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سينماادبيات 

سه ماه - به عبارتي نود شبانه روز- زمان زيادي است براي 
ماندن بين مرگ و زندگي. درس��ت ترش مي شود سه ماه 
از گردونه  زندگي خارج شدن و به  تخت  چسبيدن؛ مساله  
بغرنجي است. حاال اگر كسي كه با اين توقف دست وپنجه 
نرم مي كند، زني باشد كه حرفه اش روزنامه نگاري است، 
اين غفلت از جهان اطراف برايش هضم نشدني تر خواهد 
بود. پونه، دختر  يكي يكدانه آذر، بعد از تصادف به يك كماي 
طوالني رفته و حاال كه به زندگي برگشته، تالش مي كند 
به بهانه  اين حفره  زماني كه در زندگي اش به وجود آمده، 
آدم هاي اطرافش، چالش ها و رابطه هاي شان را بررسي كند.

»كمي مايل به سرخ« پر از كليشه هاي دوست داشتني است؛ 
خانه  باِغ قديمي بزرگ، آبا و پسر خانه زادش كه امورات خانه 
را ب��ه  عهده دارند، و خاطرات پون��ه از بازي هاي كودكي. با 
اين حال آنچه اين داستان را از ساير داستان ها متمايز مي كند 
و به آن عمق مي بخشد، نه اين كليشه ها، كه يك اتفاق خاص 
است؛ تصادفي كه به س��بب آن راوي جوان به كما مي رود. 
اين تصادف باعث مي شود كه زن  جوان رمان كه يك ازدواج 
ناموفق داشته و رابطه  جديدي را هم شروع كرده، با اين توقف 
نسبتا طوالني در مسير خود، بار ديگر به زندگي بازگردد. 
اين خواب سه ماهه او را از دنياي شلوغ و درهمي كه در آن 
مي زيسته، دور مي كند. او بعد از به  هوش  آمدن سعي دارد با 
مرور و تحليل خاطرات و با كمك خانواده و دوستانش خلئي 
را كه در ذهنش به وجود آمده، پر كند؛ او مي خواهد كه جهان 
پيرامونش را از نو بشناسد، دوستان و روابط شان را بپذيرد 
و كارهاي گذشته اش را عيب يابي كند. شخصيت  پردازي  
كاراكترها در اين رمان به گونه اي است كه هركدام به نوعي، 
در تحول فكري »پونه« -شخصيت محوري داستان- نقش 
مهمي را ايفا مي كنند. امير 
- دايي روانشناس��ي- كه از 
بيماري ارثي روان پريش��ي 
رنج مي برد، علي - همس��ر 
سابق پونه- كه يك بازيگر 
معروف تئاتر است، مهرداد 
-همكار او- كه رابطه  عاشقانه 
نصفه ونيمه اي بين ش��ان 
است، آذر - مادر چيتان پيتان 
پونه- كه زندگي اش وابسته 
به حض��ور آبا و احد اس��ت، 
ليالي شاد و شنگول، تكين و ساير شخصيت ها كه هركدام 
در جاي خود به درستي قرار گرفته اند. زاويه ديد رمان تركيبي 
اس��ت؛ ماجرا در ابتدا با زاويه ديد داناي كل شروع  مي شود 
و سپس به صورت اول- ش��خص )از زبان پونه( ادامه پيدا 
مي كند. اين ويژگي اگرچه ممكن است در فصل هاي ابتدايي 
خوشايند خواننده نباشد، ولي با پيشرفت داستان، جزيي از 
آن مي شود.  اگرچه نويسنده، داستان را در دنيايي وابسته به 
اينترنت و شبكه هاي اجتماعي روايت كرده و ديالوگ هاي 
روشنفكرانه را چاشني كار مي كند، ولي در قسمت هايي از 
متن نيز با هوشمندي، خاطرات نوستالژيكي را - از بوي  آش 
و سير و نعناع گرفته تا نوبرانه  گيالس يا حتي قاليچه هاي 
گلي و عمارت اجدادي- خلق  مي كند. آنچه  پونه در ديروز و 
امروزش و در مواجهه با ديگران جست وجو مي كند، در نهايت 
او را به دنيايي تازه مي برد؛ دنياي تازه اي كه براي به دست 
آوردنش بايد گذشته را دور بريزد: »حاال فقط به خانه  تازه ام 
فكر مي كنم؛ به پنجره ها، به كركره هاي چوبي تازه، چند 
گلدان، يك دست ميز و صندلي و كاناپه اي راحت و بزرگ، 
به گردگي��ري و تميزكاري و خريد براي يخچال... با اينكه 
وقتي برگردم تهران، جايي را دارم كه از آن خودم است؛ بكر، 

بي خاطره، نو، تازه، خوشبو.«

اشاره: اين روزها نمايشگاه »كرنش به حافظ« اداي 
دين هنرمند آلماني »گونتر اوكر« به ش�اعر نام آور 
ايراني در موزه صنعتي كرمان برپاست و تا سوم تير 
ماه ادامه دارد. نمايشگاهي كه عصر روز پنجشنبه 
پنجم ارديبهشت  ماه با حضور اوكر افتتاح شد و تا 
امروز از عالقه مندان به ادبيات و هنرهاي تجسمي 

ميزباني كرده است.
خانم ها و آقايان!

حافظ رازدار دل هاي دردمند و همراه روح هاي ش��ادمان 
است، او استاد به كارگيري ظرافت هاي زبان فارسي است، 
شعر او در كمال و پختگي معنا و درنهايت ظرافت الفاظ است.

حافظ صرفا شاعر بزرگ ايران نيست، او معجزه ادب فارسي 
اس��ت. هر ايراني بخشي از خويش را در حافظ بازمي يابد و 
با او زواياي نامكش��وفي از خاطره اش را كشف مي كند. در 
شعر حافظ پيوند رمزآلودي است كه همه كس را مخاطب 
همدل، رازدار و همنواي خويشتن مي بيند از زميني ترين تا 
معنوي ترين مخاطبان. گونتر اوكر كه از 14 سالگي به واسطه 
تقارن و همزماني با جنگ جهاني دوم با تك تك سلول هاي 
بدنش دردهاي انساني را تجربه كرده و در طول سپري شدن 
عمر پرثمرش با تن دادن به مهاجرت و تحصيالت آكادميك 
و تدريس در دانشگاه ها و خلق آثار هنري بي شمار و بي همتا 
كه در نوع خود بي نظيرند و او را به هنرمندي بين المللي با 
آثار نماد صلح و ممنوعيت خشم معرفي مي كنند با محتواي 
روشنفكري عميقش و فلسفه هنرش تعامل محكم جسم و 

روح را در آثارش به نمايش مي گذارد.
اوكر كه هن��ر با زندگي اش تنيده ش��ده ب��ه دليل عالقه 
شگرفش به فرهنگ هاي ملل مختلف و سفر به اقصا نقاط 
جهان از جمله ايران با حافظ و اشعار او آشنا مي شود. او در 
اشعار حافظ مضامين عاشقانه و عارفانه را درمي يابد و با آنها 
ارتباط تنگاتنگ پيدا مي كند. او با رسوخ به نمادهايي كه از 
شعر حافظ تراوش مي شود همنوايي با او را تجربه مي كند 
كه حاصلش حال عرفاني ويژه اي اس��ت. او پيوندي نهاني 
و غيبي با حافظ برقرار مي كند و در آثاري كه امروز ش��ما 
سروران گرامي در افتتاحيه نمايشگاه اين هنرمند برجسته 
با نام كرنش به حافظ مي بينيد به نمايش درآمده و در آخر 
جمله اي در وصف اين آثار از زبان خودش كه مي گويد: در 
خلق اين آثار نزديكي عشق به احساسات انساني و آزادي 

شاعرانه حافظ است كه من به صورت نقاشي خلق كردم.

بخش مهم��ي از موفقيت و كاميابي س��ي و هفتمين 
جشنواره جهاني فيلم فجر به اعتبار و جايگاه سينماي 
ايران در جهان برمي گردد. برگزاري جشنواره فيلم در 
كش��وري كه حضوري موفق در جشنواره هاي معتبر 
بين المللي دارد و سينماگران آن ده ها جايزه و عنوان 
برتر س��ينمايي را از آن خود كرده ان��د، همواره براي 
فيلمسازان كش��ورهاي اروپايي، آسيايي، آفريقايي و 
امريكايي جذاب و كنجكاوبرانگيز اس��ت. فيلمسازان 
خارجي با وجود آگاهي از محدوديت ها و قوانين خاص 
جشنواره جهاني فيلم فجر و همين طور آگاهي از عواقب 
سفر به ايران، در جشنواره حضوري پررنگ داشتند و 

آثارشان را با اشتياق به نمايش درآوردند.
فرصتي براي شناخت

فيلم هايي كه در جشنواره جهاني فيلم فجر به نمايش 
درآمدند فارغ از ساختار و محتواي كيفي آنها به لحاظ 
زيبايي شناسي و انتخاب لوكيشن نيز حايزاهميت بودند. 
فيلمسازان در كنار روايت داستان؛ زيبايي ها، توانايي ها 
و جذابيت هاي كشورش��ان را در پس زمينه فيلم ها به 
رخ كشيدند و از فرصت اكران فيلم براي تزايد شناخت 
تماش��اگران از فرهنگ و جغرافياي سرزمين ش��ان 
به درستي بهره گرفتند. فيلمسازان به خوبي مي دانند 
مخاطبان با تماشاي فيلم ها به فرهنگ و تمدن كشور 
سازنده عالقه پيدا مي كنند يا دل زده مي شوند، بنابراين 
هنگام ساخت، داستان يا موقعيتي را به تصوير مي كشند 
كه جنب��ه دراماتي��ك دارد و فرهن��گ و زيبايي هاي 
سرزمين مادري شان را محو يا ويرانه جلوه نمي دهند، در 
اين زمينه مي توان از فيلم هاي »25 كيلومتر بر ساعت« 
)آلمان(، »جوئل« )آرژانتين(، »من برگشتم« )ايتاليا(، 
»آهنگ درخت« )قرقيزستان و روس��يه( و... نام برد. 
تماشاي فيلم هاي ايراني با حضور تماشاگران خارجي در 
جشنواره جهاني فيلم فجر تجربه جالب و شوق انگيزي 
است؛ انسان از تماش��اي فيلم هاي هنرمندان كشور 
احساس افتخار و سربلندي مي كند و گاهي نيز احساس 
سرشكستگي و اين سوال در ذهنش شكل مي گيرد به 
راستي مخاطب بين المللي با تماشاي فيلم هاي ايراني 
چه شناخت و برداشتي از ايران و ايرانيان پيدا مي كند؟!

نهادهاي ايستاده در سايه
جشنواره جهاني فيلم فجر سال هاست بستري فراهم 
كرده ت��ا س��ينماگران و س��ازمان ها و مراكز متعدد 
فرهنگي و هنري كشور با توليد فيلم هاي كوتاه، بلند يا 
مستند در اين رويداد سينمايي شركت كنند و با آثار 
خارجي به رقابت بپردازند. برخي س��ينماگران از اين 
فرصت گرانبها به شايستگي بهره مي برند و براي حضور 
موفق در جش��نواره ساالنه برنامه ريزي و ممارست به 
خرج مي دهند. برخي ديگر به جاي توليد فيلم و عرضه 
توانايي ها و قابليت هاي هنري ش��ان، به جش��نواره و 
متوليان آن هجمه وارد مي س��ازند و به جشنواره اي 
كه به مناس��بت س��الروز پيروزي انقالب ملت ايران 
برگزار مي شود به بهانه نقد خدشه وارد مي كنند. اين 
عده سال هاس��ت با فرار رو به جلو قص��ور و كم كاري 
مراكز و س��ازمان هاي مس��وول در حوزه فرهنگي و 
اجتماعي را با حمله ب��ه هنرمندان جبران مي كنند. 
عده اي كه ب��ا رديف كردن واژه هاي��ي پرطمطراق و 
اصطالحا آرماني، از جشنواره و سينماگران كه با انواع 
محدوديت ها مواجهند انتظار معجزه دارند و جبران 
همه عقب افتادگ��ي و مصايب فرهنگي كش��ور را از 
متوليان جشنواره جهاني فيلم فجر مطالبه مي كنند. 
ش��يزو كوتس��ويا، مدير بنياد خيري��ه MOCT در 
سي وهفتمين جشنواره جهاني فيلم فجر گفت: »مردم 
ژاپن اطالعات زيادي در مورد جنگ ايران ندارند، در 
حالي كه مردم ايران همه از بمباران اتمي هيروشيما 
مطلع هستند. من بعد از اينكه با جانبازان شيميايي 
ايراني آشنا شدم، از س��ال 2010 به بعد هر سال 10 
نفر از آنها را در مراس��م س��الگرد بمباران هيروشيما 
دعوت مي كنم.« س��خنان شيزوكوتسويا گوياي اين 
حقيقت تلخ است كه مراكز متعدد فرهنگي و مدعي 
در حوزه دفاع مق��دس و نيز رس��انه هاي پرتعدادي 
كه س��ند دف��اع از ارزش ه��ا را تنها به نام خودش��ان 
ثبت كرده اند، نتوانس��ته اند پس از چهار دهه فعاليت 
فرهنگي و هنري، حقاني��ت و مظلوميت مجروحان 
 ش��يميايي جنگ تحميلي را به دني��ا منتقل كنند. 
به ياد داشته باشيم جشنواره هاي فيلم، محفل مناسبي 
براي ارزيابي عملك��رد نهاده��اي فرهنگي و هنري 
است كه از بودجه عمومي كش��ور ارتزاق مي كنند و 

جشنواره ها كارايي آنان را بازتاب مي دهند.
در آينه جشنواره

با وجود گس��ترش دامن��ه تهدي��دات و تحريم هاي 
كاخ س��فيد عليه ملت ايران سي وهفتمين جشنواره 
جهاني فيلم فجر با ش��ركت پرشور فيلمسازان ايراني 
و 163 فيلم از 64 كش��ور جهان و 28 اس��تاد داخلي 
و خارجي س��ينما از جمله پل ش��ريدر، نويس��نده و 
كارگردان مش��هور هاليوودي در تهران برگزار ش��د. 
جشنواره با نمايش منتخبي از فيلم هاي دهه شصت و 
فيلم هاي »23 نفر«، »شبي كه ماه كامل شد«، »متري 
 شيش و نيم« بخشي از توانايي هاي سينماگران ايران در 
40 سال گذش��ته را به نمايش گذاشت و سينماگران 
و داوران خارجي را با پتانسيل هاي كم نظير فرهنگي 
ايران آشنا كرد. با ارزيابي وجوه مختلف سي وهفتمين 
جش��نواره جهاني فيلم فجر مي توان ب��ا افتخار به آن 
نمره قبولي داد و به برگزاركنندگان آن دست مريزاد 
گفت و از متوليان جشنواره خواس��ت  براي معرفي و 
شناس��اندن فرهنگ و تمدن ايران كهن، گفت وگوي 
منتقدان ايراني و فيلمسازان خارجي، ارتباط سينمايي 
با كشورهاي همسايه، ترغيب مراكز فرهنگي هنري 
كشوري و لشكري براي حضور سينمايي در جشنواره، 
تعميق و گسترش فعاليت هاي سينمايي با كشورها 
و جش��نواره هاي معتبر دني��ا، تعامل هي��ات داوران 
بين االديان )سازمان سيگنيس( با مراكز ديني كشور، 
بهره برداري از نظرات داوران و ميهمانان خارجي درباره 

سينماي ايران و... بيشتر برنامه ريزي و تالش كنند.

نگاهي به رمان »كمي مايل به سرخ« 
طرحي نو درانداز

 حاصل عشق و عرفان

نگاهي به سي وهفتمين جشنواره جهاني 
فيلم فجر

سيماي سيمرغ جهاني

قصه

- كو؟ ماريا كجاست؟ كجا قايمش كرديد؟ 
ِگل چكمه هاي بلند و مش��كي قزاق س��واره، وسط 
سينه ام رد انداخت و هلم داد به ديرك چوبي ايوان. 
با اس��ب درآمد روي حصير ايوان و پ��رده پنجره را 

پس زد.
صداي چق چق از پشت پرده بلند بود. عمار توي اتاق 
نشسته بود و سنگ هاي مسافرش را به هم مي كوبيد. 
قزاق روس آمد سمتم. از روي اسب خم شد و به يقه ام 
چنگ انداخت. گفت:»اگر پيدايش كنم بد مي بينيد، 
مي دانم كه در اين روس��تا خيلي ها را درمان كرده، 

ماريا براي ما خيلي مهم است.«
تو را مي گفت مريم. چشم هايش را ريز كرد و انگشت 
اش��اره اش را در هوا تكان داد. دهنه اسب را كشيد و 
به يورتمه رفت. پنج قزاق ديگر هم  پش��ت س��رش. 

دورتادور روستا را خاك گرفت.
آق بابا گفت:»ق��ال قضيه را بكنيم تا ماجرا بيخ پيدا 
نكرده. كل روس��تا شاكي ش��ده اند كه به يك دختر 
غريبه در منزلمان جا داده ايم. حق  دارند وهلل! پس��ر 

جوان دارند و آبرو.«
بعد به من نگاه كرد.

يادت هس��ت. سراس��يمه آمدي توي حياط و عمار 
را گذاشتي روي حصير. س��رفه كرد و آب از دماغ و 
دهنش بيرون ريخت. باز به هواي سنگ هاي مسافر 

زده بود به قيزل چاي )رودخانه( و رفته بود زير آب. 
دست روي س��ينه اش گذاشتي و فش��ارش دادي. 
آب ف��رو رفته ريه ها و مع��ده اش را پس داد بيرون و 
پلك هايش تكان خورد. آق باب��ا به خودش آمد و با 
يك استغفراهلل سرش را انداخت پايين و گفت: اين 

كيه؟ از كجا آمده اين اجنبي؟ 
بريده  بريده گفتي: ك ...مكم كنيد...دن دنبالم!

آق باب��ا كلثوم را ص��دا زد. برق موه��اي طاليي ات 
چش��م هايم را گره  زده بود به تو. نمي توانستم سرم 

را پايين بيندازم . 
كلثوم دويد و چادرنماز س��فيدش را انداخت روي 

سرت و با خودش برد توي اتاق. 
مريم روس. از اس��مت خوش��م آم��د. حرف هايت 
را مي فهمي��د؛ ام��ا لهج��ه ات ف��رق داش��ت، مثل 
چهره ات خاص و گيرا بود. گفته بودي از سوادخانه 
 برمي گشتي كه مادرت پنهاني پشت گاري فراريت 
داده. از سوراخ تنگي كه راه نفست بوده، ديده اي كه 

از مرز رد شده اند. از ترس سر فرصت پياده شده اي و 
پا گذاشته اي به فرار. نوار پهن قيزل چاي را گرفته اي 
و حركت كرده اي. نزديكي روستا عمار را ديده اي كه 
افتاده در آب و دست وپا مي زند. هر كس تو را با عمار 

در روستا ديده اشاره  كرده سمت خانه ما.
حرفت دهان  به  دهان توي روستا چرخيد.

- اين اجنبي از همون روس هاي كثيِف. نمي بينيد 
چ��ه باليي س��ر كش��ورمون آوردن، مملكتمون تو 
قحط��ي داره ميمي��ره اونوقت بايد گن��دم بديم به 
قزاق ها تا جونمون رو نگيرن. بايد از روستا بيرونش 

كنيد.
از حرف ه��اي صب��ح ات فهميدم خبره��ا به گوش 
خودت هم رس��يده بود. دل پيچه گرفته ام از هضم 
حرف هايت. از خانه  درآمدم به آخور س��ر بزنم. پرده 
اتاقت را كنار زدي. صدايم كردي. دلم هري ريخت. 
كنارم ايستادي و با التماس گفتي:»شما رو به مسيح 
نذاريد من به دس��ت روس ها بيفت��م. اونا من رو هم 

مثل پدرم ميكشن.« 
گلويم خشك  شده بود. سر تكان دادم كه چرا؟

- پدرم بلشويك بود؛ مخالف روس ها و كاراشون. يك 
روز غروب به زور وارد خونمون ش��دند و يك گلوله 

خالي كردن تو مغزش.
هق ه��ق مي زن��ي و صورت��ت را توي دس��ت هايت 
مي گيري. آقا س��هراب! خواه��ش مي كنم، كمكم 

كنيد. نذاريد منو از روستا بيرون كنن.
آق بابا مي گويد: قال قضيه را بكنيم تا ماجرا بيخ پيدا 

نكرده. نگاه مي كند به من.
- ُسراب! آبرو مثل يخ ميمونه. كم كم آب مي ره، آب 
رفته رو هم نميشه برگردوند. مريم به ما پناه آورده. 
مرام ما نيست به روس ها بگيم اينجاست. همين  طور 

هم كه نميشه بمونه.
نفسش را بلند بيرون داد.

- عمار ه��م بهش عادت ك��رده. توأم ك��ه تنهايي. 
نمي دونم دلت چي ميگه اما به ريش سفيد من مريم 
و قبول كن كه محرمت بش��ه. حرف ه��اي مردمم 

تموم بشه.
قلبم ضربان مي گيرد. چشم هايم قفل  شده به دهان 

آق بابا كه حرف دلم را گفت و راحتم كرد.

قرآن را باالي سرمان مي گيرند. پرده خانه ام را كنار 
مي زنند. راهي مان مي كنند توي خانه من و عمار و 
اكرم. اكرم خدا بيامرز! سرزايي عمار رفت. حاال شده 

خانه من و تو و عمار!
س��گ ها عو عو مي كنند. اس��ب ها شيهه مي كشند. 
قزاق ه��ا گوس��فندها را از آغل بيرون مي كش��ند. 
كيسه هاي گندم را از انبار غنيمت مي برند. كيسه ها 
گير مي كنند به سنگ ها و پاره مي شوند. همان  طور 

مي بندند به زين اسب ها. 
قزاق داد مي زند: كس��ي توي خانه ها نماند. بياييد 

بيرون همه!
يكه��و تپانچه را مي گيرد س��مت عم��ار و رو به من 

مي گويد: دكتر ماريا پيدا نشد؟
پوزخنده مسخره اي گوشه لبش را كش مي دهد. 

مي گويد: چط��ور توي روس��تا آمده ول��ي اثري از 
خودش نيست؟

عصبان��ي مي گويد: ت��ا دكتر ماريا، دخت��ر روس را 
تحويل ندهيد اين پسرك پيش ما مي ماند. 

مي دوم جلو تپانچه مي چرخد سمتم. آق بابا بازويم 
را مي چس��بد. عمار را مي نش��انند روي اسب. عمار 
گريه مي كند. افس��ار اسب هايش��ان را مي گيرند و 

مي روند.
پشت سرش��ان مي دوم. دور مي شوند. داد و فريادم 

در گلويم مي شكند. دست هايم را مشت مي كنم.
آق بابا مي گويد وقتي نبوديم چن��د باري آمده اند، 
كتاب هايت را ديدند، فهميده اند كه در اين خانه اي 
مريم. نگاه مي كنم به توري پنجره. مگس ها و پشه ها 
مي خورند به ت��وري و برمي گردند. مي گويي: »زياد 

فكر نكن خودم درستش مي كنم.«

نگاه مي كنم ب��ه كتاب هاي قط��ورت، خط به خط 
هم بگردي دواي درد من را ننوش��ته اند. مي گويم: 
»تو نرو مريم، تو دكتر روستا شدي. آق بابا خودش 

مي داند چه كند.«
مي نش��يني كنارم و س��رت را تكيه مي دهي به كپه 

رخت ها. مي چرخي سمتم.
-آق بابا خودش را توي دردس��ر نيندازد يك  چيزي 

است بين من و قزاق هاي روس.
ولي عمار وس��ط ماجراي شما بود. با آن سنگ هاي 

كوچك و درشتش، با آن سنگ هاي مسافرش.
- آق باب��ا گفت:»گلي��ن را بب��ر پاب��وس آق��ا و بعد 
زندگي ات را شروع كن. اين  طورها هم نيست، خدا 

را مي شناسد.«
رفتني هر چقدر گفتم چادر سر كن، قبول نكردي. 
تره موهاي طاليي ات از زير روسري كوچك و نازكت 
بي��رون ريخته و صورت روش��ن و چش��م هاي آبي 
تيره ات را ق��اب گرفته بود. مردم چپ چپ نگاهمان 
مي كردند و پچ پچه ها و حرف هاي درگوشي ش��ان 

شروع مي شد.
ورودي حرم روي چرخ دستي چادرنمازهاي آماده 
مي فروختن��د. يكي را برايت انتخ��اب كردم. با گل 
نرگسي هاي كوچك و درش��ت. نگاهت مانده روي 
گنب��د و برقي كه زي��ر نور آفتاب داش��ت. از صحن 

عتيق وارد شديم. 
شانه به شانه ام ايستادي. دست روي سينه داشتم و 
زيارت نامه مي خواندم. با تعجب س��ر مي چرخاندي 
به اطراف و بع��د دوباره به من ك��ه دارم زيارت نامه 

مي خواندم. 
چادر هي از سرت سر مي خورد. چشم هايت را بستي 
و صليب كش��يدي و مثل زير لب گفتي: پدر، پسر، 

روح القدس.
بو كشيدي. بوي خنك عطر توي فضاي حرم پيچيده 
بود. موهاي لختت را دادي زير چادر. رفتيم س��مت 

مسجد گوهرشاد. نگاه كردي به گنبد فيروزه اش. 
گفتم: اينجا مسجد خانم است. همسر شاهرخ ميرزا. 
نذر خان��م بوده ك��ه زير س��ايه حرم امام مس��جد 
ساخته بشه. زن با حجب و حيايي بوده. آن  طور كه 
مي گويند: كارگر جواني عاشق خانم شده بود، خانم 
ش��رط طالقش را 40 روز عبادت كارگر جوان توي 
مهراب نيمه كاره مس��جد گذاش��ته بود. ولي جوان 
بعد از 40 روز به عشق خدا رسيد و خانم را رها كرد.
گفتي: خانم عمدا اين قرار را گذاشته بود مگر نه؟ 

چادرت را جلوتر كشيدي. به نماز ايستادم از كنارم 
بلند ش��دي و رفتي. نگرانت شدم. نمازم را زود تمام 

كردم و دنبالت گشتم. نبودي.
كنار حوض ايس��تاده ب��ودي. عمار هم خم  ش��ده 
ت��وي حوض و با آب  بازي مي كرد. نگاهت كش��يده 
به گلدس��ته ها. ب��ه كبوترهايي كه دور بيرق س��بز 
مي چرخيدند. اش��ك صورتت را خي��س كرده بود. 
دويدم س��متت. به آس��مان نگاه ك��ردي و گفتي: 
»دلم انگار ش��ده يه... آدم اينجا دلش تو س��ينه اش 

جا نمي گيره.«
چشم هايت را بستي و لبخند زدي.

- توي اي��ن پنج ماهي ك��ه فرار ك��ردم انقدر آروم 
نبودم. ببين آسمون اينجا همش نوره حتي حاال كه 

خورشيد غروب كرده.
خيس��ي چش��م هايت را با پر چادر گرفت��ي. موقع 

خداحافظي، نمي توانستي دل بكني.
گوشه چادرت را مي چسبد و مي كشدت. دست هايم 
را مش��ت كرده ام، كبوترها از كاس��ه دس��تم گندم 
برمي دارند. نگران س��ر مي چرخان��ي به اطراف بعد 
دوباره به من، به دست هايم كه سر كبوتري را نوازش 
مي كنم. عمار را مي بينم ك��ه با كبوترها خيلي از ما 

دور شده، مي گويم جايي نرو. مي دوم سمت عمار.
باد مي وزد، گوش��ه چ��ادرت را انگار مي چس��بد و 

مي كشدت و با خود مي برد تو را. 
گل هاي بزرگ و ش��فاف چادرت كوچك مي شوند. 
آنقدر ريز كه مثل نقطه هاي طاليي مي مانند. رهايت 

نمي كنم ولي اي��ن جانورهاي طاليي م��را به خود 
گره  زده اند. دور مي ش��وي و كوچك تر ولي سايه ات 
بلندتر و كش��يده تر، س��ايه به ش��انه ام ايستاده اي. 
ش��ده اي نقطه اي از نور طاليي امام رضا همه را شفا 
مي دهي اما من! اينجا هم تو را مي برند. از دس��تت 
عصباني مي ش��وم. همان  جا كه گفته بودم بايستي 
نيستي. چرا گفتم جايي نرو، رفتي؟ چقدر گفتم تو 
نرو مريم آق بابا خودش مي داند چه كند! با دس��ت 

اشاره مي كني هيس! صداي نقاره هارو گوش كن.
يكهو از خ��واب مي پرم. پاهايم گزگ��ز مي كنند. به 
خواب  رفته اند. دردش��ان هم به خواب  رفته. پاهايم 
را گرفته ان��د، بس��ته اند به تنم با پارچه س��فيد. هوا 

گرگ وميش است.
اسب شيهه كشيد. صداي سم هايش هواي مه آلود 
و خواب آلود روس��تا را دورتادور شكست. نگاهم به 
 جاي خالي تو افتاد. چشم هايم پر شد از جاي خالي 
تو. كتاب هايت گوش��ه خانه  مانده. آق بابا دانه هاي 
تسبيح را دست  به دست كرد و گفت: تا نفهميده اند 
مريم گلين ما بوده، كتاب ها را نيست و نابود كن. كل 
خانه را زيرورو مي كنم، چادر گل نرگسي ات نيست. 
برده اي. رفتم قيزيل چاي تا كتاب هايت را بدهم به 

آب شايد برسد به سقاخانه آقا.
يك  بار پرسيدي: سهراب! واقعا اين رود مي رسه به 

سقاخونه حرم؟
گفتم: م��ردم هم چي��ن اعتقادي دارن. ش��ايد هم 

مي رسه.
خنديدي و گفتي: كاش بش��ه يه روز دنبالش برم و 

ببينم حرف مردم چقدر درسته.
پهناي قيزيل چاي زياد مي شود. مي دوم دنبالش هي 
از من دور مي شود. دستم را مي اندازم باريكه اي از آن 
را مي گيرم. سنگ هاي مسافر مي دوند سمتم. درد از 
كف پاهايم مثل چشمه مي جوشد تا قلبم. احساس 
مي كنم آب پاهايم را از تنم جدا كرده و پاهايم زودتر 

از من مي دوند توي آب. 
چشم هايم دودو مي زنند. وس��ط آب تو را مي بينم، 
نوار پهن قيزل چاي را گرفته اي و مي روي. مي گويي 
»رضا به رضاي خدا سهراب. ته اين چاي مي رسد به 
خراسان.« سكسكه مي گيرم و صداي سكسكه توي 
خواب  و بيداريم كشيده مي شود. از آن خواب ها كه 
مي دانم، بيدارم و از آن بيداري ها كه مي دانم، خوابم. 

عمار برگشته
. با سنگ هايش ور مي رود. الغر شده.
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پنجشنبه 19  ارديبهشت  1398،  3 رمضان 1440،  9  مه  2019،  سال شانزد                        هم، شماره 4362

قصه اي كه ما را مي برد به سال ها پيش، سال روس ها، سال اشغال ايران 

تهاينرودبهجايينميرسد

تجسمي

زهرا  علي پور

محمد   ايران دوست

افشين   درمبخش 

موه�اي لخت�ت را دادي زي�ر چ�ادر. رفتيم 
سمت مسجد گوهرشاد. نگاه كردي به گنبد 
فيروزه اش.  گفتم: اينجا مسجد خانم است. 
همسر ش�اهرخ ميرزا. نذر خانم بوده كه زير 
س�ايه حرم امام مسجد ساخته بش�ه. زن با 
حجب و حيايي ب�وده. آن  طور كه مي گويند: 
كارگر جواني عاش�ق خانم ش�ده بود، خانم 
ش�رط طالقش را 40 روز عبادت كارگر جوان 
توي مهراب نيمه كاره مس�جد گذاشته بود. 
ولي جوان بعد از 40 روز به عشق خدا رسيد و 
خانم را رها كرد. گفتي: خانم عمدا اين قرار را 

گذاشته بود مگر نه؟ 
چادرت را جلوتر كشيدي. به نماز ايستادم از 
كنارم بلند شدي و رفتي. نگرانت شدم. نمازم 

را زود تمام كردم و دنبالت گشتم. نبودي.

آق بابا مي گويد: قال قضيه را بكنيم تا ماجرا 
بيخ پيدا نكرده. نگاه مي كند به من.

- ُس�راب! آبرو مثل يخ ميمونه. كم كم آب 
مي ره، آب رفته رو هم نميش�ه برگردوند. 
مريم به م�ا پناه آورده. مرام ما نيس�ت به 
روس ها بگيم اينجاست. همين  طور هم كه 

نميشه بمونه.
نفسش را بلند بيرون داد.

- عم�ار هم بهش ع�ادت ك�رده. توأم كه 
تنهاي�ي. نمي دون�م دلت چ�ي ميگه اما 
به ريش س�فيد من مريم و قب�ول كن كه 
محرمت بشه. حرف هاي مردمم تموم بشه.
قلبم ضرب�ان مي گيرد. چش�م هايم قفل 
 شده به دهان آق بابا كه حرف دلم را گفت 

و راحتم كرد.


