  داشـــت. 
هتـــران می آمـــده عمـــو حّجـــت او 
عمـــو  ســـینما.  می بـــرده  را 
ســـینما  عاشـــق  حجـــت 
بـــوده، پـــدر هـــم بـــود. 
عمو حجت ُمرد. 

عمو ممد ُمرد. 
پدر ُمرد. 

مادربزرگ ُمرد. 
گنجشک پر! 

کالغ پر! 


بـــود.  آبـــی  اســـتخر  آب  داغ.  و  بـــود  تابســـتان 
بـــود. عینـــک شـــنای ســـیاه و  معلـــم شـــنا پشـــمالو 
مـــا  داشـــت.  ســـبیل  داشـــت.  ســـفید  شـــنای  کاله 
منی رفتیـــم.  مدرســـه  هنـــوز  بـــودمی کـــه  پســـربچه هایی 
زیـــاد بـــودمی. ردیـــف کنـــار هـــم نشســـته بـــودمی لـــب 
تـــو آب  بـــود  آویـــزان  باریکمـــان  پاهـــای  اســـتخر و 
تـــن  بـــر  آب  قطره هـــای  می لرزیـــدمی.  و  اســـتخر 
چشـــمک  شـــنا  معلـــم  آفتاب ســـوخته  و  پشـــمالو 

می لرزیـــدمی.  مـــا  بـــود.  تیـــز  آفتـــاب  می زدنـــد. 
پرسید: خب بچه ها، کدومتون شنا کردن بلده؟ 

دســـتم را تـــا جایـــی کـــه می شـــد بـــاال بـــردم. بچه هـــا 
را نـــگاه کـــردم. هیچ کـــس دســـت بـــاال نـــربده بـــود. 
نگاهـــم کـــرد، گفـــت: باریـــکال، بپـــر تـــو آب شـــنا کـــن 

ببینـــم. 
حرفش متام نشده، خودم را پرت کردم تو آب. 

و غرق شدم. 
تا امروز... 
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دراکوال شده ای فلونی
 اسم نویسنده: 

 سیاه مشق/ َگَلنَگدن  

مهــان موقعــی کــه آلبوم هــای موســیقی روی 
نوار کاســت منتشــر می شــدند، آهنگی بود 
که نه اسم خودش به یادم مانده و نه اسم 
خواننده اش؛ توی خبشی از ترانه  این آهنگ 
یلــدا  »شــب  می خوانــد:  خواننــده  آقــای 
انتظارم شد، سیه کاری روزگارم شد« و من 
منتظــر،  آدم  بــرای  فکــر می کــردم  مهیشــه 
شــب یلــدا ســخت ترین شــب ســال اســت. منــی دامن چــه حکمتــی 
در شــب  هنفتــه اســت کــه درد، هــر دردی کــه باشــد، بــا تاریکــی 
آمســان قــوت می گــرد و صاحــب درد را بیچــاره می کنــد. بدتــر از 
درد شبانه انتظار شبانه است، شب که می شود دلتنگ و منتظر 
آدم هایــی می شــوی کــه بــه وقــت روشــنایی روز منتظرشــان نبــودی، 
دلتنگشــان نبــودی و بــا مهــن قاعــده بایــد گفــت امــان از انتظــار 
شــبانه  آدم هایــی کــه روز هــم منتظرشــان بــوده ای. آن وقــت مهــان 
یک حلظه بیشرتی که شب یلدا را در میان باقی شب های سال 
تافتــه  جــدا بافتــه می کنــد، بــا حلظــه ای می شــود، بــا حلظــه ای کــه 
منی گــذرد. فــال حافــظ می گــری و حضــرت می گویــد؛ دوش 
می آمــد و رخســاره بــر افروختــه بــود، تــا کجــا بــاز دل غمــزده ای 
ســوخته بــود و تــو آن قــدر معنــای دل ســوخته  غمــزده را خــوب 
می فهمــی کــه نیــازی بــه دانســن تعبــر بیــت حافــظ در خــودت 
حــس منی کنــی، داســتان را می دانــی و بــا خــودت می گویــی کاش 
حضرت می گفت امشب که بلندترین شب سال است، چطور 
باید با این دل غمزده  ســوخته ســر کرد؟ بعدتر از آن فهمیدم که 
شــب یــک یــار مهــراه اســت، یــک دوســت غمخــوار، یــک جفــت 
گــوش شــنوا کــه بــه پــای حرف هایــت ســر تــکان می دهــد و بعــد از 
هــر مجلــه رو بــه تــو می گویــد: »شــنیدم فلونــی، فهمیــدم فلونــی« و 
تو خوشحالی از داشن این یار مهراه که کنارش احساس امنیت 
و آرامش می کنی و مهن که شب آرام و جنیب و مومنانه خزید 
و رفت و روز آمد، دلت برای او تنگ می شود. ثانیه روی ثانیه 
می گــذاری و دقیقــه روی دقیقــه تــا روز بگــذرد و بــرود و دوبــاره 
شــب از راه برســد و آرام در گوشــش غرغرهــای روزانــه ات را مــرور 
کنــی و او می شــنود و حتــی یک بــار بــه رویــت منــی آورد کــه: »پــس 
مــن چــی فلونــی؟ چــرا مهــه  تعریــف کردنی هــات از روزه؟ چــرا بــرای 
مــن از خــودم تعریــف منی کنــی؟« ایــن چغــر بــودن درد و انتظــار 
شــبانه بــه ایــن خاطــر اســت کــه شــب پــای حرف هایــت می نشــیند 
و تــو می گویــی از حلظه حلظــه  دردهایــت از ثانیه هــای متــام نشــدنی 
انتظــارت و مــرور دوبــاره و دوبــاره آن هــا را چغــر می کنــد امــا 
شــنیدن  بــرای  روز  مثــل  هــم  شــب  اگــر  می گــرد،  را  زهرشــان 
حرف هایــت وقــت نداشــت و تــو ایــن حرف هــا را دوبــاره و دوبــاره 
منی گفتــی، آن وقــت مهن هــا قــوام می آوردنــد و می شــدند غمبــاد و 
روی دلت سنگینی می کردند، آن قدر سنگینی می کردند تا مهه  

تاب و توانت را بگرند.
ســال های مدرســه مــن بچــه  خانــه  بــودم. مــن از مهــان بچه هایــی 
بــودم کــه روز اول مهــر هفــت ســالگی را از زنــگ اول تــا زنــگ 
آخــر گریــه کــردم. بعدتــر از آن دیگــر گریــه منی کــردم امــا تــا زنــگ 
آخــر ثانیه هــا و دقیقه هــا را رج مــی زدم. مــدام بــا خــودم حســاب 
دقیقه ها و ســاعت های رفته را داشــتم و زمان مانده را با خودم 
مــرور می کــردم. نســل مــن از آمــوزش و پــرورش چهارصــد و چنــد 
پنجشــنبه  مدرســه رفتــه را طلبــکار اســت. آن زمــان پنجشــنبه ها 
مدرســه بــاز بــود امــا کمــی زودتــر از دیگــر روزهــای هفتــه زنــگ 
تعطیلــی می خــورد و مــا بــه خانــه می رفتیــم. حــاال کــه دیگــر بــا 
شــب  غریبــی منی کنــم و شــب  را مهان طــوری کــه هســت، قبــول 
کــرده ام؛ شــب های یلــدا حــس پنجشــنبه  ســال های تعطیــل را 
دارم. روز زودتــر از متــام روزهــای ســال بــه پایــان می رســد و شــب 

بیشــرت از هــر شــب دیگــری در کنــارت می مانــد. 
بــاز می کنــد و  بــا مــن  گاهــی وقت هــا شــب ســر شــوخی را 
زندگــی  را  شــب ها  فلونــی،  شــده ای  »خون آشــام  می گویــد: 
می کنــی و صبح هــا را...« حرفــش را قطــع می کنــم و می گــومی: 
اســت  یــک جــوری  دراکــوال، خون آشــام  بگــو  تــو  »دراکــوال، 
ادامــه می دهــد:  نیســت.« و شــب می خنــدد و  کــه دراکــوال 
»می گفتــی فلونــی« انــگار کــه بــا بــه زبــان آوردن دراکــوال راحــت 
نباشــد، حــرف را عــوض می کنــد کــه دمل نشــکند. گفتــه بــودم 
کــه شــب حرف هــا را می شــنود، حمــرتم می شــنود. یــادم هســت 
یــک ســالی شــب یلــدا خواســت کــه برایــش فــال حافــظ بگــرم، 
نیــت کــرد و مــن هــم گرفتــم؛ دوش می آمــد و... گفتــم کــه فــال 
حافــظ بــر دو ِقســم اســت؛ بــرای خوشــبخت ها یوســف گــم 
گشــته اســت، بــرای بدخبت هــا دوش می آمــد، بقیــه اش تــوی فــال 
منی آیــد. بی توجــه بــه حرفــم گفــت: »دل ســوخته  غــم زده فلونــی، 
طالــع مــا شــب ها رو از اول ســیاه نوشــن، یلــدا و غــر یلــدا هــم 

نــداره.«  

»مزرعه 
حیوانات«
جورج اورول

ترمجه امحد 
کسایی پور
نشر ماهی

داستان این رمان 
معروف روایت 
سرگذشت گروهی 
از حیوانات است 
که در اقدامی 
آرمان گرایانه 
و انقالبی، 
صاحب مزرعه 
را از مزرعه اش 
فراری می دهند 
و خود اداره 
امور مزرعه را به 
دست می گریند 
و سعی می کنند 
برابری و رفاه را 
در جامعه ساخته 
دست خود برقرار 
کنند. رهربی این 
جنبش را گروهی 
از خوک ها به 
دست گرفته اند، 
ولی پس بعد 
از مدتی گروه 
جدیدی از 
خوک ها به 
سرکردگی خوکی 
به نام ناپلئون 
به هبره کشی از 
حیوانات مزرعه 
می پردازند و 
هرگونه خمالفتی را 
سرکوب می کنند 
و داستان ادامه 
پیدا می کند. این 
رمان در طول 
جنگ جهانی 
دوم نوشته شد 
و در سال 
۱۹۴۵ میالدی 
در انگلستان 
منتشر شد ولی 
در اواخر دهه 
50 میالدی به 
شهرت رسید. 
نشر ماهی یک 
نسخه مصور 
هم از این کتاب 
چاپ و منتشر 
کرده است.

 قسمت هفتم/  گلوله  از کنار نافش داخل شد و از پهلویش
بیرون زد؛ گلوله اى که دخل حسن بی زن را آورد

 رامبد خانلری

قصه حسن بی زن

ننــه حســن بــی زن و زن هــای حمــل نشســته  بودنــد پــای ســفره نــذری 
کــه حســن بــی زن کلیــد انداختــه بــود تــوی در و وارد خانــه شــده 
بــود. تولــه یکــی از زن هــا دیــده بــود کــه حســن پایــش گرفتــه بــه کفــش 
پاشــنه تق تقــی یکــی از زن هــا و تــوی پله هــا ســکندری خــورده، کفــش 
را بــا غیــظ شــوت کــرده و زیــر لــب چیــزی گفتــه. بعــد پله هــا را بــاال 
رفتــه بــود. تــوی اطاقــش دو دکمــه پایــن پریاهنــش را بــاز کــرده، آن 
 وقــت لولــه برنــوی پــدر خدابیامــرزش را بــه داخــل پریاهــن ســرانده و 
پیــش از آن  کــه ســرمای لولــه فلــزی پوســت شــکمش را مــور مــور 
از  و  شــده  داخــل  نافــش  از کنــار  چکانــده کــه  کنــد، گلولــه ای 
هپلویــش بــریون زد؛ گلولــه ای کــه دخــل حســن بــی زن را آورده بــود. 
می گفتنــد کفشــی کــه حســن تــوی پله هــا از ســر عصبانیــت شــوت 
کــرده، هیچ وقــت پیــدا نشــده و زن بــا دمپایــی توالــت تــوی حیــاط بــه 

خانه شــان برگشــته بــود.
بچــه کــه بــودم یکــی، دو بــاری حســن بــی زن را دیــده بــودم. یــادم 
هســت کــه یــک  بــار نشســته بــود ســر کوچــه. مهــان موقعــی کــه از 
کنــارش رد می شــدم چیــزی شــبیه شهاب ســنگ از تــوی آمســان رد 
شــد. مــن و حســن اول بــه آمســان نــگاه کــردمی، بعــد بــه هــم. حســن 

خندیــد و رو بــه مــن گفــت: "رنگن کمــون بــود هــا." 
مــزه  حملــه  دهن گشــاد  و کارهــای  بی کــس  از  یکــی  شــب  مهــان 
می پرانــد کــه حتمــا ننــه حســن پــای ســفره نــذر کــرده از شــر پســر چــل 
و مشــنگش راحــت شــود کــه در دم حاجــت روا شــده اســت. مهــن 
حــرف دهــن بــه دهــن می چرخــد و بــه گــوش ننــه حســن می رســد و 
او یــا بــا خــودش یــا بــا مهــه حمــل جل می کنــد و نــه آن ســفره نــذری 
را مجــع می کنــد و نــه بــه خانــه اش دســت می زنــد. بیســت و چنــد 
ســالی از آن روزهــا گذشــته بــود. ســی یــا ســی و یکــی و دو ســاله 
بــودم و جــز چندتایــی از قدمیی هــای حملــه کســی قصــه حســن بــی زن 
را منی دانســت و مهــه ننــه حســن را عجــوزه دیوانــه ای می دانســتند کــه 
از خانــه اش چــرک و کثافــت می بــارد. آن زمــان مهــه حمله هــا یکــی از 

ایــن عجوزه هــا داشــتند و کســی پیگــری گذشــته آن هــا منی شــد. 
چشــم  بــا  را  صحــت  آقــا  موتــوری،  خبتیــار  روزهــا  مهــان  از  یکــی 
آقــا  درمانــگاه.  بــود  بــرده  و  نشــانده  موتــورش  تــرک  خون چــکان 
پشــت ســرش  از  نفــر  یــک  را می بســته کــه  مغــازه  داشــته  صحــت 
گفتــه: "آقــا صحــت آالســکا پنــج تومنــی داری؟" آقــا صحــت هــم 
مهان  طــور کــه داشــته قفــل کرکــره بقالــی اش را می انداختــه بــا خنــده 
گفتــه: "باباجــون ایــن  روزهــا کســی بــا پنــج تومــن لقــد پشــت گربــه 
منی زنــه." بعــد چرخیــده و حســن بــی زن را بــاال ســرش دیــده کــه یــک 
لنگــه کفــش زنانــه را بــاال بــرده و تیــزی پاشــنه اش را در ختــم چشــم 
راســت صحــت فــرود آورده اســت. بعــد از آن هــم صحــت از درد 
ســوخته و دیگــر چیــزی ندیــده اســت. صحــت تــا درمانــگاه تــرک 
موتــور خبتیــار دو ام آورده امــا تــوی آمبوالنســی کــه او را بــه بیمارســتان 
می بــرده، متــام کــرده بــود. خبتیــار می گفــت چشــم صحــت ختلیــه شــده 
پریاهنــش  و روی  هپــن گرفتــه  راه  یــک  لباســش  خــون روی  و  بــود 
شــره کــرده بــود. صحــت زنــده منانــد کــه قصــه اش را تعریــف کنــد امــا 
خبتیــار کــه این هــا را گفــت، قدمیی هــای حملــه قصــه حســن بــی زن را 
بــه جدیدی هــا گفتنــد و ادامــه قصــه هــم آمــد کــه بعــد از خودکشــی 
حســن بــی زن، ننــه حســن چنــد بــاری بــرای خریــد بــه بقالــی صحــت 
بشــود.  او  شــده کــه صیغــه ای  ننــه حســن  پاپیــچ  و صحــت  رفتــه 
می گفتنــد بعــد از مــرگ بابــای حســن، صحــت چنــد بــاری خواهــر 
بزرگ تــرش را فرســتاده پــی جــواب ســراغ ننــه حســن و ننــه حســن هــم 
هــر بــار پســر مشــنگش را هبانــه کــرده و جــواب رد داده تــا این کــه 
صحــت زن گرفتــه. امــا بعــد از مــرگ حســن  بــی زن، تنبــان آقــا صحــت 
دوتــا شــده و هــوس کــرده ننــه حســن را هــووی زنــش کنــد. ایــن قصــه 
را اهــل حملــه بــه خاطــر منکــش بــرای هــم تعریــف کردنــد امــا تــه دلشــان 
قــرص بــود کــه خبتیــار موتــوری ایــن حرف هــا را از خــودش درآورده و 
آمســان ریســمان بافتــه اســت. مــن هــم فکــر می کــردم داســتان خبتیــار 
شــبیه مهان ســردی لوله تفنگ و مور مور شــدن شــکم حســن بی زن 

اســت کــه خــودم بــه قصــه اصلــی اضافــه کــرده بــودم. 
یــک هفتــه بعــد، جســد پریدخــرت خلیــل آپاراتــی را کنــار مســیل پیــدا 
کردنــد. گلولــه از کنــار نــاف تــا هپلویــش را شــکافته و چشــم راســتش 
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بــا  و  راه گرفتــه  از چشــم خانه  روان  خــون  بــود.  رفتــه  فنــا  بــه  هــم 
خــون شــکاف هپلــو یکــی شــده و روی لبــاس میــت دملــه بســته بــود. 
می گفتنــد جــوان کــه بــوده بــا یکــی از بچه هــای پــل دوم قــرار عقــد 
و عروســی داشــته. پســر از آن هفت خط هــای بی پــدر و مــادر بــوده 
کــه خــودش دامــاد شــده امــا دخــرت خلیــل آپاراتــی را عــروس نکــرده. 
دخــرت خلیــل آپاراتــی هــم بــه مهــه حمــل گفــت کــه عــروس حســن بــی زن 
اســت. گفــت شــبی، نیمه شــبی، حســن بــی زن خل بــازی درآورده و 
گفته که باید داماد خانه شــود و او هم عروس باشــد. گفت که از 
حســن بــی زن ترســیده بــوده. گفــت کــه حســاب جانــش را کــرده بــوده. 
مهــه ایــن حرف هــا بعــد از مــرگ حســن بــی زن دهــن بــه دهــن چرخیــد 
و شــد نقــل و نبــات مــردم حمــل. خلیــل و خانــواده اش هــم پشــت بند 
حرف هــای دخرتشــان اضافــه کردنــد حســن از تــرس کاری کــه کــرده 

خــودش را کشــته و زندگــی را بــه مــادر حســن تلخ تــر کردنــد. 
بعــد از دخــرت خلیــل، شــهر آن زمــان مــا یــاد گرفــت کــه از مــرده 
حســن بــی زن برتســد. یکــی از زن هــای حملــه  تــا دوراهــی شــن کش و 
شــعیب آباد بــه دنبــال دعانویــس رفــت. دعانویــس قصــه حســن بــی زن 
را شــنیده و گفتــه بــود بایــد لنگــه دیگــر کفــش را پیــدا کنیــم. تــوی 
کفــش منــک بریــزمی و بــه وقــت گــرگ و میــش خاکــش کنیــم. بعــد هــم 
دعایــی داده بــود کــه تــا دو هفتــه بایــد موقــع منــاز عشــا بــاالی خــاک 

لنگــه کفــش خوانــده می شــد. 
مهه حمل بســیج شــدند به دنبال کفشــی که لنگه اش روز ســفره نذری 
ننــه حســن  بــی زن گــم شــده بــود. زن صاحــب کفــش از ایــن حملــه بــه 
حملــه دیگــری رفتــه بــود و زن هــا پرســان آدرس جدیــدش شــدند. هــر 
کســی کــه آن ســال ها بــا حســن خــرده حســابی داشــت یــا هــر کــه 
تــوی ایــن چنــد ســال ننــه حســن را آزار داده بــود، ماســتش را کیســه 
کــرد و جــز بــرای کارهــای ضــروری از خانــه بــریون نیامــد. زن آقــای 
گــودرزی، دبــری مدرســه، حســن بــی زن را دیــده بــود کــه کنــار مســیل 
نشســته بــوده و بــه گربه هــا غــذا مــی داده. بعــد بــا پاشــنه کفــش کوبیــده 
تــو ســر یکــی از گربه هــا؛ جــوری کــه ســر گربــه بــه زمــن میــخ شــده. 
ایــن را کــه دیــده، تــا خانــه دویــده. دو روز بعــد هــم رجــب تــوی 
جــوی جلــوی آمبیوه فروشــی اش جســد گربــه ای را پیــدا کــرد کــه ســرش 

ســوراخ بــود. 
یکــی از مهــان شــب ها خــواب دیــدم بــرف آمــده تــا قــوزک پــا. از 
خانــه بــریون زدم کــه دیــدم حســن عقــب وانتــی را گرفتــه بــود و روی 
برف هــا ســر می خــورد و می رفــت. می رفــت تــا جایــی  کــه وانــت یــک 
نقطــه  شــد. بعــد در بســته  شــد و مــن پشــت در مانــدم. تــوی خــواب 
هــول کــردم؛ بــه در می کوبیــدم. دخــرت خلیــل آپاراتــی رســید، بــه مــن 
نــگاه کــرد و گفــت: "چشــم راســتت کــو؟" حــس کــردم صــورمت خیــس 
اســت. از خــواب پریــدم و خوشــحال شــدم کــه خــواب بــود. از تــه 

دل خوشــحال شــدم کــه خــواب بــود. 
داســتان از آن جایی مهم شــد که زن های حمل رد زن صاحب کفش 
را زدنــد. زن صاحــب کفــش گفــت کــه لنگــه کفــش بایــد هنــوز تــوی 

خانــه حســن بــی زن باشــد. 
من در حق حســن بدی نکرده بودم، مادرش را هم در این ســال ها 
اذیــت نکــرده بــودم امــا بــا دوتــا از بچه هــای حملــه بــرای رفــنت بــه خانــه 
حســن و پیــدا کــردن کفــش داوطلــب شــدم؛ شــاید بــه خاطــر خوابــی 
کــه دیــده بــودم. مــن و کــرام و اســی خارجــی یــک شــب راه خانــه ننــه 
حســن بــی زن را در پیــش گرفتیــم. کرامــت کــه مهــه مــا کــرام صدایــش 
می کــردمی مهــان پســرک پــل دومــی بــود کــه می دانســت مــرده حســن 

بــی زن امشــب یــا کــه فــردا شــب یقــه اش را می چســبد. 
کــرام بــرای اســی خارجــی قــالب گرفــت. اســی بــا پــول قرضــی رفتــه 
بود کویت برای کار و به ماه نکشــیده دســت از پا درازتر برگشــت. 
از کویــت بــرای اســی دو برابــر هیکلــش قرضــی مانــد کــه هیچ وقــت 
صــاف نشــد. از شــب قبــل کــه قــرار شــد مــن هــم بــا آن هــا بــه خانــه 
تعریــف کــردم؛ قصــه حســن  بــرای خــودم قصــه  مــدام  بــروم  حســن 
بــی زن را؛ قصــه کویــت رفــنت اســی را. پرحرفــی خــودم بــرای خــودم 
مهیشــه ســپر دفاعــی مــن بــود تــا فکــرم نــرود پــی آن  چیــزی کــه اذیتــم 
می کــرد. اســی پریــد تــوی حیــاط، کفش هایــش روی موزاییک هــای 
حیــاط صــدای خفــه ای کــرد. در را بــاز کــرد. اول کــرام ســرید داخــل 
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کتاب ها را بسوزاند که 
یک دفعه بقیه جمسمه ها بلند 

شدند و شروع کردند به 
خاموش کردن. از خاموشی 
مشع که مطمئن شدند، رفتند 
سراغ رفیقشان که ناخواسته 
پرتش کرده بودم. حال او 
را که جا آوردند، آمدند 

سروقت من. خبتک چطور 
روی سینه می افتد و راه نفس 

کشیدن را بند می آورد، 
چنن حسی داشتم. اما 
خواب نبودم، این ها هم 

خبتک نبودند. سهل است، 
جمسمه هم نبودند. آدم 

بودند؛ آدمیزاد واقعی. پوست 
و گوشت و خون داشتند. 
فقط چون از آفتاب به دور 

بودند، پوستشان زیادی 
روشن بود. 

برق که آمد، برامی آب 
آوردند. اما چهار لیوانشان 

به اندازه یک جرعه هم 
نشد. عن خاله بازی 

لیوانشان را گرفتم و سر 
کشیدم. حامل که جا آمد، 
نشستم مقابلشان. نشستیم 

دور هم و شروع کردمی 
به صحبت. گفتم: "بابا 
هم این جاست؟" گفتند: 

"مگر تو را بابا نفرستاده؟ 
خودش گفت می روم یکی 

را می فرستم که بیاید متامتان 
کند." پرسیدم: "متامتان 

کند؟" او که زن بود، خیلی 
هم زیبا بود، به حرف آمد 
و گفت: "بابا قصه نویس 

بود، ما هم شخصیت های 
قصه اش بودمی. خوب داشتیم 
جلو می رفتیم. سه فصل از 

هشت فصل داستانش را 
جلو برده بودمی که یک دفعه 

منی دامن چه شد که گفت متام 
کردن مشا کار من نیست. 
می روم و یکی را می فرستم 

که بیاید مجع و جورتان 
کند. هرچه عز و جز کردمی، 
فایده نداشت. رفت بریون و 
روی ما دیوار کشید و دیگر 

از او خربی ندارمی. یک 
سال بیشرت است که رفته و 

برنگشته ..." گفتم: "من هم 
خرب ندارم. فقط دو، سه بار 
آمد به خوامب... شاید مرده. 

مرده ها می آیند به خواب. 
شاید هم گم شده..." حرفم 

را خوردم. اویی که بزرگ تر 
از مهه شان بود گفت: "ما 
این جا حمبوس ماندمی. بدتر 

این که بی فرجامیم. خدا هیچ 
شخصیتی را بی فرجام نکند. 
هیچ چیزی وحشتناک تر از 
این نیست که قصه نویس به 
امان خدا رهایت کند. بابا 

و اما نامه 
حممدرضا طالبی 
که حاال عضو 

ثابت نویسنده های 
زگوند شده است. 
کاش البته به نامه 
نوشنت اکتفا نکند 
و مطالب دیگر 

هم برامیان بنویسد و 
بفرستد:

سالم
دست مریزاد. 

مشاره ویژه پیامرب 
گرامی اسالم بسیار 
خواندنی و به موقع 
بود. خواندنی بود 
چون کلی حرف 
حسابی داشت، 
به موقع بود برای 

اینکه در این 
وانفسای خشونت 

و بداخالقی که 
توحش جمسمی 
مانند داعش به 
نام اسالم علم 

خشونت برافراشته، 
صحبت از مهربانی 
پیامرب اسالم امهیت 

صد چندان پیدا 
می کند. یادم 

می آید دو سالی که 
در مشهد زندگی 
می کردمی پریمردی 
در مهسایگی ما 

بود که آدم از 
متاشا کردنش سری 

منی شد. ریش توپی 
سفید داشت و 
مهیشه خدا یک 
عرق چن کهنه 
روشن هم روی 

سرش می گذاشت. 
قدش کوتاه نبود 

ولی آنقدر موقع راه 
رفنت زمن را نگاه 
کرده بود که کمی 

قوز شده بود و 
مهن قوز قامتش 
را فرو کاسته بود. 
از کنار هر کسی 
رد می شد سالم 
می کرد. مهربان 

بود، یعنی می توامن 
ادعا کنم مصداق 

مفهوم مهربانی بود. 

 خــورد. اســی چراغ قــوه را از روی زمــن برداشــت و 
بــود  افتــاده  بــی زن  ننــه حســن  اتــاق را روشــن کــرد. 
افتــاده  راه  راســتش  چشــم  از  خــون  ســفره.  وســط 
اتــاق.  بــود روی ســفره پارچــه ای وســط  و چکیــده 
گربــه ای ســفید لکــه خــون روی ســفره را می لیســید. 
مــن دســت اســی را گرفتــم و بــا هــم عقب عقــب رفتیــم 
را  دســتم  دادمی. چندشــم  شــد.  تکیــه  دیــوار  بــه  و 
تیغ هایــش  مهــه  بــا  را  ماهــی  حــس کــردم  کشــیدم. 
قــورت داده  ام. تیــغ ماهــی مهــه جــامن را از تــو زخــم 
می کــرد و پایــن می رفــت. آب تــوی  لوله هــای خانــه 
هــم  بــه  اســی  و  مــن  می چرخیــد و صــدا می کــرد. 
نــگاه کــردمی. اســی بــا چراغ قــوه راهــرو را روشــن کــرد. 
بــا  داد  زد: "کرامــت"  اســی  نبــود.  از کــرام  خــربی 
"کــرام"  مــی زدم:  داد  "کــرام..َات"  زدمی:  داد  هــم 
اســی آرام تــر گفــت: "کرامــت" امــا کســی جوامبــان 
بــرمی  "بیــا  آرام در گوشــم گفــت:  اســی  منــی داد.  را 
اتــاق بــاال رو ببینیــم." نفســش گرفــت بــه اللــه گوشــم 
و چندشــم شــد. قبــل از این کــه فکــر کنــم، جــواب 
دادم: "نــه، تــو خــودت بــرو. بــه مــن چــه کــه بیــام 
بــاال؟ مــن نــه بــه حســن کاری داشــتم نــه بــه ننــه اش. 
مــرام و بچه حملــی تــا مهن جــا بــود. زیــاد هــم بــود." 
اســی هیــچ مقاومتــی نکــرد؛ حتــی پــی حــرف را هــم 
هرچــه  بــاال.  اتــاق  پله هــای  مســت  رفــت  نگرفــت. 
گذاشــت  پــا  می شــد.  تاریک تــر  می شــد،  دورتــر 
روی پله هــا. ســکوت آن قــدر زیــاد بــود کــه صــدای 
انــگار  پاهایــش می شــنیدم.  زیــر  را  موکــت  پرزهــای 
مغــزم پــر بــود از ایــن پرزهــا کــه زیــر فشــار پــای اســی 
خارجــی لــه می شــدند و درد می گرفتنــد. بــا هــر قــدم 
اســی، ســرم مچالــه می شــد و درد می گرفــت. حــس 
امساعیــل  بیشــرت شــده.  تــوی خانــه  بــد  بــوی   کــردم 

چرخیــد تــوی پاگــرد پله هــا و دیگــر پیــدا نبــود. دو 
یــا ســه پلــه دیگــر را بــاال رفــت کــه بنــگ! آن بــاال 
گلولــه ای شــلیک  شــد. می خواســتم داد بــزمن اســی 
کــه رررررررررررر تیــغ ماهــی در یــک حلظــه از بــاال 
تــا پایینــم را شــکافت. صــدا از دهنــم در منی آمــد؛ 
انــگار کــه الل بــودم. بر گشــتم مســت در حیــاط و 
بــه دیــوار.  تــوی تاریکــی دویــدم.  دویــدم و خــوردم 
درد نداشــت، درد نداشــت. دویــدم. بــه حیــاط کــه 
رســیدم نفســم بازتر شــد. به پشــت ســرم نگاه  کردم؛ 
راهــرو تاریــک بــود امــا یــک نفــر تــوی تاریکــی ایســتاده 
بــود و نگاهــم می کــرد. ســنگینی نگاهــش را حــس 
دنبــامل  بــه  هــم  او  بــه مســت در.  می کــردم. دویــدم 
پــامی  زیــر  برگ هــای  خش خــش  صــدای  می دویــد. 
زیــر  برگ هــای  خش خــش  صــدای  می شــد؛  بیشــرت 
پــای مــن، صــدای خش خــش برگ هــای زیــر پــای او، 
صــدای اضافــه نزدیــک می شــد. از الی در حیــاط 
کــه بــاز بــود خــودم را  انداختــم تــوی کوچــه و  دویــدم. 
موتــورگازی  شــنیدم.  را  در  بــه  خوردنــش  صــدای 
جلــوی پــامی  زد روی ترمــز؛ نزدیــک بــود کــه مــرا زیــر 
بگــرید. بــدون پرس و جــو ســوار شــدم. نشســتم تــرک 
موتورســوار و هپلویــش را چســبیدم. راننــده هــم چیــزی 
خواهــش  "خواهــش...  نفس زنــان گفتــم:  نپرســید. 
بربیــد."  باالتــر  تــا چندتــا خیابــون  مــن رو  می کنــم 
حواســم بــه در خانــه بــود. ســایه ای خــودش را دزدیــد 
و پشــت در قامی  شــد. آمسان صدا کرد؛ شــبیه آمسان 
غرنبــه؛ ســبز و آبــی و زرد. آتش بــازی بــود. هرچــه 
دورتــر می شــدمی خیــامل راحت تــر می شــد. نگاهــم بــه 
بــود کــه راننــده  آبــی و زرد آمســان  قرمــز و  ســبز و 

گفــت: "رنگن کمونــه  هــا."   
 ادامه دارد...

و بعــد مــن بــه دنبالــش داخــل شــدم. حیــاط خانــه 
بــا متــام ســکوتش رخیــت روی ســرم. توالــت آجــری 
ســیمانی  ســرم. حــوض  رخیــت روی  حیــاط  گوشــه 
درخت هــا  شــاخه های  ســرم.  روی  رخیــت  کنــارش 
وزنــی نداشــتند امــا بــدمن را خراشــیدند و رخیتنــد روی 
ســرم. انــگار ســکوت خانــه بدجــوری مــن را گرفتــه 
تعجــب نگاهــم  بــا  اســی خارجــی  بــود کــه کــرام و 
می کردنــد. کــرام رو بــه اســی گفــت: "کنتــورش مــث 
حســن   عروســیه  انــگار  الکــردار.  می چرخــه  فرفــره 
بــی زن و دخــرت آپاراتیــه." اســی و مــن بــه خانــه نــگاه 
کــردمی. بیشــرت از خانه هــای تاریــک، تاریــک بــود. 
اســی رو بــه کــرام گفــت: "اون تــو کــه چیــزی روشــن 
نیســت." کــرام زیــر گلویــش را  خارانــد و گفــت: "َپ 
ایــن بی پــدر بــرا چــی مــث فرفــره تــاب می خــوره؟" بعــد 
بــه مــا نــگاه کــرد و گفــت: "مشاهــا چتونــه؟" رو بــه 
اســی داد زد: "پپپپخخخخــخ" بعــد زد زیــر خنــده و 
گفــت: "حســن بــی زن نیــاد پاشــنه کفشــش رو بکنــه 
تــو چشــمت." تــوی خانــه چیــزی روی زمــن افتــاد و 
شکســت. انــگار ایــن خانــه مــن یکــی را بــه عقــب 
بــاز کــرد، در قــژی صــدا  هــل مــی داد. اســی در را 
کــرد و بــاز  شــد. اســی و بــه دنبالــش کــرام و بعــد 
از آن هــم مــن وارد خانــه شــدمی. کــف راهــرو موکــت 
بــود. موکــت من کشــیده بــود و بــوی بــدی مــی داد. 
کــرام نــور چراغ قــوه را انداخــت روی موکــت و گفــت: 
"ایــن بــوی ســگ مرده مــال چیــه؟" موکــت زیــر نــور 
بــوی من موکت هــا،  بــه غــری از  بــود.  چراغ قــوه ســبز 
بــوی بــد دیگــری هــم می آمــد؛ بــوی نفتالــن، بــوی 
دهــان  بــوی  پــریی،  بــوی  مســرتاح،  بــوی  ماندگــی، 
از  چراغ قــوه کــرام  صبــح...  اول  خنــورده  صبحانــه  
دســتش افتــاد. خــودش عقب عقــب رفــت و بــه دیــوار 
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غزل، غزل است
  مهدی فرجی

 سیاه مشق/ از ترمه و تغزل  

درباره شعر نیما نظر زیاد داده شده است و 
خوب و بدش را زیاد گفته اند اما میان مهه  این ها 
نکته ُمربهنش این جاست که هرچه این اسم 
بزرگ بوده و آن رسم، تأثریگذار، شعرهاى خود 
نیما چنگى به دل منى زند. قرار هم نیست 
بدعت  اصّح  مرجع  خودش  بدعت گذار، 

باشد.
تولید و ارائه منونه های خوب نیمایی بعد از نیما مثل اخوان و استاد 
شفیعی کدکنی و دیگران، خودش کافی  است که به شعر نیمایی 
اعتبار بدهد و جزو قسمتی مهم از تاریخ ادبیات ثبتش کند. حتی 
شاملو )و فقط شاملو( به عنوان دنباله  مهمی از تأثری نوآوری نیما در 
قرنی که گذشت برای منونه کافی  است. اما هرگز نتوانسته ام و منی توامن 
این ادعا را هضم کنم که نیما بر غزل تأثری گذاشته است یا منونه های 
خوب غزل در قرن گذشته وامدار حرکت نیما- چه در فرم و چه در 

حمتوا- باشند.
پیش آمد  نوع سرایش غزل  در  معنایی که  و  زبانی  اتفاقات  این 
کرد، صرفا نتیجه  سریِ طبیعی غزل فارسی از رودکی و خاقانی 
و سعدی و حافظ تا صائب و شهریار و سایه و منزوی است. 
خواه ناخواه آنچه اتفاق افتاد می تواند دالیل زیادی داشته باشد، 
شعر کالسیک  روی  مدرن  هنرهای  فضای  تأثری  مجله  آن  از 
غزل هایش. در  منزوی  مدرن  ِشبه  فضاپردازی  مثال   ماست، 

جامعه  به  سینما  گسرتده   ورود  تأثری  از  می توان  چگونه 
و  داستان  توالی  و  پالن بندی  که  نویی  دیدگاه های  و 
شد؟ غافل  می دهد  شاعر  یک  به  موازی   تدوین های 

اصال پدید آمدن داستان کوتاه به شکل امروزین و اثری که مهن 
هنرهای کالمی مدرن بر ذهن و ضمری اهل کالم باقی می گذارد رها 

شده و یک تنه نیما را اهلام خبش رخیت تکانی غزل نامیده اند.  
پس این مجله را به شکل مشکوکی اشتباه می دامن که غزل گفنت بعد از 
نیما جلبازی است و چه و چه. امثال این مجله ها از هرکس که باشد 

بیشرت به نوعی عشوه مدرنیستی-روشنفکری می ماند.
غزل فارسی هیچ وقت از ابتدا تا کنون یک شکل و یکنواخت سروده 
نشده، هر زمان رنگ و لعابی داشته و حتی در دوره هایی مثل زمان 
صفوی رخیتمان غزل به کلی با آنچه قبل از آن بود، فرق کرده است. 
اتفاقی که چه از حلاظ فرمی)تک بیت حموری یا به زبان هبرت منادسازی 
بیت( و چه از حلاظ حمتوایی)طریقه ارتباط با جهان و حمبوب( در غزل 
سبک هندی رخ داد -بدون قضاوت درباره خوب و بد بودنش- 
انقالبی را می مانست که پیش از آن، از زمان استقالل ماهوی غزل از 
قصیده سابقه نداشت و بسیار از آنچه در صدسال گذشته بر غزل 

رفت حتول آفرین تر بود.
مهیشه هم حبث نوگرایی و پرهیز از تکرار وجود داشته است و خواهد 
داشت، منونه واضحش هاللی جغتایی پیش از ظهور شاعران سبک 

هندی:
ای که با من سر سخن داری
گفتگوی نو و کهن داری...

این دغدغه مهواره با شاعران در هر دوره و زمانی بوده است، تازه 
گذشته از این نه تنها نیما، بسیاری دیگر از دور و بری های نیما 
اصال حبثشان نوآوری در غزل یا شعر کالسیک نبوده است که به کل 
با غزل سرایی خمالف بوده اند. حاال اگر ما بیاییم هر اتفاق خوشایندی 
که بر غزل گذشته به نیما ربط بدهیم یا بگوییم فروغ به اعتبار مهان 
یک غزل که به اقتفای ابتهاج سروده بنیان گذار نوگرایی در غزل امروز 
است، چیزی بیش از کتمان ساده انگارانه حقیقت نیست. اگرچه 
می توان ادعا کرد که غزل چه از حلاظ زبان و چه از منظر مضمون 
دچار حتوالتی شده اما هنوز و مهیشه گفتمان کالسیک در آن هست 
و بوده و تغیریی نکرده است. مثال رویکرد منزوی به عشق و رعایت 
کلیشه  کلی ُمغازله مهان است که قرن ها بود. این مهان نوع عشق ورزی 

سعدی است با زبانی به فراخور زمان خودش.
سعدی در سده هفتم در شریاز می گوید:
نفسی بیا و بنشن، سخنی بگو و بشنو

که به تشنگی مبردم بِر آب زندگانی
منزوی در سده چهارده در زجنان می گوید:

نگومیت که بیامیز با من اما آه
بعیدتر منشن از حدود زمزمه رس

مهان  است،  نکرده  تغیریی  هیچ  غزل  در  عشق ورزی  هویت 
گفت وگوست: »دمل تنگ است بیا کنار من بنشن« با زباِن -البته- 

ادبی امروز.
باالخره هر شاعری در هر زمان با زباِن شعر روزگار خودش سخن 
گفته و مهان  طور که گفته شد، این را به نیما و مثل نیما ربط دادن 
ساده لوحانه است. ملزومات زندگی در دنیای امروز و مواجهه با انواع 
هنرهای مدرن تأثری خود را بر فضا و زبان در سری حتول طبیعی غزل 
گذاشته و باعث شده حرکت و خالقیت این مریاث به یادگار مانده 

از هزار سال قبل، مهچنان نو به نو دلنشن و روح نواز باشد.  

»خالصه تاریخ 
هنر«
پرویز مرزبان
انتشارات علمی و 
فرهنگی
1365

مسلما تاریخ هنر 
دنیا در یک جملد 
جا منی شود و 
هر فصل و هر 
عصری از آن 
خود یک کتاخبانه 
را پر می کند و 
خواندن آن برای 
هیچ کس میسر 
نیست. ولی 
سال هاست که 
به مهت آقای 
مرزبان خالصه 
و چکیده ای 
از سری هنر در 
تاریخ در قالب 
یک کتاب در 
دسرتس خماطب 
فارسی زبان قرار 
گرفته است که 
بسیار ارزمشند 
است و نقطه 
خوبی است 
برای شروع ورود 
به این عرصه. 
ولی ناگفته مناند 
که این کتاب به 
نوعی به مرجع 
متام کنکورهای 
هنری کشور 
و منبعی برای 
مهه هنرجویان و 
دانش آموختگان 
این عرصه تبدیل 
شده است غافل 
از این که در خود 
کتاب هم گفته 
شده است که 
مهه تاریخ هنر 
این نیست و این 
کتاب خالصه ای 
از آن است که 
البته از یک دوره 
تارخیی هم فراتر 
منی رود و حبث 
از هنر معاصر 
و مدرن کمرت 
در آن به چشم 
می خورد.

»چن  کی یو« متولد 1953 است 
و در دانشکده تربیت معلم تدریس 
می کند. چند مجموعه داستان دارد 
و بیشتر داستان هایش در قالب 
فلش فیکشن]داستانک یا داستان 
کوتاه کوتاه[ ارائه شده که از 
قالب های ادبی پرطرفدار سال های 
اخیر در چین است. من برای فلش 
فیکشن معادل »دم داستان« را 
پیشنهاد کرده ام. »پروانه  ابدی« از 
داستانی ساده و حکایتی روزمره 
درامی تلخ می سازد. آثار چن 
کی یو را هموطن او »شوهوا کی« 
که هم داستان نویس است و هم 
مدرس دانشگاه دولتی کانکتیکت 
در ایاالت متحده به انگلیسی ترجمه 
کرده است.

پروانه  ابدی
داستانی از چن کی یو نویسنده چینی که عالقه عجیبی دارد به

نوشتن داستان هاى کوتاهِ کوتاهِ کوتاه

داستان هایی برای شب و چندتایی هم برای روز

 اسداهلل امرایی

باران می بارد. جاده آسفالته سرد و خیس می مناید. انعکاس نورهای سبز و زرد و قرمز در آن می لرزد. 
زیر بالکنی پناه گرفته امی. صندوق پست سبز رنگی آن طرف خیابان به چشم می خورد. توی جیب 

بزرگ بادگری سفیدم یک نامه است که برای مادرم نوشته ام. مادرم در جنوب زندگی می کند. 
یینــگ زی می گویــد چــرت دارد و می توانــد نامــه  مــرا بــربد و تــوی صنــدوق پســت بینــدازد. ســرم را بــه تاییــد 
تــکان می دهــم و نامــه را می گــذارم کــف دســت او کــه بــربد. لبخنــد می زنــد و چــرت را بــاز می کنــد و 
می گویــد: "آخــر کــی گفتــه کــه فقــط یــک چــرت کوچــک بــا خودمــان بــردارمی؟" راه می افتــد بــرود آن طــرف 
جــاده کــه نامــه مــرا تــوی صنــدوق پســت بینــدازد. چنــد قطــره   ریــز بــاران از فنرهــای چــرت می چکــد روی 

شیشه عینکم. 
با صدای گوشخراش و کشدار کامیونی که ترمز می گرید، زندگی یینگ زی به آرامی در آمسان به باد 
می رود. به آرامی کِف جاده سرد و خیس می افتد؛ درست مثل پروانه ای در شب. با آن که فصل هبار 
اســت، حــس عمیــق خــزان بــه جــامن چنــگ می انــدازد. طفلــی کاری نداشــت جــز آن کــه بــرود آن طــرف 
خیابان و نامه مرا بیندازد توی صندوق. ساده ترین کار ممکن و من تا زنده ام این صحنه از یادم منی رود. 
چشــم هامی را باز می کنم و زیر مهان بالکن می ایســتم و اشــک گرم پر می شــود توی چشــم هامی. متام 
ماشن های خیابان متوقف شده اند انگار. مردم می دوند وسط جاده. هیچ کس منی داند آن کس که 
وســط جــاده افتــاده مــال مــن اســت، پروانــه مــن. فقــط پنج مــرت بــا مــن فاصلــه دارد، امــا خیلــی دور اســت. 
پشنگه های درشت تر باران به عینکم می خورد و توی زندگی ام پخش می شود. چرا؟ چرا فقط یک 
چــرت آورده بــودمی؟ بعــد دوبــاره یینــگ زی را بــا بادگــری ســفیدش می بینــم و چــرتی کــه بــاالی ســرش گرفتــه 
و بــه آرامــی از جــاده رد می شــود تــا بــرای مــن نامــه پســت  کنــد. نامــه ای خطــاب بــه مــادرم نوشــته ام کــه 
در جنــوب زندگــی می کنــد. بی حرکــت در پنــاه بالکــن می ایســتم و بــار دیگــر می بینــم کــه وســط جــاده 
می رود. باران سنگن نیست اما سنگن ترین بارانی است که به عمرم دیده ام. نامه من هم آن پاین 

بــود. آیــا یینگ زی می دانســت؟ 
توی نامه نوشته بودم: »مادر! می خواهم ماه دیگر با یینگ زی عروسی کنم.« 
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مرد خوبی بود. منی دامن چه 
شد که یک دفعه داستان را 
نیمه رها کرد و رفت..." 

گفتم: "داستان؟" مردی که 
معلوم بود شوهر زن است، 

گفت: "آره داستان. بابا 
داستانی شروع کرده بود به 
اسم حلقه کرگدنیه که..." 

ما توی زیرزمن خانه 
قاجاری بودمی. از حرف 

آدم کوچولوها و نوشته های 
بابا دستگریم شد که روزی 
بابا عمدا یا تصادفی دیوار 
زیرزمن را خراب می کند و 
می رود میان انبوهی کتاب 
قدمیی. در کتاب ها غرق 
می شود. این کتاب ها را 

هیچ کس منی دانست چطور 
در این زیرزمن مرتوک گرد 
هم آمده اند. عجیب بود، 
هنوز هم عجیب است. 
بعد بابا شروع می کند 
به داستان نویسی و این 

چهار شخصیت را درست 
می کند. آن قدر به این 
چهارتا فکر می کند که 

عن آدمیزاد جان می گریند. 
بعد هم بی آن که به این ها 

حرفی بزند، می رود و دیوار 
پشت سرش را می بندد و 
دیگر پیداش منی شود. تا 
این که من می رسم و... 

راستی بابا چه بالیی سرش 
آمده؟ کسی منی دانست. 

پرسیدم: "مشا شام و ناهار 
چه می کنید؟" گفتند: "ما 
جزو قبیله کتاب خوران و 

کتاب آشامان هستیم. 
گرسنه مان که بشود، کتاب 

می خوانیم. کتاب خومشزه 
زیاد است، هر چند تک و 
توک کتاب هایی هم هستند 

که عن زهرمار تلخند." 
پرسیدم: "چرا اسم داستان 
حلقه کرگدنیه است؟" بچه 
داستاِن بابا دستم را گرفت 

و گفت بیا این جا این را 
ببن. خم شدم و دوال دوال 

دنبالش رفتم. پشت یکی 
از دیوارهای کتابی، کرگدنی 
بود قد بچه گربه که داشت 
چرت می زد. متوجه حضور 
ما که شد، بلند شد ایستاد. 
دست بردم که نوازشش کنم. 
کمی سرش را به عقب برد. 
بچه گفت: "او هم البه الی 

کتاب ها برای خودش 
می چرد..." زود با هم اخت 

شدمی. فقط شاخش تیز 
بود و کف دستم را خراش 

انداخت. بغلش کردم و 
آوردمش این  طرف پیش 

بقیه. گفتم: "مشا توی این 
مدتی که بابا رفته حوصله تان 

سن وسالی نداشتم 
ولی خوب به یادم 

مانده مناز مغربش و 
عشایش را مهیشه 
خدا در مسجد 

می خواند. بقال و 
چقال و مهسایه 
و راننده تاکسی 
می شناختندش 
و احرتامش را 

داشتند. تا یادم 
نرفته بگومی صداش 

می کردند حاج 
طاهر. شنیده 

بودم مکه نرفته اما 
منی دامن چرا هبش 
می گفتند حاج 
طاهر. خالصه 
حاج طاهر منونه 
مهربانی و امیان 
بود. طوری که 

آدم حس می کرد 
اگر خداوند 
می خواست 

فرشتگانش را روی 
زمن بفرستد، 
احتماال شبیه 
حاج طاهر با 
مردم معاشرت 

می کردند. بعدها 
که بزرگ تر شدم 
و خشونت این 

گروه های سلفی را 
دیدم، پیش خودم 

فکر می کردم 
اگر حاج طاهر 

مسلمان بود 
این موجودات 

عجیب و غریب 
چه می گویند؟ 
اگر او مسلمان 
بود این آدم های 
از خدا بی خرب 
چه امسی دارند؟ 
راستش چیزهایی 
از زندگی پیامرب 
شنیده بودم ولی 

شک نداشتم اگر 
کسی قرار است 

پریو نبی مکرم 
باشد امثال حاج 

طاهر هستند نه این 
آدم های خنراشیده 

خشن که به 
راحتی سر می برند 
و اسم خودشان 
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عشق سال های وبا

 آرام روانشاد

گوژپشت نتردام من
اصال احساس خستگی نمی کرد، وقتی داشت دوش می گرفت

صداى آوازش تا سر خیابان می رفت

آقای کوشکی  وقتی  صبح  روز  آن 
کارمند 44 ساله اداره تامن اجتماعی 
چشمش را باز کرد، برخالف روزهای 
پیش، سراپا میل به زندگی بود. با وجود 
آن که شب قبل نتوانسته بود درست 
خبوابد اصال احساس خستگی منی کرد. 
وقتی داشت دوش می گرفت، صدای 
آوازش تا سر خیابان می رفت. مادرش مهان طور که داشت سفره 
صبحانه را می چید زیر لب خدا را شکر کرد. مدت ها بود 

که خنده به لب پسرش ندیده بود. 
سر سفره صبحانه مادرش را بوسید و مهان طور که لقمه نان و 
پنری را آماده می کرد، چند حلظه به چشم های مادرش خریه شد. 
تعجب را در چشم های مادرش خواند. نباید حاشیه می رفت. 
باید بالفاصله و ضربتی خرب را می داد. خنده ای کرد. دندان های 

کج و معوجش بریون افتاد. 
- حاج خانوم. دست و پاتو مجع کن. می خوای عروس دار 

بشی. 
مادر چند بار چشم هایش را باز و بسته کرد؛ انگار که خبواهد 

مطمئن شود بیدار است. 
- راست می گی مادر یا شوخی می کنی؟ تو رو به روح حاجی 

راستشو بگو. دستم ننداز مادر. 
- به روح بابا قسم راست می گم. مهن فردا شب می رمی 

خواستگاری. اصال شایدم امشب! 
- کجا؟ چطور؟ کیه؟ باباش؟ ننه ش؟ یاخدا، یعنی راسته؟ نه، 
امشب نه. بذار مهون فرداشب. باید موهامو رنگ بذارم. صورمت 

پرموئه. خوبیت نداره این طور برم. 
- باشه مادر. عصر که برگردم، مهه چیزو واست می گم. راسِت 
راسته. شک نکن. این دفعه قطعیه. از االن تو فکر عروسی 

باش. 
مادر متام صورت پسرش را غرق بوسه کرد و خدایا شکرت 
از دهانش منی افتاد. کوشکی هبرتین کت و شلوارش را پوشید. 
عطری را که مهن دیروز خریده بود تقریبا روی خودش خالی کرد. 
کیفش را برداشت و از مادرش خداحافظی کرد. مادر از پنجره 
او را که لنگ لنگان دور می شد، نگاه کرد. زیر لب دعایی خواند 
و به او فوت کرد. آن قدر خوشحال بود که دلش می خواست 
مهه شهر را خرب کند. پسرش داشت داماد می شد. عروسی 
برایش بگرید که مهه انگشت به دهان مبانند. خدا را شکر دیگر 
تن حاجی در گور منی لرزید. سال بعد مهن موقع یک نوه تپل 
خوشگل در بغلش بود. می دانست خدا الرمحن الرحیم است 
و دعاهایش را بی جواب منی گذارد. کاش حاجی االن زنده بود 
و مهدیگر را بغل می کردند و اشک شوقشان با هم خملوط 
می شد. بیست سال بود که دِر هر خانه ای را می زدند، جواب 
رد می شنیدند. حاجی، خدابیامرز، از غصه مهن پسر دق کرد 
و مرد. دخرتها حاضر نبودند نیم نگاهی به او بیندازند. مهیشه 
با حتقری نگاهش می کردند. شاید هم حق داشتند. آخر کدام 
دخرت حاضر بود زن مرد آبله روی لنگی شود که اگر یک مشت 
ارزن روی سرش می رخیتی، یکی از آن به زمن منی افتاد. این چند 
سال اخری حسن به خواستگاری هیچ دخرتی نرفت و روز به 
روز بیشرت در خودش فرو رفت. مهن پنج ماه پیش زری خامن، 
مهسایه روبه رو، دخرتی را معرفی کرد مومن و باخدا که زیبایی 
سریت برایش مهم تر بود تا صورت. تا مادر گفت، داد کوشکی 

به هوا رفت که: 
- مادر ومل کن تو رو به ارواح مرده هات. کم خجالت زده شدم؟ 
بذار به درد خودم مبریم. من از خری زن گرفنت گذشتم. به چه 

زبونی بگم زن منی خوام. 
مهان موقع مادر برای اولن بار کشف کرد که صدای پسرش مثل 
خروس اخته شده است. اما حاال او با شور و شوق داشت از 
زن گرفنت می گفت. دوباره خدا را شکر کرد و یادش آمد نذر 
حضرت عبدالعظیم کرده. سریع سفره صبحانه را مجع کرد تا راهی 
زیارت و ادای نذرش شود. سر راه هم یک جفت کفش نو خبرد 

برای شب خواستگاری. 
کوشکی در تاکسی نشسته بود و خاطرات دو هفته گذشته را 
با لذت توی ذهنش جمسم می کرد. این کار آرامش خاصی به 
او می داد و هیجانش برای مالقات امروز را بیشرت می کرد. از دو 
هفته پیش نامه های بی امضایی به دستش می رسید که دخرتی در 
آن از عشق پرشورش به او می گفت. اول فکر کرد کسی دارد با 
او شوخی می کند. به مهکارانش در خبش دقت کرد؛ هیچ چیز 
غریعادی ندید. نامه ها هر روز وقتی اداره می آمد روی میز کارش 
بودند. روز سوم دخرت اعرتاف کرده بود که از کارمندهای مهان 

کوشکی  است.  اداره 
به تک تک کارمندهای 
زن دقت کرد، اما آن ها 
مثل مهیشه بودند؛ سرد 
و بی اعتنا. از روز پنجم 
دلبسته نامه ها شد و هر 
شب را به این امید صبح 
می کرد که نامه ای جدید 
روی میزش ببیند. نویسنده 
نامه ها هم هیچ وقت او 
را ناامید منی کرد. زندگی 
دیگری  رنگ  برایش 
گرفت. نویسنده آن قدر 
نامه ها را زیبا می نوشت که 
ندیده عاشق دخرت شد. 
مثال در یکی از نامه ها 

نوشته بود: 
»من در هر شیار صورتت یک زیبایی خاص می بینم. چشم های 
مهربان تو می درخشد. چرا هیچ کس روح بزرگ تو را منی فهمد؟ 
تو مردی هستی که می توامن تا ابد دوستش داشته باشم. تو برای 
من زیباترینی. بارها وقتی راه می روی از دور می بینمت. لنگی 
پایت نه تنها زشت نیست، بلکه به حرکات موزون رقصنده های 
باله می ماند... تو با متام مردهایی که تا به حال دیدم فرق داری. 
می شود این را از نگاهت خواند. مدت هاست تو را زیر نظر 
دارم. عشق مرا بپذیر. بگذار مهیشه کنارت باشم و بر شیارهای 
صورت آبله گونت بوسه زمن. بگذار امسرالدایت باشم گوژپشت 

نرتدام من.« 
کوشکی بیچاره که به عمرش چنن کلماتی را نشنیده بود، روز 
به روز شیفته تر می شد. معنی گوژپشت نرتدام را نفهمید. در 
اینرتنت جست وجو کرد و آن وقت فهمید. کمی دلش گرفت. 
هرچه بود، قوزی که دیگر نبود. یک سری عکس هم از امسرالدا 
آمد که خیلی زیبا بودند. حتما نویسنده نامه ها هم به مهان زیبایی 

بود. اما چرا او؟ یعنی هنوز معجزه اتفاق می افتاد؟ 
روز دهم در نامه اش به او پیشنهاد ازدواج داده و گفته بود 
از  بیچاره کوشکی  باشد...  زندگی اش  می خواهد شریک 
خوشحالی گریست. در نامه دیروز، دخرت نوشته بود باالخره 
می خواهد خودش را به او نشان دهد و برای ساعت 3 در 

کافی شاپ نزدیک حمل اداره قرار گذاشته بود. 
آن روز نامه ای روی میز نبود. کوشکی متام مدت از انتظار به 
خوش می پیچید. این ساعت لعنتی هم که طبق قانون مهیشه 
جهان دیر می گذشت. کاش این چند ساعت زودتر سپری 
می شد. منی توانست کارش را درست اجنام دهد. چند بار 
صدای ارباب رجوع درآمد. اصال کاش امروز را مرخصی گرفته 
بود. کالفه بود که چرا این عقربه های لعنتی این قدر فس فس 
می کردند. آن قدر به ساعت نگاه کرد و جان کند تا حلظه 
موعود رسید. ده دقیقه زودتر سر قرار حاضر شد... دل توی 
دلش نبود. یعنی او چه شکلی بود؟ اصال امهیتی نداشت. اما 
حتم داشت نویسنده چنن نامه هایی نباید زشت باشد. ذهن و 
روحش که واقعا زیبا بود. به ساعت نگاه کرد. عقربه ها ساعت 3 
را نشان می داد. چشمش را به در ورودی دوخت. قلبش داشت 
از سینه بریون می زد. سعی کرد حرف هایی را که می خواست بزند 

در ذهنش مرور کند. باید خیلی حواسش می بود. باید قشنگ 
حرف می زد و گند باال منی آورد! خیلی می ترسید. از ته دلش از 
خدا کمک خواست. خدا کمکش می کرد. شک نداشت. 
ده دقیقه گذشت و خربی نشد. دلش شور افتاد که نکند نیاید. 
ولی نه، او حتما می آمد. می دانست که این حقیقت است و او 

دوستش دارد. تردید نداشت. عشق دروغگو نبود. 
بیست دقیقه گذشت. حس کرد می خواهد باال بیاورد. او حتما 
می آمد. امیان داشت. بلند شد و به مست دستشویی رفت و 
بالفاصله باال آورد. متام غم و بدخبتی اش را باال آورد. کاش 

می شد آبله های صورتش را باال می آورد. حاال جواب مادرش را 
چه می داد؟ نه، او بی وفا نبود. حتما اتفاقی افتاده بود. اصال شاید 
االن آمده بود. بله... بله... شاید آمده بود. صورتش را شست 

و با عجله سر میزش برگشت. 
نه، خربی نبود. شک نداشت حادثه ای برایش پیش آمده. 
حمبوب او دوستش داشت. خودش گفته بود عاشق شیارهای 
صورتش است. مهان موقع دوتا از مهکارهایش وارد کافی شاپ 
شدند. خودش را مجع و جور کرد. تا او را دیدند، جلو آمدند. 
- به به! سالم جناب کوشکی. تو کجا، این جا کجا؟ اومدی 

شیطونی؟ 
لبخند معصومانه ای زد و سرش را به عالمت نفی تکان داد. 
گفت آمده قهوه خبورد. با خودش فکر کرد اگر االن او بیاید 
چه افتضاحی جلوی مهکارانش می شود. به جهنم. هر فکری 
می خواستند بکنند. اصال مهه شان بروند مبریند. نیم ساعت دیگر 
هم گذشت و قهوه اش را آرام آرام مزه مزه کرد. قهوه طعم زهرمار 
می داد. دیگر بی فایده بود. از جایش بلند شد. از مهکارانش 
خداحافظی کرد و رفت. پایش را که بریون گذاشت، آن دو مرد 
به هم نگاه کردند و بالفاصله قهقهه شان به هوا رفت. آن قدر 

خندیدند که از چشم هایشان اشک سرازیر شد.  
کوشکی کنار خیابان ایستاد و قطره اشکی از چشمش روی 
گونه اش رخیت و با پشت دستش آن را پاک کرد. با شانه های 
آویزان حاشیه خیابان را لنگان طی می کرد. حتما برایش اتفاقی 
افتاده بود. امروز هم که نامه نداده بود. نکند از فردا نامه ای 
نباشد؟ متام تنش خیس عرق شد. زندگی اش به نامه های او بسته 
بود. حلظه ای ایستاد. باید به مادرش چه می گفت؟ نه، دیگر 
طاقت انتظار نداشت. چرا نیامده بود؟ حتما پشیمان شده بود. 
آخر چه کسی می توانست با یک آبله روی لنگ زندگی کند؟ 
به خیابان شلوغ نگاه کرد. در فاصله ای به کوتاهی یک مژه زدن 
و درازای یک ابدیت تصمیمش را گرفت. خدا او را می خبشید. 

شک نداشت. چشمانش را بست و... 
مادرش یک جفت کفش ورنی مشکی خریده و در صحن 
حرم آجیل مشکل گشا پخش می کرد و با شادمانی می گفت: 
- خدایا شکر. کرم و بزرگی ات را شکر. من که حاجت روا 

شدم. خدا حاجت مهه رو روا کنه.  
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لبخند ژکوند
 سارا امینیان

 سیاه مشق/ ژورنال درام زنانه 

صـــورت خوشـــی نداشـــت آن روز در مراســـم خواســـتگاری از 
خواهـــرش عکس العمـــل خاصـــی نشـــان دهـــد. مـــدام صفحـــات 
اعمـــال خبیثانـــه را در ذهـــن ورق مـــی زد و بـــا خـــود می گفـــت 
درونـــی  و  بریونـــی  شـــود، عکس العمـــل  عیـــان  اگـــر حقیقـــت 
پـــدرش چـــه خواهـــد بـــود. مـــادرش کـــه بعـــد از هـــزار نـــذر و 
نیـــاز بـــه ذوق و شـــوق ازدواج حوریـــه، دخـــر مظلـــوم و ســـر بـــه 
زیـــرش، پوســـتش را صورتـــی کـــرده و از زیـــر چـــادرش موهـــای 
زردش را بـــه صـــورت فـــرق کـــج تـــا ابـــروی مســـت چـــپ کمـــی 
بـــه منایـــش گذاشـــته بـــود، چطـــور می توانســـت هضـــم کنـــد کـــه 
ثرومتنـــد حاج آقـــا  برمـــا شـــدن راز دردانـــه خانـــواده اصیـــل و 
ملتـــی، معتمـــد حمـــل و بـــازار طافروشـــان کـــه از قضـــا ســـال آخـــر 
پزشـــکی را می خوانـــد، بـــا قـــد و قامتـــی برازنـــده و صـــورت و 
ســـریتی بـــه نشـــان قـــرص مـــاه، بـــار و بندیـــل وصلـــت بـــا خانـــواده 
کارمنـــدی جنـــاب آقـــای پریاســـته را برچینـــد کـــه از دار دنیـــا 
تنهـــا یـــک آبـــروی هنفتـــه کارمنـــدی داشـــت بـــه مهـــراه یـــک واحـــد 
آپارمتـــان صـــد مـــری و یـــک خـــودرو پـــژو ۴۰۵ قســـطی و ایضـــا 
بـــاز نگاهـــش  بیـــکار.  یـــک مهســـر و دو دخـــر حتصیلکـــرده  
در آن مجـــع بـــه مـــادرش افتـــاد کـــه انـــگار بـــا فـــرق کـــج بـــریون 
زده از روســـری اش معـــذب بـــود کـــه دســـت آخـــر جمبـــور شـــد 
چـــادر گلـــدارش را باالتـــر بکشـــد و آن دســـته مـــوی زردرنـــگ 
را بـــا گل هـــای ریـــز صورتـــی و بنفش رنـــگ بپوشـــاند و مـــدام در 
جـــواب حاج خـــامن ملتـــی کـــه مشـــغول تعریـــف و متجیـــد از دردانـــه 
بی عیـــب و نقصـــش بـــود، ســـرش را بـــه نشـــانه تاییـــد تـــکان دهـــد 
و لبخنـــدی کوچـــک بـــر لبـــان بنفش رنگـــش بنشـــاند. در صـــف 
نشســـته آقایـــان کـــه بســـان تاکســـی های راه آهـــن ـ جتریـــش حبـــث 
داغ نـــرخ دالر و طـــا و مذاکـــرات میانشـــان گل انداختـــه بـــود، 
پـــدر انـــگار کـــه داشـــت گـــوش مـــی داد، چـــای نیم خـــورده را لـــب 
مـــی زد و بـــه حقـــوق خبـــور و منـــریش فکـــر می کـــرد و این کـــه 
چطـــور می توانســـت از پـــس جهیزیـــه ای آبرومنـــد بـــرای دخـــرش 
بربیایـــد. او می دانســـت پـــدرش حتلیلـــی از بـــه نتیجـــه رســـیدن 
مذاکـــرات نـــدارد و آخریـــن مســـئله زندگـــی اش می توانـــد بـــاال 
مانـــدن یـــا منانـــدن نـــرخ ارز باشـــد. تصویـــر ایـــن دو خانـــواده بـــا 
کریســـتال های زردرنگـــی کـــه از لوســـر جهیزیـــه مـــادر کـــه بعـــد 
ــه خوبـــی  ــه بـــودن را بـ ــار عتیقـ ــال زندگـــی مشـــرک بـ از ســـی سـ
بـــر دوش می کشـــید، بـــا تصویـــری از تابلـــوی کوبلـــن دوزی شـــده 
لبخنـــد ژکونـــد می توانســـت آخریـــن تصویـــر زیبـــای درخواســـتی اش 
از مراســـم خواســـتگاری خواهـــرش باشـــد؛ اگـــر رازی در ایـــن 
میـــان وجـــود نداشـــت و حوریـــه بـــا آگاهـــی کامـــل جـــواب مثبـــت 
خـــود را بـــه دردانـــه آقـــای ملتـــی مـــی داد. امـــا در ایـــن بـــن آقـــای 
ملتـــی یک تنـــه تصمیـــم گرفتـــه بـــود بعـــد از حمـــرم شـــدن ایـــن زوج 
راز پســـرش برمـــا شـــود و حتـــم، طبـــق دموکراســـی آقـــای ملتـــی، 
می شـــد،  ناراحـــت  خمفـــی کاری  ایـــن  از  نبایـــد  نه تنهـــا  حوریـــه 
بلکـــه بایـــد از بـــه دوش کشـــیدن عنـــوان پرطمطـــراق خانـــدان 

ــد.  ــود می بالیـ ــه خـ ــی بـ ملتـ
 بـــن خوشـــی و ناخوشـــی ایـــن تصاویـــر مـــرز باریکـــی وجـــود 
داشـــت؛ مثـــل مـــرز باریـــک بـــن خـــوش بـــودن لبخنـــد ژکونـــد 
تـــا غـــم هنفتـــه در چشـــمانش، مـــرز باریـــک بـــن فاصلـــه بـــودن 
و نبـــودن، بـــن فاصلـــه چـــادر گلـــدار مـــادر و چـــادر گلـــدوزی 
شـــده حاج خـــامن، بـــن فاصلـــه ســـپیدی یکدســـت موهـــای پـــدر 
بـــا انگشـــر حاج آقـــا ملتـــی، بـــن فاصلـــه صـــورت بـــا ســـیلی ســـرخ 
نگـــه داشـــته آن هـــا تـــا ماشـــن شاســـی بلند آقـــای دکـــر، بـــن 
دانســـن و نبایـــد دانســـن. بـــه خنـــده آرام ژکونـــد چشـــم دوخـــت. 
خـــوب می دانســـت ایـــن حـــرص و حســـد نیســـت؛ مهـــان تقســـیم 
اراضـــی سرنوشـــت اســـت کـــه بـــه کســـی زیـــاد می دهـــد و بـــه 
دیگـــری کمـــر. امـــا در تصویـــر ناخالـــص ایـــن مجـــع، رویارویـــی 
ــه  ــار مردانـــی کـ ــه ایـــن بـ ــه شـــده بـــود کـ ــرد بـــود. چـ قـــدرت دو مـ
نفـــع آن دیگـــری  بـــه  بودنـــد،  تصمیم گرینـــده هنایـــی خانـــواده 
میـــدان را خالـــی می کردنـــد و پـــریو مجلـــه مهیشـــگی ان شـــاءاهلل 
کـــه خـــری اســـت، پـــدر ســـر بـــه زیـــر می انداخـــت و تعریفـــش 
جهیزیـــه  خریـــد  بـــرای  وام  جـــور کـــردن  می شـــد  مردانگـــی  از 
دخـــرش و نـــگاه کـــردن بـــه خوشـــبختی او در حالـــی کـــه عـــروس 
خانـــدان ملتـــی بـــود. هیـــچ جوابـــی بـــرای ســـواالتش نداشـــت. 
دلـــش می خواســـت حـــاال کـــه حاج آقـــا ملتـــی در حـــال پوســـت 
کنـــدن خیـــار بـــود و حاج خـــامن در حـــال نشـــان دادن عکـــس 
نـــوه دخـــری اش بـــه مـــادر و پـــدرش ســـر بـــه زیـــر انداختـــه بـــود 
و گل هـــای قدمیـــی قالـــی را می مشـــرد و حوریـــه و آقـــای دکـــر 
کـــه در اتـــاق مشـــغول چیدمـــان زندگـــی آینـــده بودنـــد، فریـــاد 
بزنـــد ایـــن حـــق خواهـــرش اســـت کـــه بدانـــد جنـــاب دردانـــه ایـــن 
خانـــواده کـــه... بـــن دوســـتان و آشـــنایان معـــروف اســـت بـــه 

حممـــود شش انگشـــتی. 

»دیوار گذر« 
پنج داستان 
کوتاه
مارسل اِمه
ترمجه اصغر 
نوری
نشر ماهی
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عمده شهرت 
مارسل امه 
به خاطر 
داستان هایش 
است؛ 
داستان هایی 
که نویسنده 
در آن ها با 
قدرت ختیل و 
شالق طنز، 
عادت های 
اجتماعی و 
اطوارهای 
روشنفکرانه را 
به باد انتقاد 
می گرید. 
مارسل امه نگاه 
بدبینانه ای به 
جهان دارد. 
ولی حاصل 
این نگاه به 
جای پوچی و 
تباهی، طنزی 
سیاه است. 
این کتاب 
شامل پنج 
داستان است؛ 
یکی از یکی 
هبرت. »مادیان 
سبز«، »خیابان 
بی نام«، 
»تصویر زیبا«، 
»تراولینگ« و 
»اورانوس« از 
رمان های دیگر 
این نویسنده 
فرانسوی هستند 
و »کوتوله«، 
»شراب 
پاریس« و 
»دخرت کالنرت« 
نیز برخی 
از جمموعه 
داستان های او 
هستند که هنوز 
به فارسی ترمجه 
نشده اند.

گزارش مرگ

گور بابای عشق
یکی گفت با اسلحه شکارى بازى می کرده، یکی گفت خودش را کشته

هر کسی چیزى گفت، توى روزنامه نوشتند و عکسش را هم چاپ کردند

طفلــک بــرای خــودش کســی شــده بــود. مــردم امضــا می گرفتنــد ازش. 
مهــم شــد. پولــدار شــد، امــا آرام نشــد. یــک بــار از خــارج آمــده بــود، 
تلفــن کــرد خانــه مــا. گوشــی را برداشــتم.  های هــای گریــه کــرد. گفــت مــن 
تــو را دوســت داشــتم. مــن گفتــم: گــور بابــای عشــق؛ آن عشــقی کــه تــو 
می روی و پشت سرت را نگاه منی کنی. گفت: هتدیدم کردند؛ گفتند 
اگــر نامــه بنویســی دخــرته را شــوهر می دهیــم. بعــد گوشــی را گذاشــت. 
مــن هــم گوشــی را گذاشــتم. کلــی منــک رخیتــم تــوی غــذای شــوهرم و 
وقتی که چشــمش از شــوری غذا مجع شــد، گفتم: گور بابای تو، گور 
بابــای مهــه. شــوهرم کلــی گریــه کــرد. گفــت: چــرا مــن را دوســت نــداری 
نفیسه؟ گفتم: من عاشق پسرعمومی بودم. گفت: من چه می دانستم؟ 
کســی بــه مــن نگفــت. ایــن را گفــت و در را بــه هــم زد و رفــت. شــب 
خــرب آوردنــد رفتــه بــا پســرعموی مــن دســت بــه یقــه شــده؛ پســرعمومی هــم 
مچدانش را مجع کرده و رفته. یک جایی توی شهرستانک باغ داشتیم. 
رفته بود آن جا. مهان جا هم مرد. یکی گفت با اســلحه شــکاری بازی 
می کــرده. یکــی گفــت خــودش را کشــته. هــر کســی چیــزی گفــت. تــوی 
روزنامه نوشتند. عکسش را چاپ کردند. عکس من را از یک جایی 
گــری آورده بودنــد، انداختنــد تــوی جملــه زن روز. گفتنــد شــاعر بــه خاطــر 
مــوی ســیاه ایــن دخــرت خــودش را کشــت. شــاعر عزیــز مــا مــرد و ایــن 
دخــرت زنــده اســت. مــن از مهــان موقــع دمل مــرد. دیوانــه شــدم. شــوهرم را 
منی خواســتم. هــی می آمــدم می نشســتم ســر قــرب معشــوقم. شــوهرم هــم 
دیوانــه شــده بــود. یــک بــار مــن را زد. هــزار بــار رفــت پیــش پــدرم، پیــش 
عمــومی، امــا دمل صــاف نشــد کــه نشــد. بچه هــا کــه بــزرگ شــدند، ولــش 
کــردم و رفتــم بــرای خــودم خانــه گرفتــم. گاهــی عیــدی، تولــدی، می آمــد 
دم خانه ام. می گفت کاش پسرعمویت منی مرد نفیسه؛ کاش زنده بود 
و مویــش مثــل مــن می رخیــت. خــودش هــم زن نگرفــت. مهن طــوری 
تنهــا مانــد تــا مــرد. بچه هــا هــم بــزرگ شــدند و رفتنــد. مــن مانــدم و ایــن 
ســنگ قــرب. عکــس پســرعمو را می گــذارم جلــومی و نــگاه می کنــم. 
خیــال می کنــم مــن اگــر زنــش شــده بــودم، شــاید زنــده می مانــد؛ شــاید 

االن پیــش مــن بــود." 
این ها را می گوید نفیسه خامن و آب می ریزد روی سنگ قرب. می گومی: 
"طفلــک دق کــرد." می گویــد: "اســم پســرعمومی را هــم بنویــس تــوی 
قصــه ات." می گــومی: "نــه، قصــه آن یکــی را 
می نویســم؛ شــوهرت؛ مهان که عاشــق بود." 
ایــن را می گــومی و بلنــد می شــوم و مــی روم. 
حتــی برمنی گــردم کــه آن چشــم ها را نــگاه 
کنــم. تــوی دمل امــا می گــومی گــور بابــای 
عشــق. ایــن را می گــومی و یــک لگــد 
قــرب قدمیــی .  یــک ســنگ  بــه  مــی زمن 

کالغــی آن دورهــا می خوانــد.  

این قــدر عاشــق بــودمی کــه خیــال می کــردمی فقــط مــرگ می توانــد مــا را از 
هم ســوا کند، اما مرگ نبود؛ دســت زندگی بود که آن طور مرگبار آمد 

و ســوامان کــرد. 
زن نشســته ســر یــک قــرب قدمیــی ، بــرای خــودش قصــه می بافــد. رد 
می شــوم، حرف هایــش را می شــنوم و برمی گــردم و روی ســنگ قــرب 
را می خــوامن. طــرف چهــل ســال پیــش مــرده؛ چقــدر دور، چقــدر زیــاد! 
برمی گــردم و دوبــاره زن را نــگاه می کنــم. پالتــو پوشــیده؛ پالتــوی ســیاه 
معمولــی. روســری ســیاه معمولــی، عینــک معمولــی بــا قــاب فلــزی بــراق 
و یــک زجنــری کــه مرواریــد دارد و عینــک را نگــه  مــی دارد دور گردنــش. 
بعــد زن ســرش را بلنــد می کنــد و نگاهــم می کنــد، دســت می بــرد و 
عینکــش را برمــی دارد از چشــمش و خــریه تــوی چشــمم نــگاه می کنــد. 
چشــمش ســیاه و سرمه کشــیده اســت. اگر شــصت و چند ســاله نبود، 
می گفتــم چشــم مســت، چشــم خــراب. امــا رومی منی شــود حتــی این هــا 
را بنویســم. چشــمش یک جــور غریمعمولــی اســت. مهــن اســت کــه 
می نشــینم کنــار قــرب و می گــومی: "کــی بــود؟" و زن می گویــد: "حضــرت 
عشق" و دستش را می برد باال و موی سفیدش را مجع می کند پشت 
ســرش. بعد روســری اش می افتد روی شــانه، برمی دارد و می گذارد روی 
ســرش و می گویــد: "مــوی ســفید را الزم نیســت آدم بپوشــاند؛ کســی 
نــگاه منی کنــد. یــک وقتــی موهــای مــن مثــل مــوی تــو ســیاه بــود امــا 
این طــور فــردار نبــود؛ قشــنگ بــود، نــرم بــود، عــن آبشــار می رخیــت دورم، 
مجعشــان می کــردم و قامیشــان می کــردم زیــر کاله. معشــوقم می گفــت 
دوســت ندارم کســی دیگر عاشــق تو شــود. من هم می دانســتم موهامی 
قامیشــان  عاشــقم می شــود،  ببینــد  هــر کســی  اســت کــه  یک جــوری 

می کــردم." 
بعــد دســت می بــرد و یــک شیشــه آب معدنــی برمــی دارد و قلپ قلــپ 
آب می ریــزد روی ســنگ قــرب. می گویــد: "امســش را جایــی ننویســی ها. 
فامیــل دارد هنــوز." می گــومی: "اصــال چــرا بایــد بنویســم؟" می گویــد: 
"البــد می نویســی. مــن چهــل ســال اســت کــه این جــا می نشــینم و فقــط 
آن هــا کــه قصــه می نویســند، می پرســند کــی بــود و چــی شــد. بقیــه فقــط 

می گوینــد خــدا رمحتــش کنــد و می رونــد." 
مــی دامن،  "چــه  می گویــد:  نوشــته اند؟"  را  قصــه اش  "پــس  می گــومی: 
البــد... کســی بــرای مــن نیــاورده. ایــن مهــه ســال، چــه آن وقتــی کــه دور 

از چشــم شــوهرم می آمــدم، چــه حــاال کــه دور از چشــم بچه هــا 
مــی آمی، کســی نگفتــه بیــا ایــن قصــه تــو. اگــر خــودش بــود تــا حــاال 
نوشــته بــود." می پرســم: "کــی؟" می گویــد: "مهــن جوانــی کــه این جــا 
خوابیــده. پســرعمومی بــود. شــاعر بــود. بچــه کــه بــودمی عاشــق هــم 
شــدمی. چشــمش ســیاه بود، مویش ســیاه بود، اما دلش روشــن بود. 
بــرامی شــعر می گفــت. دســتم را می گرفــت و از باغچــه رد می کــرد 
کــه مبــادا پــامی گلــی شــود. کفش هــامی را خــودش جفــت می کــرد. از 
شــاخه های درخــت مــو بــرامی حلقــه درســت می کــرد. می گفــت زن 

مــن می شــوی؟ می گفتــم  هــا. عکســم الی کتابــش 
بــود. وقتــی دبریســتان می رفتیــم، هزارتــا نامــه 

فرســتاده بــود بــرامی. شــعرهایش را تــوی مهــه 
مــن  عکــس  می کردنــد.  چــاپ  جمله هــا 
بــا  پایــش؛  می کردنــد  نقاشــی  هــم  را 
موهــای ســیاهم کــه بلنــد و نــرم بــود. بــه 
قــول خــودش، آبشــار ســیاهی... وقتــی 
بچــه بــود ســنگ می بســت الی نامه هــا 
پــدرم  حیاطمــان.  تــوی  می انداخــت 
چنــد بــار مچــش را گرفــت. پــدر خــودش 
ســیاه و کبــودش می کــرد امــا دســت بردار 
نبــود. می گفــت: می خواهــم مبــریم بــرای 
منــرد.  وقــت  آن  منــرد؛  امــا  دخرتعمــومی 
بعــد امــا فرســتادنش خــارج. می گفتنــد 
بایــد بــرود آدم بشــود؛ دســت از عشــق 
و عاشــقی بــردارد. مــن خیلــی منتظــرش 
مانــدم. مــومی را چیــدم و منتظــر مانــدم. 
کســی امــا نیامــد؛ نــه خــربی نــه اثــری. 
وقتــی هــم آمــد شــوهری بــرای مــن پیــدا 
نــه انــگار کــه ایــن  شــده بــود. انــگار 
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گذاشته اند. 
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هرچه می خواهد دل 
تنگتان بگویید که به 

دیده منت.
باقی بقایتان

جامن فدایتان. 
خملص مشا سردبری

متت

سر منی رود؟" گفتند: "کی 
با این مهه کتاب حوصله اش 

سر می رود؟ کتاب های 
مست چپ را خوانده امی 
و متام شده، کتاب های 

مست راست مانده." گفتم: 
"کرگدن چه می کند؟" 

کرگدن خودش به حرف 
آمد: "بچه که هبت گفت. 

من هم کتاب می چرم. چون 
صدام خوب است، بیشرت 
وقت ها من کتاب می خوامن 

و بقیه گوش می دهند. 
الکی که اسم داستان حلقه 
کرگدنیه نیست. بابا طوری 
مرا نوشته که سواد دارم و 

کتاب می خوامن. گاهی هم 
می خوامب. البته بیشرت چرت 

می زمن." 
کتمان منی کنم که به شدت 
شیفته بابا شدم. او که بود 
و چه می خواست بنویسد، 
منی دامن. االن کجاست هم 

منی دامن. از روزی که دیوار را 
خراب کردم هنوز به خوامب 

نیامده. اما هر روز برای 
سالمتی اش یا آمرزشش 

دعا می کنم. ابداع کرگدن 
کتاخبوان و ساخنت حلقه 

کرگدنیه به شدت ایده 
فوق العاده ای  بوده که مرا 

شیفته خودش کرده. اولش به 
صرافت افتادم که قصه بابا را 
متام کنم. اما چه کاری بود؟ 

حیف نبود که این رفقای 
تازه کشف شده را از دست 
بدهم؟ بی خیالش شدم. دمل 

منی آمد چنن ایده نابی را متام 
کنم. البد من هم یک روزی 
باید بی آن که به کسی بگومی، 

بروم و راز دیوار را بگذارم 
برای نفر بعدی. نفر بعدی 

هم بگذارد برای بعدی. 
بعدی و بعدی... اما من یک 
کار دیگر هم کردم. چند ماه 

بعدش به صرافت افتادم که 
یک هفته نامه به اسم کرگدن 
بزمن بلکه مردم هم از حلقه 
کرگدنیه هبره بربند... حاال 
چهل هفته بیشرت است که 

هفته نامه راه افتاده... دم بابا 
گرم... دم حلقه کرگدنیه که 
حاال من هم عضوش هستم 

هم... دیوار را پوشاندم و 
به کسی چیزی بروز ندادم. 
گاهی که شب ها می مامن 

توی دفرت، بعضی رفقا فکر 
می کنند افسرده شده ام یا 

که دیوانه. غافلند از این که 
مگر می شود با این مهه کتاب 
خوب و رفیق باصفا و کرگدن 
کتاخبوان افسرده یا که دیوانه 

شد؟ چو زندان بشکستید مهه 
شاه و امریید...  

قصه ما به سر رسید

 یاسر نوروزی

طوطی
یا جیغ می کشید یا میله هاى قفس را با نوکش می گرفت برود باال و یا ساعت هاى 

مدید دنبال راه و روزنی می گشت براى فرار از زندان

مــردی کــه  بــه  داد  دل  مــادرم 
و  چــه کنــد  آن  بــا  منی دانســت 
زوج  هــا  اغلــب  کــرد.  گمــش 
چنــن خبــط   و خطایــی کرده انــد؛ 
طــرف،  البــه الی  گشــته اند 
خملوقــی بیابنــد کــه نیســت. و بعــِد 
یــک مــدت مثــل غــواص خســته  
فقــط مقادیــری خاطــره بــریون کشــیده اند، یــک عشــق  
خاک خــورده و گاهــی جتــارب اولیــه  مغازلــه بــا کــس 
دیگــر. بعــد از آن هــم نــاز آمده انــد کــه: "حــاال اونــو 
بــوده  یــا منــو؟"  و چــه کســی  بیشــرت دوســت داری 
پاســخ نــداده باشــد "تــو رو؟" امــا پــدرم گفــت: "قبــل 
از مشا کس دیگه ای نبوده" و مادرم را شیفته  مأوایی 
کــرد کــه گمــان بــرد خــود آمــده آن را پــر کنــد؛ مــادرم 
دارنــد.  شــد... زن هــا دوســت  فقــدان  یــک  عاشــق 
و  باشــد  طلقشــان  ِملــک  مردشــان،  دارنــد  دوســت 
مامیلــک،  ایــن  بفهمنــد کــه  می کشــد  طــول  چقــدر 
مالــی هــم نیســت؟ بــرای مــادرم یــک دهــه یــا بیشــرت 
روســری  نپرســید  دیگــر  بعــد کم کــم  طــول کشــید. 
فــریوزه اش را بــا مانتــوی ســرمه ای ِســت کنــد یــا آبــی؟ 
یــا  کــرده  هــوس  بیدمشــک  عــرق  نپرســید  دیگــر 
هبارنارنــج؟ و دیگــر از او نپرســید موهــا را زیــر گــوش 
تــاب بدهــد یــا بلنــد کنــد، گیــس کنــد، مثــل قدمیــش 
در  شــرکت  بــرای  رفــت  دخرتبافــت کنــد؟ کم کــم 
زبــان.  در کالس  ثبت نــام  و  فوق لیســانس  امتحــان 
یــوگا،  موفقیــت،  در کالس هــای  ثبت نــام  مهن طــور 
گلشــن راز، تفســری مثنــوی و عرفــان و تبّــت و هنــد و 
چــن و مناطــق دیگــر شــرق دور؛ عرفان هایــی بــه قــدر 

کافی هرچه دورتر از پدرم. 
متــام این هــا البتــه برمی گــردد بــه چنــد ســال قبــل. امــا 
یــک دوره  خــأ ایــن وســط هســت کــه مــن امســش را 
خریــد،  جوجــه  مــادرم  حیــوان«.  »دوره  گذشــته ام 
مینــا آورد، مــرغ عشــق نگــه داشــت و ســرآخر یــک 
کاســکوی طوســی کــه رنــگ ُدمــش حــل  شــده بــود در 
طیف  هــای نارجنــی نــاز. پرنــده را در النــه ای بــزرگ دو 
باربــر هن هن کنــان بــه  زمحــت آوردنــد. طــول و عــرض 
قفــس بــه قــدری بــود کــه اگــر یــک آدم بالــغ کامــل 
یکســره می ایســتاد، جــا می شــد آن تــو؛ آدمــی هم قــد 

و قامــت پــدرم. 
طوطی هــا ســه وعــده خــواب دارنــد،  ســه وعــده بیــداری 
و کاری می کننــد کــه انســان ها کال خــواب نداشــته 
باشــند. کاســکوی مــادر از ایــن قاعــده مســتثنا نبــود؛ 
یــا جیــغ می کشــید یــا میله هــای قفــس را بــا نوکــش 
می گرفــت بــرود بــاال و یــا ســاعت های مدیــد دنبــال 
راه و روزنــی می گشــت بــرای فــرار از زنــدان. بعــد هــم 
مثــل مــردی معقــول و فکــور، کــف قفــس، دســت  بــه 
 پشــت  زده، راه می رفــت. ســلول انفــرادی اش را بارهــا 
وجــب می کــرد؛ بــاال تــا پایــن، بــاال تــا پایــن، بــاال 

تــا پایــن... 
مــادرم می گفــت: "حــاال صــرب کنیــد. بــه حــرف کــه 
بیفتــه، عاشــقش می شــید." پــدرم چیــزی نگفــت امــا 
بزنــه.  هــم  حــرف  فــرض کــن  "حــاال  دایــی   گفــت: 
امــا  مــا!"  مثــل  ُپخــی می شــه  یــه  آخــرش کــه چــی؟ 
مــادرم ُمصــر ایســتاده بــود پــای ایــن »دوره حیــوان«. 
از خزنــدگان و چرنــدگان شــروع کــرده بــود و حــاال 

داشــت پَــر می کشــید بــه عصــر طیــور. 
مهان طــور کــه ایســتاده بــود روبــه روی النــه طوطــی و 
برانــدازش می کــرد، گفــت: "دارم فکــر می کنــم اولــن 

کلمــه ای کــه بایــد یــاد بگــریه چیــه؟" 
خارانــد  را  چانــه اش  زیــر  پذیرایــی،  این ســوی  پــدرم 

بــرادر  »توتــو«،  خواهــرم گفــت  داد.  بــاال  ابــرو  و 
کوچک تــرم گفــت »تی تــی« و مــن گفتــم هبــرت اســت 
در اولــن گام آشــنایی بــا زبــان، بــه وجــود خــودش معنــا 

بدهــد؛ »مــن طوطــی هســتم.« 
مــادرم دســتش را تــوی هــوا تــاب داد و متــام نظرهــا 
در  را  هــم کلمــات  ســرآخر  پــال کــرد.  و  پخــش  را 
و  کــرد  زمزمــه  لــب  زیــر  خمتلــف  واریاســیون های 
رســید بــه »ســالم«. پــدرم تســبیحش را دور دســت 

اتاقــش.  رفــت  می چرخانــد. 
فراینــد حــرف افتــادن طوطی هــا مثــل ماســت؛ تکــرار 
می  کننــد، آزمــون و خطــا می کننــد و آن قــدر نصــف 
تنهــا  تکامــل.  بــه  برســند  تــا  می گوینــد  جویــده  و 
تفاوت بزرگشــان با ما این اســت که ترجیح می دهند 
بــا مهــان چنــد کلمــه اول اموراتشــان را بگذراننــد و 
حــروف را حیــف و میــل نکننــد. مــادرم دســتکش 
دســت می کــرد، بــه کاســکوی زندانــی پســته و ختمــه 
مــی داد و از هــر فرصتــی اســتفاده می کــرد تــا در مــخ 
می آمــد  هــم  »ســالم«. کاســکو  فــرو کنــد  حیــوان 
می کــرد  جــدا  صــرب  ســر  را  پســته ها  میله هــا،   کنــار 
و می رفــت یــک گوشــه دیگــر بشــکند خبــورد. مــن 
از کل کاســکو مهــن ِخرت ِخرت هایــش را دوســت 
داشــتم. پســته ها را بــن پنجــه می گرفــت، بــا فشــار 
بــاال.  منقــار می شکســت و مغــزش را می انداخــت 
بعــد هــم بــدون هیــچ کالمــی می رفــت پــی زندگــی اش؛  
بــدون ســالم یــا حتــی خداحافظــی. البتــه منصفانــه 
نیســت بگــومی هیــچ بــه مــادرم عــادت نکــرد. در هــر 
حــال او تداعی گــر خیــل تصاویــر حبوبــات و تنقــالت 
بــود بــرای حیــوان. امــا چنــد بــاری هــم بــا حضــورش پــر 
و بــال زد کــه مــادرم تعبــری بــه تشــکر کــرد. منتهــا زبــان 
باز کردنش را گذاشــت ســر دعوای عمو با زن عمو. 

آن ســال ها مشــکالت عمــو ِاســی بــا زن دومــش 
را  پــدرم  خــریات  حــس  و  نداشــت  متامــی 

جلســه  هفتــه  بــه  هفتــه  می کــرد.  حتریــک 
دیگــر  و  مــن  مــا،  خانــه  می گذاشــتند 

و  اتاق هــا  در  می کردنــد  را  بچه هــا 
می نشســتند بــه حــل کــردن مســائلی 
و  دارد  زیــاد  وای  و  ایکــس  کــه 

دارد.  رُنــد کــم  اعــداد 
می شــنیدم  پذیرایــی  پشــت  از 
"بــه  می گفــت:  عمــو  کــه 
مــن می گــه تــو بــا یکــی دیگــه 
بــه  بکــن!  فکرشــو  هســتی. 
مــن!" و مــادر و پــدرم را فــرض 
می کــردم کــه خامــوش ســر تــکان 
می دهنــد امــا حــق را می دهنــد بــه 

زن عمــو. 
جلســات  آخریــن  در 
هســت  یــادم  مشکل گشــایی 
کــه عمــو پشــت تلفــن داد زد: 
هســتم.  داداش اینــا  خونــه  "مــن 
نرفتــم.  دیگــه  جــای  فهمیــدی؟ 
جیــغ  کــه  این جــا!«  این جــام! 
و ویغ هــای حیــوان را بــه دنبــال 
داشــت. پــدرم گفــت: "گوشــی 
رو بــده مــن! بــده مــن صحبــت 
کنم. مشا االن عصبانی هستی. 
یــه  وقــت..." کــه عمــو حمــل نــداد 
و دقیقــا مهــان حرف هایــی را زد 
می زننــد.  وقــت  مهــان  مهــه  کــه 
گفــت: "خفــه شــو! خفــه شــو! 

خفــه شــو!" و البــد قطــع کــرد. امــا بــه حمــض ســاکت 
شــدن عمــو، صــدای طوطــی درآمــد کــه »ســالم!« 
و باعــث شــد مــا از پشــت راهــروی پذیرایــی بریــزمی 
بــریون. مــادرم ناخــودآگاه کــف زد و عمــو برگشــت 
و نــگاه کــرد بــه کاســکو کــه پرهایــش را بــاز کــرده بــود 
دو طــرف. مــادرم بــه  دو رفــت مســت قفــس گفــت: 
"جــامن! عزیــزم!" امــا هنــوز قدردانــی اش را بــه پایــان 
نرســانده بــود کــه طوطــی تنــد و فــرز گفــت: "ســالم! 
خفــه شــو! خفــه شــو! خفــه شــو!" صدایــی داشــت 
شــبیه نوجوانــی تازه بالــغ و ســه بــار گفــت خفــه شــو!

کاســکو بعــد از آن هــر زمــان کــه دلــش خواســت 
بــرود  جمبــور کــرد  را  مــادرم  و  شــو«  »خفــه  گفــت 
حتویلــش بدهــد بــه پــارک نوســازی، بَــِر اتوبــان نیایــش. 
در هــر حــال هیــچ خــوب نبــود بــن مهمانی هــا یــا 
جلســات پــدرم یــک نفــر هــی بگویــد »خفــه شــو«! 
آداب؛  مبــادی  می خواســت  موجــودی  هــم  مــادرم 
کســی عینــا شــبیه خــودش. آدم هــا اگــر می دانســتند 
مشاهبشــان   دنبــال  هســتند،  چیــزی  چــه  دقیقــا 

منی گشــتند... 
پــارک و شــنیدم کــه  دادنــد  بردنــد طوطــی را هدیــه 
صامــت و کزکــرده می نشســته کنــج قفــس؛ رام. بی نــوا 
از زبــان افتــاده بــود. فقــط روز معارفــه مدیریــت جدیــد 
مرکــز زیباســازی، وقتــی مهــراه شــهردار منطقــه آمــده 

بودنــد بازدیــد، نطقــش دوبــاره گل کــرد. 
پشــت میکروفن حرف این بود که »مهه باید در مهه 
جــا فکــر خدمــت بــه مــردم...« و آن وســط گفتنــد 
یکــی بــا صــدای آدم وار ســالم داده و بعــد از آن داد 

زده »خفــه شــو!«؛ ســه بــار. 
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نوع زندگی هر شخص با آنچه می خورد رابطه ای نزدیک دارد تا آن جا که بقال حمل هم 
از اقالمی که می خرمی، می تواند بفهمد ما جمردمی یا متاهل، گیاهخوارمی یا گوشــتخوار، 
اهــل آشــپزی هســتیم یــا نــه. مهــن خــورد و خــوراک ســاده می توانــد رمزگشــای خیلــی از 
عــادات و حتــی احساســات مــا و تاثــریات آن در زندگی مــان باشــد. این کــه بدانیــم وقتــی 
خوشحالیم چه می خورمی، وقتی غمگن هستیم به چه خوراکی میل دارمی، وقتی یک 
دورمهــی ســاده دارمی چــه ســرو می کنیــم و وقتــی کــه در ســفرمی قومتــان چیســت، نشــان از 
امهیــت خــوراک در زندگی مــان دارد. داشــنت ایــن آگاهی هــا راهــی اســت بــرای رســیدن بــه 
شــناخت بیشــرت از خودمان. در اغلب فرهنگ ها و میان اقوام خمتلف اعیاد، جشــن ها 
و آین هــای بســیاری وجــود دارد کــه از ارکان اصلــی آن نوعــی خوراکــی اســت کــه بنــا بــه 
دالیلی هتیه و خورده می شود. انتخاب این خوراک خاص رابطه نزدیکی با آنچه در آن 
مراسم اتفاق می افتد، دارد و در خیلی از موارد اغلب افراد شرکت کننده بیشرت از این که 
از این رابطه مطلع شوند، از خود خوراک لذت می برند. به نظر می رسد انتخاب این 
خوراک هــا تامن کننــده حــس و حــال مناســب مراســم اســت. دورمهی هــا بــرای مهــه مــا 
ایرانیان مهم است و تنقالت و غذاهای این دورمهی ها هم خیلی خاص است. این که 
چرا ما این چیزها را در این جور شب ها می خورمی تقریبا از کودکی و از گذشته دور به 
ما گفته شده و دیگر بیان آن الزم نیست، اما این که حس و حال ما چطور می تواند 
یــک دورمهــی خــوب را بســازد، نکتــه ای اســت قابــل حبــث. از ویژگی هــای اکثــر جشــن ها 
و مهمانی هــای ایرانــی خــوردن چیزهایــی اســت کــه در تنهایــی خوردنشــان مــزه ای نــدارد و 
معموال فقط زمانی هتیه می شوند که مطمئن باشیم تعدادی از عزیزان ما را در خوردنش 
مهراهی می کنند. امروزه با وجود گرفتاری های زندگی شهری خوردن خیلی از چیزها فقط 
بــه چنــن مناســبت هایی موکــول شــده اســت و بعضــا حتــی منســوخ شــده اند. امــا هبرتیــن 
اتفــاق شــاید هتیــه یــک خــوراک بــه ســلیقه خودمــان باشــد بــا هــدف دور هــم مجــع کــردن 
اقــوام و عزیــزان بــه نیــت یــک شــب بــه  یــاد ماندنــی. غذاهایــی مثــل دملــه، کوفتــه، آش و... 
مهگی می توانند هبرتین گزینه باشند. دوست و مهکار عزیزم خامن آقایی که مهیشه به این 
صفحه لطف داشته اند، پیشنهاد خوبی داده اند که می تواند غذایی لذیذ برای شب های 
دورمهی به یاد ماندنی باشد. این خوراک گوجه شکم پر نام دارد و از غذاهای گیالنی 
اســت. امیدوارم وقتی با دوســت و فامیل و آشــنا دور هم نشســته اید، این غذا را خبورید 

و ازش لــذت بربیــد. 

بگو چی می خوری 
تا بگم کی هستی

 ساناز اعتمادی

گوجه شکم پر؛ پیشنهادی که می تواند 
دورمهی های مشا را به یاد ماندنی کند 
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طرز تهیه:
ابتدا پوست گوجه فرنگی ها را بکنید. این کار را با کمک آب گرم هم می توانید اجنام دهید. داخل 
گوجه فرنگی ها را خالی و سپس با مغز گردو، پیاز، رب انار و منک و ادویه که با هم خملوط کرده اید، 
پر کنید. در ماهیتابه یا قابلمه مناسب کمی روغن بریزید و گوجه فرنگی ها را در آن قرار دهید و دِر 
آن را بگذارید که با شعله مالمی حسابی پخته شود. بگذارید کمی هم برشته شود. شکم پرها آماده 

است. نوش جان. 

مواد الزم:
کمی بزرگ و سفت برای هر نفر حداقل یک عدد  -  گوجه فرنگی 

به مقدار الزم  -  پیاز رنده شده 
به مقدار الزم -  مغز گردو آسیاب شده 

به مقدار دخلواه -  رب انار  
به مقدار کافی  -  منک و فلفل و زردچوب 
به مقدار الزم -  روغن مایع  

پیشنهاد:
- مشا می توانید پوست گوجه فرنگی ها را هم نکنید، اما غذایتان کمی لطافت خود را از دست می دهد.

- این مواد را می توانید داخل بادجمان و فلفل دمله هم امتحان کنید.

گوجه شکم پر
مائده هــای زمینــی
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www.kargadan.net
www.facebook.com/pages/Kargadan-کرگدن kargadannameh@gmail.com


