
داستاننقد

»گاهي اوقات براي فهميدن نيازي به ديدن نيس��ت.« 
اين جمله اي اس��ت كه در صفحه دوم داستان »هشت 
و چهل وچهار« رمز خوانش خود را به مخاطب مي دهد. 
براي فهميدن اين داستان  بايد به حواس ديگري رجوع 
كرد؛ همان طور كه به هنگام خيال كردن، چش��م فرو 
مي بنديم. داس��تان از زمان حال نياس��ان )شخصيت 
اصلي داستان( آغاز مي شود كه بر اثر حادثه اي در اتاق 
بيمارستاني خوابيده است. كتاب به فصل هاي كوتاهي 
تقسيم بندي شده كه اگر چه هر كدام شان به طور مستقل 
بخشي از داستان را روايت مي كنند، ولي وقتي به انتها 
مي رسند، يك كل واحد را به نمايش مي گذارند. هر يك 
از اين فصل ها زماني مستقل از ديگري دارد. اما آيا زمان، 

ساختاري يكپارچه همچون رودي رونده دارد؟ 
آيا گذش��ته، حال و آينده به صورت متوالي پش��ت س��ر 

ه��م ق��رار گرفته اند؟ روايت »هش��ت 
و چهل وچه��ار« زم��ان و مكان خاصي 
را ش��كل مي دهد، ولي بيش از هر چيز 
خواننده را از قيدهاي سازنده ذهني اش 
درباره زمان رها مي كند. از نام داستان نيز 
همين انتظار مي رود. تاكيدهاي مداوم بر 
ساعت، شغل نياسان و حتي نام خانوادگي 
زماني و حتي بهانه روايت نيز در جهت 
پيش��برد تصوير ديگري از زمان است. 
به راس��تي راوي در ميانه كدامين زمان 
ايستاده است؟  مفهوم زمان و ادراك آن 
از ديرباز تاكنون يكي از موضوعات فكري 

پرمناقشه بشري بوده است. زمان خصوصا در متون كهن، 
بيشتر از آنكه بخواهد مقدار فيزيكي تعيين  شده اي را برساند، 
خاصيتي استعاري و تمثيلي پيدا مي كند. در مزامير )۹۰: 
۴-۵(، زمان اينچنين توصيف شده: »زيراكه هزاران سال در 
نظر تو )خدا( مثل ديروز است كه گذشته باشد و مثل پاسي 
از شب، مثل سيالب ايشان )سال هاي عمر( را ُرفته اي و مثل 
خواب شده اند؛ بامدادان مثل گياهي كه مي رويد، بامدادان 
مي شكفد و مي رويد، شامگاهان بريده و پژمرده مي شود.« 
اين تشريح زماني با متر و معيارهاي علمي قابل اندازه گيري 
نيست. اگرچه به نظر مي رسد كه ادراك سوپژكتيو )ذهني( 
از زمان، جزو مختصات دنياي قرن  بيس��تمي باش��د، اما 
پيشينه اي كهن دارد. نياسان دچار همين انقباض و انبساط 
زماني مي شود. كل »هشت و چهل وچهار« در چند ساعت 
پاياني آخرين روز سال رخ مي دهد، ولي اين چند ساعت 
تبديل به چند سال يا حتي بيشتر مي شود. راوي نياسان را 
در زمان حال توصيف مي كند، اما اين حال، به شيوه آراي 
ريكور در رساله »حكايت و زمان«، تبديل به حال گذشته، 
حاِل حال و حاِل آينده مي ش��ود. مفهوم حال در داستان 
»هش��ت و چهل وچهار«، امري بسيط است، نه لحظه اي 
گذرا. نياسان نه تنها گذشته اش را فرا مي خواند، بلكه آينده 
ناآمده را نيز به زمانش وارد مي كند. اما راوي داستان چگونه 
توانسته اين حال متفاوت را در ذهن خواننده شكل دهد؟ 
كاوه فوالدي نس��ب از دو روش به طور همزمان بهره برده 
است. اول اينكه از پس وپيش كردن رويدادها و عدم ترتيب 
زمانمند وقايع استفاده مي كند؛ گويي مخاطب در كسري 
از ثانيه مي تواند سوار بر ماش��ين زمان، از دوره اي به دوره 
ديگري از زندگي ش��خصيت اصلي سفر كند. با اين حال 
فقط خواننده نيست كه سوار ماشين زمان مي شود، بلكه 
اين خود نياسان است كه در زمان گشت وگذار مي كند. اين 
»سفر خيالي« در »هشت و چهل وچهار« با برقراري ارتباطي 
بينامتني با رمان »مجمع ديوانگان« )۱۳۰۳(، نوش��ته 

عبدالحسين صنعتي زاده كرماني، از استحكام بيشتري 
برخوردار شده است. نياس��ان رمان »مجمع ديوانگان« 
را مي خواند. به همين دليل بخش هايي از اين رمان عينا 
وارد داستان شده است. اولين تكه اي كه نياسان مي خواند، 
اين اس��ت: »دو هزار س��ال بعد...« همين شروع و قطعه 
منتخبي كه ش��خصيت اصلي را به دنبال خود مي كشد، 
نقش رمزگاني را بازي مي كند تا خواننده بداند، قرار است 
او هم مانند ش��خصيت هاي رمان »مجمع ديوانگان« در 
چش��م  به  هم زدني به آينده يا گذشته سفر كند. پيرنگ 
عروج يا سفر به عالم ديگر، يكي از شيوه هاي كهن روايت 
اس��ت. از ويژگي هاي مهم اين نوع پيرنگ، عدم پيروي از 
قانون فيزيكي زمان است؛ چراكه شخصيت هاي اين نوع 
روايت ها پس از بازگش��تن از عالم ديگر، خود را دوباره در 
زمان حال مي بينند. »هشت و چهل وچهار« هم با پيروي 
از چنين ساختاري، خواننده را مدام با خود به نقطه هايي 
از رواي��ت مي برد و بازمي گرداند تا باز خود را در زمان حال 
بيابد. روش دومي كه فوالدي نسب به كار 
برده، نوع چينش شخصيت هاي فرعي 
داستان و ارتباط آنها با شخصيت اصلي 
اس��ت. اين ش��خصيت ها به سه دسته 
قابل تقسيم بندي هستند؛ گذشتگان: 
پدرب��زرگ و پدر نياس��ان، همزمانان: 
بدر، آيندگان: واهه و اردشير )دوستان 
نياسان( . به نظر مي رسد شخصيت بدر 
با موهاي ش��رابي، نقطه ثقل داستان 
يا لواليي باش��د كه دروازه داستان به 
واس��طه آن ب��ه »درون« و »بيرون« 
مي چرخد. گذشته گسترشي از درون 
به بيرون دارد و آينده روند معكوسي را طي مي كند. بدر با 
روشي تناسخ گونه در ميان گذشته و آينده حلول مي كند 
تا حال خيالي را بيافريند. معموال به ياد آوردن گذشته، از 
تصور كردن آينده، عمل آسان تري مي نمايد. در اينجا نيز 
»هشت و چهل وچهار« با استفاده از دو زوج واهه-ماريا و 
اردشير-گلنار، آينده نياسان را تداعي مي كند. ماجراي 
عشقي نياس��ان با بدر، رويايي اس��ت كه در گذشته او، 
پدربزرگش با ناتاليا تجربه كرده، ولي اراده  و شايد آرزوي 
خيالي او اين است كه آينده اي عشقي به پايداري واهه-

ماريا و ثمره اي همچون عشق اردشير-گلنار بيابد. به اين 
سبب داستان با شخصيت هايي كه دور و بر نياسان هستند، 
كيفيتي چندوجهي از حال را مي سازد.  ظرافت ديگري 
كه »هشت و چهل وچهار« از مفهوم زمان براي خواننده 
مي گشايد، سياليت زمان است. نياسان و ماجراهايي كه با 
او پيوند دارند، حركتي مكان مند ندارند. شخصيت اصلي 
نقطه اي ايستاست كه زمان از ميان او عبور مي كند. اين 
عبور با تكرار وقايعي همس��ان، در گذشته، حال و آينده 
شكل و شمايل ديگري مي يابد. نمود اين وقايع همسان، 
زوجي هس��تند كه در داستان دچار س��انحه تصادف 
مي شوند. در خاطرات گذشته نياسان، هر دو مي ميرند، 
ولي در آينده خيالي او سرنوشت ديگري پيدا مي كنند. 
»هشت و چهل وچهار«، معلق ترين لحظات را پيش روي 
مخاطب تصوير مي كند، چراكه هر خواننده اي مدام بايد 
از تصور مكان مند زمان تهي شود. با اينكه داستان با اتكا 
بر فضاس��ازي هاي متعدد در تهران جلو مي رود، اما هر 
كسي پس از به پايان رسيدن داستان، همه آن مكان ها 
را تصويرهاي مه آل��ود و خواب گونه اي مي يابد كه محو 
شده اند. اينجاست كه احساسي شبيه لحظه پريدن از 
خواب به خواننده دست مي دهد: مرزي از زمان كه ميان 
ذهن خواب و هوشياري در رفت وآمد است؛ زماني كه در 

ما ابدي مي ماند.

در خبرنامه امروز درگذشت عاشيق بولود جوادي، 
رونماي�ي از آخري�ن اثر هوش�نگ مرادي كرماني، 
چاپ كتابي درباره سينماي پاراجانف نوشته روبرت 
صافاريان و ماجراي اختالل دستگاه هاي كارتخوان 

در نمايشگاه كتاب تهران را مي خوانيد. 

رونمايي از آخرين اثر هوشنگ مرادي كرماني 
ليما صالح رامس��ري، مدير انتش��ارات معي��ن از رونمايي 

كتاب جديد هوش��نگ مرادي كرماني 
در سي ودومين نمايش��گاه بين المللي 
كتاب تهران خبر داده است. رامسري در 
گفت وگو با مهر گفته است: »كتاب جديد 
هوش��نگ مرادي كرماني با نام »قاشق 
چاي خوري« پنجش��نبه ۵ ارديبهشت 
در س��ي و دومين نمايشگاه بين المللي 
كتاب تهران رونمايي مي شود.« به گفته 
رامسري، كتاب »قاش��ق چاي خوري« 
مجموع��ه داس��تاني اس��ت كه ب��ا آثار 
ديگر اين نويسنده متفاوت است. اغلب 
مرادي كرماني را نويسنده ادبيات كودك 

و نوجوان مي شناسند اما داستان هاي اين كتاب، مخاطباني 
فراتر از گروه سني نوجوان دارند. اين نويسنده همواره سراغ 
موضوعات جديد مي  رود و خودش ني��ز بارها اذعان كرده 
است كه »سعي مي كنم خودم را تكرار نكنم.« داستان هاي 
اين كتاب، در ش��هر روي مي دهند و ديگر در ده و روس��تا 
مكان روي دادن وقايع داستان ها نيستند. رامسري به نقل 
از مرادي كرماني گفته است؛ اين كتاب آخرين اثر نويسنده 
»قصه هاي مجيد« خواهد بود و پس از نگارش اين كتاب، 

»قلمش را مي بوسد و آن را كنار خواهد گذاشت.« 

عاشيق بولود جوادي درگذشت
عاش��يق »بولود جوادي« در 86 سالگي درگذشت. استاد 
عاش��يق »بولود جوادي«، نوازنده پرآوازه و كهنه كار ساز 
آذربايجاني، در س��ال ۱۳۱2 شمس��ي در روستاي اوزال 
چشم به جهان گشود و در ايام كودكي به شهر ميانه كوچ 
كرد. ذوق هنري و كشش دروني او به موسيقي چنان بود 
كه در ايام كودكي با يك حلبي، چوب و چند سيم، سازي 
دستي ساخت و با ذوق و عالقه آن را نواخت. همين ذوق و 

شوق باعث شد پس از چند دهه، نام اين عاشيق آذربايجاني 
در كش��ورهاي ديگر نيز مطرح شود. اجراي كنسرت هاي 
بزرگ او در خارج از كشور از ۳۰ سال پيش و از كشورهاي 
عمان و كويت شروع شد. در كنار كنسرت هاي برون مرزي، 
كنسرت هاي زيادي از اين استاد س��از و آواز در شهرهاي 
مختلف ايران به اجرا در آمده است كه به نام گروه كنسرت 
قافالنكوه، نام زادگاه خود را هميشه همراه داشته است. ذوق 
هنري اس��تاد بولود جوادي، تنها به موسيقي آذربايجاني 
محدود نيس��ت، ه��زاران بيت اش��عار 
ناب و پرمغز وي در قالب هاي قوش��ما، 
گرايلي، تجنيس، اوستانامه، دگيشمه، 
باياتي، قوشا بيت و... مقام شعر و ادب او 
را نيز نمايان مي كند. مراسم خاكسپاري 
عاش��يق بولود جوادي ساعت ۱۰ صبح 
روز پنجش��نبه ۵ ارديبهشت در قطعه 
هنرمندان بهش��ت زه��را)س( برگزار 

مي شود. 

كتابي از روبرت صافاريان درباره 
سينماي پاراجانف

كتاب »اين فيلمساِز شاعِر نقاِش عروسك ساِز مستندساِز 
افسانه پرداِز  شعبده باز« با عنوان فرعي »سينماي سرگئي 
پاراجانف« نوش��ته روبرت صافاريان از سوي نشر چشمه 
منتشر و راهي بازار نشر شد. اين كتاب شصتمين عنوان 
مجموعه »هنر- سينما« اس��ت كه نشر چشمه در قالب 
كتاب هاي »مطالعات س��ينمايي«اش چاپ مي كند. به 
تعبير نويس��نده كتاب، پاراجانف فيلمس��ازي ملي گرا يا 
قوم گرا بود كه به  دليل توجه به آيين ها و فرهنگ بومي مورد 
خشم مقامات شوروي قرار گرفت و زنداني شد. صافاريان 
مي گويد: براي فهم فيلم هاي اين كارگردان بايد با فرهنگ 
ارمني آشنايي داشت و دشوارفهمي آثار پاراجانف به  خاطر 
آشنا نبودن ما با نمادها و نشانه هاي فرهنگ مردمي است 
كه او از آنها مي گويد. كتاب »اين فيلمس��اِز شاعِر نقاِش 
عروسك ساِز مستندساِز افسانه پرداِز  شعبده باز«  قصد دارد 
توجه مخاطب خود را به متن فيلم هاي پاراجانف جلب و 
او را با بستر اجتماعي و تاريخي روزگار اين كارگردان آشنا 
كند. اين بستر تاثير زيادي روي شكل و شمايل فيلم هاي 

پاراجانف داشته است. 
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اينجا آتشي برپاست
من روي سقف ايس�تاده بودم و آن قدر آب باال 
آمده بود كه مي خواست چينه ديوار حياط را توي 
خودش غرق كند. سقف خانه ها مانند يك جزيره 
در محاصره آب بود. آب گل آلودي كه وحشيانه 
همه  چيز را مي بلعيد؛ درخت ها، خانه ها، كوچه ها 
و خيابان ها! تا چش�م كار مي كرد كس�ي نبود و 
فقط خانه هايي را مي ديدم كه آب تا ارتفاع دو، 
سه متري شان باال آمده بود. آب آب آب! چقدر 
خوف داشت. از باال كه نگاه مي كردم، دلم هرري 

پايين مي ريخت. 

رفتم سمت ديگر پشت بام. نگاهم روي تير بتوني چراغ 
برق ماس��يد. يك نفر از تير چراغ برق باال رفته بود. تير 
بتوني پنج، شش متر از خانه ما فاصله داشت. درست 
آن طرف خيابان بود. خوب نگاهش كردم. اصالن بود. 
خود خودش بود. از لباس هايش شناختمش. هميشه 
ش��لوار كردي و بلوز سياه مي پوشيد. دور سرش را هم 

مي تراشيد. با صداي بلند گفتم: اصالن... اصالن. 
صداي شرشر آب خيلي بلند بود. نمي شنيد.

 دوباره گفتم: اصالن... اصالن! 
اين بار ش��نيد و ب��ه طرف من س��ر چرخان��د. تا من 
 را دي��د، زد زي��ر خنده و با ص��داي بلند گف��ت: به به 

آقا معلم، تو هم اينجايي! 
گفتم: ديگه جا نبود تا اون باال؟ 

با صداي بلند جواب داد: مي دوني چطور شد آقا معلم! 
همين كه گفتن تخليه كنيد، منم دست ننه بابامو گرفتم 
و بردمشون اونجا )و به سمت ديگر شهر اشاره كرد( تا 
نشستيم ننه ام گفت س��ند و بنچاق خونه رو نياوردم، 
اين قدر گفت اين قدر گفت منم بلند شدم اومدم دنبال 
س��ند، وقتي اومدم آب تا زير زانو بود. رفتم توي خونه، 
تا من چرخي زدم و گالب به روت رفتم دست به آب و 
مي خواستم بزنم بيرون ديدم آب خيلي باال اومده، بعد 
ديگه سيل جون گرفت و منو خفت گير كرد، منم عينهو 

گربه از تير چراغ برق باال اومدم! 
گفتم: مگه شنا بلد نيستي! 

اصالن گفت:  ها بلدم، صدبار خودم از همين كشكان رد 
شدم، اما اين آب فرق مي كنه، ديدي كه گل و آب قاطي 
پاتيه، سنگينه تا بپري توي آب دست و پات سفت ميشه 

و فاتحه مع صلوات!
 زدم زير خنده و گفتم: حاال ت��ا كي مي خواي اون باال 

بموني؟!
اصالن س��ري چرخاند و اطرافش را نگاه كرد و گفت: 
ميان كمك، االنه است كه هلي كوفترا )هلي كوپترها( 

بيان.
گفتم: موبايلت باهاته؟ 

اصالن تير بتوني را با دست راست گرفته بود و با دست 
چپ جيب هاي ش��لوار كوردي اش را جوريد و گفت: 

موبايل؟ آره... باهام بود.
بعد دوب��اره از نو تمام جيب هاي��ش را جوريد و دوباره 
گفت: باهام بود، حتما يه جايي افتاده... ش��ايدم وقتي 
مي خواستم س��ند رو بيارم يادم، رفته بيارمش و توي 

خونه مونده.
گفتم: خدا كنه زودتر بيان.

اصالن دوباره سر چرخاند و اطرافش را نگاه كرد و گفت: 
ميان، االن است كه هلي كوفترا بيان!

بعد كمي ساكت ماند و ناگهان زد زير آواز. صدايش را 
انداخت توي س��رش و خواند: دايه دايه وقت جنگه... 

وقت دوسي با تفنگه...
و هي خواند و هي خواند! به طرف ديگر پشت بام رفتم و 
با خودم فكر كردم هلي كوپترها هم نيامدند هم نيامدند. 
آخرش مگر مردن نيست! بگذار اين آب هر چقدر دوست 
دارد باالتر بيايد. چه فرقي مي كند آدم تصادف كند يا 
از باالي كوه پرت ش��ود. اما ن��ه! خوب كه فكر مي كنم 
مي بينم غرق شدن بدترين نوع مرگ است. همين كه 
توي آب بيفتي انگار يك وزنه ۱۰ تني به پايت بسته اند، 
توي آب فرو مي روي. نفست ديگر باال نمي آيد، ريه هايت 

پر از آب مي ش��ود و مي ميري. تازه اين فقط يك روي 
ماجراست. من بيش��تر براي وقتي نگرانم كه جسدت 
را پيدا مي كنند. البته اگر پي��دا كنند. وقتي كه معلم 
روس��تاهاي باالي رودخانه بودم يك روز چاو افتاد كه 

شعبانعلي توي آب رفته و ديگر برنگشته. 
هنوز صداي اصالن مي آمد كه داشت مي خواند... دايه 
دايه! صدايش را توي س��رش انداخته بود و گوش��ش 

بدهكار سيل هم نبود.
 شعبانعلي دم غروبي كه گوسفند ها را از چرا برگردانده 
بود، رفته بود سري به تور ماهيگيري اش بزند، تور را هر 
صبح توي رودخانه پهن مي كرد و غروب ماهي ها را از 
تور جمع مي كرد. بهار بود و سيالب رودخانه زور گرفته 
بود. همين كه به آب مي زند ديگر بيرون نمي آيد. پسرش 
هم همراهش بود. پسرش مي آيد به روستا و توي سرش 
مي زند كه چه نشسته ايد كه باوام رو آب برد، دهاتي ها 
مي روند دنبال شعبانعلي. شب تا صبح مشعل و فانوس 
به دست طول و عرض رودخانه را مي گردند. سه شب 
و سه روز ساز و دهل كوبيدند تا رودخانه دلش به رحم 
بيايد و جنازه را پس بدهد. روز چهارم جنازه شعبانعلي 
را پيدا كردند. جنازه روي س��نگالخ ساحل رودخانه 
افتاده بود. خودم جنازه را ديدم. ماهي ها تمام پوستش 
را خورده بودند. پس��رش ش��اگردم بود. يك روز گفته 

بودم با ماهي جمله بسازيد. 
با خط كج و معوجي نوشته 
ب��ود ماهي هاي كش��كان 
پ��درم را خوردند. هنوز هم 
وقت��ي جنازه ش��عبانعلي 
يادم مي آي��د بدنم مور مور 
مي شود. روي سقف چرخي 
زدم... ص��داي اص��الن را 
شنيدم كه گفت: آقا معلم... 
آق��ا معلم... ت��و چطور گير 

افتادي؟ 
صداي��ش را باد ك��م و زياد 
مي ك��رد. گفت��م: ق��رص 
خ��وردم اص��الن، خ��واب 
موندم، نفهميدم كي گفتن 

تخليه كنيد! اصالن زد زير خنده و گفت: حاال خوبه بيدار 
شدي وگرنه اون دنيا از خواب بيدار مي شدي.

اين را گف��ت و خودش ق��اه قاه خنديد. يك گوش��ه 
نشستم و با خودم فكر كردم كه تقصير آن قرص هاي 
لعنتي بود. چند تا خوردم؟ سه تا؟ چهار تا؟ وگرنه اگر 
خوابم نمي برد من هم مثل بقيه جانم را بر مي داشتم 
و مي زدم به كوه و از آن باال به كشكان نگاه مي كردم كه 
چطور ديوانه شده! كشكان وحشي. دو روز خواب بودم. 
چهل و هشت ساعت. خوب شد سارا اينجا نبود و خانه 
مادرش ماند. حاال خودم بودم و خودم. خودم تنهايي 
مي مردم. چهار طرف خانه را آب برداشته بود. از باال به 
حياط نگاه كردم. آب روي گل هاي كاغذي را پوشانده 
و فقط سرش��اخه ها بيرون مانده بود. چه باد س��ردي 
مي آمد. آس��مان تنگ و ترش بود. تك و توك قطرات 
باران به پيشاني ام مي خورد. سردم بود. به آسمان نگاه 
كردم. ابرهاي خاكستري توي هم مي لوليدند. اصالن 
با صداي بلند گفت: بارونه آقا معلم! فقط همين رو كم 

داشتيم! بعد دوباره شروع كرد به آواز خواندن.
- بارو بارو بارونه هيييي... دست بي و دسم تا...

قطره هاي باران حاال ضرب گرفته  بودند. خيلي سردم 
بود. لرز به تنم مي كش��يد. لب بام نشستم. به اصالن و 
تير بتوني نگاه كردم. اصالن حاال مثل يك لكه سياه به 
تير بتوني چس��بيده بود و باد شلوار كردي اش را تند و 
تند تكان مي داد. به زير پايم نگاه كردم. زير پايم چقدر 
آب بود؟ چقدرش را نمي دانستم. باران تندتر و تندتر 
مي شد. سطح آب پر از حباب بود. از لبه بام بلند شدم و 
همه جا را نگاه كردم. هيچ جايي نبود تا در آن پناه بگيرم. 
اصالن دوباره با صداي بلند گفت: يكي نبود بگه آخه ننه، 
سند اين خونه زپرتي به چه دردت مي خوره! روله روله 

روله! اين  بارون امون نميده آقا معلم.
گفتم: اصالن از اون جايي كه تو هستي كس ديگه اي 

روي پشت بوم ها نيست؟ اصالن سر چرخاند و اطرافش 
را ن��گاه كرد و گفت: هيچ كس نيس��ت آقا معلم، فقط 

خودم و خودت.
باران ديگر امان��م را بريده بود. جايي نب��ود تا از باران 
فرار كن��م. بلند ش��دم و رفتم بيخ ديوار س��اختمان 
دوطبقه همس��ايه نشس��تم. زانوهايم را توي شكمم 
دادم. قطره هاي درش��ت باران از سر و رويم مي چكيد. 
از گرس��نگي دلم مالش مي رفت. ضعف داشتم. از دور 
دست صداي رعد مي آمد. رعد مي غريد. بلند و كشدار. 
سر بلند كردم و با صداي بلند گفتم: اصالااان... اصالاان... 

برق نگيردت! 
اصالن خنديد. صدايش توي باد و باران انگار مي لرزيد، 

گفت: من خودم برق مي گيرم! 
تمام لباس هايم خيس شده بود. هيچ كس توي شهر 
نمانده بود. همه فرار كرده بودند و توي كوه ها پناه گرفته  
بودند. فق��ط من مانده بودم و اين اص��الن مادر مرده. 
حتم دارم اگر بميرم، سارا به شب چهلم نكشيده لباس 
سياهش را بيرون مي آورد. از لباس سياه مي ترسيد. اگر 
لباس سياه تنش مي كرد شب تا صبح كابوس مي ديد 
و با جيغ از خواب بلند مي ش��د. توي آن لحظه به اين 
فكر مي كرد اگر غرق شوم و سارا جنازه ام را ببيند حتما 
حالش به هم مي خورد. جنازه باد كرده اي كه ماهي ها 
چش��م، لب و بين��ي اش را 
خورده اند. تمام پوست بدنم 
را خورده اند و از آن فقط يك 
تكه گوش��ت باد كرده باقي 
مانده است. خيلي سردم بود 
و حاال باران يك ريز مي باريد. 
صداي اصالن نمي آمد. سر 
بلند ك��ردم و با صداي بلند 
گفتم: اص��الن... هووووي 

اصالن! 
فقط صداي ش��ر ش��ر آب 
مي آم��د. بلندت��ر گفت��م: 
اصالن... اصالن. صدايش را 
شنيدم كه گفت:  ها... چته 

آقا معلم؟ 
گفتم: زنده اي هنوز اصالن؟

 و خودم زدم زير خنده. 
اصالن گفت: ديدي چه بارونيه آقا معلم، اين از شانس 
گند من��ه! اين باال ب��اد و بارون خيلي ش��ديده! عين 
فيلم هاي خارجي شده، من يك دزد دريايي ام! فقط يه 
طوطي كم دارم... يه جزيره مي بينم... يه جزيره مي بينم! 

و با دست به جايي در دوردست اشاره كرد!
 گفتم: نمي توني بياي پايين! اگه ۱۰، 2۰ متر شنا كني 

دستت به يكي از اون ديوارها بند ميشه! 
اصالن كه حرف مي زد صدايش را باد و باران مي لرزاند.

 اصالن گفت: سرعت آب خيلي زياده. نمي تونم! 
خيلي سردم بود. چشم هايم را بستم. سرم خيلي درد 
مي كرد. به آسمان خيره ش��دم. باد خيلي جان دارتر 
شده بود. ش��روع كردم به راه رفتن. دلم مي خواست با 

اصالن حرف بزنم!
گفتم: اصالن... اصالن... سردت نيست؟

اصالن گفت: نه! فكر كردي منم مثل خودتم! من نصف 
عمرمو توي همين كوه ها چوپوني كردم!

سرم گيج مي خورد. انگار پشت سرم خالي بود. دوباره 
رفتم و بيخ ديوار نشستم. كم كم داشت شب مي شد. باد 
و باران فش فش مي كرد. چند باري توي تاريكي باز با 

اصالن حرف زدم! نمي دانم كي خوابم گرفت. 

روز دوم
وقتي چش��م هايم را باز كردم س��پيده زده بود و چند 
گنجشك ش��اد و سرمست روي پش��ت بام جست و 
خيز مي كردند و صداي شان همه جا را گرفته بود. اول 
نمي دانستم كجا هستم. بعد صداي آب همه  چيز را به 
يادم آورد. باران قطع شده بود. روي بام هنوز خيس بود. 
تمام عضله هايم يخ كرده بود و درد توي تنم مي چرخيد. 
نشس��تم و ش��انه هايم را به ديوار تكيه دادم. آسمان 

صبحگاهي به سرخي مي زد و حاشيه ابرهايي را كه در 
مشرق بودند ارغواني كرده بود. خسته بودم يا مريض! 
نمي دانس��تم. ناخودآگاه پلك هايم روي هم مي افتاد. 
پلك هايم داغ بودند. عطش داشتم. تشنه ام بود. توي 
شكمم يك كوره بود و داشت تندتند مي سوخت. صداي 
شرشر آب خنكم مي كرد. دلم مي خواست تمام آب ها 
را بنوشم. زبانم مثل يك اسفنج تمام رطوبت دهانم را 
مكيده بود. لب هايم خشك شده بود. شقيقه هايم تير 
مي كشيد. صداي كسي را شنيدم. اصالن بود. صدايش 

را بلندتر كرد و گفت: آقا معلم... آقا معلم!
نا نداشتم. نمي توانستم از جايم بلند شوم. خود را جمع 

و جور كردم و همان طور نشسته گفتم: بگو اصالن! 
اصالن گفت: ديش��ب روي اون پش��ت ب��وم چند نفر 
بود! صداشون ميومد، با هم فرياد مي كشيدن و چراغ 
موبايالشونو روش��ن كرده بودن... منتظر هلي كوفترا 
بودن... تا قبل از روشن شدن هوا هم صداشون ميومد... 
حاال ديگه صداش��ون نمياد... يعني آب اون قدري باال 

اومده كه رفتن زير آب؟! 
حرفي ب��راي گفت��ن نداش��تم. دوباره چش��م هايم 
را بس��تم. ص��داي چي��زي مي آم��د. صداي��ي مثل 
پ��ارو زدن. بلن��د ش��دم و ب��ه لبه ب��ام رفت��م. قايق 
 بزرگ��ي توي آب ب��ود. در قاي��ق زني ايس��تاده بود و 
خيره خيره نگاهم مي ك��رد. خوب نگاه كردم، س��ارا 
بود. لباس س��فيد توري پوش��يده بود. موهاي سياه و 
بلندش را رها كرده بود و باد توي موهايش مي پيچيد. 
الي موهايش پر از غنچه مريم ب��ود. باد بوي مريم ها 
را مي آورد. كنارش يك مرد ايس��تاده بود. صورتش را 
نمي ديدم. شعبانعلي داشت پارو مي زد. باورم نمي شد. 
شعبانعلي كه چند سال پيش مرده بود و ماهي ها تمام 
بدنش را خورده بودند. به ش��عبانعلي نگاه كردم. مثل 
هميش��ه بود. ريش بلند و س��ياه داشت. صورتش هم 
س��الم بود. خودم جنازه اش را ديدم كه افتاده بود روي 
سنگالخ كنار رودخانه. نكند ديوانه شده ام. قايق داشت 
دور مي شد. وقتي به خودم آمدم. آفتاب همه جا پهن 
شده بود. آسمان صاف بود و چند تكه ابر سفيد پنبه اي 
يك گوشه اش سنجاق شده بود. آفتاب به پوست صورتم 
سك مي زد. گرسنه و تشنه بودم. ياد اصالن افتادم. سرم 
را بلند كردم. يك دمجنبانك روي بام نشسته بود و هي 
دم تكان مي داد و هي به زمين نوك مي زد. بعد كم كم به 
يكي از چاله هاي آب نزديك شد. توي چاله آب عكس 
آسمان آبي افتاده بود. دمجنبانك تند و تند حمام كرد 
و با نوك چندبار پرهايش را مرتب كرد. بعد پر زد و رفت. 
نا نداشتم بلند شوم. هر طوري بود بلند شدم. سرم گيج 
مي خورد. چند قدم جلوتر رفتم و گفتم: اصالن... اصالن! 
نشنيد. هنوز مثل يك لكه سياه به تير بتوني چسبيده 
بود. دو قدم ديگر برداشتم و دوباره مي خواستم فرياد 
بزنم و بگويم اصالن! كه ناگهان اصالن از باالي تير بتوني 
مثل يك تكه سنگ افتاد توي آب. سرعت آب خيلي 
زياد ب��ود و اصالن را با خودش برد. با ديدن اين صحنه 
سرم گيج خورد و نقش زمين شدم. از دور صداي چيزي 
مي آمد. با خودم فكر كردم شايد گرومپ گرومپ ابرها 
باشد و دوباره مي خواهد باران ببارد. داشتم مي سوختم. 
توي قايق نشسته  بودم. شعبانعلي داشت پارو مي زد. 
خوب نگاهش كردم. به من لبخند مي زد. مي خواستم 
بپرسم سارا توي قايقت بود... آن مرد... آن مرد كي بود؟ 
آنها را كجا بردي؟ اما نمي توانستم حرف بزنم. زبانم بند 
آمده بود. قايق آرام و سبك توي آب مي رفت. دوباره به 
شعبانعلي نگاه كردم. شعبانعلي نبود. اصالن داشت پارو 
مي زد. چيزي به شدت به من خورد. چندبار پشت سر 
هم. صداي گرومپ گرومپ شديدتر شده بود. ترسيدم. 
خيلي ترسيدم. چشم باز كردم و ديدم يك هلي كوپتر 
توي آس��مان باالي سرم ايس��تاده بود. يك نفر هم از 
هلي كوپتر آويزان شده بود با صداي بلند فرياد مي زد: 

مي توني بلند شي؟ مي توني؟
صداي سهمگين پره هاي هلي كوپتر خوف به دلم انداخته 
بود. زير لب با گريه گفتم: اصالن رو آب برد... اصالن افتاد 

توي كشكان! كشكان اصالن رو با خودش برد...
تقديم به مردم پلدختر و معموالن  

خبرنامه
خودم جن�ازه اش را ديدم ك�ه افتاده بود 
روي سنگالخ كنار رودخانه. نكند ديوانه 
شده ام. قايق داش�ت دور مي شد. وقتي 
به خودم آمدم. آفتاب همه جا پهن شده 
بود. آسمان صاف بود و چند تكه ابر سفيد 
پنبه اي يك گوشه اش سنجاق شده بود. 
آفت�اب به پوس�ت صورتم س�ك مي زد. 
گرسنه و تش�نه بودم. ياد اصالن افتادم. 
سرم را بلند كردم. يك دمجنبانك روي 
بام نشسته بود و هي دم تكان مي داد و هي 
به زمين نوك مي زد. بعد كم كم به يكي از 

چاله هاي آب نزديك شد.

Steve Mccurry


