
پــدری وقتی 

کرد   فریده عصاره حــس 
مرگــش داره 
نزدیک می شه، در حالی که تو بستر بود، 
پسراشو صدا کرد. وقتی اونا دور بستر پدر 
جمع شدن، به پسر بزرگترش یه ترکه داد 
و گفت اینو بشکن. پسر در حالی که تعجب 
کرده بود، به راحتی اونو شکست. بعد به 
پسر دومش دو تا ترکه داد و گفت اینارو 
بشکن. باز پسر به راحتی اونارو شکست. به 
پسر سوم، ســه ترکه داد و اون با کمی 
سختی اوناروشکست. به همین ترتیب 
وقتی نوبت پسر هفتمش شد و قرار شد که 
هفت ترکه رو بشــکنه، هــر کاری کرد 
نتونست اونارو بشکنه. پدر که لبخندی رو 
لباش بود، رو به پسراش گفت: مثل این 
ترکه ها پشت هم و متحد باشین تا کسی 

نتونه شمارو بشکنه! 
حتما این قصه قدیمی رو همه شنیدین! 
داســتان اتحاد، یکی از داســتان های 
همیشــگی در تمــوم تاریخ بــوده و 
هست. ولی این که حول چه محور و چه 
موضوعاتی می شه اتحاد کرد هم یکی از 
پرمجادله ترین مباحث از قدیم تا امروز 

بوده. 
آدم هــا در آفرینش و در بــدو تولد مثل 
هم هستن اما در پروسه رشد و در طول 
مسیر زندگی به سبب دیده ها، شنیده ها، 
آموخته ها و شرایط گوناگون، تبدیل به 
آدمای مختلفی می شن. بعضی از موارد 
اختــاف ژنتیکی و موروثیــه و بعضی 
دیگه هم به سبب این که خداوند انسان  
رو آزاد و با قوه انتخــاب و اختیار آفریده 
به وجود می یان. با ایــن روال در جوامع 
انسانی، آدم های بسیاری با افکار، عقاید 
و زندگی های مختلف وجود دارن که این 
اختاف در ذات خودش نه تنها بد نیست، 
بلکه زیبا و سبب رنگارنگی و شکوه و شوق 
زندگیه. این اختاف ها سبب تشویش 
و هرج ومرج نمی شــن. الاقل در دنیای 
امروز و اگرم منشاء جنگ و درگیری بشن 
خیلی کمتر و کمرنگ تر از گذشته شده. 
در گذشته اختاف رنگ، اختاف طبقه 
و... بسیار موجب خونریزی شده اما امروزه 
دالیل این مسائل فرق کرده هرچند که 
هنوز وجود دارن و شاید با شدت بیشتر. 
اصوال چه در گذشته و چه امروزه، اتحاد 
حول محور اشتراکات صورت می گیره 

و کمتر پیش اومده که اتحاد براســاس 
اختافات ایجاد شده باشد. 

جمعه پیش ســالگرد فوت یکی از اقوام 
بود و ما به بهشت زهرا رفته بودیم. از چند 
کیلومتر مونده به بهشــت زهرا این قدر 
جاده شــلوغ بود که من تعجب کردم. 
همین طور که از پنجره به صف ماشین ها 
نگاه می کردم، دیدم از همه جور آدمی، 
پیر، جوون، چادری، غیرچادری، فقیر، 
پولدار، تو این آدما دیده می شه. خیلی برام 
جالب بود. برای همه اونا مهم بود که جمعه 
آخر ماه، سر مزار از دست رفته شون برن. 
وارد بهشت زهرا که شدیم جمعیتی اونجا 
بود که باید می دیدین. اونجا شهری شده 
بزرگ، با ساکنین خاص خودش که شاید 
از نظر ما مرده باشــن ولی این جمعیت 
نشون می ده که از خیلی از ما زنده ترن و 

بیشتر در یادها باقی موندن. 
با خودم فکــر کردم محورهــای اتحاد 
ما مردم چقدر زیبا و قابل اتکا هســتن. 
اول از همه، ما همه انســانیم و در این که 
بحثی نیست. دوم ما همه ایرانی هستیم 
از هر نژاد و قوم و زبــون و طایفه ای و به 
ایرانی بودنمونم افتخار می کنیم. ســوم 
ما در کشــوری زندگــی می کنیم که 
اکثریت افراد اون مسلمونن و حتی اگه 
مسلمونم نباشن، الاقل سابقه تاریخی 
ایران نشون داده که پیروان ادیان دیگه 
که ایرانی و هموطن ما هستن در اینجا 
به راحتی زندگی می کنن و از ســالیان 
ســال پیش ایران بــه مهاجرپذیری و 
میهمان دوستی شــهره بوده. گذشته از 
اینا، اشتراکات فرهنگی، اخاقی و... هم 
عوامل مناسبی هستن که بدون توجه به 
زبون و  نژاد در کشور ما وجود دارن. اگه ما 
براساس عوامل مشترکی که حتی بیش 
از اینام هســتن بتونیم برای اتحاد مردم 
و گســترش فضای امنیت و صمیمیت 
و اعتماد تاش کنیــم و قبول کنیم که 
آدما می تونن بر مبنــای آفرینش الهی 
شون که مختار و آزادن در نوع نگاهشون 
به زندگی و مســائل اطرافشــون دارای 
رنگارنگی نگاه و فکر باشن، مسلما فضای 
جامعه روزبه روز شاداب تر و فعال تر و در 
نتیجه آماده تر برای رشد و توسعه می شد 
و مشارکت و همکاری مردم در رسیدن به 
 آینده ای روشن و پرامید بیشتر و بیشتر

 خواهد شد.

کتاب »اشاره به دریا پیش 
از زوال بــزرگ« حاوي 
گزیده ای از مجموعه های 
اخیر ســیدعلي صالحی 
است که در نشر »زاوش« 
به چاپ رسیده است. به 
گفته  شــاعر، »اشاره به 
دریا پیش از زوال بزرگ« 
دربرگیرنده  شعر هایی از 

10 مجموعه  شعر اوست. این مجموعه 
همچنین شامل خاطره های صالحی 
از دیدارش با احمد شــاملو، سهراب 
سپهری، ســیمین بهبهانی، نصرت 
رحمانی، منوچهر آتشی، مهدی  اخوان  
ثالث، اســماعیل خویی و... است. در 
عنوان فرعی کتاب هم آمده اســت: 
»گزینه  شــعر و گشــت و گــذار آن 

سال ها«.
همچنین »انیس آخــر همین هفته 

می آیــد«، »مــا نبایــد 
بمیریم، رؤیاهــا بی مادر 
می شوند«، »از آوازهای 
اهــوازی«،  کولیــان 
»منظومه ها«، »لیالی ها«، 
»عاشق شدن در دی ماه، 
مردن به وقت شهریور«، 
»دیـــــر آمدی ری را«، 
»نامه هـــــا«، »چیدن 
محبوبه های شــب«، »دعای زنی در 
راه، که تنها می رفــت«، »یوماآنادا« و 
»قمری غمخوار در شــامگاه خزانی« 
از دیگر مجموعه های شعر منتشرشده  
این شاعرند. کتاب های »چند رؤیا مانده 
تا طلوع رنگین کمان«، »ردپای برف، تا 
بلوغ کامل گل ســرخ« و »زیارت نامه  
مــرغ ســحر و هم خوانــی دختران 
خردادماه« از آخرین آثار منتشرشده  

صالحی در سال گذشته هستند .

انتشار مجموعه  شعري جديد از سيدعلي صالحي 

 ماليخوليای محبوب من

  با سام. ابتدا به روزنامه شفاف و همکاران عدالت جویتان تبریک عرض 
می کنم. به عنوان یکی از مخاطبان پیگیــر روزنامه بهار و با توجه به مطالب 
متعددی که تاکنون درباره رانت علمی و بی عدالتی های آموزشــی در سطح 
آموزش عالی به ویژه دانشگاه عامه طباطبایی منتشــر کرده اید، )از جمله 
مقاله آقای صابر خسروی تحت عنوان روایتی تلخ از رنجی که برده ایم )مندرج 
در صفحه 14شماره 218، دوشنبه 18شهریور/ 1392( (، خواهشمندم در 
صورت امکان، موضوع افرادی را که تحت عنوان در واقع کذب »اســتعداد 
تحصیلی« و »نخبــه« به مقاطع کارشناسی ارشــد و دکتــرا راه یافته اند و 
موجب اضرار به افراد بااســتعداد اما غیربرخوردار از رانت علمی شده اند، نیز 
رسیدگی کنید. اگر به دانشگاه های مختلف مراجعه کنید در مقاطع تحصیلی 
کارشناسی ارشــد و دکترا نمونه های متعددی را مشاهده می کنید که بدون 
آزمون و بدون برخورداری از شــرایط نخبگی و استعداد تحصیلی   به مدارج 

علمی عالی دست یافته اند.   
عباسی 

 سام شما را به خدا قســم می دهم این پیغام مرا خدمت آقای علیرضا 
محجوب برسانید که به خاطر حمایت از اجاره نشین ها و مستضعفین قانون 
مالیات آپارتمان های خالی را هرچه سریع ترتصویب کنند تا محتکرین مسکن 
ادب شوند. ممنونم که سنگ صبور مردم شریف ایرانید. اجر خادمین راستین 

مردم نزد خداوند متعال محفوظ است. 
 

 خویشــتن دیدن و از خود گفتن صفت مردم کوته نظر اســت. شاعره 
مرحومه پروین اعتصامی.

 
 با ســام. مطالبــات جامعه کارمنــدی از دولــت آقــای روحانی، 
شایسته ساالری در سازمان هاســت. بهتر است سری به ســازمان ها بزنند 
و ببینند اشخاص ناشایست را که صرفا ریاســت طلب بوده و فقط به منافع 

خویش می اندیشند.
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 همیشه روز اول کاس 

  کاوه 
فوالدی نسب

دانشــجوهایم  بــه 
می گویــم: »تحصیل 
کردن در دانشــگاه با 
دانشــجو بودن فرق 
دارد. هرکسی ممکن 
است بتواند امکان ورود 
به دانشگاه را پیدا کند، 
اما لزوما دانشجو نیست و خیلی ها هستند 
که دانشگاه نرفته اند یا نمی روند، اما به معنای 
کلمه دانشجو هستند.« )و البته بعضی ها هم 
هستند که نام شان دانشجوست و این مساله 
دیگری است(. یک بار یکی از دانشجوهایم 
آمد سراغم که »این هایی که گفتی یعنی 
چی؟ ما وقتی می یایم دانشــگاه، دانشجو 
می شیم دیگه.« آن روز بعد از نیم ساعتی 
توضیح دادن و نمونه و مثال آوردن، بیش از 
پیش قانع یا مطمئن شــدم که ما نیاز به 
بازتعریف بعضی واژه ها داریم... آن قدر در 
طول زمــان و به  هزار و یــک دلیل واژه ها 
معنای شــان تغییر کرده و قلب شده و در 
معنایی یا کارکردی دیگر مستحیل شده که 
گاهی الزم است بنشینیم و - شاید نه برای 
هیچ کسی دیگر، که برای خودمان- درباره  
آنها مطالعه  یا بررســی ای کنیم و مفهوم 
غبارگرفته  در ذهن مان را صیقل و جایی 
بدهیم و تازه این جــدای از آن مفاهیم و 
واژه هایــی که اصــا از همــان ابتدا هم 
تعریف شان نکرده ایم و از طریق ترجمه یا 
تفسیر وارد زبان و فرهنگ مان کرده ایم و 
همین طوری - بی آن که بدانیم درســت و 
حسابی منظورشان چیست و به چه مدلولی 
داللت دارند- پذیرفته ایم شــان و بهشان 
مباهات هم می کنیم.  یکی از آن مفاهیمی 
که به طور جدی بایــد تعریف و بازتعریف 
شود، مفهوم »زندگی شهری« است. زندگی 
شهری با زندگی کردن در شهر فرق دارد. 
زندگی شهری مقوله ای است نرم افزاری- 
محتوایی و زندگی کردن در شهر مقوله ای 
است سخت افزاری- شکلی. زندگی شهری 
امکانی اســت برای برخورداری بیشتر از 
مدرنیته و توسعه و زندگی کردن در شهر - 
اگر مسائل محتوایی اش به کلی نادیده گرفته 
شــود، آن طور که معموال در ایران اتفاق 
می افتد- صرفا ابزاری اســت برای درآمد 
بیشتر و زندگی از نظر اقتصادی مرفه تر و 
البته ترافیک، آلودگی، فشــار، فردیت و 
اضطراب بیشتر. کســی که صرفا در شهر 
زندگی می کند و نگاهی ابزاری به آن دارد، 
خیلی برایش مهم نیست که فان درخت 
فان خیابان را قطع می کنند، برایش مهم 
نیســت که فان بنای تاریخــی را خراب 
می کنند، حتی برایش مهم نیست که جلد 
شــکاتی را که همین چند لحظه پیش 
خورده یا فیلتر سیگاری را که همین چند 
لحظه پیش آخرین پک را بهش زده، پرت 
کند توی پیاده رو یا جوی آب، برایش مهم 

نیست که با تاریخ شــهر و آدم های مهم و 
تاثیرگذار آن آشنا شود. این ها چه اهمیتی 
دارد وقتی صفرهای حساب بانکی اش دارد 
مدام بیشتر می شود و می تواند در تعطیات 
چندروزه ماه آینــده - به جای این که مثل 
همیشه شــال و کاه کند برود شمال یا 
جنوب- چمدان هایش را ببندد و برود سری 
به باد دیگر بزند و بعد هم برگردد و نق که: 
»این تهران چیه ما توش عمرمون رو تلف 
می کنیم؟ آدم باید بره اون ور آب تا بفهمه 
شهر یعنی چی. تمیز، مثل خونه تازه عروسا. 
منظم، مثل ساعت. خوشگل مثل نقاشی...« 
و البته باز فردا صبح یــادش برود که جلد 
شکات را باید انداخت توی سطل آشغال و 
پشت چراغ قرمز باید صبر کرد و موقع راه 
رفتن نباید به این و آن تنه زد. اما کسی که 
زندگی شهری را تجربه می کند، در حقیقت 
دارد در ســطح کیفی متفاوتــی زندگی 
می کند. او معموال حواسش هست که شهر 
موجودی زنده اســت و مدام دچار تغییر و 
تحول می شود. او به شهر عشق می ورزد و آن 
را نه صرفا ابزاری برای کسب درآمد و رفاه 
اقتصادی صرف که »مکانی برای زندگی« 
می داند و جمع این دو نگاه -آن عشق و این 
باور- نتیجه اش می شود این که شهرش را 
کثیف نمی کند که مســاله شهر را مساله 
خودش می داند که زیبایی های شــهر را 
می بیند و می شناسد و از آن ها لذت می برد و 
مثا گاهی اوقات - همان طور که دوست 
دارد کنار برج ایفل یا مجسمه آزادی عکس 
بگیرد- هوس می کند کنــار برج آزادی یا 
شمس العماره هم عکس بگیرد یا همان طور 
که دوست دارد توی هاید پارک قدم بزند، 
هوس می کند توی پارک ملت یا جمشیدیه 
هم قدم بزند، همان طور که دوســت دارد 
اولدتاون )بخش تاریخی( پراگ را ببیند و از 
ســاختمان هایش عکس بیندازد، هوس 
می کند برود توی بازار و توپخانه و الله زار هم 
قدمی بزند و شــاید ناهار را هم توی کافه 
 نادری بخورد و باز همان طور که تا پایش به 
شــهری در آن ور آب می رســد، فهرست 
موزه ها و بناهای تاریخی اش را جور می کند 
و دیدن همه یا دست کم بیشترشان را از نان 
شب هم واجب تر می داند، گاهی هم سری 
به موزه ایران  باســتان یا حیات وحش یا 
آبگینه می زند. و... و... و حواسش هست که 
همه این ها یعنی هم ارتقای سطح فرهنگ و 
زندگی خودش به عنوان کســی که دارد 
زندگی شهری را تجربه می کند و هم کمک 
به نظافت و زیبایی و اقتصاد شهر... تردید 
ندارم همین قدر که ما ساکنان شهرهای 
ایران و از جمله همین تهران خودمان دست 
از زندگی کردن در شهر برداریم و به تجربه 
زندگی شهری نزدیک تر شویم، بسیاری از 
مشکات و معضاتی که امروز الینحل به 
نظر می رسند، به سادگی برطرف خواهند 

شد. 

شهرنشين يا شهروند

 چهار تای اول

  بهاره 
رهنما

خــدا شــما مــردان را از چه 
جنســی آفریده  نمی دانم. گاهی 
فکر می کنــم خود شــیطانید و 
از جنــِس آتــش . وقتــی زنی را 
می خواهید هیچ چیز جلو دارتان 
نیســت، نه موقعیــت آن زن ، نه 
مشکاتش ، نه خطرهای این رابطه و نه هیچ چیز دیگر. 
اما امان از وقتی که به هــر دلیلی دیگر نخواهیدش ، 
معموال که هیچ نیازی به توضیح نمی بینید ، اگر هم 
نیازی باشد دالیل خاص خودش را دارد ، مثا این که 
به هزار دلیل پای آبرو یا منافع خودتان وســط است، 
یکی اش این که زنی که از چشمتان افتاده ، رییس تان 
باشــد یا موقعیت کاری شما دســتش باشد یا اصا 
زن داشته باشــید و بترســید به تریج قبای خانواده 
نازنین تان بر بخورد . یا در آستانه ازدواج با یک دختر 
آفتاب مهتاب ندیده باشــید یا موقعیت هایی مشابه 
همین ها ، آن وقت است که شروع می کنید به منطقی 
و معلم شدن  و دالیل مستدل به هم زدن این رابطه را 
رو می کنید که معموال هم طی این دالیل مســتدل ، 
طوری ماجرا را وارونه جلوه می دهید که زن بد بخت 
رها شــده ، فکر کند که خب این بابا که بیشتر به فکر 
من است تا خودش ! اما روش دیگری هم دارید که تو از 
آن استفاده کردی : این که خودتان را بزنید به ننه من 
غریبم بازی و ناراحتی کشنده تان از به هم خوردن این 
رابطه اما درعین حال خودتان را در این تصمیم کاما 

محکم نشان دهید . 
درســت مثل وقتی که از اتاق بغلــی با من چت 
می کردی و میان همــه دالیِل دلســوزانه ات برای 
جدایی ای که اصرار داشتی به نفع من است ، ناگهان 
نوشــتی : » با وجود همه این ها هر زمــان به تو فکر 
می کنم غمی به سنگینی جهاِن هستی بر شانه هایم 
سنگینی می کند  « و من االن به احمقانه ترین شکل 
ممکن هنوز خوشــحالم از این که مردی هست که با 
فکر کردن به من غمی به ســنگینی جهان هستی بر 
شانه هایش سنگینی می کند . اوج حماقتم را می بینی؟ 

می دانم دروغ بوده اما به آن می بالم . 

چهار تای دوم 
در همه سال های بیســت تا سی سالگی ام آن قدر 
ســرم توی درس و کتاب بود که نتوانســتم شــما 
مردها را بشناسم.  آشــنایی ام با مرد جماعت در حد 
استاد های محترمی بود  که همیشه تشویقم می کردند، 
یا پســر هایی که جزوه های مرتبــم را از من قرض 
می گرفتنــد و گاهی نامرتب و به هــم ریخته پس ام 
می دادند و یک تشکر خشــک و خالی هم نمی کردند 
و من قسم می خوردم که دیگر به این پر رو ها چیزی 
قرض ندهم اما دِل احمقم می سوخت و باز هم حتی 
سر جلسه امتحان با همه ترسی که از تقلب داشتم به 
آن ها می رساندم ، ولی دختر ها هیچ وقت از من کمِک 
 درسی نمی خواستند شــاید چون شاگرد اول کنکور 
بودن من را به موجود غریب و دست نیافتنی ای تبدیل 
کرده بود که آن ها حتی میل به هم کام شدن با من 
را در خود نمی دیدند . فقط وقتی چشم هایم را عمل 
کردم و عینکم را برداشتم ، دو سه نفری از دختر ها به 
هم نزدیک شــدند و گفتند باور نمی کرده اند که یک 
عینک این همه تاثیر داشته باشــد . آن ها وسط این 
توضیح کلمه زشت را سانسور می کردند. هر چند باز 
هم آن چنان زیبا نشدم ، )چون هرگز زیبا نبودم( اما به 
تو رسیدم گفتی : » نگاه کردن به تو مثل نگاه کردن به 

یک اثر هنری ست ، هر لحظه چیز تازه  ای در تو کشف 
می کنم"«. به صورتم دست می کشم 

با چشــم های بســته لمــس خطــوط صورتم 
برایم چهره نا آشــنایی را ترســیم می کند و من به 
احمقانه ترین شکِل ممکن باز گمان می کنم زیبایم . 
باید تند تر بنویسم . دســتم کمی شل شده . می بینی 
او ِج حماقت را ؟ آن بار هم که به اثر هنری تشــبیه ام 

کردی باورم شده بود که زیبایم . 

چهار تای سوم
نســیم پرده های صورتی رنگ حریر را شکل زن 
آبستِن پا به ماه ای در آورده که به سمتم خیز بر می دارد 
اما قدم هایش د رجا می زنند . زن حامله صورت ندارد 
ولی شکمش حسابی باال آمده ، درست مثل شکمی که 
همیشه بعد از بارداری از تو تصورش می کردم و یادم 
می آید که قول گرفته بودی اگر این طور شــد زودی 
سر به نیســتش کنیم. یعنی من سر به نیستش کنم. 
شکم زن حامله صورتی پوش ناگهان خالی می شود و 

درد، پیچیده در دلم ، یک دور کامل می زند . 
این چهار تای ســومی را که باال انداختم ترسیدم ، 
از بچگی از مردن نمی ترسیدم . یادم است که یک بار 
اِمشی را از توی اتاق مامان بابا برداشتم تا مگسی را که 
توی اتاقم بود بکشم ، اشــتباهی سر اسپری را گرفته 
بودم سمت خودم و تا فشار دادم سِم تند فشرده شده 
خورد توی صورتم، شانس آوردم که قبلش چشم هایم 
را بســته بودم چون اولین بار بود این کار را می کردم ، 
برای همین هول بودم ، فوری به سرفه افتادم، نفسم 
گرفته بود و مامان و بابا خواب بودند . وقتی سرفه ام بند 
آمد کمی بی حال  شده بودم . دوست داشتم باال بیاورم 
اما نای دستشویی رفتن نداشتم . بی حال افتادم زیر 
تخت ام. از زیر تخت ســایه روشن کمرنگ رفت وآمد 
آدم های خانه از زیر در اتاق هی کم و زیاد می شــد و 
من فکر می کردم دارم می میرم . چشم هایم را بستم 
و بعد ناگهان حس کردم ُمردن ، بامزه اســت ؛ بامزه 
و عجیب و به همین ســادگی از همان روز این حس 
ذره ای نترســیدن از مرگ در من ماند ، یادم می آید، 
همان طور که َچشم هایم را بسته بودم، منتظر آقای 
مرگ بودم ، چون  شک نداشتم مرگ یک آقای بلند قد 
است. آن موقع همه چیز برایم یک جورهایی جنسیت 
داشت . ابرها همگی مرد بودند و مداد رنگی های من 
زن . و ریش تراش با با هم البتــه نمی دانم چرا زن بود 
حاالحال وهوای آن روز زیر تخِت کودکیم دوباره در 

من زنده شده . 
رفته بودم توی این فکر و خیال که اگر من بمیرم 
مامان بابا چه کار می کنند ؟ وحید دیگر دلش می آید 
یا اسباب بازی هایی که همهشان پسر بودند و او آن ها 
را از من قایم می کرد بازی کند ؟ البد مامان و بابا دیگر 
در این خانه نمی مانند چون این خانه آن ها را یاد من 
می انداخت و مادربزرگ حتما قشقرقی سر مادرم راه 
می انداخت که تو هیچ وقت مواظب این بچه نبودی 
جگر گوشه ام پرپر شــد و ... در همین فکر ها بودم که 
مادر با تشــر من را از زیر تخت کشید بیرون و گفت: 
» یک ساعت اســت که دارند توی همین خانه دنبال 

من می گردند.«
نمــردم و االن هم مطمئن نیســتم بمیرم . پرده 
صورتی تکان نمی خورد. فقــط همین پرده صورتی 
حریر است که از وقتی به این خانه آمدم از پنجره ها 
آویزان بود . انگار دیگر هیچ بادی پشــت این پنجره 
قدی رو به خیابان نمی وزد . عاشــق صدای باد بودم 
و بهانه می کردمش تا توی بغلت جا شوم و تو آن قدر 

کنارم می ماندی تا خوابم ببــرد و بعد بی صدا خانه ام 
 را ترک می کردی و همیشــه هم بهانــه می آوردی:

 در جایی جز رختخواب خودت خوابت نمی برد . 
از وقتــی اس ام اس را برایــت فرســتادم تا حاال 
لحظه ای شک نداشــتم که دســت نگه دارم و بقیه 
قرص ها را نخورم. امــا این چهار تای ســومی را که 
انداختم باال، همین طور که صدای ُقلپ ُقلپ های آب 

در گوشم می پیچید  ترس هم در وجودم بیدار شد. 
 ترســم از مردن نبود که هنوز هــم همان حس 
کودکانه را دارم . ترسم از پاک شدن است . وقتی پنج 
ساله بودم یک روز شوهر عمه ام به من گفت : »آن قدر 
کمرنگی که آدم می ترســه بهت دســت بکشه نکنه 
پاک شی« و من از حرفش حسابی ترسیدم . یادم است 
تا قبل از مدرسه رفتن همه اش از این شوهر عمه فرار 
می کردم . می ترسیدم دست بکشد و من پاک شوم و 
دیگر نباشم . االن هم از پاک شدن می ترسم . همان که 

در دنیای بزرگسالی اسمش شده فراموشی .  
راستش بعد از جار و جنجالی که توی شرکت راه 
انداختی خیال می کردم دیگر هرگز نمی توانم تو روی 
بچه ها خصوصا دختر های جوانی که زیر دست خودم 
کار می کردند نگاه کنم . اما ته  این آبرو ریزی این شد 
که با وجود همه چهارده سال سابقه خوبم در شرکت 
بی هیچ تصفیه حســابی بزنم بیرون ، نه این که کا از 
ادامه زندگی منصرف شــوم . نه االن هم می دانم که 
همه فکر می کنند علت خودکشی ام آبرو ریزی آن روز 
بعد از ظهر تو در شــرکت بوده، در حالی که این قضیه 
اصا برایم مهم نیست که همه آن کارمند ها بعد ُمردن 
من چه فکر می کنند به قول بابا اصا فکر آدم ها چه 
اهمیتی دارد ؟ آن هم وقتی که مرده باشیم . برایم آن ها 
و همه پچ پچه های هفته گیشان مهم نیست . برایم تو 
مهمی و این که تو ی لعنتی درباره خودکشــی ام چه 
فکری خواهی کرد؟ و برای همین تا آخرین جایی که 
بشود برایت می نویسم آن هم نامه کاغذی نه ای میل ، 
که تو همیشه می گفتی : »کاش همه نامه هایت را توی 

کاغذ برایم می نوشتی .«
نه ! علِت خودکشی من آبرو ریزی آن روز تو نبود . 
علتش فراموشی تو بود و فراموش شدن من . یا به زبان 
من همان ماجرای پاک شدن . وقتی با ای میل آخرم 
که تهدید به خودکشی بود جوش آوردی و آمدی اتاق 
من و جلوی دخترهایی که توی اتاقم کار می کردند 
گفتی : »انگار   دیگه همه باید بدونــن که این خانوم 
مهندس محترم دست از سر بنده بر نمی دارن آخه من 
به چه زبونی باید بگم کــه ما به درد هم نمی خوریم ؟ 
بابا یه رابطه ای یه روز شروع می شه و یه روز هم تموم 
می شه !« فهمیدم که باور نکردی حجم دیوانه گی ام را 
و راستش ته دلم خنک شد از رو  دستی که بعد از مرگ 

من می خوری . 
آن روز، دختر ها خودشــان را به نشنیدن زدند  و 
من هم صدایم در نیامد و سکوت شد، تو نگاه عصبی 
و خشــمگینی به مــن انداختی و گفتــی : »همینو 
می خواســتی ؟ بابا بس کن دیگه اَه !«  یک ساعت بعد 
زدم از شرکت بیرون . تمام آن یک ساعت در اتاق ما جز 
صدای دکمه های کیبورد کامپیوتر ها چیزی شنیده 
نشــد و من در کل آن یک ساعت توی دلم می گفتم : 
» چه خوب که خیــال می کنی از زن سی  و هشــت 
ساله عاقلی که زمان خودش شاگرد اول کنکور بوده 
هرگز چنین تصمیم احمقانه ای سر نمی زند .« کیف 
می کردم وقتی می دیدم میــزان حماقت من را هیچ 

نمی دانستی هیچ . 
ادامه دارد...

هفته ی پنجم: ای پرنده، تو کجائی؟  هفته ها  
هفــته ی پنجم هم 

  بابک 
تبّرایی

کســی زنگ نزد. 
آگهــی را یکــی از 
خیِل تعمیرکارانی 
برای پیرزن نوشته 
بود که هر هفته به 
بهانه ای دعوت شان 
می کرد تا در و پنجره و کف و ســقف و 
وســایِل آپارتمانش را تعمیــر کنند. 
»مژدگانی: طوطِی سبزی که در عکس 
می بینید از تاریخ فان از خانه خارج شده 
و تا کنون بازنگشته اســت. اگر خبری 
دارید با شماره ی بهمان تماس بگیرید و 

مژدگانی دریافت کنید.« 
طوطی همه کِس پیرزن بود. زشت بود و 
پر از لک و پیس و کچلی. نه می توانست 
مثل آدم حرف بزند و نه مثل پرنده جیک 
و قاری بکند. نّصاب پنجره ها می گفت 
یقین افســردگی گرفته. ولی پیرزن به 
افســردگی اعتقادی نداشت. خودش 
از زمــان طاقش چهل ســال پیش، 
اخراجش از دانشــگاه سی سال پیش، 
قهر و مهاجرت دختر اولش بیست سال 
پیش، و مرگ دختر دومش ده ســال 
پیش، همه جوره بــا موج های بی پایان 
غم و ناامیدی و رخوت و همه ی کلماِت 
باردارِ انرژی هــای منفی جنگیده بود و 
می دانست که مرضی به نام افسردگی 
وجود نــدارد؛ ولی چاهی هســت با تِه 
نامعلوم به ناِم »وادادن«، که تا می شود 
باید ازش پرهیز کــرد. در این تعقیب و 
گریزها از دســِت روزگار البته به هیچ 
عنوان باجی هم نداده بود. در خانه اش 
نه تلویزیون بود و نه رادیــو، نه روزنامه 
می خریــد و نه کاری به کارِ سیاســت 
و اقتصــاد و هیچ چیــِز دیگر داشــت. 
چشمانش هنوز می دید و می توانست 
با طوطیش یک طرفه حرف بزند. همین 
هم برایش کافی بود، تا پنج هفته پیش. 

آپارتمــان ارث پدریــش بود و ســوِد 
خرده ســرمایه ی توی بانک هم کفاف 
زندگی کم خرجش را مــی داد. تا چند 
سال پیش شاگردهای خصوصی زبان 
روسی هم داشت، ولی بعد که دید دیگر 
حوصله ی آدم های خنگ را ندارد، از خیِر 
آن چندرغاز هم گذشت. صرفه جویی و 
پس انداز می کرد و با پولش مرتب به خانه 

می رسید و زنده نگهش می داشت. خانه 
برایش تماِم دنیا بــود. توی همین خانه 
آن همه رماِن روسِی قرن نوزدهم را دوباره 
و ده باره دوره کرده بود و توی همین خانه 
هم طوطِی سبز را دیده بود که سه سال 
پیش، بی مقدمه از پنجره ی نیمه باز آمده 
بود تو و صبحانه اش را با او شریک شده 

بود. حاال چه به سرش آمده بود؟
قفسی در کار نبود. پرنده می آمد و توی 
کتابخانه، بین گنچــاروف و تورگنیف 
می نشســت و تخمــه و آجیلــش را 
می خورد و چرت می زد، یا خیره می ماند 
به چشم های ریِز پیرزن و انگار افکارش 

را می خواند.
پیرزن به همین راضی بود. سال ها بود 
یاد گرفته بود که باید بــه هرچه اتفاق 
می افتد راضی باشد. طوطی همدمش 
نبود. مونــس و هم کامش نبود. حتی 
اسمی هم نداشــت. اما پیرزن احساس 
می کرد که او جایزه ی یک عمر پیروی 
بی اعتراضش از فلسفه ی پذیرش است. 
مگر نه این کــه پرنده خــودش با باِل 
خودش آمده بود؟ و مگر نه این که پِس 
عدِس چشم هاش، دنیایی از فهِم غریزی 

و دیگرجهانی پنهان بود؟
رفتن طوطی اما بدجور پیرزن را به هم 
ریخت. همه چیز را تحمــل کرده بود، 
همه چیــز را! چرا باید این دلخوشــِی 
کوچک هم ازش گرفته می شد؟ برای 
همین بود که خواسته و ناخواسته قیام 
کرد. آگهی را همه جــای محله پخش 
کرد و هر روز می زد بیرون و سرباال همه ی 
شــاخ وبرگ ها و لبه ی دیوارها را رصد 
می کرد بلکه نشــانی ازش ببیند، شده 

حتی تک پری.
با خودش می گفــت، نکنــد دزدیده 
باشــندش؟ پیرزِن همواره پاک دل، به 
تعمیرکارها و به همســایه ها شک کرد 
و عاقبت رابطه اش را با همه شــان بُرید. 
پارک کوچکی نزدیک خانه اش بود که 
هم درختان بسیار داشــت و هم محِل 
عبورِ بیش ترِ آدم های محل بود. از هفته ی 
پنجم، پیرزن هر صبح پنجره ی خانه اش 
را باز می گذاشت - دیگر چه داشت که 
ازش ببرند؟ - جلدی رمان قطورِ روسی 
دست می گرفت، و می رفت توی پارک به 

انتظار، و انتظار، و انتظار.
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