پاییزانهدرگالریشمس
پاییــز نرمنــرم رنگ
دانههایش را در نم و نای
زمیــن و آب و رنــگ
ابرهــای ورم کــرده و
پرشــور حل میکند.
محمدعلی درختان شیره زمین را
سجادی
میک میزنند ،اما زمین
به خواب زمستانیش نزدیک میشود .این
همه برگهای تابســتان ســوخته برشته
میشوند و میسوزند و با باد میرقصند و در
رقصشان پروانه برگها بالبال میزنند و بر
خاک و آسفالت میافتند .پاییز با قلم موی
رنگینش دســت بــه کار میشــود .فصل
رنگآمیزی درختان اســت .اگر پا از شهر و
ساختمانهای مخل چشــم و راحتی جان
فراتر بگذاری ،در جنگل و کوه و همین جاده
َهرازایندگردیسیطبیعترامیبینی.کافی
است در جوار جنگل کلرد ،که باران همیشه
میبارد دمی ترمز بزنی و از سراشیب تپهاش
به باال بروی و ببینــی رنگها چه میکنند.
میدانم آنقدر گرفتاریم و مشغله داریم که
شاید نشود .اما میشــود در همین روزها به
سویگالریهاییبرویمکهدارندجانرنگین
هنرمندان را در قاب به تماشا میگذارند .در
گالریهای شهر تهران و شهرهای دیگر که
حاال روزنهای هم به نقش و نقاشی و گالری

روزنه

گردی داده شده ،این میهمانی برپاست.
گالری شمس امسال چون سالهای پیشین
پاییزانهاش را برگزار میکند .از جمعه پیش
درش را روی چشمها باز کرده و حاال تا یک
ماه میزبان چشمها و قدمهاســت .آثاری از
استادان نقاشــی مدرن ایران .ناصر اویسی،
سعیدی،کاظمی،پیالرام،درخشان،افجهای،
جمشــیدی و ...بنده حقیر .دیدن این آثار
در کنار تجربه تازهتر مثال ماسکهای علی
جمشیدی جذاب است .او از این مجموعهاش
سهاثررادیداریکردهاست.دراین تماشاخانه
نقش و رنگ من با سه اثر از مجموعه «زن و
جن و گربه» همراه شدهام .مجموعهای که
پیش از کار روی سیاوشان آغازش کرده بودم
و حال ،پس از نزدیک به دو سال هنوز ایدهها و
یداردوبومها
حالوهوایشدستازسرمبرنم 
مرامیطلبند.اینمجموعهکهتنهایکاثرش
دربهارامسالدرگالریهنربابلرونماییشد،
حاصل کار پیش از این است در حوزه سینما
و ادبیات .رمان «جهی و شاعر و باقی قضایا»...
که هنوز پس از سه سال منتظرچاپ مانده و
فیلمنوشت ه «طالقم بده به خاطر گربهها» که
پروانه ساخت نگرفته و مانده تا ساخته شود،
زمینه شکلگیری این تابلوهاست .امید که
بتوانم در همین روزها و ماهها نمایش همه
مجموعهرابهتماشابگذارم.آمین!

اینگونه فجیع ،به کشتن شهر
خانه کودکیهای من در
خیابانی بود به نام شهید
ســباری ،که البته نام
قدیــــمترهایـــش-
آجودانیه -هنوز هم چه
کاوه
در میــان شــهروندان
فوالدینسب
تهران و چــه در میان
معمار
ساکنان محله اقدسیه
متداولتر است .آجودانیه آنموقعها که من
 11،10سالبیشترنداشتمجایدیگریبود،
شکل دیگری داشت؛ تکهای از بهشت شاید.
کوچهباغی پراز چنارهای پیر که صبحهای
بهار و تابستان طراوت نفسشان روح آدم را
تــازه میکــرد .پرندههــا الی درختهــا
میخواندنــد و آوای آوازشــان موســیقی
دلنشینی بود که صبح رهگذران را آهنگین
میکرد.پاییزکهمیشد،آجودانیهتابلوییبود
ازرنگهایگرم؛زمینوآسمانمیشددنیایی
ازقرمزهاونارنجیهاوزردهاودلآدممیرفت
از آن زیبایی بیکران .زمستانهای برفی از
الی شــاخههای لخت درختها و از میان
ساختمانهای دو سهطبقه ،کوههای شمال
تهران دیده میشد و آدم میتوانست درک
کند که سفیدی هم عمق دارد .توی آجودانیه
کمعرض و پیچدرپیچ آن ســالها رانندهها
نمیتوانستند پایشان را بگذارند روی گاز و
الیی بکشــند .همین بود که نیازی هم به
بوقهایآنچنانینداشتند؛ازهمانبوقهایی
که این روزها زیاد میشــنویم و مثال سهتا
کوتاهش صحبتی درباره شغل طرف مقابل
است و یک بلند و دوتا کوتاهش هم مسائلی را
دربارهاصلونسبطرفمقابلمطرحمیکند.
توی آجودانیه خبری از اینهــا نبود ،یا آواز
پرندههابودیاسکوتکوچشانبهمنطقههای
گرمسیر .ما و درختها و پرندهها و خورشید و
آســمان و برف زندگیمــان را در کنار هم
میکردیم .مکان زندگیمان مکانی بود پراز
آرامش و البته تنوع .فصلها را میشد درک
کنیم .رنگها را میشد درک کنیم .صداها را
میشد درک کنیم ...و اینها بود تا روزی که
ماشینهای سنگین زرد راهسازی آمدند سر
آجودانیه مســتقر شــدند .اولین روزی که
دیدمشان احســاس کردم ناوهای نیروهای

سارا كوچولو
«براياليــــــزه» از
آهنگهــاي بهيادماندني
لودويك بتهــوون (1827
 )1770از آهنگســازاندوران كالســيك و يكي از
سهآهنگسازبزرگموسيقي
كالسيك اســت .دوره دوم
موســيقي كالسيك پس
از دوران باروك و بين ســالهای  1730تا
 1820میالدی واقع شــده است و پيانو كه
در اواخر دوران باروك اختراع شــد -مانند
همين آهنگ -نقش زيادي در آهنگهاي
لحظه ها و کلمه

پرسه در تهران
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مهاجم آمدهاند توی خلیج فارس یا خزر .چند
روز که از مان دنشــان گذشت ،همه -همه
همسایهها -فهمیدند که اتفاقهایی در راه
است.کمکمماشینهاکارشانراشروعکردند.
درختها یکییکی ناپدید شدند .پرندهها هم
کهالنهوآشیانهشانسندیمنگول هدارنداشت
و جایی برای دادخواهی نداشتند ،دمشان را
گذاشــتند روی کولشــان و رفتنــد .بعد
دیوارهای قدیمی باغها فرو ریخت .پشتش
کمی عقبتر دیوار جدیدی کشیده بودند با
آجر .میان دیوار قدیم و جدید جدولکشی
کرده بودند و به طرفهالعینی ،کوچهباغ محل
ما ،تبدیل شد به بزرگراهی سهبانده که تویش
هیچ خبری از درخت و هیچ پوشش گیاهی
دیگری نبــود .حق عابران پیــاده هم مثل
پرندههاودرختهابهرسمیتشناختهنشده
بودوخیلیجاهایخیابانجدیدهیچمعبری
برای عبور عابر پیاده نداشت .چند سالی که
گذشــت ،مالکانی که به ازای عقبنشینی
اجباری و تحمیلی ،تراکم رانتی گرفته بودند،
کوبیدند و ساختمانهای «مهندسیساز»ی
یکیازدیگریزشتترعلمکردند.همهاش10
سالهمطولنکشید.
خیابانی را که ســالها برای خودش زندگی
کردهبودوشخصیتوهویتیداشتوزیبابود
و منحصربهفرد ،چنان به کام مرگ کشاندند
که نه از تاک نشــانی ماند و نه از تاکنشان.
حقیقتامرایناستکهآنهایی(ازشهرداری
وقت گرفته تا مهندسان و پیمانکاران پروژه)
که به نام باززندهســازی بافت ،پروژه را توی
چشم شــهر کرده بودند ،کاری جز کشتن
و بگذارید راحتتــر بگویم ،قتل -آن انجامندادند .حواسشان نبود که راهش این نیست.
راه مدرن کردن چهره شــهر ،برطرف کرده
معضالت ترافیکی و پاسخ دادن به نیازهای
شهروندان،قتلمعبرنیست.افسوسکههنوز
برایاینجورقتلهادادگاهیوجودندارد.حاال
بعد از بیستواندی سال از آن روزهای کذایی
قتلعام معبر و درختان ،وقتی آدم از آجودانیه
عبورمیکند-بهخصوصاگرگذشتهآنراهم
دیده باشد -مدام صدای شاملو توی گوشش
زنگمیزندکه«:هرگزکسیاینگونهفجیع،
بهکشتن»...

من سازم :بندي آواز .برگيرم ،بنوازم.
تارم زخمه «ال» ،ميزن ،راه فنا ميزن.
بر َ
من دودم :ميپيچم ،ميلغزم ،نابودم.
ميسوزم ،ميسوزم :فانوس تمنايم.
گل كن تو مرا ،و درآ.
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ديالوگ

آن سوی خط باغالمحسین میرزاصالح
چپهاي اروپا و ايران «دكتر ژيواگو» را كار سيا ميدانستند

«خاطراتسیاسیقوامالسلطنه»
آیناز محمدی و «رجال و دیپلماتهای عصر
قاجار و پهلوی» اثر ویلیام بوالرد به اهتمام غالمحسین
میرزاصالحبهتازگیتوسطانتشاراتمعینبهبازارعرضه
شد.میرزاصالحچندیپیشکتاب«بچههایژیواگو»یا
آخریننسلروشنفکرانروسیهنوشتهوالدیسالوزوبوک
را ترجمه و منتشر کرد که نویســنده در این اثر نشان
میدهد جنبش نویســندگان ناراضی با رمان «دکتر
ژیواگو» اثر پاستر ناگ نطفه میبندد و متولد میشد و
بعدها بچههای ژیواگو موفق به سرنگونی دیکتاتوری
شوروی میشوند .نسلی از نویسندگان و شعرا که با رمان
دکتر ژیواگو ســر برآوردند .میرزاصالح در کارنامهاش
ترجمه«سرگذشتژیلبالس»اثرمشهورآلنرنهلوساژ
و رمان «سرزمین گوجههای سبز» نوشته هرتا مولر نیز
دیده میشود.
آقای میرزاصالح ،کتــاب «بچههای ژیواگو»
که با ترجمه شما منتشر شد باوجود اینکه اثر
ارزشمندیاستاماموردتوجهچندانیواقعنشد.
آن چیزی که این کتاب به همه دنیا نشان میدهد
این است که نظام شوروی برخالف ادعای کسانی که
معتقد بودند سیا آن را ساقط کرده یا مسائل و مشکالت
نالمللیسببشدهبودیاپوسیدگیحزبکمونیست
بی 
و حرفهایی از این دست ،نویسنده در این کتاب تمام
این فرضیهها را رد میکند و نقش ادبیات روس را نشان
میدهد که همیشــه مه م بوده اســت و از پوشکین و
گریبایدوف به این طرف این قدر زود رشد کرد و این قدر
اهمیتپیداکردوچطوردرسیاستدخالتکردوچطور
بنیانهای آن رژیم را سست کرد
و از بین برد .این موضوع در این
کتاب مهم است .میدانید که
زبانروسی،زبانیخیلیجدید
اســت .از پوشکین

راديو بهار

آن دارد .در ايــن دوران
آهنگها به ســوي داشتن
يكملوديغالبپيشرفت
و از آرايههاي دوران باروك به
طرز محسوسي كاسته شد.
اين آهنگ را عامه در ايران
با سريال سارا كوچولو (سارا
كرو) ميشناســند .نكته
پاياني اينكه شهروندان تهراني به نوعي قرابت
خاصيبااينآهنگدارندزيرابراي مدتها تم
معروفآنهنگامغروبازاتومبيلهايحمل
زبالهپخشميشد!
شروین پاشایی

که به زبان فرانســوی شعر میســرود ،نقل میکنند
که به او گفتند چرا به زبان روســی شــعر نمیگویی؟
گفته بود این زبان آنقدر زمخت و عقبمانده است که
نمیشود در این زبان شــعر گفت .این حرف مربوط به
سال  1824است .ولی در همان قرن نوزدهم این زبان
توسطنویسندگانآگاهبهخصوصگریبایدوفکهشروع
میکند به اصطالحسازی و لغتســازی و مثل و متل
درست کردن ،به جایی میرسد که از دل آن رمان «دکتر
ژیواگو» در میآید .یا «جنگ و صلح» درمیآید ،بنابراین
ادبیاتروسیهبرخالفجادههایدیگردنیاازقشرشهری
شروعشدوبادستمایههایشهرینوشتهشدودرنهایت
میبینیم که چه نقشی را در تاریخ سیاسی روسیه بازی
کرد .در دوران70ساله کمونیستها این ادبیات است که
دائما با رژیم استبدادی میجنگد ،چه آثاری که آن موقع
درمیآمد و از دستشان درمیرفت و چه آثاری که بعد از
فروپاشیشورویمنتشرشد.
چهضرورتیشمارابهترجمهایناثرواداشت؟
ضــرورتاش این بود کــه چپهــای ایرانی که
همصدا با چپ اروپایی رمان «دکتر ژیواگو» را کار سیا
میدانستند و آن را بایکوت میکردند نشان دهم که
چقدر برخطا بودند .این رمان باوجود اینکه دو ترجمه
از آن در ایران منتشر شــد ،به دلیل تبلیغات چپها
مورد استقبال قرار نگرفت .چون نفوذ افکار تودهایها
در اینجا زیاد بود .بنابراین وقتی این کتاب درآمد ،هم
پاسترناک و هم نویسندههای ناراضی روسی را ماموران
سیا میدانستند و میگفتند پاسترناک روسی نبوده و
از سیا پول گرفته و آن را نوشته است .در نتیجه اهمیت
این رمان ناشناخته ماند تا متن ایتالیاییاش منتشر و
تا مدتهای مدید جزو کتابهای پرفروش شد .بعد
فرانسویها که به عقیده من عقبماندهترین مردم اروپا
هستند؛ از نظر ادبیات و فلسفه ،رفتند به سراغ چین و
طرفدار مائو شدند.
درباره ضرورت ترجمه این کتاب برای
خوانندگانایرانیمیگفتید.
این حرفهایی که آنجا زده میشد
و در اینجا برای ما ترجمه میشد و این
تودههای قدیمی و نسلهای بعدشان
هم حتی سقوط شوروی را به دخالت سیا
یدادند،اینهارامیخواستمروشن
نسبتم 
کنمکهنه،اینطورنبودهاستومشکلازکجا
شروع شــد .یک کتاب به نام «دکتر ژیواگو»
از زمان چاپاش چه تاثیــری در روحیه جوانان
گذاشــته و چه انجمنهایی گرد این اثر تشکیل
شد و چه مخالفتهایی با آن نظام شد که از دلش
گورباچف درآمد .گورباچف یکی از کسانی بود که در
دوره جوانی این کتاب را خوانده بود .یا آنا آخماتووا که
در کتاب «زندگینامهاش» میخوانیم همه تحتتاثیر
این رمان قرار گرفته بودند.
در مقدمه کتاب اشاره شــده که «بچههای
ژیواگو» نه تنها قــدردان اصالحات گورباچف

نبودند بلکه او را مســئول امپراتوری شوروی
میدانســتند .روشــنفکران چنان از آزادی
بهدستآمده سرمست شــدند که به ضدیت با
رژیمبیسابقهلیبرالدرروسیهبرخاستند.
همان اتفاقی که در کشورهای جهان سوم میافتد،
در آنجا افتاد .روســیه دوران جنگ ســرد را فراموش
کنید .شوروی در آن دوران فقط از نظر نظامی پیشرفت
کرده بود ،سفر به فضا با هزینههای سنگین و جاسوسی
از تکنولوژی و خریدن اطالعات محرمانه توانســت با
غرب رقابت کند .هنوز هم روسیه کشور جهان سومی
نظامی است .در مقدمه کتاب نوشتم که این حکومت
چه مصیبتی برای اروپای شــرقی ،ایران ،افغانستان،
هندوستان و پاکستان است .یعنی حکومتی نظامی و
جهان سومی است که هر نوع حرکت همسایگانش را
تحتنظر دارد .بنابراین این امپراتوری نظامی بود که به
مجرد ساقط شدن قدرتش پانزده کشور از آن جدا شدند.
این را مقایسه کنید با امپراتوری ایران که هرگز در طول
تاریخش وقتی که هرگز حکومت مرکزی وجود نداشت
هیچایالتیازایرانجدانشد.ایننشاندهندهایناستکه
نظامبلشویکهافقطبادیکتاتوریسرپابود.
نویسنده اســم کتاب را «بچههای ژیواگو»
گذاشــته ،در واقع اشــاره دارد به نســلی از
روشنفکران که با رمان «دکتر ژیواگو» پاسترناک
متولدشدند.
وقتی در رمــان اصلی از ژیواگو صحبت میشــود،
ژیواگو یک گورباچف قدیمی است .حرفهایی که میزد
و کارهایی که میکرد .پیشبینیهایی که میکرد برای
بهتر شدن وضع مردم ،همه را خود پاسترناک شاهد بود.
در نتیجه آن کسانی که «دکتر ژیواگو» را خصوصی و
محرمانه و به صورت ادبیات زیرزمینیگیر میآوردند
و میخواندند این ویروس به مغز آنها هم رسوخ کرد.
تا اینکه آن فرصت مناســب پیشآمد و در آن فرصت
مناسبگورباچفظهورمیکندو...اگرسابقهگورباچفرا
در این کتاب بخوانید میبینید که او هم در دوران جوانی
از وضع موجود ناراضی است .با فرهنگ غرب آشناست و
ژانپل سارتر میخواند .آثار جان الک میخواند.
االنچه کتابی در دست آمادهسازیدارید؟
کتابی است که اسمش را هنوز نتوانستم مشخص
کنم .داستانش این است که در روسیه دختر و پسری
عاشقهمدیگربودند.پسررادستگیرمیکنندوبهگوالک
میبرند و دختر بیرون کار میکند و برای همدیگر نامه
مینویسند .هر دو هم مهندس بودند .برخالف آنچیزی
که درباره گوالک میگویند ،درباره سیستم بروکراسی
حاکم بر آن ،این دختر با عشــوهگری و دادن رشوه به
مســئوالن گوالک هر ازگاهی لباس زندان میپوشید
و وارد گوالک میشــد و نزد معشــوقش میرفت .این
نامههای رد و بدل شــده  700عدد بود که یک سال و
نیم پیش در خانه یکی از شهروندان روس پیدا میشود.
همیننویسندهایکهکتاب«بچههایژیواگو»رانوشته،
این نامهها را تنظیم و بهترینهایش را در کتابی تدوین
میکندکهمندرحالترجمهآنهاهستم.

هفتهها

هفتهنهمبودکهمرد
باالخــره از خانه زد
بیرون .با اینکه در
زندگیش لب به دود
نزده بــود ،ناگهان
بابک تب ّرایی هوس کــرد پیپ
بکشد و برای همین رفت تا پیپ و توتون
بخرد .خریدش را که کرد و توی پارکی
ِ
نزدیک تنباکوفروشی که پیپش را چاق
کرد ،بــه فکرش افتاد ســری به یکی از
رفقای قدیمیش بزنــد .و به این ترتیب،
پس از  9هفته خانهنشینی مطلق ،دوباره
پایش به شهر باز شد.
 9هفته پیش ،یک روز که مثل همیشه
ساعت هفت بیدار شده بود که برود س ِر کار،
یکهو تصمیم گرفت از جایش تکان نخورد.
همسرشفکرکردمریضشده.برایشسوپ
درست کرد و بهش رسیدگی کرد .اما مرد
هیچیش نبود .نه مرضی داشت و نه ضعفی.
ولی دیگر نه تلفنها را جواب میداد ،نه بیش
ِ
مســافت اتاقخواب تا دستشویی راهی
از
میرفتونهحتیتلویزیوننگاهمیکرد.
قضیه که کش پیدا کــرد ،نگرانیها
بیشتر شــد .آخر چرا؟ چهچیزش شده
بود؟ همسرش از خانواده و رفقا خواست
پادرمیانی کنند .تکتــک و گروهگروه
آمدند عیادت مرد و احوالش را پرسیدند.
خوببود.مشکلینداشت.پسچرابیرون
نمیرفت؟ دلش نمیخواست .اینطور که
نمیشد .باید میرفت بیرون ،باید همرا ِه
آنها میآمد به پارک و رستوران و سینما،
دید و بازدید ،گردش ،اصال یک مسافرت
دســتهجمعی! نه ،ممنون .حتی در برابر
اصراربهرفتنپیشروانشناسهممقاومت
کرد .کاریش نمیتوانستند بکنند .مرد
میخواست خانه بماند و راهی برای بیرون
بردنش وجود نداشت.
هفت هدومهمسرشترکشکردوازهفته

پول
چهارم دیگر همه ازش قطع امید کردندِ .
اندکی داشت که برای بقالی و رستورانی که
برایش خورد و خــوراک میآوردند کفایت
میکرد .از این مطمئن بودند .اما هیچکسی
نمیدانست در آن  9هفت ه ِ
عزلت بیدلیل،
در انزوا و بیاعتنا به جهان ،مرد چه میکند.
واقعیت این بود که او در آن  9هفته
هیچکاری نکرد .توی تخت یا روی مبل
میماند و با چشمانی نیمبسته ذهنش را
میسپرد به خأل .سکوت ،نه در خانهاش،
که بر ذهــن و جانش حاکم شــده بود.
مرد به هیچچیز فکــر نمیکرد و لَخت
و کرخت ،بیهیچ شــکایت و تم ّنایی،
هیچکاری نمیکرد.
ِ
بازگشــت دوبار ه مرد به شــهر،
بعد از
دوستان و اقوام آمدند دیدنش .با روی باز
از همه استقبال کرد ،ازشان میزبانی کرد و
حتی با آنها رفت بیرون .همسرش هم که
برگشت ،طوری وانمود کرد که انگار او هرگز
از آن خانه نرفته و خودش هم هرگز در آن
خانه بست ننشسته .اما در برابر سوالهای او
و سوالهای دیگران ،باز هم جوابی نداشت.
شانه باال میانداخت و لبخند میزد ،همین.
مرد باز هم در برابر اصرار به دیدن روانکاو
مقاومت کرد.
کمی بعد ،همهچیز به روال سابق ،به
پیشاز 9هفتهپیش،برگشت.برایمرددو
ماه مرخصی استعالجی رد شده بود و حاال
صبحهاساعتهفتبیدارمیشدومیرفت
س ِر همان کا ِر قبلی ،عصرها برمیگشت
به همان خانه ،با همان آدمها معاشــرت
میکرد و همان محلهای همیشــگی را
ســیاحت میکرد .انگار آن  9هفته هرگز
اتفاقنیفتادهبود.
تنهاچیزیکهتغییرکردهبوداینبودکه
حاال مرد پیپ میکشید ،روزی سه بار و هر
بار ،باز هم خیره میشد به ناکجا و سکوتی
محض،برذهنوجانش،حاکممیشد.

«مروارید» روي كيوسك آمد
تازهترین شماره (پنجم و ششم)1392،
دوماهنامه «مروارید» منتشر شد .در این
شــماره از مجله «مروارید» که همچون
شمارههایپیشینبهموضوعهایفرهنگی،
تاریخی ،فکری و اجتماعــی میپردازد،
مطالبی همچون «نسیمشــمال رشت»
نوشته سیدفرید قاسمی« ،یادی از صادق
هدایت» نوشته محمدعلی اسالمیندوشن،
«آسیبشناسی فرهنگ جامعه »...گفتاری
از مصطفی ملکیان« ،تامالتی بر پرســش
زندگی» نوشته علی فردوسی« ،بیجایی
شاعرانه»بهقلمسوسنشریعتی«،بازخوانی
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الو بهار Info@baharnewspaper.com

پیشنهاد میشود طرحهای خوب
برای کاهش فشــار اقتصادی بــر مردم را
جمعآوری کنید سپس طرحهای برگزیده
را به واسطه کمیتهای تاماالختیار در کشور
اجراییکنید...بهتراستازرییسجمهوری
بخواهید چنین کمیتــه تاماالختیاری را
در زیرمجموعه آن تعبیه کند :برای مثال
میتوان کنسرو یکدرهمی از خارج وارد و
فقطمابینفقراتقسیمکردو....
بهار| اینایدهرامنتشرمیکنیمتا
بقیههممطلعشوند.
باســام ،دولــت و مجلــس نباید
بدون درک و دریافت از عمق مشــکالت و
رنجهای مردم ،اقدام بــه قطع یارانه آنها
کنــد .االن کارمندی که بعد از  20ســال
با قرض و قوله یک طبقه خانه ســاخته و
ماهانه 700هزارتومان قســط میدهد آیا
با دریافتی یکونیممیلیونی که پانزدهم

باد میآید با بوی تو
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از آقای مسن سفید رویی که کاله بره با
نمکی به سر دارد و روبهرویم ایستاده
میپرســم« :این طرفا فواره هست؟»
عینکش را روی بینی نقلیاش جابهجا
میکند و میگوید« :منظورتون چه
بهاره
جــور فوارهایــه؟» جــواب میدهم:
رهنما
«نمیدونم فواره دیگه؛ فــواره آب».
سرش را کج میکند و میگوید« :نه اینجا هیچجور فوارهای
نیست».وراهشرامیکشدومیرود.ومنحوصلهندارمکه
بگویم« :مرد حسابی وقتی اصال فواره ندارد چرا میپرسی
چهجور فوارهای!!» ســر میگردانم به اطراف شــاید بین
سرهای زنها مهناز را پیدا کنم .پیدا کردنش اینجوری
راحتتراست.همیشهگوجهموهایشراآنقدرمیبردباالی
سرشکهانگارزیرروسریاشیکطالبیکوچکسبزشده

كاشي آخر

دكه

بهار پراگ» نوشته محمد صادقی« ،نگاهی
به جنبش مشــروطه» نوشــته فریدون
مجلســی« ،میدانهای قدیمی تهران»
به قلم گیتا علیآبادی« ،شــعر در جامعه
نفس میکشد» نوشته بهاره رضایی« ،آنجا
که جوب گشاد میشــود» نقدی بر فیلم
گذشته اصغر فرهادی از نازنین اردوبازارچی،
«موزههای آلمان» ترجمه فرانک فرهنگ
و ...آمده است .همچنین در بخشی از این
شماره ،سرودههایی از شاعران تاجیکستان
در وصف ایران هم گردآوری و منتشر شده
است.
سامانه دریافت پیامک

02188914600

دریافت پیام های شما
88914600

هرماه تمام میشود میتواند زندگی را اداره
کند .آقایان به زندگی خود نگاه نکنند.
ســام .هیچ نظارتــی در رابطه با
کمفروشیدخانیاترشتوجودندارد.بنده
بهعنوان مصرفکننده سیگار بهمن بلند
ایرانی به مدت چهارسال هستم .هربسته
چهارنخکههربسته1500توماناست.حاال
شما تیراژ باال را حساب کنید! میلیاردها نخ
یزبانمعلومنیستبه
میلیاردهاتومانپولب 
جیب کی میرود؟!
تشکرصومعهسرا
بهار| امیدواریم شرکت دخانیات
پاسخگوباشد.
خوشــبختی ،داشــتن همــه
دوستداشتنیها نیســت /خوشبختی
دوســت داشــتن و لذت بــردن از همه
داشتههاست.
این تابستان فراموشت کردم

واینروزهاکمترکسیخودشرااینجوریدرستمیکند.
روسری سرکردنش مثل آنموقعهای بعضی مامانهاست
که روسری را برای خاطر باد یا قشنگی میبستند و انبوه
موهایمیزانپیلیشدهشانرازیریکروسرینر ِمکوچک
پنهانمیکردند.اماازمهنازخبرینیست.دخترکیکهیک
عالم موی ســیاه و فرفری را از دو طرف روسری رها کرده
بیرون به من الکی لبخند میزند من هم الکی لبخندش را
س میدهم .ایــن لبخندهای بیدلیل را دوســت دارم.
پ 
جمعیت هی دارد کمتر و کمتر میشــود .فوارهای در کار
نیست.مهنازنیست.حوصلهکنسرتندارموآقایخواننده
هم حتما همان ترانه محبوب شماره هشت آلبومش را به
اصرارمردمدوس هبارمیخواندوباهمهخوشایندیاشحالم
را خرابتر میکند .میروم د ِم هره دیوار؛ آنجا که پایین را
میتوان دید و آدم میتواند ارتفاعش را تا ِ
کف زمین تخمین

بزند .باد میآید و من ناگهان میان اندک باقیمانده جمعیت
تو را میبینم ،از پشت سر! و قسم میخورم که تویی ،شک
ندارم که خواب و خیال نیست و خود ِتویی و مطمئنم که
امروز همه قرصهایم را خوردهام و حالم خوبِخوب است.
میخواهم از همان جا به دکتر زنگ بزنم که یادم میافتد
اینجاموبایلآنتننمیدهد.میخواهمبروماماانگارپاهایمبا
سربسنگینشدهاند.خو ِدخودتبودی،رفتیتووازپشت
سر خط اصالح گردنت را دیدم که مثل همیشه زیادی باال
بود .نفسم را حبس میکنم و پشت به جمعیت میایستم و
سعیمیکنم،بهتهراننگاهکنمکهبافاصلهوازاینباالخیلی
زیباست .حواسم را پرتِ ساختمانها میکنم و به خودم
تلقین میکنم که ،نه ،تو نبودی و حتما اشتباه کردهام .اما
بوی لعنتیات با بوی باد گره میخورد و میپیچد توی سرم،
برمیگردم .همه رفتهاند ،باد میآید .مهناز نیست ،فوارهای

هم در کار نیست ولی «تو»ی لعنتی در محوطه خالی مثل
رنگ تندی روی یک بوم خالی یکهو توی ذوق میزنی و باز
پیدایتمیشود.وجودممیشودنگاه.نگاهتبهروبهروست
واخمکردهایشاید.نگاهمبهدستهایتمیافتد.دخترکی
پیراهن کوتاه سبز،
با انبوهی موی فرفری سیاه و بلندو یک
ِ
دستش را در دستت گذاشته و به زور دنبالت قدم برمیدارد.
از کنارم که رد میشوی صدای نرمش را میشنوم که دارد
میگوید« :بابا بغلم کن زود برسیم ».رد میشوی و بوی تو با
بوی جاندار یک کودک قاطی شــده و با باد توی ســرم
میپیچد .به تهران زیر پایم نگاه میکنم .همه تردیدهای
عمرم پیش چشــمم رژه میروند .عجیب دلم میخواهد
وقتی برمیگردی این جا نباشم ،اما انگارقدمهایم به زمین
چســبیده هنوز مح ِو تهرانم که بوی گالب و یاس جانماز
مادربزرگ در سرم میپیچد .برمیگردم.

