ابديشدن با لغتنامه

نان

معصومه میرابوطالبی :زن با دس��تهای هیزم که ب��ر دوش انداخته بود نزدیک
کلبه شد .هیزمها را پای تنور پشت کلبه انداخت .چانههاي خمیر را از کنار تنور
برداشت و توی تنور را نگاه کرد .بعد برگشت و با چانه خمیر رفت پای تپه .میان
سنگ قبرها ،باالی سنگ سفیدی ایستاد و بلند گفت« :اگر نان هم ببندم تو که
قدر مرا نمیدانی ،پس همین خمیر را بخور ».و خمیر را پرت کرد روی س��نگ
و برگشت به طرف کلبه.

هزار تو

راه رفتن در تاریکی

نویسنده میهمان

این هفته ،بار ديگ��ر من میهمان
ستون «هزار تو» هستم .همانطور
كه پيش از اين اش��اره ك��ردم ،صفحه
داس��تان فرهیختگان دارد راهش را در
میان دوستانش باز میكند.
یادداشت روز  19تیر  1390سایت
نعمت نعمتی
«آدم و ح��وا» به مدیریت حس��ن
محمودی را میخواندم که عنوانش بود:
«دغدغ��های که عذابم میدهد» نوش��ته بود :این روزها درگیر یک پرس��ش
اساس��ی هس��تم .با خودم هم کلنجار زیادی رفتم برای عیانکردنش »...کل
بحث ایش��ان درمورد کتاب بود و اینکه بعضی از کتابها از خواندنشان لذت
نمیبریم و قس علیهذا که اگر خواس��تید میتوانید به «آدم و حوا» مراجعه
کنی��د و ادامه مطلب را بخوانید .این موضوع را دس��تمایه قرار دادم تا بگویم،
متوجه شدم فقط این من نیستم که با خودم کلنجار میروم .راستش من هم
مدتی اس��ت با خودم دارم کلنجار میروم که بنویس��م یا ننویسم .نه درمورد
کتاب .چیزی در همین مایههاس��ت .هرچه هس��ت مربوط به کتاب است .اما
آیا به تریج قبای کس��ی بر میخورد یا درس��ی میش��ود برای آنهایی که تو
فکر میکنی به تریج قبایش��ان برمیخورد .منظورم از «تو» خودم هستم .به
کس��ی بر نخورد در این وانفسای پیش��داوریها که این موضوع هم متاسفانه
برمیگردد به عدم ارتباط موثر که به جایش بیشتر توضیح خواهم داد.
س��رانجام ،تصمیم گرفتم که بنویس��م .راستش یک سر دیگر این قضیه
که مایه دلگرمیام ش��د ت��ا در این خصوص بنویس��م جناب حمیدرضا
امیدی سرور بود .ایشان که مسوول سایت ادبی «مد و مه» است ،در مطلبی
تحت عنوان «این همه جایزه ادبی را میخواهیم چه کنیم؟» نوش��ته اس��ت:
«در چنی��ن اوضاع و احوالی دور از ذهن نیس��ت اگ��ر بگوییم مهمتر از بحث
کیف��ی جوایز ادبی ،بحث کمی آنهاس��ت ،نکتهای که رفته رفته مسالهس��از
میش��ود ،دنیا را چه دیدی شاید زمانی رسید که به خودمان بیاییم و ببینیم
تعداد جایزههای ادبی در طول س��ال از تعداد آثار منتشرشده داستانی بیشتر
است!».
و بعد ادامه داده:
«متاس��فانه یا خوش��بختانه برگزار کردن جایزه در این روزها آنقدر راحت
ش��ده که امشب من میتوانم بخوابم و فردا جایزهای مثال به اسم «مد و مه»
راه بیندازم؛ جایزهای که قرار نیس��ت به داوران و برگزیدگانش به لحاظ مالی
پرداختی داشته باشد».
از ش��ما چه پنهان که در این مدت هفت هش��ت ماه اخیر ،هم در جایزه
ادبی دولتی داستانهایم برگزیده شدهاند ،هم در جایزه خصوصی .باید بگویم
هیچ کدامش��ان آنگونه که در خور یک جایزه ادبی س��ت عمل نکردند .چرا؟
حاال عرض میکنم خدمتتان .میدانیم که برای انجام هر کاری آدابی معلوم
کردهان��د که عمل یا عمل نک��ردن آن برمیگردد ب��ه فاکتورهای زیادی که
پرداختن به همه آنها در حوصله این مقال نیست ،اما میشود روی یکی از آنها
بحث کرد .آن هم برنامهریزی اس��ت .بنده مثالی که س��ر کالسهایم درمورد
برنامهریزی برای دانشپژوهان میزنم این است که نداشتن برنامهریزی یعنی
راه رفتن در تاریکی .آنهایی که حتی تا حدودی به علم مدیریت آشنا هستند
– ک��ه البته عدهای معتقدند مدیریت ،هنر اس��ت  -میدانن��د که انجام یک
پ��روژه مثل جایزه ادب��ی همهاش بر نمیگردد به داش��تن بودجه .گرچه اگر
بودجه نباشد ،عناصر مدیریت هم آنگونه که باید کاربرد ندارند ،ولی دیدهایم
آنهایی که بودجه در اختیارشان بوده ،اما به دلیل نبود یک مدیریت درست از
آن بهطور مطلوبی استفاده نکردهاند .حاال یک مثال درمورد نداشتن مدیریت
برایتان میزنم .در یک��ی از جایزههای خصوصی ،اعالم کردند در فالن تاریخ
در بهمان جای تهران باش که در مراسم اختتامیه شرکت کنی و جایزهات را
بگیری .عرض کردم به دیده منت ،اما با هزینه کی از اهواز بکوبم بیایم تهران؟
فرمودند :برای هزینه ایاب و ذهاب و اسکان ،بودجهای در نظر نگرفتهایم .این
بود که عطای رفتن در چنین مراس��می را بخشیدم به لقایش و نرفتم .جانم
برایتان بگوید ،گذش��ت و گذشت و گذش��ت ،دیدم هیچ تنابندهای نمیگوید
آدرس بده تا جایزه ات را پس��ت کنم .اینبار ایمیل زدم به دبیر جش��نواره و
نوشتم اگر ممکن اس��ت آدرس بدهم جایزه را پست کنید .در کمال ناباوری
دیدم ایشان نه گذاشت و نه برداشت و نوشت :ما آنقدر پول نداریم که بتوانیم
هزینه پس��ت جوایز را پرداخت کنیم .جایزه در محل جشنواره موجود است،
هروقت تش��ریف آوردید تهران ،بیایید آنرا بگیرید .باور کنید مثل اینکه یک
سطل آب یخ ریختند روی سرم .چیزی ته وجودم را نیشگون گرفت .به خودم
گفتم :تا تو باشی دیگر دلت را به این جشنوارهها خوش نکنی.
به هر روی ،بعد از مدتی که همسر بنده ،گذرش به پایتخت افتاد ،تشریف
ب��رد! به محل جش��نواره و لوح تقدیر و چهار جل��د کتاب مرا گرفت و با خود
آورد!
در جش��نواره ادبی دولتی هم چنین مش��کلی وجود داش��ت .در آنجا هم
به دلیل عدم مدیریت ،روزی که قرار بود ش��صت نفر برگزیده سراس��ر کشور
در محل اختتامیه باش��ند چیزی حدود بیس��ت نفر بودند که مش��خص شد
عل��ت اصلی ،باخبر نکردن بهموقع افراد بوده و اینکه س��ر و ته جش��نواره را
میخواس��تند در ی��ک روز به هم بیاورند – که آوردن��د -در حالی که به نظر
بنده ،ماهیت چنین جش��نوارههایی ،دور هم نشس��تن نویس��ندگان است و
داستانخوانی و تعامل که حداقل سه روز باید باشد .نه اینکه شخصی مثال از
اصفهان یا اردبیل بکوبد بیاید و فقط یک روز باش��د و خسته و کوفته برگردد
به شهر خودش.
جدیجدی این چه دردی است که افتاده به جان عرصه ادبی ما که با آن
هم��ه توضیحی که بعضیها در مورد جایزههای ادبی دادهاند ،باز هم بی هیچ
برنامهریزی ،خودشان میبرند و خودشان هم میدوزند؟
باز هم روی س��خنم با آنهایی اس��ت که در حال تدارک جایزههای ادبی
هس��تند .از بزرگان عرصه ادبیات داس��تانی به عنوان ب��ازوان پرتوان خویش
بهرهگی��ری کنی��د .از این تجربههای گرانقدر به عنوان «اتاق فکر» اس��تفاده
کنید و قبل از هرگونه مصاحبه رس��انهای یا انتش��ار فراخوان جایزه ادبی ،از
تجارب آنها اس��تفاده کنید .بعد با یک فکر راحت و فراغت خاطر بنش��ینید
برای برنامهریزیکردن و س��ازماندهی .کار ش��ما به عن��وان دبیر جایزه ادبی،
هماهنگی ،برنامهریزی ،سازماندهی و کنترل است .آن هم یک بار دیگر عرض
میکنم در کمال آرامش و آس��ودگی خیال .وقت��ی در بند  7هزارتوی قبلی
به آیت دولتش��اه توصیه کردم عناصر مدیریت را به کار ببند ،ایشان در پاسخ
نوشته بود:
«ممنون��م جناب نعمتی بزرگ .بیش��ک توصیههای ش��ما ب��ه بنده را بر
احترام و حساس��یتتان به فض��ای ادبی تعبیر میکن��م و در حد توان برای
احقاق خواس��تههای ش��ما که خواس��ت برگزارکنندگان جایزه ادبی هس��ت
تالش خواهیم کرد .همانطور که جنابعالی در جریان هس��تید پاشنهآشیل
تمام جش��نوارهها و ش��اهکلید حل بس��یاری از این مش��کالت مسائل مالی
جشنوارههاست .امیدواریم بتوانیم این معضل را حل کنیم».
ضم��ن آرزوی توفی��ق ب��رای آیت دولتش��اه ،امیدوارم تا ب��ه حد متعارف
پاشنهآش��یل دس��ت نیافته ،در این راه سترگ گام نگذارد و تجربههای اولین
جایزه ادبی هفتاقلیم را به کار گیرد.
باز هم به قول امیدی س��رور« :در چنین احوالی با وجود همه بدبینی که
نس��بت به این ماجرا پیدا ک��ردهام ،اما باز بر این باورم ک��ه این جایزهها اگر
درست برگزار ش��وند و دو نویسنده جوان را در ابتدای کارشان تشویق کنند
برای ادامه کار باز هم حداقل تاثیر مثبتی گذاش��تهاند که خدا کند هم ه آنها
اینچنین باشند و دیگران را هم ببینند».
ن��ام این صفحه ،چاپ اول اس��ت كه دوش��نبهها و چهارش��نبهها چاپ
میشود .پس اگر داس��تان خوب و چاپنشدهای دارید (حداكثر ۲۰۰۰
كلمه) به این نشانی بفرستیدhasanmahmoodi@gmail. com :
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علي چنگيزي :ديش��ب رفته بودم خانه دوس��تم .نويسنده است .از آن آدمهاس��ت كه خوب است آدم يكيش را َد ِم دست
داشته باشد .بيشتر شب را روي صندلياي لهستاني نشسته بود و راجع به نوشتن حرف ميزد .ميگفت فالن نويسنده بهتر
اس��ت برود غاز بچراند .باهاش همعقيده نبودم .بعد داس��تاني از خودش خواند .داستانش چنگي ب ه دل نميزد .كلي راجع
به روش��نفكري حرف زديم .دوس��تم خودش را ميگذاشت توي دسته روشنفكرها و مابقي آدمها را توده ميخواند .چي بايد

ميگفتم!؟ ساعتي كه گذشت .پرسيد« :چاي ميخوري؟» چاي كه ميآورد از دهانش َدررفت« :ميدوني اتفاقي چه كشفي
كردم ».خندهخنده گفتم« :چي؟» «اس�� ِم تورو توي لغتنامه« ».اش��تباه ديدهاي ».گفت« :نه! اس��م خودت بود ».لغتنامه را
برداش��ت و ورق زد .بلند گفت« :بيا!» قش��نگ اسمام توي لغتنامه بود .نوشته بود« :علي چنگيزي :بيستوچهارمين تن از
خاندان چنگيزي .از نوادگان اولوس اوكتاي در ماوراءالنهر ».دوستم ساكت ب ِهم خيره شد .ديدم يكشبه مشهور شدهام.
ِ

چاپ اول -داستان

Art@farheekhtegan.com

دايي حسن
دايي حس��ن س��الي يك بار و گاهي
بي��ش از يك ب��ار دو ب��اره و س��ه باره
ميآمد ايران .بيشتر وقتي كه ميفهميد
خواهري برادري ،دوستي آشنايي فاميلي
مريض ش��ده يا افتاده توي دردس��ر .از
بيست و هفت سال قبل كه دست زن و
بچهاش را گرفت و رفت لندن سالي نبود
كه چند بار نيايد .به تهران كه ميرسيد
چند ساعتي را خونه مادرزنش ميماند و
شب دوباره ميرفت فرودگاه و تو ليست
انتظار مينشس��ت واس��ه پ��رواز آبادان.
عادتش اي��ن بود ك��ه اول بايد ميرفت
واليتش .آبادان كه ميرسيد خانه فاميل
نميرف��ت .يك راس��ت ميرف��ت هتل.
ب��ا اينكه دو تا خواهر ،يك��ي مادر من و
س��ه تا برادر و كلي ف��ك و فاميل آنجا
داشت ولي ترجيح ميداد هتل سر كند.
فرداش اولين كاري كه ميكرد ميرفت
خاكستون س��ر قبر آقاش و ننهش .قبر
هر دوتاش��ون كنار ه��م زير يك درخت
بيعارو بزرگ است كه ميشود ساعتها
نشست دور از نور آفتاب .يك ساعتي كه
مينشس��ت بعد بلند ميشد يك گشتي
توي خاكستون ميزد و كنار قبرهایی كه
ميشناخت لحظهاي پا سست ميكرد و
يه نگاه به قبر ميكرد و يه نگاه به عكس
صاحب قبر و بعد قب��ر بعدي و بعدي...
بع��د راه ميافتاد خان��ه اين خواهر خانه
آن خواه��ر خانه اين برادر خانه آن برادر
خانه اين دوست و . ...دايي از بچگي توي
آبادان شاگرد خياط بود .چهار سال مانده
بود به انقالب سرمايهاش را جمع كرد و
يك مغازهاي راس��ه خياطه��اي خيابان
ش��اپور خريد و ك��ردش خياطي .مادرم
تعري��ف ميكرد كه خوب يادش اس��ت
كه دقيق��ا همان روز مدرك شش��ماش
را گرفته بود و رفته بود آموزش��گاه عالي
بهداري ش��ركت نفت ثبتن��ام كند كه
دوره پرستاري ببيند .آن موقع دايي تازه
يك سال و نيمي بود ازدواج كرده بود و
صاحب پس��ري ش��ده بود كه اسمش را
گذاشته بود ش��اهين به ياد تيم فوتبال
ش��اهين آبادان كه چند سالي بازيكنش
ب��وده و از وقتي كه رب��اط صليبي پاش
پاره شد مجبور ميشود فوتبال را بگذارد
كنار .اس��م خياط��ي را ه��م ميگذارد
ش��اهين .انق�لاب كه ميش��ود مغازه را
همان جور ميگذارد و با س��رمايهاي كه
جمع كرده بود و بيش��تر به اصرار زنش
ميرود لن��دن .آنجا هم ،هم خودش هم
زنش شروع ميكنند توي خانه طراحي
لباس كردن و بُ��ردن پيش اين كمپاني
آن كمپاني طراحي مد .بعد از چند سال
كار و بارش��ان ميگيرد و ب��راي چند تا
كمپان��ي كار ميكنند .در اين مدت هم
صاح��ب دو تا بچه ديگر ميش��ود .دو تا
دختر؛ ش��انل و شكيال .با دنيا آمدن اين
دو دختر مس��اله اقامتشان هم درست
ميش��ود .دخت��ر دايي حس��ن كه براي
اولي��ن ب��ار از طريق ايميل با هم آش��نا
شديم تعريف ميكرد:
اينجا ـ يعني آنجا لندن ـ به اينكه يك
ش��هروند خارجي در آنجا صاحب فرزند
ش��ود برايشان بسيار بس��يار مهم است.
بعد از به دنيا آمدن من و بعدش شميال
كار و با ِر بابا و مامان حس��ابي گرفت .ما
بزرگ ميش��ديم و درس ميخوانديم و
مامان و بابا تمام مدت مشغول رسيدگي
ب��ه كارگاه خياطي بودند كه اس��مش را
گذاش��ته بودند شاهين .همه چيز خوب
پي��ش ميرف��ت م��ن داش��تم ميرفتم
دانشگاه و شميال هم يك سال مانده بود
تا دانشگاه و شاهين هم دانشگاه را تمام
كرده بود و توي ش��ركت پدر دختر هم
دانشگاهياش مش��غول به كار بود .قرار
بود ب��ا دختر همدانش��گاهياش ازدواج
كند كه بابا تصميم گرفت برگردد ايران.
آخرين باري كه دايي آمد ايران بدون
خب��ر قبلي ب��ود .قبل از آن هميش��ه از
هفتهها قبل خبردار ميش��ديم كه قرار
است بيايد .ساعت  9شب بود كه
زنگ خانه را زدند .خودم رفتم در
را باز كردم .آس��مان را باز خاك
گرفته ب��ود .اول نش��ناختمش.
ن��ه اينكه چه��رهاش را فراموش
كرده باشم نه فكر اينكه يك نفر
از آن س��ر دنيا بدون خبر قبلي
يكهو جلو در خانهات س��بز شود
لحظهاي دچار منگي ميش��وي.
م��ن ك��ه اينط��ور ش��دم .ب ِروب ِر
نگاهش كردم .بعد ك��ه ننهام از
پشت سر آمد و كنارم زد و توي
كوچه ك��وكاش رو بغل كرد تازه
فهميدم دايي آمده.
س��فرهمان پهن بود و از آنجا
كه ميدانس��تيم دايي عادت به
خوردن غ��ذاي هواپيم��ا ندارد،
نن��ه ه��ر چي اص��رار ك��رد كه
چيزي درس��ت كند دايي بيشتر
اصرار كرد كه همين خورش��ت

میالد ظریف

باميه توي س��فره حرف ن��دارد و دلش
ل��ك زده براي باميه ك��ه تيليت كند .با
اينكه ش��ام خورده بودم يك س��ري هم
با دايي خوردم و بابا تازه رس��تش تمام
ش��ده بود و رفته بود جزيره واال باهامون
جفت ميش��د .دايي يك دل سير خورد
و ط��وري ميخورد انگار ك��ه از قحطي
برگشته.
بع��د ننه چاي تازه درس��ت كرد و با
پولكي ليمو عماني رفتيم توي حياط زير
درخت بيع��ارو كنار باغچه روي صندلي
نشس��تيم و چاي خورديم .ننه سر از پا
نميشناخت .انگار نه انگار كه شبها سر
شب نش��ده خرخرش توي هوا بود و آن
ش��ب انگار اول صبح بود مثل فرفره دور
دايي ميچرخيد اصال نپرس��يد كه چي
شده يكهو بيخبر آمده! تا صبح با دايي
بيدار بودم و مام��ان جامون رو هم توي
حياط انداخت .برايم تا صبح از هر دري
گفت .از هواپيما گفت كه بهخاطر هواي
خاكي ميخواس��ته برگردد تهران و آخر
سر با كلي س�لام صلوات نشسته .دايي
قس��م ميخورد كه از آن باال نوك نوك
نخلهاي شطرو ميديده و جمارهها 1را
ميديده و نميفهميده كه خلبان چطور
بان��د به آن درندش��تي را نميديده .بعد
از جاهاي��ي گف��ت كه يا ت��وي جنگ از
بين رفته بودند يا خراب ش��ده بودند .از
آدمهايي گفت ك��ه يا مرده بودند يا گم
و گور شده بودند .از اولينباري گفت كه
بعد از مهاجرتش آمده بود ايران .درست
بع��د از جنگ .كن��ار اس��تاديوم تختي
از ماش��ين پياده ش��ده بود و كنار ديوار
استاديوم تكيه داده بوده و با بغض گفته
بود« :پس آبادان كوش؟»
اين را قبال از آقام ش��نيده بودم .آقام
رفته ب��ود اس��تقبالش .داي��ي بعد ازم
خواست كه برايش عبدالحليم بگذارم و
من هم رفتم توي صندوق نوارهاي آقام
گشتم و گش��تم تا نوار مشكيرنگي كه
رويش يك عالمه خاك نشسته بود و ريز
نوشته بود عبدالحليم با يك ضبط صوت
كوچك آوردم گذاش��تم باالي سر دايي
و نوار را گذاش��تم داخلش و بعد از يك
دقيقه ش��نيدن هوا صداش در آمد .من
هيچ وقت از خوانندههاي عرب خوش��م
نميآمد و آن شب مجبور بودم بهخاطر
دايي ت��ا خود صبح ص��داي عصا قورت
داده عبدالحلي��م حاف��ظ را تحمل كنم.
دايي البهالي ترانهها هي ميگفت:
صداش سياهي شب رو ميدره.
صبح خواب موندم و نرفتم دانش��گاه.
در عوض س��ر حوصله ب��ا دايي صبحانه
مفصل��ي ،باخس��وم و سرش��ير و چاي
ش��يرين ،خوردي��م و زديم بي��رون .اول
رفتيم خاكس��تون .سر قبر ننه و آقاش و
يك قبر ديگه كنارشان كه سنگ نداشت
و فقط يك بلوك سيماني عمودي داشت
كه فرو رفته بود توي زمين و روش نوشته
بود ناش��ناس .دايي ازم خواست روي آن
سنگ قبر هم آب بريزم و مورت بگذارم.
من هفتهاي يك بار ميآمدم خاكستون
ولي هيچ وقت آن قبر سيماني را نديده
ب��ودم .بعد رفتي��م راس��ه خياطيهاي
خيابان شاپور .روبهروي مغازهاش ايستاد
و خوب به س��ر و ريخت مغازه نگاه كرد.
بعد از رفتنش هيچ كس داخلش نش��ده
بود .نه مغازه را ميفروخت نه دس��تي به
س��ر و روش ميكش��يد .با همان وسايل
دس��ت نخورده همان ج��ور باقي مانده
بود .هر وقت هم ميآمد فقط روبهرويش
ميايستاد و نگاهش ميكرد .بعد به تابلو
ن مغازه كه زرد شده بود و
خياطي شاهي 

زنگ زده بود اشاره كرد و گفت:
«چقدر زود گذشت»...
گفت��م« :داي��ي مغ��ازه را ب��از
نميكنيد؟»
گف��ت« :خيلي وقت��ه كليدش را گم
كردم».
بعد راه خ��ودش را گرفت و ش��روع
كرد يكي يكي به رفقاي خياط قديمش
س��ر زدن .حدود هفت هشت تا مغازه را
چرخيد .بعد يكي يكي رفقاي قديمياش
دعوتش كردند و آخر به پيش��نهاد يكي
از رفق��ا همگي با هم رفتند نخلس��تان
همان فرد پيشنهاددهنده .با اينكه دايي
خيل��ي اصرار كرد من باهاش��ون نرفتم.
عصر س��ر س��اعت هفت باهاش سر بازار
روز قرار داش��تم .هفت و ربع شد نيامد.
دايي به خ��وش قولي معروف بود .هفت
و نيم ش��د نيامد .هشت شد نيامد .رفتم
سراغ دوستاش .همه تعطيل بودند .رفتم
خانه ك��ه ديدم همه آنج��ا جمع بودند
جز دايي .ناصر خاكي يكي از دوس��تاي
دايي ك��ه رزرو دايي توي تيم ش��اهين
بود تعريف ميكرد« :ظهر جاتون خالي
صبور درس��ت كرديم و ب��ا بچهها زديم.
عجب صب��وري هم بود چ��رب و معلوم
بود مال ش��ط خودمونه نه دريا .بعد زير
نخ��ل لم داديم و ش��روع كرديم خاطره
تعريف كردن و از گذشتهها گفتن ...بعد
چايي قوري خورديم و كمكم يكي يكي
خوابيديم .خوب ماهي سنگين و بعدش
خواب ردخور نداره»...
االن هف��ت روز دايي گم ش��ده .هر
كجا س��راغ داشتيم گش��تيم .ولي انگار
آب ش��ده رفته توي اين هواي ش��رجي
و ب��وي گي��س 2گرفته و خاك��ي كه از
يآيد اين ور .روز بعد از
شيخنش��ينها م 
گمشدنش دم در مغا زهاش از توي شيشه
خ��اك گرفت��هاش به داخل مغ��ازه نگاه
ميكردم .صندليها و اتو چدني و دسته
چوبي كه هنوز كنار چرخ بزرگ سينگِر
بود همه و همه زي��ر يك عمر خاك در
انتظار دس��تي كه دستي بهشان بكشد،
حس كردم بروبر نگاهم ميكنند .از توي
شيشه خاك گرفته يك آن تصوير دايي
را ديدم كه از پش��ت سرم رد شد .سرم
را برگردان��دم و بوي خاك غليظي خورد
زير دماغم .نگاه كردم و دنبال كسي كه
شبيه دايي بود دويدم و بهش كه رسيدم
دس��تم را گذاشتم روي ش��انهاش .مرد
برگش��ت نگاهم كرد .بلدرسوت پوشيده
بود و معلوم بود از كارگراي پااليشگاه بود
كه داش��ت ميرفت خانه .سر و صورتش
پ��ر از خاك ب��ود و موه��اي وزوزيش از
خاك س��فيد شده بود .بهم خنديد و راه
خودش را گرفت رفت .بابا هنوز نيامده
و همينطور كه صبح تا ش��ب اين ور و
اون ور ميگردي��م منتظري��م تا بابا بياد
ببينيم چه خاكي توي س��رمون بكنيم.
يكي از رفقاي قديمي دايي ميگه خاك
اينجا با خودش بردتش .ديروز رفته بودم
تا كنار ش��ط همان جايي كه آخرين بار
دايي با رفقاش آمده بودند خوشگذراني
تا شايد رد و نشوني ازش پيدا كنم .توي
چمنهاي نمدار كنار شط نشسته بودم
و بو ميكش��يدم و ب��وي خاك و فلس و
نم ميخورد زير پره دماغم .به آس��مان
كه نگاه كردم و بين نوك نخلها و توي
خاك وسط نخلستان كه يكي دو ساعتي
شروع ش��ده بود و آس��مان را كرده بود
اردهاي رنگ شمايلي از دايي ديدم .دايي
ي ريزي
پوس��ت ه نازكي از خاك و شنها 
بود كه بين زمين و آسمان غوطهور شده
بود .انگار داشت به نخلهاي سر به فلك
كشيده ميخنديد .همان وقت با دوربين
از آس��مان شط و باالي نخلستان عكس
گرفت��م و تا خانه دوي��دم .عكس را توي
كامپيوتر خ��وب بزرگ ك��ردم ولي جز
خاكي ك��ه از صحراهاي شيخنش��ينها
س��الي چند بار بلند ميش��د و هفتهها
زمي��ن و آس��مان را اش��باح ميك��رد و
پيچي��ده ب��ود ت��وي ُجمارهاي
نخلهاي نخلستان چيزي ديده
نميش��د .براي دختر دايي شانل
عك��س را ايمي��ل ك��ردم .چند
س��اعت بعد برايم نوشت اين چه
عكس مزخرف و زش��تي است و
در عوض كلي عكس قش��نگ از
دار و درخت و منظرههاي س��بز
خانهش��ان در لن��دن فرس��تاد و
رودخانه نميدان��م چي كه آخر
هفتهها ميروند آنجا تفريح .يك
عك��س يادگاري ه��م از خودش
و ش��اهين و ش��كيال و مادرشان
با ديويد بكام و زنش فرس��تاد و
نوش��ته بود كه به تازگي مادرش
چند تا لباس براي ديويد بكام و
زنش طراحي كرده است.
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برميگردي...؟

بهروز قزلباش

يگانه پرسيد« :ببخشيد چطور بايد
تا ميدان حقيق��ت برويم؟» و نادر
داشت فقط گوش ميكرد .مرد الغراندام
گندمي با چشمهاي نازك و كشيدهاش
نگاهش را به او دوخت اما اين كار خيلي
طول نكش��يد ،گف��ت« :آه��ان ،ميدان
حقيق��ت» و اندكي مكث كرد .صورتش
را به حالتي درآورد كه شيارهاي باريك
اما كش��يده زير چش��مهايش را شبيه
جويبارهاي بسيار نازكي كرد كه هنگام
بارش آهس��ته روي خاك م��يدود و با
حركات آهس��ته دس��تش راه را نشان
داد و ط��وري ك��ه صدايش به س��ختي
ش��نيده ميش��د ،گفت« :همين راه را
برويد ،به اولين س��هراهي كه رس��يديد
سمت راست ،تا انتها كه برويد ميرسيد
به س��هراهي بعدي ،بعدش سمت چپ،
مس��تقيم تا آخر كه برويد ،ميرسيد به
مي��دان حقيقت» و روي��ش را برگرداند
و ساكت خيره ش��د به نقطه كوري در
زمين .يگانه برگش��ت ،در را باز كرد ،و
نشس��ت روي صندلي جلو .نادر نشاني
را ش��نيده ب��ود .راه افتادند .مس��تقيم،
راس��ت ،چپ ،تا انتهاي راه كه رسيدند
ميدان نبود .نميشد دور زد .راه به ديوار
خورده بود .و دو طرف خانههاي بلندي
بود ك��ه هيچ صداي��ي از آنها ش��نيده
نميش��د .ان��گار همه خانهه��ا خالي از
سكنه باشند ،همهجا ساكت ساكت بود.
آنقدرها س��اكت كه اندكي عجيب بود.
چطور توي آن همه خانه يعني كس��ي
نب��ود؟ هيچكس؟! نادر پرس��يد« :حاال
چكار كنيم؟» و يگانه گفت« :هيچكس
نيست ازش بپرس��يم ».هر دو فكري را
كه به ذهنش��ان خطور كرده بود با هم
گفتند« .بايد برگرديم».
حاال يگانه درست در نقطه اول بود
و بايد ميرفت .ميخواست برسد.
از اول ه��دف اين بود .اين ب��ار اما نادر
ب��ا او نبود .نفهميد چطور ش��د كه نادر
نبود .او رفته بود .آيا رسيده بود؟ اين را
كسي نميدانست .يگانه گذاشت مهرداد
بپرسد .اين بار بايد با نشاني او ميرفت.
مهرداد پرسيد« :ببخشيد چطور بايد تا
ميدان حقيقت برويم؟» و يگانه داش��ت
فقط گ��وش ميك��رد .م��رد الغراندام
گندمي با چشمهاي نازك و كشيدهاش
نگاه��ش را ب��ه او دوخت ام��ا اين كار
خيل��ي طول نكش��يد ،گف��ت« :آهان،
مي��دان حقيقت» و اندك��ي مكث كرد.
اين بار دوم بود كه صورتش را به حالتي
درآورد كه ش��يارهاي باريك اما كشيده
زير چش��مهايش را ش��بيه جويبارهاي
بس��يار نازكي كرده بود ،درس��ت عين
وقتي كه بارش آهسته باران روي خاك
م��يدود و جویبار میس��ازد .با حركات
آهسته دستش راه را نشان داد و طوري
كه صدايش به س��ختي شنيده ميشد،
گفت« :همي��ن راه را ب��روي ،به اولين
س��هراهي كه رس��يدي س��مت راست،
تا انتها كه بروي ميرس��ي به سهراهي
بعدي ،بعدش س��مت چپ ،مس��تقيم
تا آخر ك��ه بروي ،ميرس��ي به ميدان
حقيقت» و رويش را برگرداند و ساكت
خيره ش��د ب��ه نقطه ك��وري در زمين.
مهرداد برگشت ،در را باز كرد ،و نشست
روي صندلي جلو .يگانه نشاني را شنيده
بود .راه افتادند .مس��تقيم ،راست ،چپ،
تا انتهاي راه كه رس��يدند ميدان نبود.
نميش��د دور زد .راه ب��ه دي��وار خورده
ب��ود .و دو طرف خانهه��اي بلندي بود
كه هيچ صدايي از آنها شنيده نميشد.
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انگار همه خانهها خالي از سكنه باشند،
همهجا س��اكت س��اكت ب��ود .آنقدرها
س��اكت كه اندكي عجي��ب و خوفناك
به نظر ميرس��يد .چطور توي آن همه
خان��ه يعني كس��ي نب��ود؟ هيچكس؟!
يگانه پرس��يد« :حاال چكار كنيم؟» اين
بار دوم بود كه يگانه نميدانس��ت چكار
بايد بكند .چطور ميتوانست برسد .بايد
ميرسيد .نشاني را درست آمده بود ولي
آنجا كه ميدان نبود .نبود .مهرداد گفت:
«هيچكس نيست ازش بپرسيم ».هردو
فكري را كه به ذهنش��ان خطور كرده
بود باهم گفتند« .بايد برگشت».
اين بار چندم بود كه يگانه درست
در نقط��ه اول ايس��تاده ب��ود .بايد
ميرفت .ميخواس��ت برس��د .هميش��ه
ه��دف اين بود .اين بار ام��ا مهرداد با او
نب��ود .نفهميد چطور ش��د ك��ه مهرداد
نبود .او رفته بود .آيا رسيده بود؟ اين را
كسي نميدانست .يگانه گذاشت مردي
كه كنار دس��تش نشسته بود پياده شود
و نش��اني را بپرسد .اين بار بايد با نشاني
او ميرفت .مرد پرسيد« :ببخشيد چطور
بايد تا مي��دان حقيقت برويم؟» و يگانه
داشت فقط گوش ميكرد .مرد الغراندام
گندمي با چشمهاي نازك و كشيدهاش
نگاهش را به او دوخت اما اين كار خيلي
طول نكش��يد ،گف��ت« :آه��ان ،ميدان
حقيق��ت» و اندكي مكث ك��رد .اين بار
چن��دم بود ك��ه صورتش را ب��ه حالتي
درآورد كه ش��يارهاي باريك اما كشيده
زير چش��مهايش را ش��بيه جويبارهاي
بس��يار نازك كرده بود ،درس��ت شبيه
جويبارهايي كه بارش آهسته باران روي
خاك ميدواند .با حركات دستش راه را
نش��ان داد و طوري كه صدايش اندكي
واضحتر از قبل ش��نيده ميش��د ،گفت:
«همي��ن راه را برو ،به اولين س��هراهي
كه رس��يدي سمت راس��ت ،تا انتها كه
ب��روي ميرس��ي ب��ه س��هراهي بعدي،
بعدش س��مت چپ ،مستقيم تا آخر كه
بروي ،ميرس��ي »...و رويش را برگرداند
و س��اكت خيره ش��د به نقطه كوري در
زمين .م��رد همراه يگانه برگش��ت ،در
را باز كرد ،و نشس��ت روي صندلي جلو
پش��ت فرمان .يگانه نش��اني را ش��نيده
بود .راه افتادند .مس��تقيم ،راست ،چپ،
ت��ا انتهاي راه كه رس��يدند ميدان نبود.
نميشد دور زد .راه به ديوار خورده بود.
و دو طرف خانههاي بلندي بود كه هيچ
صدايي از آنها شنيده نميشد .انگار همه
خانهها خالي از س��كنه باش��ند ،نبودند.
اما همهجا ساكت س��اكت بود .آنقدرها
س��اكت كه اندكي عجي��ب و خوفناك
به نظر ميرس��يد .چط��ور توي آن همه
خانه ...يعني كسي نبود؟ هيچكس؟!
يگانه پرس��يد« :حاال چكار كنيم؟»
اين بار چندم بود كه يگانه نميدانست
چ��كار بايد بكن��د .چطور ميتوانس��ت
برسد .بايد ميرس��يد .نشاني را درست
آمده بود ولي آنجا كه ميدان نبود .نبود!
مرد همراهش گفت« :هيچكس نيست
ازش بپرس��يم ».و هيچكس نبود .حتي
يگانه هم .و آن مرد .همراه يگانه .او هم
نبود .به نظر ش��ما چه به سر آنها آمده
بود .چطور ميتوانستند نباشند .آنها كه
آنجا بودند .ش��ما ش��اهد بوديد .اينبار
چندم بود كه يگانه رفته بود كه برس��د.
ولي نرسيده بود .مگر اينطور نبود؟ نادر،
مهرداد و آن مرد ،آنها چه شدند...؟ تنها
خانههاي عمود بر بنبست بود .هيچكس
نبود .ن��ه صدايي نه دردي نه عش��قي.
حتي كسي كه بشود از او پرسيد چطور
ميش��ود اين راه را برگشت .چرا اينقدر
ساكتي؟ حرفي بزن .دادي بكن .هواري
راه بين��داز .ش��ايد يكي از اي��ن خانهها
س��رش را بيرون بياورد و چيزي بگويد.
ح��اال اين داس��تان به گور م��ن و ...تو
چي؟ ميخواهي هي همينطور بايستي
اينجا!...؟ برميگردي...؟
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ارزن ،ميافارقين ،نصريه
از آنج��ا به ش��هر ارزن ش��ديم
شهري آبادان و نيكو بود با آب روان
وبساتين و اش��جار و بازارهاي نيك
و در آنج��ا به ميافارقي��ن از اين راه
كه م��ا آمديم پانص��د و پنجاه و دو
فرس��نگ بود و روز آدينه بيس��ت و
شش��م جمادياالول س��نه ثمان و
ثلثي��ن و اربعمايه بود و در اين وقت
برگ درختها هنوز سبز بود.
پارهاي عظيم بود از سنگ سفيد
برش��ده هر سنگي مقدار پانصد من.
و ب��ه هر پنجاه گ��زي برجي عظيم
س��اخته هم از اين سنگ سفيد كه
گفته شد .و سرباره همه كنگرهها بر
نهاده چنان كه گويي امروز اس��تاد
دست ازش باز داش��ته است .و اين
شهر را يك در است از سوي مغرب
و درگاهي عظيم بركش��يده اس��ت
ب��ه طارقي س��نگين و دري آهنين
بيچوب ب��ر آنجا تركي��ب كرده .و
مس��جد آدينهاي دارد كه اگر صفت
آن كرده ش��ود به تطوي��ل انجامد.
هرچند صاحب كتاب شرحي هرچه
تمامت��ر نوش��ته اس��ت و گفته كه
متوضاي كه در آن مسجد ساختهاند
چهل حج��ره در پيش اس��ت و دو
جوي آب بزرگ ميگ��ردد در همه
خانهها يك��ي ظاهر اس��تعمال را و
ديگ��ر تحت االرض پنه��ان كه ثقل
ميبرد و چاهها پاك ميگرداند.
و بيرون ازاين شهرستان در ربض
كاروانسراها و بازارهاست و گرمابهها
و مسجد جامع ديگري است كه روز
آدينه آنجا هم نماز كنند .و از سوي
شمال س��وري ديگر است كه آن را
محدثه گويند هم ش��هري اس��ت با
ب��ازار و مس��جد جام��ع و حمامات
هم��ه ترتيبي ،و س��لطان واليت را
خطب��ه چنين كنن��د االميراالعظم
عزاالس�لام س��عدالدين نصرالدوله
و ش��رف المله ابونص��ر احمد مردي
صدساله و گفتند كه هست .و رطل
آنجا چهارصد و هش��تاد درم سنگ
باشد .اين امير شهري ساخته است
بر چه��ار فرس��نگ ميافارقين و آن
را نصري��ه نام كردهان��د .و از آمد تا
ميافارقين نه فرسنگ است.
آمد
ششم روز از ديماه قديم به شهر
آمد رس��يديم .بنياد شهر بر سنگي
ي��ك لخت نه��اده .و طول ش��هر به
مس��احت دو هزار گام باشد و عرض
هم چندين .و گرد او سوري كشيده
اس��ت از سنگ س��ياه كه خشتها
بريده اس��ت از صد مني تا يك هزار
مني و بيشتر اين سنگها چنان به
يكديگر پيوسته است كه هيچ گل و
گچ در ميان آن نيست.
باالي ديوار بيس��ت ارش ارتفاع
دارد و پهن��اي دي��وار ده ارش .ب��ه
هر صد گز برجي س��اخته كه نيمه
دايره آن هش��تاد گز باشد و كنگره
او ه��م از اي��ن س��نگ .و از اندرون
ش��هر در بس��يار ج��اي نردبانهاي
سنگين بسته اس��ت كه بر سر باور
تواند ش��د .و بر سر هر برجي جنگ
گاهي ساخته .و چهار دروازه بر اين
شهرس��تان است همه آهن بيچوب
ه��ر يك��ي روي به جهت��ي از عالم.
ش��رقي را بابالدجل��ه گويند غربي
را باب الروم .شمالي را باباالرمن و
جنوبي را بابالتل .و بيرون اين سور
س��ور ديگر اس��ت هم از اين سنگ
ب��االي آن ده گ��ز .و همه س��رهاي
دي��وار كنگ��ره و از ان��درون كنگره
ممري س��اخته چنان كه با س�لاح
تم��ام مرد بگذرد و بايس��تد وجنگ
كند به آس��اني .و اين سور بيرون را
نيز دروازههاي آهنين برنش��اندهاند
مخال��ف دروازههاي اندروني چنانكه
چ��ون از دروازهه��اي س��ور اول در
رون��د مبلغي در فصيل ببايد رفت تا
به دروازه س��ور دوم رسند و فراخي
فصيل پانزده گز باشد.
و اندر ميان شهر چشمهاي است
كه از سنگ خاره بيرون ميآيد مقدار
پنج آس��يا گرد ،آبي به غايت خوش
و هيچكس نداند كه از كجا ميآيد.
و در آن شهر اشجار و بساتين است
ك��ه از آن آب س��اختهاند .و امير و
حاكم آن شهر پس��ر آن نصرالدوله
است كه ذكر رفت.
و من ف��راوان ش��هرها و قلعهها
ديدم در اط��راف عالم در بالد عرب
و عجم و هند و ترك مثل شهر آمد
هيچجا نديدم كه روي زمين چنان
باش��د و نه نيز از كس��ي شنيدم كه
گفت چنان جاي ديگر ديدهام.
و مسجد جامع هم از اين سنگ
س��ياه است چنان كه از آن راست و
محكمتر نتواند ديد.
ادامه دارد

