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علي چنگيزي :مرد گفت« :دلم براي خودم تنگ ش��ده .جدي ميگم ».صدايش كه به غرغر تنبوس��ه راه آب
ميمانست تو هال پيچيد .روي كاناپه دراز به دراز افتاده بود و به تبليغ تلويزيوني شامپو تخممرغي خيره شده
بود .زنش گفت« :منم ».مرد كانال تلويزيون را عوض كرد و گفت« :چرا اينجور شد؟» زن گفت« :نميدونم».
مرد بهش نگاه كرد و فكر كرد« :زنم ديگه قشنگ نيست .چرا هيچوقت شبيه يكي از اين دخترهايي كه تبليغ

چاپ اول ـ داستان

طرابرزن ،جبيل و بيروت
پس از اين ش��هر همچنان بر
طرف دري��ا روي س��وي جنوب.
به يك فرس��نگي حص��اري ديدم
ك��ه آن را قلم��ون ميگفتن��د،
چش��مهاي آب اندرون آن بود .از
آنجا برفتم به ش��هر طرابرزن و از
طرابلس تا آنجا پنج فرسنگ بود.
نو از آنجا به ش��هر جبيل رسيديم
و آن ش��هري اس��ت مثلث چنان
كه يك گوش��ه آن به درياس��ت،
و گرد وي ديواري كش��يده بسيار
بلند و حصين ،و همه گرد ش��هر
درختان خرما و ديگر درختهاي
گرمس��يري .كودكي را ديدم گلي
س��رخ و يكي سپيد تازه در دست
داشت و آن روز پنجم اسفندارمذ
ماه قديم سال بر چهارصد و پانزده
از تاري��خ عجم .و از آنجا به ش��هر
بيروت رس��يديم .طاقي س��نگين
دي��دم چنان كه راه ب��ه ميان آن
طاق بي��رون ميرف��ت ،باالي آن
طاق پنجاه گ��ز تقديم كردم ،و از
جوانب او تختهس��نگهاي سفيد
برآورده چنانكه هر س��نگي از آن
زيادت از هزار م��ن بود ،و اين بنا
را از خش��ت به مقداري بيست گز
جهد در آغ��وش دو مرد گنجد ،و
بر س��ر اين س��تونها طاقها زده
اس��ت به دو جانب همه از سنگ
مهن��دم چنانكه هيچ گ��چ و گل
در اين ميان نيس��ت ،و بعد از آن
طاقي عظيم ب��ر باالي آن طاقها
به ميانه راست ساختهاند به باالي
پنجاه ارش ،و هر تخته س��نگي را
كه در آن طاق بر نهاده اس��ت هر
يكي را هش��ت ارش قياس كردم
در طول و در عرض چهار ارش كه
هر ي��ك از آن تخمينا هفت هزار
من باشد ف و اطن همه سنگها
را كندهكاري و نقاشي خوب كرده
چنان ك��ه در چوب بدان نيكويي
كم كنند ،و ج��ز اين طاقي بناي
ديگر نمانده اس��ت ب��دان حوالي.
پرس��يدم كه اين چه جاي اس��ت
گفتن��د كه ش��نيدهايم ك��ه اين
در ب��اغ فرعون بوده اس��ت و بس
قديم اس��ت ،و هم��ه صحراي آن
ناحيت س��تونهاي رخام است و
سرستونها و تن س��تونها همه
رخ��ام منق��وش م��دور و مربع و
مس��دس و مثمن و سنگ عظيم
صلب كه آهن بر آن كار نميكند
و بدان حوالي هيچ جاي كوهي نه
كه گمان افتد كه از آنجا بريدهاند
و س��نگي ديگر همچ��و معجوني
مينم��ود آن چنانكه س��نگهاي
ديگر مس��خر آه��ن ب��ود .و اندر
نواحي ش��ام پانصد هزار ستون يا
سر ستون و تن بيش افتاده است
كه هيچ آفري��ده نداند كه آن چه
بوده است يا از كجا آوردهاند.
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خيلينيستيخسرو

سفرنامه  6ناصرخسرو
بخش  22تا 23
عرقه ،طرابلس و مردمان
شيعهاش
و در مي��ان ش��هر مس��جدي
آدينه عظيم پاكيزه و نيكو آراسته
و حصين ،و در س��احت مس��جد
قب��هاي ب��زرگ س��اخته و در زير
قبه حوضي اس��ت از رخ��ام و در
ميان��ش فواره برنجي��ن و در بازار
مشرعهاي ساخته است كه به پنج
نايژه آب بس��يار بيرون ميآيد كه
مردم برميگيرند و فاضل بر زمين
ميگذرد و به دريا ميرود و گفتند
كه بيس��ت هزار مرد در اين شهر
است ،و سواد و روستاقهاي بسيار
دارد ،و آنجا كاغذ نيكو سازند مثل
كاغذ س��مرقندي بل بهتر ،و اين
شهر تعلق به سلطان مصر داشت،
گفتند سبب آنكه وقتي لشكري از
كافر روم آمده بود و اين مسلمانان
ب��ه آن لش��كر جن��گ كردن��د و
آن لش��كر را قهر كردند س��لطان
مصر خراج از آن ش��هر برداش��ت
و هميشه لش��كري از آن سلطان
آنجا نشس��ته باش��د و ساالري بر
س��ر آن لشكر تا شهر را از دشمن
نگاه دارند ،و باجگاهي اس��ت آنجا
كه كش��تيهايي كه از اطراف روم
و فرن��گ و اندل��س و مغرب بيايد
عش��ر به س��لطان دهند ،و ارزاق
لشكر از آن باشد ،و سلطان را آنجا
كشتيها باشد كه به روم و سقيله
و مغ��رب روند و تج��ارت كنند ،و
مردم اين شهر همه شيعه باشند،
و ش��يعه به هر بالد مساجد نيكو
ساختهاند .در آنجا خانهها ساخته
بر مثال رباطها اما كس��ي در آنجا
مق��ام نميكن��د و آن را مش��هد
خوانند و از بيرون ش��هر طرابلس
هيچ خانه نيس��ت مگر مشهد دو
سه چنان كه ذكر رفت.

ي خودش را برانداز كرد .دستي به شكم بزرگ پشمالوش كشيد.
ش��امپو ميكنند نبوده ».بلند ش��د .تو آينه قد 
بلند گفت« :ريخت يه گالبي پشمالو رو پيدا كردم».
زنش كه داشت ادا و اطوارش را جلوي آيينه تماشا ميكرد آرام گفت« :بچه شدي؟»
مرد گفت« :نه .فقط يه ذره دلم واسه خودم تنگ شده».

ميگوي��د هوا بيش��تر وقته��ا ابري
است .ميگويد دلش ميگيرد از اينهمه
تاريك��ي و اينهم��ه خيس��ي ،توي اين
شهر كوچك .ميگويد دلش تنگ شده.
پيرمرد جلويي نگاه��م ميكند .صورت
چروكيدهاش را پشت دستهايم پنهان
ميكنم .گوش��ي توي دس��تم ميلرزد.
س��رم را به شيش��ه ميچسبانم و گوش
ميدهم .انگار توي گوش من اس��ت كه
صداي مادر خيس ميشود و انگار صورت
من است كه چسبيده به شيشههايي كه
پشتش باران خورده و آن دورترها ،انگار
منم كه كنار موجهايي كه هي ميروند
و ميآين��د و صدا ميكنن��د راه ميروم.
به شماره نگاه ميكنم .اتوبوس ميلرزد.
پيرمرد چشمهايش را ميمالد .انگار كه
شهر كوچكي باشد با شمارهاي خالصه.
ان��گار توي آن ش��هر ه��م آدمها خيلي
كم باش��ند و راه بروند و اتوبوس س��وار
شوند .انگار آنجا توي آن شهر هم آدمها
خيلي نباش��ند .ميگويد خسرو هر روز
پالتوي��ش را برم��يدارد و با چند پاكت
س��يگار ميرود كنار س��احل .ميگويد
نزديك اس��ت .ميگويد از اينجا كه من
نشس��تهام ،ميبينمش ك��ه چطور يك
مس��ير چندمت��ري را عقبجلو ميكند
و ت��وي موجه��ا تف ميكن��د .ميگويد
بهخاطر سينهاش است .ميگويد خيلي
ميكش��د .نگران��ش اس��ت« .حي��ف از
جوانياش ».اين را ميگويد.
ايس��تگاه آخر! رانن��ده فرياد ميزند.
پيرم��رد چرتش پ��اره ميش��ود .ريش
چ��رك و بلن��دش را ميخاران��د و بلند
ميشود .چيزي توي چشمهايم ميرود
و ميآيد .روي صورت��م تكان ميخورد.
ي مغازهها روي
ن��گاه ميكنم .ن��ور آب�� 
شيشه روش��ن و خاموش ميشود .بايد
پياده شوم.
گاهي فكر ميكنم تمام اين شهر توي
اتوبوسهايش اس��ت كه معنا ميش��ود.
توي تمام اين خطها .تمام مس��يرهايي

كه هر روز از صبح س��وار ميش��وم و تا
آخر خط م��يروم .بعد خط بعدي و باز
مس��يري ديگر تا ش��ب .توي اتوبوسها
تمام روز نميش��ود سيگار كشيد .گاهي
صندلي هم پيدا نميشود و بايد بايستي
و خ��ودت را به جايي چي��زي ،بياويزي.
ش��انس هم اگر بي��اوري اتوبوس خلوت
است و دختري تنها چند رديف عقبتر
توي سازدهنياش فوت ميكند .آهنگ
خودت را ميزند« .جمعه» اس��ت ...من
ال سيگار نميكشم.
اص ً
ميگوي��د چند روز پي��ش دم غروب
صداي��ي ش��نيده و بع��د كنار س��احل
ديده كه خس��رو داشته توي آبي كه به
زانويش نميرس��يده ،دستوپا ميزده و
كمك ميخواس��ته .تا چند ساعت كنار
ش��ومينه نشس��ته و گريه ك��رده .مادر
ميگويد .ميگوي��د من هم گريه كردم.
ميگويد مال اعصاب اس��ت .ميگويد با
آن بالهايي كه س��رش آوردند و بعد هم
رفيقاش .خب آدم كه س��نگ نيس��ت.
راس��ت ميگويد .گاهي نميشود نگفت.
به خسرو فكر ميكنم و اينكه از همانجا
و همانلحظه چقدر خودش را فراموش
ك��رده .به اينكه ح��اال چمباتمه ،چطور
س��رش را الي دس��تهايش گرفت��ه و
تنش را عقبوجلو ميكند .به اينكه اگر
بودم چطور شانههايش را فشار ميدادم
تا نلرزد و س��يگاري ميگيراندم و روي
لبش ميگذاشتم.
شلوغ اس��ت .با اينكه جمعيت كيپ
به كيپ ايس��تاده ولي صدايي از كس��ي
در نميآي��د .ميگويد ش��هر كوچك و
خلوتيست .ميگويد ش��انس آوردهاند
كه ب��ه اين قيم��ت خانهاي كن��ار دريا
اجاره كردهان��د .ميگويد بهخاطر فصل
است ،بهخاطر سرما .ميگويد توي بنگاه
خس��رو هيچ نميگفته و فقط با صورت
بيحال��ت نگاهش ميك��رده .ميگويد
هن��وز هم حرف نميزند .تمام اين چند
روزي كه مرا با خودش كش��انده به اين

كسرا صديقشجاع

شهر خلوت و سرد ...آفتاب ِدم غروب با
سايه درختهايي كه دور ميشوند روي
شيش��ه ميلرزد .رو به جلو خم ميشوم
و خوب گوش ميكنم .چيزي بين عجز
و دلتنگي توي صداي مادر زنگ ميزند.
ميگويد فقط مثل س��ايه ش��بها توي
خانه تكان ميخورد و بعد هم صبح زود
قبل از س��پيدهزدن ميرود و كنار دريا
ميايس��تد .ميگويد ديگر حتا كتابها
و كاغذهاي��ش ه��م همراهش نيس��ت.
ان��گار كه ديگر بهش��ان نيازي نداش��ته
باش��د و فقط بخواهد ك��ه دريا ببيند و
بش��نود .فقط موجهايي كه روي هم سر
ميخورن��د و ك��ف ميكنن��د .ميگويد
درست مثل همايد .تو و خسرو .ميگويد
خس��رو همهاش من را ياد او مياندازد.
همينطور كه سنگين راه ميرود و سرش
را پايين مياندازد و سيگار ميكشد .ولي
من كه س��يگار نميكشم .مادر هميشه
اشتباه ميكند.
گاه��ي فكر ميكنم اين ش��هر جاي
من نيست .گاهي فكر ميكنم بايد توي
يك اتوبوس زندگ��ي كنم .يك اتوبوس
خال��ي كنار دريا .روي يكي از صندليها
رو به دريا بنشينم و به موجهايي كه هي
ميروند و ميآيند ن��گاه كنم .تمام روز
صورتم را توي دس��تهايم بگيرم و نگاه
كنم .س��يگار هم نكشم مثل خسرو كه
شباهتش مادر را اينطور پريشان كشانده
سمت ش��هرهاي خيس و سرد شمالي.
ولي ح��اال هر روز با اي��ن وضعيت توي
اتوبوسهايي كه مسيرشان را نميدانم،
ب��ا آدمهاي��ي ك��ه نميشناسمش��ان،
اينط��رف و آنطرف م��يروم ،از روي

پل و كودك
از اين نقطه جه��ان من به تابلويي
ميماند كه نقاش��ش يك س��طل رنگ
روي آن پاش��يده و رفت��ه اس��ت .از
تابلوي چس��بيده به دي��وار اتاق همه
چي��ز را ميتوان فهميد .همه چيزهاي
نفهميدني را .روي تابلو خيره شدم .ميان
خطوط و رنگه��اي به هم ريختهاش،
روي پل كودكي با دس��تهايي خاكي،
ت��ازه از خاكب��ازي فارغ ش��ده و كنار
تودهاي از كاغذهاي روي هم انباش��ته،
مشغول نقاشي اس��ت .روي كاغذهاي
س��پيد ،ش��كلها و قيافههايي متفاوت
نقش ميبندد :پادش��اهي كه س��بيل
كلفت و ابروهاي پهنش با پهناي كاغذ
در جنگ مساحت اس��ت .بدن زخمي
جواني كه با چاقويش ميخواهد كاغذ
را بدرد و به جان كودك بيفتد .دختري
با چهره غمزده كه قطرات پخشش��ده
اش��ك روي گونهاش كاغ��ذ را نمناك
جل��وه ميده��د .حرفي ب��راي گفتن
نداشتن .پس��ربچهاي با لباس وصلهدار
و سر و صورت خاكي كه دل هر نقاشي
را ميتوانس��ت به درد بياورد .سپيدي
كاغذي كه با چه��ره عبوس پيرمردي
تس��بيح به دس��ت س��ياه ميش��ود و
س��ايهاي خاكس��تري كه در اتاقي در
بس��ته چهارزانو زده و خيره به تابلوي
چس��بيده به ديوار اتاق است .هريك از
كاغذهاي سپيد را پس از نقش گرفتن،
از ارتفاع بلند پل رها ميكند .بعضي از
نقشهاي نيمهكاره بعد از پاره ش��دن
به دس��ت ك��ودك ،الي كاغذپارههاي
ديگر انباشته ميش��وند .كودك براي
چن��د لحظهاي ،دس��ت از نقاش��ي بر
م��يدارد و حجم كاغذه��ا را به اليهاي
از خاكس��تر تبديل ميكند تا باد از راه
برسد و آن را روي رودخانه بپاشد .باد
در رودخان��ه هر چند دقيقه يكبار موج
خفيفي بهوجود ميآورد .نقاش��يها از
روي پل رها ميشوند .كاغذهاي بر باد
رفته ،پيچ و تاب ميخورند .به س��طح
رودخان��ه ميچس��بند و ب��ه روي آب
هريك به س��متي شناور ميشود .يكي
از كاغذه��ا كه نقش و ط��رح روي آن
چندان واضح نيس��ت ،روي آب به اين
س��و و آن سو كشيده ميشود .تالش و
تقال در رفتارش موج ميزند .هر زمان
كه خود را با س��ختي به تكه س��نگي
ميرساند ،موج كوچكي از راه ميرسد
و او را به گوش��هاي پرت ميكند .كاغذ
تا به خودش آمد ،تمامش خيس شده
بود و رفتارش كندت��ر از قبل.زبانه آب

خوب سخن گفتن ،يا خوب نوشتن؟
مساله اين است

اس��م مغازهها ميخوان��م و نگاه ميكنم
كه آدمها چطور از گوش��ه چشمام دور
ي ماشينها محو
ميش��وند و توي شلوغ 
ميش��وند .دلم براي خودم ميس��وزد.
ب��راي مادر ه��م .مادر ...چش��مهايم را
ميبندم و س��عي ميكنم ت��ا آنطور كه
آنجا نشسته تصورش كنم .تازه از بيرون
برگش��ته و موه��ا و پيراه��ن خيساش
به تنش چس��بيده .روي صندلي پشت
شيش��ههاي بزرگ نشس��ته و حاال كه
چش��مهايش دنبال خس��رو دودو زده و
پيدايش نكرده ،گوشي تلفن را دودستي
گرفته و با نگاه خستهاش ،دارد با صداي
من حرف ميزند .ميگويد دو روز پيش
توي ساحل زنها جمع شدهبودند .چند
مرد دهل ميزدند ت��ا آب جنازه مردي
را برگردان��د .ميگوي��د خ��ودش توي
چش��مهاي دهلزن ديده كه ميترسد
و نميخواهد جن��ازه را ببيند .ميگويد
چشمهايش بيش از حد باز شد ه بوده و
كنار گوشهايش و توي سبيلش قطرات
عرق نشستهبوده .ميگويد چشمهايش
شبيه تو بود وقتي ...ميگويد خسرو هم
ب��وده و كمي دورت��ر از بقيه صورتش را
توي دس��تهايش گرفته ب��وده و گريه
ميكرده .ميگويد از بچهگي همين كار
را ميكرد.
در اتوبوس كه باز ميش��ود ،شرجي
خ��ودش را هل ميدهد ت��وي اتوبوس.
اين خ��ط را تازه پيدا ك��ردهام .تا صبح
س��رويس ميدهد و رنگ ماش��نهايش
آبي است .يك جوري دلم آرام ميشود.
خس��رو را فراموش ميكنم .ضجههايش
را ت��وي آن تاريك��ي .بيتاب��ياش را.
نگاهش را پش��ت شيش��ه عينك وقتي
داش��ت تمام كاغذهايش را توي تاريكي
س��احل ميسوزاند و نور ش��علهها روي
صورتش ميريخت .عك��س رفيقش را.
چشمهايش را.
با س��رماي صب��ح مينش��ينم روي
صندلي و س��وت ميزن��م .فكر ميكنم

هم ميدانن��د .همه ميدانن��د غير از
من.

بهزاد عبدي

روي كاغذ ميلغزد .وسط كاغذ را گود
ميكند و فرورفتگياش بيشتر ميشود.
گودي وس��ط كاغذ به چش��مي شبيه
اس��ت كه پ��ل را نگاه ميكن��د .كاغذ
آهستهآهس��ته مچاله ش��د و به ته آب
فرو رف��ت .كاغذ در حال غرق ش��دن
هنوز خيره به پل است .هنوز اميد دارد.
بقيه كاغذها هم فرو ميروند و يك اليه
آب از روي آنها ميلغزد و ميگذرد .آب
رودخان��ه با اينك��ه كارش را به خوبي
انج��ام ميدهد ،هنوز از مش��ت و لگد
باد بينصي��ب نيس��ت .هرچند نقش
اين تابلو همواره همين بوده كه هست،
اما من فقط بهخاطر تصاوير متفاوت از
همین كاغذهاس��ت كه يك عمر خيره
به اين تابلو نشس��تهام .درس��ت شبيه
هم��ان كاغذي كه از زي��ر آبها به پل
و كودك روي پل خيره مانده.
وس��ط س��الن صاحب نمايش��گاه
تصوير تابلوي چسبيده به ديوار سالن
را براي پيرمردي عبوس و تس��بيح به
دس��ت كه ايس��تاده كنارش ،توضيح
ميده��د .تصوي��ر تابلويي ك��ه ميان
خط��وط و رنگهاي به هم ريختهاش،
در اتاقي در بسته ،سايهاي خاكستري
روبهروي تابلوي چس��بيده ب��ه ديوار
اتاق��ش چهارزان��و نشس��ته و غ��رق
افكارش خي��ره به تابلويي اس��ت كه
كودكي نق��اش به روي پل را نش��ان
ميدهد .صاحب نمايشگاه ،تصوير تابلو
را تشريح ميكند و پيرمرد فقط سرش
را تكان ميدهد.
ك��ودك روي پ��ل كند و آهس��ته
دس��تهايش را ميتكان��د و دوب��اره
مش��غول نقاشي ميشود .باد ميوزد و
كاغذهايي جديد با نقشهايي جديدتر
مبهوت س��قوط ب��ه روي رودخانهاند.
خطوطي س��اده اما مرموز .رابطه بين
اين ش��كلها را آنه��ا ميدانند :حريق
ميداند بايد كاغذها را خاكس��تر كند.
ب��اد ميدان��د بايد پراكن��ده كند .آب
رودخانه ميداند بايد غرق كند .حتي
ذرات خاك چسبيده به دست كودك

از اين نقط��ه جهان من به تابلويي
ميماند كه نقاش��ش يك سطل رنگ
ب��ه روي آن پاش��يده و رفته اس��ت.
ميانديشم به تابلويي كه تصويرم را در
بر گرفته .به خطوط و رنگهاي به هم
ريختهاي ك��ه تصويرم را در خود حل
كرده است .گم و ناپيدا .ميانديشم به
خودم كه تنها لكهاي خاكستري بودم،
ميان رنگهاي ب��ه هم ريخته جهانم.
ب��راي بازديدكنندگان معم��ا ،تصوير
چهارزانو نشسته من است كه صاحب
نمايش��گاه براي آنها توضيح ميدهد.
براي من معما ،تصوير كودك روي پل
اس��ت كه هربار نقشي جديد از من را
روي رودخانه پرت ميكند .ميانديشم
ب��ه خودم ك��ه روي كاغذه��اي بر باد
رفته همواره در حال تكثيرم .براي من
ديدن تابلويي كه مي��ان رنگهاي به
هم ريختهاش صاحب نمايشگاه در آن
ايس��تاده و تابلوي روبهرويش را براي
همراه��ش توضيح ميدهد هم ديدني
اس��ت .ديدن اين تابلو و تابلوهايي كه
هريك از دل ديگري زاييده ميش��ود.
اگر از ك��ودك روي پل ش��روع كنم،
ب��ه نقش خودم خواهم رس��يد .يعني
همان سايه خاكس��تري كه چهارزانو
نشس��ته و بعد به تابلوي��ي كه تصوير
صاحب نمايشگاه و همراهش را نشان
ميده��د و بعدي و بع��دي ...نميدانم
آخري��ن نقش و آخري��ن تابلو به كجا
ختم ميش��ود .شايد به تصوير كودك
روي پل! پس همين بهتر كه روبهروي
تابلوي چسبيده به ديوار اتاق بنشينم
و هم��ه تابلوهاي��ي كه زنجي��روار به
يكديگر متصلند را روي نقشهايي كه
كودك ميكش��د و روي رودخانه رها
ميكند ،ببينم.

ابوذر قاسميان :جوانكي ۳ـ  ۲۲ساله در گوشه گوشه تصوير سياه تلويزيون با عينك
ته قرابه و ريش يك در ميان ،ظاهر ميش��ود و ميخندد ،و مدام ميگويد« :من كي
بايد خودكش��ي كنم؟ من كي بايد خودكشي كنم؟» مس��خره و خندهدار .مثل يك
برنامه تلويزيوني هر بار يك جاي صفحه حاضر ميش��ود ،تا در وس��ط صفحه فيكس
ميشود و ديگر چيزي نميگويد و به قعر ميرود :شعاعهايي از جاهايي كه ظاهر شده
بود به قعر فرستاده ميشود .شكل مخروطي ميشود كه حاال او در راس است .باال.

هزار تو

جمعه باش��د .ص��دا ميپيچ��د .اتوبوس
خالي اس��ت و وقتي روي صندليهايش
مينش��يني ،همهجا پر از نور آبي است.
پر از نور آبي .آنقدر كه ميشود فراموش
كرد .ميش��ود حس��ابي خيس ش��د و
چش��مها را بست و حتي به صداي مادر
گ��وش نداد .گوش نداد ك��ه دارد از آن
ط��رف خط ح��رف ميزند و از خس��رو
ميگويد .ميگويد كه چقدر دلش تنگ
ش��ده .ميگويد كه اينجا همهاش باران
ميبارد و او ياد خسرو ميافتد .ميگويد
صداش مدام توي گوشم است .ميگويد
كاش به اين ش��هر لعنتي نيامده بودند.
ميگويد نگران است .ميگويد دريا چند
ق��دم به خانه نزديكتر ش��ده و هرجا را
دنبالش ميگردد نيست .ميگويد تو هم
كه ح��رف نميزني .كجايي تو خس��رو.
بغض توي صدايش ميل��رزد .ميگويد
از آنط��رف خط فقط ص��داي موجها را
ميش��نود .ميگويد پس��ربچه كه بودي
بيش��تر با من حرف م��يزدي ولي حاال
كه براي خودت مردي ش��دهاي بيشتر
وقتها س��اكتي ،نيستي .خيلي نيستي.
كاش بودي خسرو .روبهرويم مينشستي
و اص ً
ال مثل هميشه سيگار ميكشيدي
و از پش��ت عينك غبارگرفتهات نگاهم
ميك��ردي .ح��رف هم نم��يزدي مثل
همي��ن روزها كه مدام جلوي چش��مم
راه ميروي و فقط به دريا نگاه ميكني.
حاال هم كه باز فكر رفتني .ولي اينطوري
نميش��ود خس��رو .زير اين باران خيس
ميشوي .بايد خودت را خوب بپوشاني.
صبر كن همان ش��الگردن ِمش��كيات
را بي��اورم بپيچ دور گردن��ت .همان كه
خ��ودم برايت بافتهام .جلوي نفس��ت را
بگير ،گرمت ميكند .مواظب س��ينهات
هم باش خسرو.
آب سرد است .خيلي سرد.
ميفهمي كه؟
زمستان هشتادونه
محمودآباد

مرغ دريايي
وس��ط س��الن صاحب نمايش��گاه
تصوير تابلوي چسبيده به ديوار سالن
را ب��راي پيرمردي كه بيل و كلنگ به
دس��ت دارد ،توضي��ح ميدهد .تصوير
كاغ��ذي مچال��ه روي آب رودخان��ه
ك��ه ميان خط��وط و رنگهاي به هم
ريخت��هاش ،گوركن زمي��ن را ميكند
و جسد س��ايهاي خاكستري با حالتي
چه��ار زان��و را دفن ميكن��د .صاحب
نمايش��گاه توضيح ميده��د و پيرمرد
مدام سر تكان ميدهد.

مخروط

عادله زاهدي

زن كتاب را كه بس��ت ،فكر كرد،
هياه��وي ه��زار پرن��ده در جانش
ميدود ،از دور پس��ركش را ميديد
كه دنب��ال پدرش م��يدود و با آن
قدمهاي كوتاه و كوچكش در ميان
شنها ميافتد و ميخندد.
پس��رك پرهياه��و ميخندي��د
هرچند ص��داي خن��دهاش از ميان
ص��داي آن همه م��وج به گوش زن
نميرسيد كه به دريا خيره شده بود
و موجهايي كه امروز خشمگينتر از
روزهاي قبل به نظرش ميرسيدند و
زن ميديد كه چگونه بعد از هر موج
آب پ��س ميرود و لحظهاي س��طح
دريا لبريز از آرامش به نظر ميرسد
و در اي��ن فاصله كوتاه مرغ كوچكي
كه در س��احل كمين كرده و با پس
رفت��ن آب از پناهگاه��ش بي��رون
ميدود و شايد صدف يا حشرهاي را
از روي س��احل به منقار ميگرفت و
به سرعت پيش از بازگشت آب و اين
بار طعمه شدن خودش ميگريخت.
مرغ ماهيخواري هم روي آب شناور
بود كه بيتوجه به هياهوي پس��رك
و امواج چنان آرام به نظر ميرس��يد
ك��ه واقعي به نظر نميرس��يد انگار
بازيچ��ه كودك بازيگوش��ي بود كه
از دس��تش ره��ا ش��ده و در ميان
دريا س��رگردان مان��ده ،زن متوجه
م��رغ ب��ود ك��ه بيحركت ش��ناور
مان��ده ،كمكم نگرانش ميكرد اما از
اين فاصله چه كاري از دس��تش بر
ميآمد ،از اينج��ا صدايش به مرد و
كودك هم نميرس��يد تا شايد آنها
كاري كنند .پرنده در زاويهديد آنها
نب��ود ،تنها از اينجا كه زن نشس��ته
ب��ود ،ديده ميش��د؛ بيمقاومتي در
مقابل موجهايي ك��ه لحظهبهلحظه
ب��ر شدتش��ان افزوده ميش��د ،به
دريا كش��يده ميش��د؛ ان��گار تاب
مقاومت نداش��ت يا آنكه خيال اين
كار را نداش��ت .زن ش��نيده بود كه
ق��و در لحظ��ه نزديكش��دن مرگ
به گوش��هاي ،تنها م��يرود تا بدون
حض��ور ديگران زندگ��ي را رها كند

ام��ا در مورد مرغه��اي دريايي تا به
حال كس��ي چيزي نگفته بود .انگار
فرام��وش كرده بود بالي دارد كه هر
بار كه آب از س��رش ميگذرد كافي
اس��ت آنها را ب��از كن��د و كمي به
خودش زحمت دهد تا از فرو رفتن
در آب خالص ش��ود! موجها گاه از
س��رش هم ميگذش��تند و او هيچ
تالشي براي بلند ش��دن و استفاده
از بالهايش براي خالصي از دس��ت
آنها نميكرد« .انگار پرنده هيچچيز
از جاناتان ياد نگرفته» زن با لبخند
اي��ن را به خود گفته ب��ود ،از روزي
كه آمده بودند ،اينجا زن اين كتاب
را دس��ت گرفته ب��ود و چند لحظه
پيش تمام ش��ده بود .درس��ت مثل
سفرش��ان كه ام��روز آخرين روزش
بود و مثل هر بار كه ميآمدند اينجا،
كنار درياي ش��مال ،زن هنوز نرفته
دلتنگش ميش��د .دوباره نگاهش را
به دريا و جايي كه پرنده را ديده بود
چرخاند اما نبود ،فكر كرد« :باالخره
پرنده پرواز كرد و رفت».
از نشستن زياد خسته بود ،براي
مرد دست تكان داد و او هم پسرك
را صدا ك��رد .زن ميديد كه پس��ر
براي برگش��تن بهانهجويي ميكند؛
از كشيدن دس��تش از دست پدر و
كوبيدن پا به زمي��ن اما باالخره راه
افتاد ،در دس��تش چيزي بود كه از
اين فاصله نميش��د تش��خيص داد.
زن ديگر توجهي نكرد ،ش��روع كرد
به چيدن ظرفها در س��بد و كمي
هم با دس��ت پاها و پشت خستهاش
را ماليد .مرد زودتر رسيد ،پوستش
همين چند روز از آفتاب و باد و نمك
تيره شده بود و به نظر زن جذابتر
ش��ده بود ،با لبخند رو به زن گفت:
«پري دريايي خسته شدي؟»
و با دست نشیمن چرمي ويلچر
را ص��اف كرد و زن را در آن نش��اند
و با يك دس��ت در هل دادنش روي
ش��نها كه ميدانس��ت ب��راي زن
كنترلش س��ختتر است كمك كرد
و با دس��ت ديگر س��بد پيكنيك را
برداش��ت ،زن خم ش��د تا پايش را
درس��ت روي ركاب چ��رخ جابهجا
كند كه از ديدن س��ر آويزان مرغي
جل��وي صورتش احس��اس كرد كه
قلبش از ضربان ايس��تاد .پس��ركش
با گريه گف��ت« :ماماني ،آب آورده،
ببريم دكتر خوب شه؟»

اين هفته نيز من ميهمان ستون
«هزار تو» هستم .صفحه داستان
فرهيختگان همچن��ان دارد راهش را
در ميان دوستانش باز ميكند .جوري
كه بعد از دو ماه كه بنده چهار داستان
ب��راي حس��ن محمودي فرس��تادهام،
نعمت نعمتي هنوز نوبتم نش��ده و در حسرت چاپ
داستانم ،دارم شب و روز آه ميكشم!
از شخص دانايي پرسيدند :شما بهتر حرف ميزني يا فالني؟ گفت :من
خوب حرف ميزنم ،فالني حرفهاي خوب ميزند.
م��ن ميگويم ،خوش��ا به حال آنهايي كه هم خ��وب حرف ميزنند ،هم
حرفه��اي خوب ميزنند! اين موضوع را عنوان كردم تا عرض كنم خدمت
ش��ما ،در بند دو هزارتوي  26تير  1390به عدمارتباط موثر اشارهاي كردم
و نوش��تم كه به جايش بيشتر توضيح خواهم داد و عرض كردم كه منظورم
از «تو» خودم هس��تم .به كسي بر نخورد در اين وانفساي پيشداوريها كه
اين موضوع هم متاس��فانه برميگردد به عدمارتباط موثر .اما از آنجا كه اگر
افعال مثبت را در گفتههامان بهكار ببريم ،تاثير بيش��تري خواهد داش��ت و
ميتواني��م بهتر در ديگران نفوذ كنيم ،عبارتم را اصالح ميكنم به «چگونه
ارتب��اط موثر برقرار كنيم ».ميبينم كه گل از گلتان ش��كفت و اكس��يژن
بيشتري به مغزتان رسيد از اينكه مثبتگرايي را در عبارت ديديد .به همين
راحت��ي ميتوانيم با ديگ��ران ارتباط موثر برقرار كني��م .همه ميدانند كه
نوعي از ارتباط را ارتباط گفتاري ميگوييم و نوع ديگر را ارتباط نوشتاري.
ميخواهم كمي در مورد ارتباط گفتاري بنويس��م ،بعد به ارتباط نوشتاري
نيز خواهم پرداخت.
يكي از مهمترين راههاي ارتباط ما با ديگران ،صداس��ت .حدود  ۵۵سال
پيش ،ش��ادروان ملكالشعراي بهار ،در كتاب گرانمايهاش «سبكشناسي»،
ضعف نحوه س��خنگويي ما را امري كلي دانس��ت و از ضايع ش��دن آهنگ
صداي ما و جويده حرفزدن بيش��تر انسانها ،سخن گفت و از قول مردي
فاضل نقل كرد كه« :مردم ما به جاي سخن گفتن ،ناله ميكنند» .به همين
خاطر ،از همگان دعوت كرد تا به ورزش صدا بپردازند و طريق سخنگويي
درست و فصيح را با آهنگ استوار و متين ،بياموزند.
از آن هنگام تاكنون نهتنها دعوت بهار اجابت نشده؛ بلكه كساني كه به
اقتضاي حرفه خود با س��خن گفتن و بيان ،س��رو كار دارند نيز آنگونه كه
بايد ،در پي حل اين مش��كل برنيامدهاند .اين موضوع ،ش��امل گويندگان و
بازيگران تئاتر و سينما ميشود كه با اين غفلت ،اغلب قادر نيستند از صداي
خود به نحوي «كارآ و ماهرانه» استفاده كنند.
ب��راي پي ب��ردن به ادعاي بنده ،كافي اس��ت به تماش��اي يك نمايش
بنش��ينيد و با دقت ،به بيان بازيگران گوش كنيد .مش��اهده كنيد آيا اداي
ديالوگه��ا با آگاهي و احس��اس آنها -نس��بت به آنچ��ه ميگويند -ارتباط
مس��تقيم دارد؟ نهتنه��ا بازيگران تئات��ر ،بلكه اين نش��انهها را ميتوانيد در
بازيگران سينما و دوبلورها نيز پيدا كنيد.
اينها را نوش��تم تا شايد تلنگري بزنم اول به خودم ،بعد به شما مخاطب
عزي��ز كه اگر ي��اد بگيريم خوب ح��رف بزنيم ،به احتمال زي��اد خوب هم
ميانديش��يم .وقت��ي خوب انديش��يديم ،كمگ��وي و گزيدهگ��وي چون ُدر
ميش��ويم .و اگر اين چنين عمل كرديم ،نهتنها حرف اضافه نميزنيم ،بلكه
در كاري كه به ما مربوط نميش��ود نيز دخال��ت نميكنيم .بنابراين كار ما
ميش��ود خردورزي و آنچه ميكاريم ،س��خن خوب و زيباست و آنچه درو
ميكنيم ،انس��ان بودن .اما در مورد نوش��تن از زبان يك نويسنده :نوشتن،
خوب است .نوشتن ،آرامبخش است .نوشتن ،رهايت ميكند .نوشتن ،برايت
ميماند .انس��ان ،انسان اس��ت .نوشتن ،نوشتن اس��ت .اگر يك بار ديگر به
دني��ا ميآم��دم ،به معلمم ميگفت��م :به جاي درس بابا آب داد نوش��تن را
برايم هجي كن .به جاي آن مرد اس��ب دارد ،نوش��تن را به من ياد بده .به
نظر من ،نويس��نده ميتواند خوشبخت باش��د .گفتم ميتواند .چرا؟ چون با
كس��ي درگير نيس��ت .خودش اس��ت و خودش و قلم و كاغذ ،يا كامپيوتر
ك��ه آنچه را ميخواهد قلمي ميكند .به داس��تانش ،جان ميبخش��د .پس
نق��ش خالق را بازي ميكند .به داس��تانش ،رنگ ميدهد ،پس نقش نقاش
را بازي ميكند .براي داس��تانش ،موس��يقي متن ميس��ازد .پس ميش��ود
موسيقيدان .ش��خصيتهاي داستانش را روانشناسي ميكند .پس ميشود،
روانش��ناس .صحنهآرايي ميكند؛ پس ميشود طراح صحنه .به تن هركدام
از ش��خصيتهاي داستانش ،لباسي ميپوش��اند ،پس ميشود طراح لباس.
و به ه��ر يك از كاراكترها ،حركتي ميدهد كه برازنده ش��خصيت وجودي
آنهاس��ت .پس ميش��ود كارگردان .ميبيني كه داستاننويس در خلق يك
داس��تان ،نقش تمامي افرادي را -كه در س��ينما بهعهده دارند  -به تنهايي،
انج��ام ميدهد.از جهتي ديگر ،چون با افراد قصهام همذاتپنداري ميكنم،
گاهي غصه ميخورم .بعضي وقتها اشك ميريزم .در پارهاي مواقع ،عاشق
ميشوم و همه اينها ،گرچه خوشحالم ميكند كه دارم داستاني مينويسم،
اما برايم دردآور هم اس��ت .اصوال در بيش��تر داس��تانهايي كه نوشتهام يا
مينويسم ،چون راوي تنهايي انسان هستم ،درد را تصوير ميكنم .در نتيجه
خودم هم متحمل درد فراوان ميش��وم .اين احس��اس و بهطور كلي چنين
فرآيندي در تمام  24س��اعت زندگي من جاري و س��اري است .جوري كه
حتي ميهماني نميروم .تفريح نميكنم .س��فر نميروم .فقط بهخاطر اينكه
داس��تان ،ش��ده اس��ت همهچيز زندگيام .گاهي وقتها ميترسم از اينكه
باليي سرم بيايد .چون ميبينم  10ساعت بهطور مداوم مشغول فكر كردن
و نوشتن بودهام .در نتيجه ،تحركي هم ندارم .اين سكون مرا نگران ميكند.
گرچ��ه گاهي اوقات ،آنقدر در دنياي داس��تانم فرو م��يروم كه برايم مهم
نيست تحركي داشته باشم ،يا نه.
اينه��ا را نيز نوش��تم تا عنوان كنم مدتيس��ت س��ايت «ادبي والس»،
فراخواني داده با نام «جنون كس��ب و كار من اس��ت» كه در آن اعالم
كرده اس��ت« :والس قصد دارد در اول پاييز ويژهنامهاي منتش��ر كند كه در
آن ب��ه رابطه ادبيات و اختاللهاي رواني نويس��ندگان و ش��اعران بپردازد.
ش��ما ني��ز ميتوانيد با مقاالت و نوش��تههاي خود ب��ه واكاوي رابطه جهان
روان و نوش��تار بپردازيد .ميتوان يك نويس��نده را برگزيد و تاثير خلقيات
او را در نوش��تههايش بازجس��ت يا يك اختالل را انتخاب كرد و تاثير آن را
در ادبي��ات پيگرفت .والس عالقهمند اس��ت با طرح اي��ن موضوع از طرف
خود نويس��ندگان و البته با ياري و همراهي روانشناسان به ارائه يك درك
صحيح و درس��ت از حرفه نويسندگي و ارتباطش با روان آدمي برسد .شايد
با اين ويژهنامه همه اين هدف محقق نش��ود اما اين امكان پديد خواهد آمد
كه افقي حداقلي براي چنين موضوعي ترسيم كنيم».
بنده چكيده مقالهاي ارائه دادهام با عنوان «نويس��ندگي بر س��ر انس��ان
نويسنده چه ميآورد؟» .شما نيز چنانچه تمايلي داشته باشيد ميتوانيد در
اين فراخوان شركت كنيد و به مواردي همچون:
 اخت�لال خلق��ي ادواري و ادبيات ،اختالل ش��خصيت و نويس��ندگي،افس��ردگي و نوش��تن ،پارانوي��ا و ادبي��ات ،بيشفعال��ي در نويس��ندگان،
كمفعال��ي در نويس��ندگان ،اختالل روانتني و ادبي��ات ،خودبيمارانگاري و
جسمانيسازي در نويس��ندگان ،روانپريشي در جهان ذهن و متن ،اعتياد
و ادبيات ،مرگانديشي در نويسندگان ،وسواسهاي كفرآميز و نويسندگي،
وس��واس ،هراس و نوش��تن يا هر موض��وع ديگري كه ب��ه فراخوان مربوط
ميشود ،بپردازيد.
نام اين صفحه ،چاپ اول اس��ت كه دوش��نبهها و چهارش��نبهها چاپ
ميشود .پس اگر داستان خوب و چاپنشدهاي داريد (حداكثر ۲۰۰۰
كلمه) به اين نشاني بفرستيد:
hasanmahmoodi@gmail.Com
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