حكايت

گلستان سعدي :حسن ميمندي را گفتند سلطان محمود چندين بنده صاحب
جمال دارد كه هر يكي بديع جهانياند چگونه افتاده است كه با هيچيك از ايشان
ميل و محبتي ندارد چنان كه با اياز كه حسني زيادتي ندارد؟ گفت هرچه به دل
فر و آيد در ديده نكو نمايد.
وانكه را پادشه بيندازد/كسش از خيل خانه ننوازد
كروبي
و گر به چشم ارادت نگه كني در ديو /فرشتهايت نمايد به چشمّ ،

خواب
بلقيس س�ليماني :خواب ديدم يك گله س��گ از نژادهاي مختلف دنبالماند .از رودخانهاي گذشتم كه پر از ماهي
بود و از جنگلي كه پر از مار بود و به شتري رسيدم كه زانو زده بود .از ترس سگها سوار شتر شدم و در بيابان خدا
رها ش��دم .معبر گفت :س��گ درد و مرض اس��ت .ماهي و مار پول و ثروت است و شتر مرگ است كه در خانه همه

چاپ اول (داستان)

Art@farheekhtegan.com
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از س��رویس که پیاده ش��دم ،گرما
کوبید ت��وی صورتم .آس��فالت خیابان
زیر کفش��م انگار کش میآمد .خیابان
س��ربااليی را نفسنفس زنان باال رفتم
و ب��ا خ��ودم فکر میکردم ش��یب این
خیابان هر روز چند درجه بیشتر از روز
قبل میشود.
هنوز کلید را از قفل بیرون نیاورده
بودم که پرید جلو و گفت :چی ش��د؟
میخ��ری یا ن��ه؟ گفتم :علیکس�لام.
ب��ذار از راه برس��م بعد ش��روع کن .به
آش��پزخانه رفتم میز صبحانهاش هنوز
ولو بود .تکههای خش��کیده نان ...کره
لهیده ،چیکههای مرب��ا روی رومیزی.
لیوان چسبناک چای ش��یرین! گفتم:
ح��اال ک��ه دیگ��ه درس ن��داری ،...در
یخچال را ب��از کردم شیش��ههای آب
نیمهخال��ی و خالی ...ه��ر جا میرفتم
مث��ل دم بلند لب��اس ع��روس دنبالم
میآمد .روی مبل ولو ش��دم .روبهرویم

روی می��ز جلوی مبل نشس��ت ،گفتم:
اینج��ا؟ با اخ��م نشس��ت روی مبل و
پاهایش را گذاشت روی میز .آدامسش
را باد میکرد و میترکاند ،کوسنی بغل
کرد و در حالیکه با منگولههایش بازی
میکرد ،گفت :باالخره میخری یا نه؟
گفتم :نمیدونم ،باید فکر کنم ...قیمت
کنم ...با عصبانیت از روی مبل بلند شد
و کوس��ن را پرت کرد ک��ه خورد قاب
عک��س پ��درم روی ش��ومینه و عکس
افتاد روی زمین .نگاهش کردم .منتظر
نشانی از تاس��فش بودم .اگر دهان باز
میک��ردم مث��ل اژدها آت��ش از دهانم
خارج میش��د .ولی س��کوت کردم که
شرمنده شود...
ولی هدفونش را توی گوشش چپاند
و رف��ت و در اتاق��ش را کوبید .عکس
پدرم را برداشتم با ابهت همیشگیاش
نگاهم میک��رد .میز را چیدم ،صدایش
ک��ردم خبری نش��د .رفتم ب��ه اتاقش،

مژده الفت

پش��ت کامپیوتر بود .تا مرا دید صفحه
باز را بس��ت .گفتم :بیا ناه��ار .و رفتم.
پشت میز منتظر ماندم .آمد .نگاهی به
میز انداخت .گوشی را برداشت و برای
اش��تراک فالن یک پیتزا سفارش داد.
یک را جوری گفت که بفهمم من هیچ
کجای این خانه نیس��تم و او تنهاست.
بعد رفت س��ر کیفم و پول برداش��ت.
می��ز را جمع کردم اش��تها نداش��تم.
پیتزا که رس��ید باز رفت توی اتاقش و
در را کوبی��د .روی مبل دراز کش��یدم.
خواب و بی��دار بودم .نه .خ��واب بودم
چون خواب دیدم س��رم س��نگی شده

شوهرم پرسيد« :حواست كجاست؟»
برگش��تم و نگاهش كردم .وس��ط موزه
ليوناردو داوينچي در ونيز ايستاده بوديم.
مدتي بود مرا ب��ه دنبال خودش جلوي
ماك��ت اختراعات داوينچي ميكش��يد،
از اس��تعداد فني كارها لذت ميبرد و با
هيجان توضيح ميداد .راست ميگفت.
م��ن آنجا نبودم .اول محو تابلوها ش��ده
بودم بعد فكرم برگشته بود به سانتاماريا.
دنبال راهي بودم به كليس��اي «فراري»
برگ��ردم .ميخواس��تم آن راهب��ه پير
را دوب��اره ببين��م .اول كه وارد كليس��ا
ميش��ديم متوجهش نشده بودم ،موقع
خارج شدن از راهروی ورودي ،به سمت
غرفه چوب��ي دم در رفتم تا چند كارت
پس��تال يادگاري بخ��رم؛ آنجا ديدمش.
«خانمآقا» بود .خانمآقا بعد بيست سال
از مرگش جلو چشمهايم زنده شده بود
و با نگاه آرام و مهربانش كارت پستالها
را جل��و رويم گرفته ب��ود .لحظهاي قبل
از آن جلو محراب مريم مقدس ايستاده
بودم .شمعهاي زيادي زير پاي مجسمه
ميسوخت و اشك شمعها در حوضچه
كوچكي جمع ميش��د .ب��ه عكسهاي
زير پاي مجس��مه نگاه ميكردم؛ عكس
بچههايي كه عروس��ك خ��ود را در بغل
داش��تند ،عك��س بزرگتره��ا و حت��ي
عكسهاي خانوادگي .نگاهم روي عكس
بچ��ه چند ماه��هاي گير ك��رد .بچه كه
معلوم نبود پس��ر اس��ت يا دختر ،كاله
گوشداري به س��ر داش��ت و به عكاس
يا ش��خص كنار او ذوق زده ميخنديد.
ش��ايد اگر بچه م��ن به دني��ا آمده بود
حاال همس��ن اين ك��ودك توي عكس
بود .س��رم را بلند ك��ردم ،بهصورت آرام
مجس��مه كه مس��يح نوزاد را در آغوش
داشت نگاه كردم و بعد شمعي برداشتم
و روش��ن كردم .بعد از آن بود كه راهبه
پي��ر را موقع خ��روج ،دم در ديده بودم.
خانمآقا هم روس��ري را همين شكلي از
جلو پيش��اني به پش��ت گردن ميبرد و
گوشها را ميپوش��اند .صورت سفيد و
دماغ كشيده و چشمهاي ريز و مهربان
راهبه كه به من دوخته ش��ده بود ،همه
مال خانمآقا بود .ش��وهرم منتظر بود .از
هر نمون��ه كارت يكي برداش��تم و پول
خردها را از س��وراخ گرد شيش��ه ،روي
پيش��خوان غرفه گذاش��تم و راه افتادم.
لحظ��ه آخر برگش��تم و ب��ه راهبه پير
ن��گاه كردم ،به من ن��گاه ميكرد .وقتي
برگشتم ،لبخندي زد و سر تكان داد.اي
واي! خانمآقا تو كج��ا اينجا كجا؟! تو را
وقتي من  10ساله بودم ،در آن روز سرد
باراني در گوش��ه خلوتي در قبرس��تان
تازهآباد رشت به خاك سپردند.
ش��ب در هتل ش��وهرم كه خوابآلود
روي تختخواب نشس��ته بود ،زيرچش��مي
نگاهي به من ك��رد و گفت« :امروز چقدر
راه رفتيم .فقط تصور كن اگه بچه داشتيم،
نميتونس��تيم از جام��ون ج��م بخوريم».
س��اكت نگاهش ميك��ردم .مثل هر وقت
ديگري كه به يك بالش غريبه ميرس��يد،
روي بال��ش ميكوبيد .كمي منتظر جواب
من ماند ،بعد آهي كش��يد ،سر روي بالش
گذاشت و از سفتي آن غر زد و چشمهايش
را بس��ت .صدايش ك��ردم« .هوم؟» گفتم:
«فردا دوباره بريم فراري؟»
« فراري؟! يادت اومده يه شمع ديگه
روشن كني؟!»

مالحت نيكي

مادرمون تازه مرده بود ،خواس��تم با لگد
بزنم ب��ه پات .س��رم رو گرفتي تو بغلت.
بوت ش��بيه بوي مادرم بود .پام سس��ت
ش��د ».صداي پدر يك لحظه در صداي
آرام خانمآق��ا و قلقل س��ماور گم ش��د.
«تو عالم بچگي ميترس��يدم بچه بياري
از چش��مت بيفتم ».اول صداي استكان
نعلبك��ي آمد ،بعد ص��داي آرام خانمآقا:
«خدا نخواست .من هم نخواستم .شما رو
داشتم ،گفتم اگه بخوام ناشكريه».
يكي از كبوترها پر زد و نشست پاي
ديوار حياط ،صداي خانمآقا در صداي بال
كبوتر گم شد .بعد صداي پدر را شنيدم:
«به كسي اعتماد نداريم بچهها رو بهش
بس��پاريم .مادرشون ميخواد برگرده سر
كار .قدم بذار رو چش��م م��ا .ميدونم تو
خونه خودت راحتتري».
بع��د خانمآقا ب��ود و خاطرات بچگي،
بعدازظهرها كه س��ر خانمآقا از كار خانه
خل��وت ميش��د ،كنارش مينشس��تيم
تا برايم��ان قصه بگوي��د ،از كودكي پدر
تعري��ف كن��د .موقع قصه س��رم را روي
زان��وي چروكي��دهاش ميگذاش��تم و
چادرش را روي سر ميكشيدم .چادر هر

ناصرخسرو
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یعنی زیر موهایم تکهتکه کاش��یهای
رنگی کنار هم هست مثل توپ فوتبال
چ��ل تکه .یکهو چی��زی عین بمب دم
گوشم ترکید .پریدم قلبم جوری میزد
انگار همین حاالس��ت که بپرد بیرون و
بیفتد کف دس��تم .صدای موزیک بود
مثال .گفتم :ظه��ره ...اهمیتی نداد .مرا
س��اعت کوکو فرض کرد که فقط زمان
را اعالم میکن��م .گفتم :من به جهنم.
م��ردم خوابیدن .بازم نه م��را دید و نه
صدایم را شنید .نیمساعت بعد باالخره
صدا را کم کرد .باورم نمیش��د .گوشی
را برداش��ت ش��ماره گرفت میخندید.
لوس میشد .ادا در میآورد .و باز رفت
توی اتاق .س��اعتی بع��د حاضر و آماده
آمد بیرون .و به مبلها یا به پرده یا به
پنجرهها اع�لام کرد که میرود بیرون.
پرسیدم :کجا؟ با کی؟
نگاه��م نمیکرد .گف��ت :کار دارم.
گفت��م کجا کار داری؟ ب��ا کی میری؟

داد زد که تو از مادر بودن فقط س��وال
ج��واب کردن و امر و نهی کردن رو یاد
گرفتی؟ برو ببین مادرای مردم چه کارا
که واسه بچههاشون نمیکنن .اونوقت
تو عین زندانبان فقط منو س��ینجین
میکنی .صدای بوق ماش��ین که آمد با
عجله کفش پوشید.
دنبالش رفتم که س��فارش کنم دیر
نکند ولی فقط به بوی عطرش رسیدم.
یک اس��تکان چای ریختم و نشس��تم
روی مبل .میخواس��تم به هیچی فکر
نکنم میخواستم روزم را فراموش کنم
که تلفن زن��گ زد .مادرم ب��ود .گفتم
س�لام مامان .گفت :ک��دوم مامان؟ تو
مگ��ه اص�لا م��ادری ه��م داری؟ .دلم
خوش��ه دختر بزرگ ک��ردم .برو ببین
دخترای مردم چط��ور عین پروانه دور
مادرش��ون میچرخن ....دیگه صدایش
را نمیش��نیدم و نفهمیدم کی گوشی
را گذاشت.

محراب سانتاماريا
غلت زد و پشت كرد ،يعني ميخواهم
بخوابم .يك لحظه ترديد كردم بعد گفتم:
«يادته از خانوم آقا برات گفته بودم؟»
«خانم آقا اين وقت شب تو ونيز! تو رو
خدا بگير بخواب».
عصبان��ي ش��دم ،داد زدم« :ي��ه دقه
نخواب!» بعد آرامتر گفتم « :امروز هر جا
خواستي باهات اومدم ،كل شهر رو دنبال
خونه ماركوپولو گشتي .فردا ميخوام برم
فراري».
نرم شد .امروز فهميده بود بعد از در
آمدن از كليس��اي فراري تا ش��ب گرفته
بودم؛ كنجكاو ش��ده بود .گفت« :باش��ه.
ول��ي خانمآقا چ��ه دخلي به كليس��اي
فراري داره؟»
مكث كردم .ديدم ديگر حس گفتنش
نيست .گفتم« :فردا ميگم ».دراز كشيدم
و پتو را روي سرم كشيدم.
غروب ب��ود ،صداي اذان مس��جد در
حي��اط كوچك پيچيده ب��ود .با گلهاي
باغچ��ه بازي ميكردم .خواس��تم آبپاش
مسي را بلند كنم ،همقد خودم بود ،زورم
نرس��يد .پدر در اتاق ب��ا خانمآقا صحبت
ميك��رد .روي لبه ايوان نشس��تم .كنار
ايوان ،خانمآقا در يك بشقاب لعابي براي
پرندهها دانه گذاشته بود .دو كبوتر روي
ديوار منتظر نشسته بودند .مشت كوچكم
را در بشقاب زدم و دانهها را ريختم پاي
ديوار .صداي پدر ميآمد« :خانمآقا يادته
اون ش��ب اولي ك��ه اوم��دي خونهمون.
من ش��يش س��الم بود ،داداش يكساله.
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هزار نكته باريكتر ز مو اينجاست

اين هفته ،من ميهمان س��تون «هزار
تو» هس��تم .اول اينكه صفحه داس��تان
فرهيخت��گان دارد راه��ش را در مي��ان
دوستانش باز ميكند كه در اينجا خسته
نباش��يد ميگويم به متولي آن ،حس��ن
محم��ودي عزي��ز .و بع��د نميدانم چرا
نعمت نعمتي
تركيب «هزار تو» مرا برد به «هزار نكته»
حافظ شيراز كه خوش سروده است:
نه هركه چهره بر افروخت دلبري داند /نه هركه آينه سازد سكندري داند
نه هركه طرف كله كج نهاد و تند نشست /كاله داري و آيين سروري داند
هزار نكته باريكتر ز مو اينجاست /نه هر كه سر بتراشد قلندري داند
ميخواه��م در مورد ادبي��ات اقليمي آبادان بنويس��م .ادبياتي كه مايه و
دستمايه نويسندگان با استعدادي قرار گرفت كه با بهرهگيري از مضامين
محلي و بومي ،توانستند آثاري درخور خلق كنند .براي روشنتر شدن موضوع
برويم به سالهاي دور .آن وقتها كه شهر آبادان به واسطه وجود پااليشگاه و
اقامت كارشناسان خارجي و امكانات فرهنگي در شرايط بارزي بود.
پرسش��ي دارم از همه اهل فن .گرچه بزرگاني در عرصه ادبيات داستاني
داش��تهايم كه از چهرههاي ماندگار هستند ،مثل ناصر تقوايي كه اقليمي
نوشت و اقليمي فيلم ساخت و بعد شد پايتختنشين و االن يكي از چهرههاي
شاخص سينماي ايران است .عدنان غريفي ،اصغر عبداللهي و قاضي ربيحاوي
كه زاده آبادان هس��تند .نجف دريابندري هم در پيشبرد داستاننويسي سهم
بزرگ��ي دارد ،او ه��م به كار نقد و ترجمه مطالب فلس��في پرداخت و به اتفاق
ابراهيم گلس��تان به ترجمه آثاري از نويسندگان بزرگ دنيا بهويژه همينگوي
و فالكنر دست زدند.
در اين ميانه اما ،ناصر تقوايي توانس��ت با مطالعه آثار همينگوي داس��تانهاي
كامال بومي و ايراني بنويس��د .حاال س��والم را مطرح ميكنم .كدام جوان در حال
حاضر پيرو اين بزرگان است و در ايران -بهخصوص خوزستان  -دارد به شناسايي
آنها همت ميگمارد؟ هدف من از طرح اين پرسش ،ايجاد جرقهاي است در ذهن
همه تا نگاهي عميق داش��ته باش��ند به اين مهم .شايد تكليفشان را با خودشان
روشن كنند.
از ميان نويسندگان و مترجماني كه با شركت نفت ارتباط داشتند و آثار
كمابيش متاثر از ادبيات مدرن آمريكا خلق كردهاند ،س��ه نفر رماننويس
و داس��تان كوتاهنويس جايگاه ويژهاي دارند؛ صادق چوبك ،ابراهيم گلس��تان
و اس��ماعيل فصيح .س��وال بعديام اين اس��ت؟ آيا جوانان داس��تاننويس ما،
همانقدر كه «ريموند كارور» را ميشناس��ند ،ميدانند كه اين س��ه نويسنده
ب��زرگ ،عمري را در آبادان گذراندند و خالق ادبيات داس��تاني اقليمي و نفت
بودهاند؟
انصافا چند نفر از نويسندگان جوان كه «بورخس» و «يوسا» يا «كارور»
را براي خويش الگو ميدانند ،مطلعاند كه نجف دريابندري و محمدعلي
صفريان ازجمله نويس��ندگان و مترجماني هستند كه در آبادان متولد شدهاند
و آث��ار ادبيات مدرن آمريكا را در آن زمان ترجمه كردهاند و در جهت دادن و
پيشرفت ادبيات داستاني سهم بسزايي داشتهاند و دارند؟
خوب اس��ت بيش��تر در مورد نجف دريابندري بنويس��م و اينكه چه آثار
ماندگاري را ترجمه كرده اس��ت .كسي كه در آس��تانه  90سالگي است
(متول��د اول ش��هريور  1308در آبادان) «پيرمرد و دريا» ارنس��ت همينگوي،
«يك گل س��رخ براي اميلي» اثر فالكنر« ،وداع با اسلحه» ارنست همينگوي،
«پيامبر و ديوانه» اثر جبران خليل جبران و ...اينها را نوشتم تا باز هم پرسشي
مطرح كنم /حال اين مرد بزرگ را ميپرسيد؟
صفدر تقيزاده متولد  1311آبادان از نويس��ندگان و مترجمان بزرگ آن
زمان است كه تاثير بزرگي در اشاعه ادبيات داستاني داشته و من افتخار
ميكنم كه بر چاپ دوم مجموعه داس��تانم «مثل ب��اران ،مثل بودن» مقدمه
نوشته است .در مورد اين عزيز نيز ميخواهم از نويسندگان بپرسم چقدر او را
ميشناسيد؟ به اندازه «بورخس»؟ يا به اندازه صفدر تقيزاده؟
گرچه از نويس��ندگان آباداني نوش��تم ،اما الزم ميدان��م ابتدا ياد و خاطره
زندهي��اد «احمد محمود» نويس��نده بزرگ اهوازي را پ��اس بدارم و بعد به دو
نفر از نويسندگان خوزستاني كه پيشكسوت هستند نيز اشارهاي داشته باشم.
فتحاهلل بينياز ،نويس��نده فروتن و عزيز كه دبير جايزه مهرگان ادب اس��ت و
ديگري قباد آذرآيين كه هردو پايتختنش��ين هستند و هروقت با آنها تماس
ميگيرم با روي خوش پذيرايم هس��تند و همچنان دغدغه اصلي آنها ،ادبيات
داستاني است.
باخبر ش��دم كه آيت دولتش��اه بهعنوان دبير دومين دوره جايزه كتاب
س��ال ادبي «هفتاقليم» درباره مراحل برپايي اين جايزه ،مطالبي گفته
اس��ت .دولتشاه ،سال گذش��ته بهعنوان دبير اولين جايزه ادبي «هفتاقليم»
اختتاميه هم را به سامان رساند ،اما از خالل گفتهها و بهخصوص نوشتههايش
مشخص بود كه از برخي دوستان گلهمند بوده .نهايت اينكه بعد از اختتاميه،
يك «رنجنامه» نوش��ت و گذاش��ت در وبالگش كه راس��تش دلم سوخت .در
وهله اول بهخاطر اينكه جوان اس��ت و اولي��ن تجربهاش بود كه از اين رهگذر
تجربههايي كسب كرده ،اما به نظر ميرسد ميتواند از آنها درس گرفته باشد.
با اين حال ،توصيههايي براي ايشان فرستادهام و در وبالگم هم گذاشتهام كه
در برگيرنده اين موارد است:
بهكارگيري افراد شايس��ته ،خوشقول و دلس��وز در تمامي ابعاد جشنواره،
بهكارگيري مراحل مختلف مديريت ،شامل :برنامهريزي ،سازماندهي ،انگيزش
و كنت��رل ،برنامهريزي ب��راي دعوت از برگزيدگان به مح��ل اختتاميه و تهيه
اس��كان ب��راي ميهمانان و اياب و ذه��اب (يا مكن با پيلبانان دوس��تي /يا بنا
كن خانهاي در خورد پيل) ،انتخاب يك فرد مجرب از ادبيات داس��تاني براي
مديريت وبالگ مخصوص جشنواره كه توانايي پاسخگويي درخور و منطقي به
شركت كنندگان داشته باشد و درنهايت ،تصميم قطعي براي اظهار خرسندي
و شوق از برگزاري جشنواره به جاي نوشتن «رنجنامه» در پايان كار.
موض��وع ديگر راس��تش ،دلگيريام از يك داس��تاننويس اس��ت .به اين
عبارت دقت كنيد« :جريانس��ازي در فضاي مجازي هم هيچ ربطي در
م��ورد فروش كتاب و باال بردن فرهنگ كتابخواني ندارد .البته بايد اضافه كنم
كساني كه در فضاي مجازي فعاليت ميكنند جماعت خريدار كتاب نيستند و
بيش��تر تحتتاثير پزهاي روشنفكري هستند ».اين بخشي از مطلب با عنوان
«م��ردم كتاب ميخرند ن��ه »...به تاريخ  12تيرماه  1390از س��ايت «تادانه»
گرفته ش��ده و صحبتهاي جناب يوسف عليخاني است .پرسشم از عليخاني
اين است كه اين چه نوع داوري است كه قاطعانه ،همه اهل فضاي مجازي را
متهم به نخريدن كتاب ميكنيد و انگ «پزهاي روشنفكري» به آنها ميزنيد؟
فكر نميكنم هيچ روانش��ناس اجتماعي اجازه چنين حكمي را به خود بدهد.
حت��ي اگر در اي��ن مورد مبادرت ب��ه تحقيق ميداني كرده باش��د يا با هرنوع
پژوهش��ي به چنين رهيافتي رس��يده باشد دس��ت به اينگونه نوشتن بزند كه
«اي مردم ،آگاه باشيد و هشيار كه تمامي اهل فضاي مجازي ،جماعت خريدار
كتاب نيستند و بيش��تر تحت پزهاي روشنفكري هستند ».يادآوري ميكنم
كه اين مطلب را اول براي بيداري خودم نوش��تم ،بعد براي تلنگري به جناب
عليخاني ،پس آنگاه براي كس��اني كه احتمال چنين خطايي از ايشان ميرود.
زيرا انسان به هر روي ،گاهي جايزالخطاست ،گاهي ممكنالخطا و بعضي مواقع
هم حتميالخطا .قضاوت را ميگذارم به عهده خودشان و شما مخاطب عزيز با
اين اميد كه مراقب زبان و قلم خود باشيم و بدانيم ديگران ،گفته و نوشته ما
را داوري خواهند كرد .همانگونه كه ش��ما اينك ،داوري قلم مرا در اين مورد
عهدهدار خواهيد بود.
ن��ام اين صفحه ،چاپ اول اس��ت كه دوش��نبهها و چهارش��نبهها چاپ
ميش��ود .پس اگر داستان خوب و چاپنش��دهاي داريد (حداكثر 2000
كلمه) به اين نشاني بفرستيد:
hasanmahmoodi@gmail. com

ميخوابد .تو مريض ميشوي .با پول و ثروتت نميتواني خودت را معالجه كني ،شتر مرگ منتظرت است .قرضهايم
را دادم ،حالليت طلبيدم و آماده مردن شدم 30 .سال است كه منتظرم كه شتر مرگ در خانهام بخوابد.
بهنقل از مجموعه بازي عروس و داماد
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روز يك بويي ميداد .ميگفتم« :خانمي
امروز چادرت بوي س��بزي ميده ».بوي
چادر هر روز با غذاي نهار تغيير ميكرد.
ول��ي خانمآقا هميش��ه ب��وي عطر ياس
ميداد كه يك شيشه كوچك از آن الي
جانمازش بود .شبها خانمآقا كنار من و
خواهرم ميخوابيد؛ صبحهاي زود چشمم
را ب��ه زور باز ميكردم تا خانمآقا را كه تا
طلوع آفتاب ،نماز و دعا را كش داده بود
ن��گاه كنم .نور صبح از الي چادر س��فيد
رد ميشد و يك طرف صورت خانمآقا را
روش��ن ميكرد .گاهي مادر پي خريدي،
عيادت��ي و ي��ا اضافهكاري دي��ر ميكرد.
من و خواه��رم بيتاب��ي ميكرديم و به
خانمآقا ميگفتيم« :خانمي فلفل و زلزل
بخ��ون ».خانمآقا هم ميخواند« :فلفل و
زلزل و مه��ر وگياه .آتش ب��ه جان مادر
بينداز و بيا .هر جا نشس��ته به پا ش��ود.
هر جا ايستاده به راه شود .رو به خانهاش
كن ،پش��ت به جادهاش ك��ن ».بعد مادر
زود پيدايش ميش��د و ما ميخنديديم.
غروب پنجشنبهها خانمآقا چادرش را به
سر ميانداخت و منتظر مينشست تا پدر
او را به خانه خودش ببرد و غروب جمعه
برگرداند .در ميدان «س��ن ماركو» قدم
ميزدم .نشس��تم روي لبه پيادهرو .چند
كبوتر دورم كردند .دست در جيبم كردم.
دانه در ميآوردم و ميپاش��يدم .كبوترها
زياد ش��دند ،ت��ا روي پاهاي��م ميآمدند.
يك مرغ دريايي جيغ كش��يد ،از سمت
دريا آمده بود ،يكي از كبوترها را گرفت.

كبوترها پر كش��يدند .بلند ش��ده بودم و
دستهايم را تكان ميدادم .ميخواستم
فرياد بزنم ،صداي��م در نميآمد .خانمآقا
از روبهرو ميآمد .بچه كوچكي در بغلش
بود .بعد بچه ش��د كبوت��ر ،پر زد و رفت.
صداي شوهرم را ميشنيدم« :تا چهار ماه
روح نداره».
صبح بود .سرم سنگين بود .نفهميدم
تا صبح خوابيدهام يا فكر و خيال كردهام
يا خواب ديدهام .س��اكهايمان جلو پايم
بود .به شوهرم كه جلوي پذيرش ،حساب
هتل را پرداخت ميك��رد نگاه ميكردم.
تا غروب با قطار ب��ه رم ميرفتيم .موقع
صبحانه از راهبه پير حرف زده بودم .قرار
بود از هتل برويم به كليساي سانتاماريا.
ميخواستم دوباره راهبه را ببينم .جلوي
هتل شوهرم نقشه را باز كرد .زن و شوهر
جواني كه هر دو كوله به پش��ت داشتند
از هت��ل بي��رون آمدند .ش��وهر عالوه بر
كوله ،كيس��هاي هم به گردن داشت كه
بچه كوچكي در آن روي ش��كم مرد قرار
داش��ت .زن كاله آفتابگير كوچكي روي
سر بچه گذاشت .وقتي كودك اخم كرد
و دماغ��ش چين خورد ه��ر دو با صداي
بلند خنديدند .خيره نگاهشان ميكردم.
زن ب��ه رويم لبخن��دي زد و راه افتادند.
به ش��وهرم نگاه كردم ،سرش روي نقشه
خم ش��ده بود .به فراري كه رس��يديم،
قدمهايم را تند كردم .وارد كليسا شدم و
دم غرفه ايستادم .زود بود و هنوز خلوت.
راهبه پش��ت ك��رده ب��ود و كتابچهها و
سيديهاي راهنماي موزه فراري را روي
هم مرتب ميك��رد .گفت��مexcuse« :
 ».meبرگش��ت ،صورت جوان كك مكي
با ابرو و مژههاي بور و عينك گرد به رويم
لبخند زد .جا خ��وردم .به اطراف نگاهي
كردم و دنبال راهبه پير چش��م گرداندم.
راهب��ه به زبان ايتاليايي چيزي پرس��يد.
مستاصل نگاهش كردم و متقابال لبخند
زدم .شوهرم جلو آمد و گفت:
«yesterday an old nun was
here. Do you know her?»1
راهبه عينكي فقط ن��گاه كرد .معلوم
بود از چيزي سر در نياورده است .تعجبي
نداشت ،در اين چند روز كمتر كسي ديده
بودم كه حتي كمي با زبان انگليسي آشنا
باشد .ش��نيده بودم مثل آلمانها تعصب
خاصي به زبان خود دارند .برگش��تم و به
شوهرم گفتم« :بريم تو رو هم بگرديم».
داخل كليسا ش��ديم .فكر كردم :صبحها
حتم��ا راهبهها در نمازخانه هس��تند .با
عجله به سمت نمازخانه كليسا كه ديروز
فهميده بودم سمت چپ در ورودي قرار
دارد رفتم .نمازخانه خالي بود .نور صبح
از شيش��ههاي رنگي پنجرهها عبور كرده
و روي نيمكته��اي چوبي بازي ميكرد.
يك لحظه چشمهايم را بستم .بوي ياس
شنيدم .مكث كردم .بعد برگشتم .آرام در
صحن اصلي قدم ميزدم .شوهرم ساكت
كن��ارم راه ميرفت .برگش��تم و نگاهش
كردم .در جواب نگاه لبخندي زد و گفت:
«يه ش��باهت بود ».زير لب گفتم« :شايد
يك نش��انه بود ».به سمت محراب مريم
مق��دس رفتم .كاش عكس��ي از خانمآقا
داشتم تا پاي مجسمه ميگذاشتم .شمع
سفيدي برداشتم و روشن كردم.
پینوشت:
 -1ام�روز ی�ک راهب�ه پی�ر اینج�ا
ندیدی؟
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زندگي در مرو
زيارت شيخ بايزيد بسطامي
و طلب اهل علم
به راه كوان به قومس رسيديم و
زيارت ش��يخ بايزيد بسطامي بكردم
قدساهلل روحه.
روز آدينه روز هش��تم ذيقعده از
آنجا مدت��ي مقام كردم و طلب اهل
علم كردم .مردي نشان دادند كه او را
استاد علي نسائي ميگفتند .نزديك
وي شدم .مردي جوان بود سخن به
فارسي همي گفت به زبان اهل ديلم
و موي گش��وده جمع��ي پيش وي
حاضر .گروهي اقلي��دس خواندند و
گروهي طب و گروهي حس��اب .در
اثناي س��خن ميگفت كه بر استاد
ابوعلي س��ينا رحمهاهلل عليه چنين
خواندم و از وي چنين شنيدم .همانا
غ��رض وي آن بود تا م��ن بدانم كه
او ش��اگرد ابوعلي سيناست .چون با
ايشان در بحث ش��دم ،او گفت من
چيزي سپاهانه دانم و هوس دارم كه
چيزي بخوانم .عجب داشتم و بيرون
آمدم ،گفتم چ��ون چيزي نميداند
چه به ديگري آموزد.
ري ،كوه دماوند
و نوشادر
و از بلخ تا به ري سهصد و پنجاه
فرسنگ حس��اب كردم .و گويند از
ري تا س��اوه سي فرسنگ است و از
ساوه به همادان س��ي فرسنگ و از
ري به س��پاهان پنجاه فرسنگ و به
آمل سي فرسنگ.
و مي��ان ري و آمل ك��وه دماوند
است مانند گنبدي كه آن را لواسان
گويند و گويند بر س��ر چاهي است
كه نوش��ادر از آنجا حاصل ميشود.
و گويند كه كبرين نيز .مردم پوست
گاو ببرند و پر نوشادر كنند و از سر
كوه بغلتانند كه ب��ه راه نتوان فرود
آوردن.
قزوين ،رئيس علوي آن
و صنعت كفشگري در قزوين
پنجم محرم سنه ثمان و ثلثين و
اربعمائه دهم مردادماه س��نه خمس
عش��ر و اربعمائه از تاري��خ فرس به
جان��ب قزوين روانه ش��دم و به ديه
قوهه رسيدم.
قحط ب��ود و آنجا ي��ك من نان
جو ب��ه دو درهم ميدادن��د .از آنجا
برفتم ،نهم محرم به قزوين رسيدم.
باغستان بسيار داشت بيديوار و خار
و هيچ چيز كه مانع ش��ود در رفتن
راه نبود.
و قزوي��ن را ش��هري نيكو ديدم
ب��اروي حصين و كنگره بر آن نهاده
و بازارها خ��وب اال آنكه آب در وي
اندك بود در كاريز به زيرزمين.
و رئيس آن ش��هر م��ردي علوي
بود و از همه صناعها كه در آن شهر
بود كفشگر بيشتر بود.
بقال خرزويل
دوازده��م مح��رم س��نه ثمان و
ثلثي��ن و اربعمائ��ه از قزوين برفتم
ب��ه راه بي��ل و قب��ان كه روس��تاق
قزوي��ن اس��ت .و از آنجا ب��ه ديهي
كه خرزويل خوانن��د .من و برادرم
و غالمكي هن��دو كه با ما بود زادي
اندك داشتيم .برادرم به ديه رفت تا
چيزي از بقال بخرد ،يكي گفت كه
چه ميخواهي بقال منم.
گفتم هرچه باش��د ما را ش��ايد
كه غريبيم و برگذر .گفت هيچچيز
ن��دارم .بعد از آن هر كجا كس��ي از
اين نوع س��خن گفتي ،گفتمي بقال
خرزويل است.
شاهرود ،سپيدرود
و درياي آبسكون
چون از آنجا برفتم نش��يبي قوي
بود چون سه فرسنگ برفتم ديهي از
حساب طارم بود برزالحير ميگفتند.
گرمس��ير و درختان بس��يار از انار و
انجير بود و بيشتر خودروي بود.
و از آنجا برفتم رودي بود كه آن
را شاهرود ميگفتند.
بر كن��ار ديهي بود ك��ه خندان
ميگفتند و باج ميستاندند از جهت
امير امي��ران و او از ملوك ديلميان
بود و چون آن رود از اين ديه بگذرد
ب��ه رودي ديگ��ر پيوندد ك��ه آن را
س��پيدرود گويند و چون هر دو رود
به هم پيوندند ب��ه درهاي فرود رود
كه مش��رق است از كوه گيالن و آن
آب به گي�لان ميگذرد و به درياي
آبس��كون رود و گوين��د ك��ه هزار و
چهارصد رودخانه در درياي آبسكون
ريزد و گفتند يك هزار و دويس��ت
فرسنگ دور اس��ت و در ميان دريا
جزاير است و مردم بسيار و من اين
حكايت را از مردم شنيدم.

