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سخ
نی با خوانندگان

تکاپــو و جنــب و جوشــی کــه اوایــل مهــر
مــاه هــر ســال بــا بــاز شــدن مــدارس و
دانشــگاه ها ایجــاد می شــود ،همیشــه
احســاس امیــدواری بــه آینــده پیــش رو را در
دل زنــده می کنــد .بــرای همــه دانشــجویانی
کــه امســال فرصــت تحصیــل در پژوهشــگاه
علوم انســانی را یافته انــد آرزوی توفیــق
می کنیــم و امیدوارانــه ســعی می کنیــم بــه
ســهم خــود بــا انگیــزه بیشــتر همــراه باشــیم
بــا همــه ،در کســب آنچــه بــه عنــوان قشــر
دانشــجو خواهانــش هســتیم.
خوانــدن کتاب هــای بیشــتر و کارهــای
پژوهشــی مفیــد و دســت یافتــن بــه جــواب
مســائل و دغدغه هــای ذهنــی ،اهــداف
معمــول یــک دانشــجو در مقاطــع ارشــد و
دکتــری اســت .ذهن هــای پویــا همیشــه بــه
دنبــال راه هــای خالقانــه هســتند .می خواهنــد
خــط شــروع را خــود مشــخص بکننــد.
بــه شــیوه خــود و بــرای خودشــان فکــر
می کننــد ،بــه شــیوه خــود اشــتباه می کننــد
و در پایــان هــر روز بهتــر از دیگــران بلدنــد
خــود را تحلیــل کننــد.
اگــر کتابــی بخواننــد قهرمــان داســتانش
نمی شــوند تــا فکــر کننــد همــه کائنــات قــرار
اســت بــرای رساندنشــان بــه مقصــود دســت
بــه دســت یکدیگــر دهنــد.
ایــن افــراد معمــوال انســان هایی جســور،
مقــاوم و پــر هیاهــو هســتند کــه بــه جــای
نمایش هــای متظاهرانــه و محافظــه کارانــه،
بــه راحتــی دیگــران را مقهــور ســادگی خــود
می کننــد .اینگونــه آدم هــای فرهیختــه  ای
کــه در طــول اعصــار در میــان ملــت مــا کــم
نبوده انــد ،بــه درجــه ای از درک وآگاهــی
رســیده اند کــه دردشــان درد مــردم اســت.
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در این شماره:
مدرنیته علیه سنت

ایــن افــراد هیــچ وقــت فرامــوش نمی شــوند.
همیشــه در حافظــه تاریــخ ،اســتوار می ماننــد.
برخــی در زنــدان زندگــی می کننــد ،برخــی در
تبعیــد می میرنــد ،برخــی چــون فرخــی یــزدی
لــب دوختــه و یــا چــون حســین(ع) لــب
تشــنه ،یــا چــون ســهراب در پــای رود و ســرود.
ایــن اســطوره های تمــام نشــدنی خودشــان
را زندگــی می کننــد ،مثــل خــود مبــارزه
می کننــد و بــه شــیوه خــود می میرنــد.
پــس بــه آنچــه در ذهنمــان می گــذرد ایمــان
داشــته باشــیم.
ذهــن یــک مرام نامــه مقــدس بــا بــن مایــه
معنــوی دارد کــه همــه اتفاقاتــی کــه در درون
فــرد می افتــد را بــه شــکل شــگفت انگیــز بــه
دنیــای بیــرون منتقــل می کنــد.
مثــل یــک نیــروی نامرئــی کــه همــه چیــز را
بــه اقتضــای زمــان و مــکان بــه شــکل حســاب
شــده ای کنــار هــم چیده اســت.
امــا ایــن یــک دفتــر تقدیــر پیــش نوشــته
و تصاویــری نیــم ســوز در تاریکخانــه ذهــن
نیســت .بلکــه برگرفتــه از رویاهــای یــک
ذهــن امیدواراســت .محرکــی کــه حکمتــش در
فراموشــی و نابــودی نیســت ،تــاش می کنــد،
می جنگــد و پیروزمندانــه باورهایــش را بــه
نمایــش می گــذارد.

داستان کوتاهی از زنان
(قسمت دوم)
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مدرنیته علیه سنت
روز بــه پایــان رســیده اســت .مردهــا و زن هــای
عمدتــا کارمنــد ،ازهمــان مســیرهایی کــه صبــح
پیمودنــد بــه خانــه بــر می گردنــد .عجلــه
دارند،خســته انــد ،حــق دارنــد .حــس مــی کنــم
رمقــی بــرای مــن هــم باقــی نمانــده اســت.
گام هایــم کنــد اســت و بــی جــان .حــس ضعــف
دارم .میترســم نتوانــم بــه خانــه برســم .بیفتــم
وســط خیابــان و غــش کنــم .اولیــن رســتوران یــا
غــذا خــوری کــه مــی بینــم مــی روم تــو .اصــا
فرقــی نــدارد چــه باشــد.
خانــم و آقایــی روبــروی هــم وســط رســتوران
نشســته انــد .زن بــه غذایــی کــه جلویــش هســت
یــک جورعجیبــی نــگاه مــی کنــد .چنــگال را
مــی زنــد بــه گوشــت مــرغ تــوی بشــقاب و
بــه مــرد مــی گویــد :ســفته! انــگار یــک مــرغ
پیــر رو ســر بریدنــد و یــک ربــع گذاشــته انــد
بپــزه! مــرد ســرش را مــی آورد جلوتــر و کمــی
نمــک روی مــرغ بشــقاب خانــم مــی ریــزد و
مــی گویــد اگــر خونــه یــک چیــزی پختــه بــودی
االن نمی اومدیــم اینجــا کلــی هــم خالــی شــم
بخاطــر ایــن الســتیک! زن کــه معلــوم اســت
رنجیــده اســت صندلــی اش را عقــب مــی کشــد
و مــی گویــد مــن هــم مثــل تــو خســته ام .مــن
هــم صبــح مــی رم ســرکار و چهــار برمــی گــردم.
جونــی نمــی مونــه بــرم تــو آشــپزخونه .خیلــی
هنــر داری خــودت زحمتــش رو مــی کشــیدی.
مــی نشــینم روی صندلــی .پشــت یــک میــز
کوچــک یــک نفــره کــه گوشــه ای رو بــه دیــوار
اســت .یــک پیشــخدمت تــر تمیــز بــا دســتمالی
کــه روی دســتش گرفتــه بــه ســمت مــن میآیــد.
لبخنــد مــی زدنــد .منویــی را جلــوی مــن بــاز
مــی کنــد.
کلماتــی نــا آشــنا و بیگانــه می بینــم .انگلیســی
نیســتند .یــک عکســی جلــوی هــر کــدام هســت.
منــو برخــاف معمــول قیمــت نــدارد .از روی
عکــس یــک چیــزی انتخــاب مــی کنــم .چنــد
دقیقــه بعــد بشــقاب بزرگــی جلویــم مــی گذارنــد
کــه نمیتوانــم اجزایــش را یــک بــه یــک نــام
ببــرم .ســبزیجاتی اســت و یــک تکــه گوشــت
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کــه از بویــش مــی فهمــم ماهــی اســت .راه
دیگــری نــدارم .بایــد تحمــل کنــم .از روی
عکــس فکــر کــردم گوشــت قرمــز اســت امــا
حــاال بــه لطــف آن منــوی عجیــب غریــب و
آن عکــس از دور گرفتــه شــده بایــد همیــن را
بخــورم .مــزه ماهــی نــدارد .تقریبــا بــی مــزه
اســت .چنــد قاشــق بعــد ســبزیجات تمــام مــی
شــود و مــن هنــوز ســیر نشــدم .نمــی دانــم چــه
لزومــی دارد ایــن حجــم کــم را در یــک بشــقاب
بــه ایــن بزرگــی ســرو کننــد .برایــم نوشــیندنی
مــی آورنــد .رنــگ عجیبــی دارد .نــه ســبز اســت
نــه دقیقــا زرد .چیــزی بیــن ایــن دو.
کنــار بشــقابم ظــرف ســس کوچکــی گذاشــته
انــد .مــزه ای خــام دارد .مــرا می بــرد بــه زمانــی
کــه مادربزرگــم در دیــگ بــزرگ مســی اش رب

بارمــی گذاشــت و مــدام همــش میــزد  .بویــی
از آن بــه مشــام مــی رســید کــه انــگار بــوی
زندگــی طبیعــی مــی داد .بعــد از مادربزرگــم
کمتــر کســی را دیــدم و بــه یــاد دارم کــه بــرای
ایــن کارهــا وقــت گذاشــته باشــد.
در ایــن همهمــه ،در ایــن هیاهــو ،چــه کســی
دیگــر وقــت ایــن کارهــا را پیــدا مــی کنــد.
همــه مــی دانیــم ســرنخ بــه فســت فودهــا
مــی رســد .ســیب زمینــی هــای ســرخ کــرده و
نوشــابه هــای گازدار.همــان صنعــت پرمنفعنــی
کــه صاحبانشــان بــرای مقابلــه بــا بــا مــوج
منفــی حمالتــی کــه علیــه ایــن کلمــه مــی
شــد ســعی کردنــد عبــارت فســت فــود را
از ذهــن مــردم پــاک و بــه جــای آن عبــارت

رســتوران های خدمــات فــوری راجایگزیــن
کننــد در جایــی خوانــده بــودم کــه فســت فودهــا
در ســال هــای اولیــه تولــد و شــکل گیریشــان در
غــرب بــاالی در ورودیشــان نوشــته بــوده انــد»:
مــا کار مــادران را کــم کــرده ایــم».
ولــی شــاید نــه شــاید خــود مــادران هــم مقصــر
بــوده انــد .مــادران امــروز زنانــی تحصیــل کــرده
و مــدرن هســتند کــه کار و تحصیــل را بیشــتر
دوســت میدارنــد تــا آشــپزی .مــن در مــورد
درســتی یــا غلطــی ماجــرا قضاوتــی نــدارم فقــط
مــی خواهــم بگــردم دنبــال عوامــل غلبــه ایــن
حریــف نوپــا بــر یــار ســنتی خودمــان.
فســت فودهــا اغلــب غذاهایــی پــر روغــن
و پرنمــک هســتند و بــا حــذف ایــن دو آیتــم
چیــزی از مــزه ندارنــد کــه عرضــه کننــد .اغلــب
محصوالتــی کارخانــه ای و غیرطبیعــی انــد کــه
مشــکالت گوارشــی بــه همــراه مــی آوردنــد،
باعــث چاقــی و اضافــه وزن مــی شــوند ولــی
انــگارآدم هــا یــک وابســتگی دیرینــه بــه آنهــا
دارنــد پیونــدی کــه گویــا گسســتنی نیســت.
از رســتوران کــه مــی روم خانــه بــوی خــوش
قورمــه ســبزی حــس مــی شــود .کاش صبــر
مــی کــردم و مــی آمــدم خانــه و همیــن قرمــه
ســبزی عالــی مامــان پــز را می خــوردم .حــاال
کــه از ایــن موهبــت محــروم شــدم مــی روم
آشــپزخانه کمــک مــادر عزیــز .بــا اصــرار اســکاچ
را از دســتش مــی گیــرم و روی ظــرف هــای
کثیــف مــی کشــم .یــاد کودکــی هــای مــان
بخیــر دورانــی کــه اثــری از هجــوم لشــکر فســت
فــود بــه ذهــن و معــده هــا نبــود .روزهایــی کــه
مادربــزرگ لوبیــا پلــو درســت مــی کــرد و کنارش
ترشــی نازخاتــون مــی گذاشــت و مــا بچــه هــا
خوشــمزه تریــن غــذای دنیــا را در مهربــان تریــن
خانــه دنیــا مــی خوردیــم .یــاد لقمــه هایــی کــه
مــادرم لحظــه آخــری کــه مــی خواســتم از خانــه
خــارج شــوم و در دهانــم مــی گذاشــت بخیــر.
یــاد حوصلــه هایــی کــه سرجایشــان بودنــد و
بــرای تــدارک غــذا ســاعت هــا و بلکــه روزهــا
وقــت مــی گذاشــتند بخیــر.
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داستان کوتاهی از زنان
قسمت دوم،
ادامه شمارهپیشین
ریچــارد تــرک لیوانــش را پاییــن
میگــذارد و دستنوشــته هایــش را

مرتــب میکنــد « .زنــان قبیلــهی
اونیماپــو خانههایشــان را در آمــازون
بســین میســازند ،جایــی کــه بــرای
دهههــا مــکان رویــش گیاهــان
کمیــاب دارویــی بــوده و یــک زبــان
شــفاهی خــاص هــم داشــتند کــه
چیــزی شــبیه اصطالحــات پزشــکی
آن زمــان اســت .اســم و خــواص ایــن
داروهــا در جنــگل ،ســینه بــه ســینه،
از جادوگــر بــه جادوگــر ،تــا شــمال
مکز یــک .
تحقیقــات فرانــز هینیکــر کــه انســان
شــناس اســت و زنــان اونیماپویــی را
مطالعــه کــرده اســت در تیــراژ باالیــی
منتشــر شــده و حتمــا بعضــی از شــما
او را میشناســید ،او دانــش پزشــکی
ایــن قبیلــه را تائیــد میکنــد».
ریچــارد تــرک گلویــش را بــا ســرفهی
کوتاهــی صــاف میکنــد ،ســروصدای
لنــدن کــه وقــت ظهــر بیشــتر
میشــود ،مزاحــم ســخنرانی اســت.
خــدا را شــکر کــه کســی پنجــره را
بــاز کــرده ،هــوا و صــدای خیابــان
چــه آرامــش بخــش اســت.
« مــن اینجــا بیــن شــما کــه امــروز
شــنوند ه مــن شــد هاید ،بــا احتیــاط
زیــادی از واژ ه«دانــش» اســتفاده
میکنــم ،چــون کــه تحقیقــات
همــکاران مــن در درک مفهــوم ایــده
آل یــا بهتــر اســت بگویــم اید هآلــی
کــه ز نهــا بــرای رســیدن بــه آن
زحمــت میکشــند ،نشــاندهند هی
دانــش مــن و دانــش ادامــه دهنــدگان

sabaenayaty@gmail.com

کار ماســت.
در اونیماپــو ایــد هآل
یعنــی ســامتی شــوهر،
ســامتی دنــدان و
بقیــهی انــدام هــا،
شــوهری کــه مســئول
شــکار و ســرپا نگــه
داشــتن قبیلــه اســت.
و همچنیــن ســامتی
پســرها کــه بــه طــور
ســنتی وارث نقشهــای
پــدر هســتند .در جامع ـهی
متمــدن مــا ریچــارد تــرک
ادامــه میدهــد « ایــن
ایــده آل تکامــل پیــدا
کــرده و از مرحلــه تــاش
بــرای زنــده مانــدن بــه
تــاش بــرای آســایش
رســیده اســت.
ز نهــا همیشــه مســئول حفــظ آرامــش
در خانــه بود هانــد و در گذشــته بــه
کارهــای یــدی بیــش از فکــری تمایــل
نشــان میدادنــد و اکنــون شــیو هی
خــود را ارتقــا داد هانــد».
چنــد نفــری نــت بــرداری میکننــد
 ،یــک نفــر ســرفه میکنــد .بــه
نظــر میرســد کــه دیگــر بــه آخــر
حر فهایــش رســیده اســت و یــاد
دســت کــم وقــت اســتراحت اســت.
ریچــارد تــرک عــرق پیشــانی اش
را خشــک مــی کنــد و کتــش را در
مــیآورد .دوروتــی مــی بینیــد کــه زیــر
بغــل تــرک از عــرق خیــس شــده و بــه
جــای کمربنــد هــم بنــد شــلوار بســته
اســت ،از آنهایــی کــه دوروتــی همیشــه
دوســت داشــته ،بندهــای پهــن آبــی.
تــوی جیبــش هــم دفترچــه کوچکــی
اســت کــه بــه نظــر دوروتــی پــر شــده از

فکرهــای مهمــی کــه وقــت هــای غیــر
معمــول بــه ســراغش آمد هانــد
مثــل وقــت هــای پیــاده روی و زمانــی
کــه ســوار اتوبــوس اســت ،زمانــی کــه
در کتابخانــه نیســت.
یــک جیــب اشــرافی .ایــن فکرهــای
هرجایــی ،وقتــی بــه ســراغش مــی
آینــد کــه بایــد گــوش کنــد یــا در
حــال گــوش کــردن اســت.
مثــل ایــن اســت کــه وارد مــه
شــدیدی میشــود .در کالس هــم
وقتــی بچههــا داستا نهایشــان را
میخواننــد ،فکــرش جــای دیگــری
ا ســت .
دوســتان عالقهمنــد بــرای مطالعــه
ادامــه داســتان میتواننــد بــه کتــاب
A Short History of Women
نوشــته  Kate Walbertمراجعــه
کننــد !
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سرگیجه
هنــوز هــم گیجــم ،از همــان اول هــم بــا تغییــرات
بــه آســانی ســازگار نمی شــدم .بعــد از حــدود
هشــت مــاه هنــوز هــم بــه ایــن تفاوت هــای
بــه وجــود آمــده عــادت نکــرده ام ،از خــواب
بیــدار می شــوم مثــل هــرروز ،می خواهــم بــه
کارهایــم برســم بــه کارهایــی کــه هرشــب بــه
انجــام دادنشــان فکــر می کنــم .مثــل هــر شــب
مثــل هــرروز ،انــگار تنهــا چیــزی کــه همــه جــا
یک جوراســت زمانــی اســت کــه بــا ســرعت تمــام
از مــن عبــور می کنــد و منــی کــه مثــل همیشــه
از میــدان می گــذرم ،از خیابــان عبــور می کنــم
و ازروی پــل می روم.عــادت کرده ام.عــادت،
ریشــه های کســالت را در مــن دوانیــده بــه
اجبــار اختیــاری کــه همــه ی عمــر بــه مــن گفتــه
اســت بــرو بــرو در مســیر هــروز و هــر شــب و
هر و هر وهرافتــاده ام .می گــذرم ازمیــان روزهــا
و بــه دیــروز می ســپارم امــروزم را و بــه امــروز،
فــردا را ،هنــوز خیلــی مانــده اســت .هنــوز هــم
مانــده اســت بــه آخــرش برســم ،مانــده اســت کــه
از آخــر دنیــا بــا ژســت دورنگــری چشــمانم را ریــز
کنــم و بــه اولــش نــگاه کنــم بــه آنچــه کــه بــود
بــه آنچــه کــه هســت و آنچــه کــه مانــده اســت.
بــرای رســیدن بــه آخــرش نمی خواهــد جایــی
بــروی آخــر دنیــا همیــن جاســت فقــط بایــد مدتــی
منتظــر بمانــی کــه زمــان بگــذرد خــودش می آیــد
و بــه آن می رســی .روزهــای اول کــه آمــده
بــودم بــه آدم هایــی کــه بــا عجلــه می رفتــن بــا
هندزفــری در گــوش و بــا ســرعت وبــی توجــه بــه
اطــراف تعجــب می کــردم ،تعجــب می-کــردم
از آدم هایــی کــه نمی خواســتند حتــی بشــنوند،
چشمانشــان را بــه روبــرو خیــره می کــردن و
نمی-خواســتن بیــش از نیــم متــر آن طرفتــر
از خودشــان را ببیننــد و برایشــان کافــی بــود
کــه حاشــیه امنیــت جسمشــان تامیــن باشــد
و فقــط بــه جایــی برخــورد نکننــد و آســیب
نبیننــد .از آدم هایــی کــه در بــی آرتــی در متــرو
در آسانســور در پلــه برقــی و در و در می دیــدم
تعجــب می کــردم ،از ایــن همــه دویــدن از ایــن
همــه ســرعت هرچــه دســتگاه ها آن هــا را از
میــان دقایــق ســریعترمی گذرانیدند آن هــا تندتــر
می دویدنــد ،می دویدنــد و می دویدنــد .کــم
بــود ،ایــن دقایــق برایشــان کــم بــود...
بــه خــودم آمــدم گمانــم می گفــت از قافلــه
جامانــدی ،من هــم دویــدم  ،دویــدم ودویــدم
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امــا ســر هیــچ کوهــی نرســیدم .اصــا کوهــی
در کار نبود.مــن بــودم و مــن ومــن وهــرروز  و
هــرروز  و هرروزهایــی کــه نمی دانــم چگونــه از
ســر گذرانیــدم مــن بیمــار شــدم ،ســخت بیمــار،
بــه عــادت مبتــا شــده بــودم ،تنهــا بــودم مــن بــه
مــن می گفــت می خواهــد بگــذرد ،می خواهــد
کــه زودتــر بگــذرد .گذشــت...
مــن مانــده بــودم و عبــور از خیابان هــای مــال
آور ولیعصــر تــا کریــم خــان وســیم های بهــم
تابیــده هندزفــری و ترانــه ای کــه بــی وزن
بودنــش را دوســت داشــتم و بــه هم ریختگــی
آهنگیــن آهنگــش را .نمــی دانــم خواننــده اش
کیســت و نمــی خواهــم بدانــم ،تصــور شــخصیت
خواننــده اش را دوســت دارم ،دوســتش دارم چــون
احســاس می کنــم کــه او هــم مثــل مــن بــه
ایــن بــی قاعدگــی زیبــا پــی بــرده اســت و از
ایــن قانونمنــدی بــی هنجــار دنیــا دلــزده شــده
اســت .آهنــگ را دوســت دارم و منتظــر زیــر
و بــم برخــاف معمولــش هســتم چــون غالــب
همیشــگی فــراز و فــرود ذهنــم را می شــکند ،
مــن هــم می خواهــم بشــکنم غالب هــای خــودم
و دنیایــم را .مــدت هاســت چشــمانم را بــه اطــراف
نچرخانده امــام .می خواهــم ببینــم آنچــه را کــه
عــادت کرده ایــم دربرابرشــان خودمــان را بــه
کــوری بزنیــم تاســف بار اســت کــه از بینــا شــدنم
شــاد نمی شــوم.چیزهای چنــدش آوری می بینــم ،
فکــر کــردن بــه آنچــه کــه هســت مشــمئز کننده
اســت وتهــوع آورتــر از همه عــادی جلــوه نمودن و

جلــوه دادن عجایــب زجــر آوری اســت کــه دیگــر
بدیهــی شــده اســت  .بــرای دیــدن عجایــب الزم
نیســت زمــان و مــکان را بشــکافی و ســفر کنــی
و روی دیــوار چیــن قــدم بزنــی و اهــرام مصــر را
ببینــی تــا بــوی مــرگ از زیــر خشــت خشــت
ســازه ها بــه مشــامت برســد اینجــا هــم هســت در
میــان آســمان خراش هایــی کــه مفهــوم کارگــر
بــا گــره ای کــور عجیــن بــا فقــر اســت و بــی ربــط
بــه بــرده داری نویــن نیســت .الزم نیســت حتــی
کتــاب بخوانــی و بــرای دیویــد کاپرفیلــد گریــه
کنــی کافیســت همیــن جــا میــان خیابان هــا هــر
چنــد کوتــاه پرســه بزنــی و کــودکان نحیــف را
کــه در ســطح شــهر پخــش شــده اند را ببینــی
نمــی خواهــد چیــزی را فراتــر از ایــن بــه تصــورت
بکشــانی .تقالیــی نمی خواهــد خیلــی آســان اســت.
ســفر کــن بــه امــروزت بــه آنچه دیــدی ،هــر جایی
کــه هســتی نمی خواهــد فراتــر از حوالــی ات را بــه
تصــور بکشــی .همیــن جاســت ،همیــن شــهر،آخر
دنیــا اســت جایــی کــه کــودکان مــردان و زنانــی
پیــر هســتند و میــان شــهر خاکســتری ،سالهاســت
اجســامی هســتند کــه بیــم مــردن از گرســنگی
دارنــد .بــرای مــن ایــن عجــب هــرروز تقریبــا
اتفــاق می افتــد .هــرروز هــم متفــاوت از روز قبــل
مثــا امــروز برایــم مــرگ در نقطــه ســر خــط بــود.
شــاید تجربــه اش را داشــته باشــید .مثــا دیــروز،
دیــروز امتحــان داشــتم در مســیر تــق ولــق از ایــن
تاکســی بــه آن تاکســی خیابان هــا ی تهــران
افتــاده بــودم بــه ســمت کتابفروشــی می رفتــم.
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چقــدر حالــم بــد می شــود وقتــی در تاکســی واژه هــای آرمانــی وفریبــا کــه دســتی دارنــد در
مجــری برنامــه صبــح پــر نشــاط ســام می دهــد فریــب دادن و عــادت دادن آدم هــا بــه آنچــه کــه
بــه مــردم ایــران ،ایــران زیبــا ،ایــران جــوان ،بیزارم هســت .ســعی در فراموشــی ایــن واژه ای وســواس

از ایــن عــادت کــردن بــه متضــاد معنــی کــردن
مفاهیــم در انتــزاع رویایــی ذهن هــای مبتــا
بــه منطــق زدگــی تصنعــی ،همیشــه برایــم ســوال
بــوده اســت کــه واژگان حاصــل زایــش فکــر چــه
کســی بوده انــد .آن کســی کــه زیبایــی ،خوبــی
 ،قانــون ،حــق عدالــت و انســان را نام گــذاری
کــرده اســت .چــه دیــده بــود ،چــه نجوایــی در
گــوش انســانیت کــرد ،گفــت اینگونــه نبــاش کــه
معنایــت کــردم .چــه گفــت کــه اینگونــه هســتند،
گســتاخ و بــی پــروا و بــی ربــط بــه آن چیــزی کــه
بایــد باشــند .ســرم گیــج مــی رود ،حالــم بــد اســت.
مدتــی اســت کــه ایــن واژه  هــا در ذهنــم و در بهــم
خــوردن لــب هایــم بــه آرامــی رژه مــی رونــد و
رقــص مــرض هرزه گویــی می گیرنــد بــا دیگــر

برانگیــز دارم خــودم را بــه هــر کوچــه ای می زنــم
روبرویــم در بــن بســتی حاضــر می شــوند .بســیار
ســمج اند.
در حــال و احــوال خــودم هســتم .بــه فکــر خــودم،
فردایــم و امتحانــم ،کــودک فــال فــروش و امتحان
فــردا و فالــم ،کــودک نحیــف بــا ســن و ســالی از
هشــت نگذشــته در یــک دســتش فــال و دســت
دیگــرش را محکــم روی جیبــش گذاشــته و بــا
التمــاس چشــمان معصومــش بــا مــن حــرف
می زنــد ،دســتش را روی پایــم می گــذارد و
حتــی یــک کلمــه هــم نمی گویــد تنهــا دســتش را
از میــان اصطحــکاک پــر از درد مفهــوم هزارســاله
انســانیت کــه در ایــن شــهرپر شــده اســت بــه
ســختی بــاال مــی آورد و فــال هایــش را بــه

مــن نشــان مــی دهــد .همیــن وجــه تمایــزش
از ســایر کــودکان بــود ،ســمج نبــود ،یعنــی اصــا
کــودک نبــود ،هفتــاد یــا هشــتاد ســالش بــود را
دقیقــا نمی دانــم ،از یــک ســالی بــه بعــد دیگــر
فقــط نــام انســان را می شــود پیــر نهــاد  .کودکــی
کــه فــال می فروخــت چیــزی شــبیه ذرات آخــر
ســاعت شــنی بــود....
بعــد از گرفتــن فــال ،کــودکان دیگــر هــم بــه
ســویم هجــوم آوردنــد  ،یــک آن خــودم را بــا ایــن
واکنــش همــه گیــر کــودکان مواجــه دیــدم وچقــدر
آزاردهنــده کــه از دیــد آنهــا مــن مــی توانــم همــه
چیــزرا بخــرم .دردم می آیــد از ایــن همــه ناتوانــی
و عجــز خــودم  ،ســعی می کنــم از ســر خــودم
بازشــان کنــم و مــی روم بــی آنکــه بتوانــم بــه
پشــت ســرم نــگاه کنــم بــه ســوی مقصــدم ،بــه
خریــد کتــاب مــی روم تــا بــرای مبادایــی بخوانــم
 ،در اصــل کتاب هــا را بــرای فــردا هــا می خرنــد
و کتــاب هــا را بــرای فرداهــا می خواننــد
ســوار تاکســی شــدم و فالــم را کــه حواســم بــه
خواندنــش نبــود چــروک و عــرق کــرده بیــن
دســتانم پیــدا کــردم بــه محتویاتــش درابتــدای
یــک روز معمولــی توجــه مــی کنــم مــزرع ســبز
فلــک دیــدم و داس مــه نــو یــادم از کشــته خویــش
آمــد و هنــگام درو .درکــش برایــم عجیــب بــود
چنــد ثانیــه ای کــه آنــرا خوانــدم قرن هــا گذشــت
و درابهامــی موهــوم تنهــا چیــزی کــه یــادم
آمــد چشــمان ملتمــس کــودکان بــود .در دنیــای
خــودم غرقــم ،بــه فکــر کــردن در خلســه ای
ابــدی عــادت دارم .بــه آن شــب فکــر می کنــم،
مــن یــک شــب در شــانزده ســالگی وقتــی کــه
بــرای اولیــن بــار می خواســتم جــدی بــه دنیــا
فکــر کنــم در رختخوابــم ترکیــدم و از آن بــه
بعــد هــرروز صبــح بایــد چنــد دقیقــه تکه هــای
خــودم را پیــدا کنــم و بــه یکدیگــر بچســبانم،
بعــد کــه ســرهم شــدم بــه کارهایــم برســم
هــر وقــت کــه بــه حــال خودشــان رهای شــان
مــی کنــم ایــن گونــه می شــوند و هــر صبــح
مجبــورم بــه ســختی بــه یکدیگــر وصلــه
پینه شــان کنــم .امــا حــاال جــای دســتان کوچــک
کــودک خیابانــی کــه بــه پاهایــم خــورده اســت
ایــن جســم متالشــی را ســخت ســوزانده اســت.
ذهنــم ،چشــمم ،گوشــم  ....همــه را کــه همیشــه
بــه دنبــال بهانه انــد ،پیــش خــودش نگــه داشــته
اســت .سوزشــی خــاص دارد سوزشــی مثــل داغ
توبــه کــه ذهــن را بــه چالــش آتــش و عــذاب
می بــرد .امــا پــس از ایــن همــه پیچیدگی هــای
عمیــق ،مــن هســتم کــه بــا منــی پــوچ و خالــی از
خــودم سوارتاکســی بــه ســوی انقــاب مــی روم
تــا عدالــت و آزادی تیاســین را بخــرم بــه قــول
فالــم بــرای هنــگام درو...
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آبنبات چوبی
صــدای شــیرین و کودکانــه الهــام تــو گوشــم
پیچیــد .بــدو بــدو بریــم بــازی کنیــم .دســت
همدیگــر رو گرفتــه بودیــم و جیــغ مــی کشــیدیم
و می چرخیدیــم .صــدای خند ه های مــان تــوی
آســمان پــر شــده بــود .انــگار کــه هیچــی زیــر
پاهای مــان نبــود .آن بــاال وســط ابرهــا بــا الهــام
آدم برفــی درســت می کردیــم .شــال گردنــم را
در آوردم و انداختــم دور گــردن آدم برفــی .الهــام
داشــت بــرای آدم برفــی چشــم و ابــرو درســت
می کــرد .گفتــم »:کفشــهاتو بپــوش دیرمــون
شــده دیگــه بایــد بریــم « .گفــت « :آدم برفیــه
چی؟آخــه هنــوز کفــش نــداره؟»
پاشــو پاشــو دیــرت شــده .پاشــو ببیــن چــه برفــی
نشســته .صــدای مــادرم بــود .دســت گــرم مــادرم
را روی شــانه ام حــس کــردم .بــوی آشــنای نــون
تــازه و چایــی ســر صبــح رو مــی داد .خودمــو زیــر
کرســی تکونــی دادم و قــد کشــیدم .تمــام خوابــم
یــه هــو از اون بــاال ریخــت پاییــن و ولــو شــد
روی ســینی کرســی .قــل قــل ســماور بلنــد شــده
بــود .یــادم آمــد دیکتــه ی شــبم رو ننوشــتم .بلنــد
شــدم رفتــم پشــت پنجــره .کــف حیــاط رو انــگار
فــرش ســفید پهــن کــرده بودنــد .فقــط جــای پــای
گربــه ی طوبــی خانــم کــه مثــل نقطــه های ســیاه
بودنــد روی بــرف مانــده بــود .شــاخه های درخــت
انارهای مــا ن خــم شــده بودنــد .گنجشــک ها
البــه الی شــاخه های درخــت خوشــحالی
می کــردن و اینــور و اونــور می پریدنــد .گربــه
ســیاهی زیــر درخــت انــار غوزکــرده بــود و بــا
تــکان تــکان گنجشــک ها ،برف هــای روی
شــاخه ها می ریخــت روی ســرش .بــا حســرت
بــه گنجشــک ها نگاهــی کــرد و خــودش رو
تکانــد .در اتــاق رو بــاز کــردم .قرچــی صــدا داد.
پله هــای راهــرو رو پاییــن رفتــم .آبــی بــه دســت
و صورتــم زدم و برگشــتم تــوی اتــاق .رفتــم
ســراغ کیفــم کــه کتابهایــم را آمــاده کنــم .مــادرم
دو جفــت جــوراب کنــار کیفــم گذاشــته بــود.
لباســهایم را پوشــیدم و آمــاده رفتــن شــدم .مــادرم
یــه قــازی نــون و پنیــر تــوی کیفــم چپانــد .شــال
گــردن قرمــزم را برداشــتم و بســتم دور گردنــم.
پاهایــم را بــه زور تــوی کفش هــای تابســتانی ام
چپانــدم« .مواظــب بــاش لیــز نخــوری ،حواســت
باشــه ».صــدای مــادرم بــود .جوراب هــای آبــی
رنگــم مثــل دانه هــای اســمارتیز از ســوراخهای
ریــز و درشــت روی کفشــم پیــدا بــود .هنــوز بــرف
6
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می باریــد .مثــل اکلیــل نقــره ای همــه جــا پخــش
می شــد .دانه هــای بــرف روی ســوراخ های
کفشــم می افتادنــد و ســر می خوردنــد و
می رفتنــد تــوی جوراب هایــم .بــرف روب هــا
ســروکله شــان پیــدا شــده بــود و داد می زدنــد.
ماشــین ها ســر می خوردنــد .خیابــون شــلوغ
پلــوغ بــود .رســیدم در خانــه ی الهــام .دم در
ایســتاده بــود .دســت همــو گرفتیــم و راه افتادیــم.
رفتیــم تــو پیــاده رو .پاهای مــان را روی رد کفــش
هــای مانــده ی روی بــرف می گذاشــتیم تــا لیــز
نخوریــم .از خوابــم بــرای الهــام گفتــم و کلــی
خندیــدم .قــرار شــد بعــد از مدرســه بیایــد خانــه
ی مــان و برویــم تــوی حیــاط آدم برفــی درســت
کنیــم .کفــش هــای صورتــی الهــام پارچــه ای
بــود .رنــگ و رویشــان رفتــه بــود تــوی بــرف
حســابی خیــس شــده بودنــد و رنگشــان پــر
رنــگ تــر شــده بــود .جورابهــای مــن هــم خیــس
شــده بودنــد و پاهــام کــم کــم داشــت مــور مــور

می شــد .نــوک انگشــتهای دســتهایم یــخ زده بــود
و بــی حــس شــده بــود .رســیدیم در مدرســه .زنــگ
خــورد و رفتیــم بــاال ســر کالس .جایــم نیمکــت
ســوم کنــار پنجــره بــود .پاهایــم را چســباندم بــه
شــوفاژ زنــگ زده ی کنــار نیمکــت .بچــه هــا تــو
کالس هیاهویــی راه انداختــه بودنــد .خانــم معلــم
از در کالس وارد شــد .یــک دفعــه ســکوت شــد .
همــه نگاه هــا ســمت او چرخیــد .دفترهای مــان
را در آوردیــم .خانــم معلــم کتابــش را گذاشــت روی
میــز .بغــل دســتم مریــم نشســته بــود .یــک دختــر
چــاق گنــده و زشــت .همیشــه لبهاس هایــش
مرتــب بودنــد و قشــنگ .همــه ی نمــره هایــش
بیســت بــود .همیشــه هــم بــوی ســاندویچ کالبــاس
مــی داد .معلــم شــروع کــرد بــه گفتــن دیکتــه .یــخ
دســت هایم هنــوز بــاز نشــده بــود .بــه زور مــداد را
دســتم گرفتــم و شــروع کــردم بــه نوشــتن .یکــی
از کلمــات از ذهنــم فــرار کــرد و قاطــی کــردم.
کلمــات خانــم معلــم دور ســرم میچرخیــد .هــول
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شــده بــودم .یواشــکی نــگاه کــردم بــه دفتــر
مریــم .داشــت می نوشــت .بــه مریــم حســودیم
می شــد .دســتم روی دفتــرم بــود .نگاهــم افتــاد
بــه دگمــه ی ســر آســتینم .مثــل یــک صفــر گنــده
بــود .دیکتــه تمــام شــد و معلــم بــه مریــم گفــت
کــه دفترهایمــان را جمــع کنــد .شــروع کــرد بــه
صحیــح کــردن دیکته هــا .دفترهــا ی رنگــی را
روی هــم چیــده بــود .دفتــر آبــی مــن از آن زیــر
پیــدا بــود .دل تــو دلــم نبــود .باالخــره نوبــت دفتــر
مــن شــد .تنــد تنــد زیــر کلمــه هــای ننوشــته خــط
کشــید و رفــت ســراغ دفتر بعــدی .از پنجــره بیرون
رو نــگاه می کــردم .حیــاط مدرســه پــر از بــرف
بــود .رد پــای کفــش بچه هــا روی برف هــا مانــده
بــود .نگاهــم افتــاد بــه کفش هــای مریــم .یــه
چکمــه ســیاه بــراق .عجیــب قشــنگ بــود .زنــگ
تفریــح خــورد .بــا الهــام تــو کالس ماندیــم .لقمــه
نــون و پنیــر مــادرم را در آوردم و شــروع کــردم
بــه خــوردن .دم پنجــره ایســتاده بــودم و بــرف
بــازی بچه هــا رو نــگاه می کــردم .آقــا رحیــم
بابــای مدرســه مون دوبــاره ســرش شــلوغ شــده
بــود .زنــش مهیــن خانــم آمــده بــود کمکــش.
تنــد تنــد ســاندویچ و آب نبــات و هلــه هولــه بــه
بچــه هــا می فروختنــد .طبــق معمــول مریــم
جلــوی صــف ایســتاده بــود تــا ســاندویچ کالبــاس
بخــرد .الهــام نشســته بــود پشــت نیمکتــش
و تنــد تنــد مشــق هــای ریاضــی زنــگ بعــد را
می نوشــت .کفش هــای رنگــی بچه هــا تــوی
بــرف خودنمایــی می کــرد .رنگهــای آبــی ،قرمــز،
صورتــی و نارنجــی .پوتیــن هــا و ژاکــت هــای
رنگــی .خانــم ناظــم بــا خــط کــش بلنــدش وســط
بچه هــا می چرخیــد و مواظــب بــود دســت از پــا
خطــا نکننــد .جوراب هایــم هنــوز خیــس بــود .امــا
یــخ پاهایــم بــاز شــده بــود .رفتــم پــای تختــه گــچ
رنگــی رو برداشــتم و عکــس یــه آدم برفی با شــال
گــردن قرمــز و کاله آبــی کشــیدم .الهــام نگاهــی
کــرد و خندیــد .صــدای مریــم از پشــت در می آمــد.
ســریع بــا تختــه پاک کــن پاکــش کــردم .مریــم
آمــد داخــل کالس .تــوی دســتش یــه آبنــاب
چوبــی بــود .زر ورق قشــنگی داشــت .رفتــم دم
پنجــره .مریــم داشــت آب نباتــش رو لیــس مــی زد.
چنــد ثانیــه گوشــه ی لــپ گنــدش نگهــش داشــت
و پــا شــد رفــت انداخــت تــوی ســطل زبالــه گوشــه
کالس .دوبــاره از کالس رفــت بیــرون .هنــوز
نگاهــم بــه بیــرون بــود .ســر و صــدای مدرســه
روبرویــی داشــت می آمــد .یــه دبســتان پســرانه.
بعضــی وقتــا از پشــت پنجــره بــرای مــا شــکلک در
می آوردنــد و مــا هــم می خندیدیــم .خانــم ناظــم
هــم دعوای مــان می کــرد و بــه مــا می گفــت
گوســاله! زنــگ کالس خــورد .برگشــتم کــه بیایــم

ســر جایــم بشــینم.
چشــمم افتــاد بــه الهــام .خــم شــده بــود و آبنبــات
مریــم رو از تــوی ســطل زبالــه یواشــکی برداشــت
و گذاشــت تــوی جیبــش .خودمــو زدم بــه اون راه.
زنــگ حســاب بــود و خانــم مقــدم .بــا اون خــط
کــش بلنــدش .بــا ابروهــای اخمــو و تهدیدهــای
تمــام نشــدنی اش .مثــل ســگ از خانــم مقــدم
می ترســیدیم .مــن کــه حســابم بــد بــود .قــرار
بــود اون روز جــدول ضــرب را از بچــه هــا بپرســد.
اول مریــم رو صــدا کــرد .هفــت هشــت تــا؟ مریــم
درســت جــواب داد .هشــت نــه تــا؟ بــازم درســت
جــواب داد .همــش تــوی دلــم دعــا می کــردم
کــه اســم مــن را صــدا نزنــد .تــوی مشــتم آیــت
الکرســی کــه مــادرم تــو یــه کیــف بنــد انگشــتی
از گردنــم آویــزان کــرده بــود رو گرفتــه بــودم و
دعایــی کــه مــادرم بهــم یــاد داده بــود رو تــوی
دلــم می خوانــدم و بــه خــودم فــوت می کــردم.
نگاهــم افتــاد بــه الهــام .چنــد نیمکــت اونور تــر
نشســته بــود .دســتش روی جیبــش بــود و لبخنــد
میــزد و انــگار نگــران صــدا کــردن اســمش نبــود.
یــه دفعــه اســمم رو شــنیدم .صــدای خانــم مقــدم
بــود .اســم مــن را بــرای بــار دوم صــدا کــرد .بلنــد
شــدم .هــول شــده بــودم .همین کــه چشــمم
افتــاد بــه خانــم مقــدم تــرس بــرم داشــت .جــرات
نمی کــردم تــوی چشــم هایش نــگاه کنــم.
مانتــوی طوســی پوشــیده بــود .همیشــه مرتــب
بــود و پوتین هــای قهــوه ای رنگــش بــرق
مــی زد .شــیش هفــت تــا ؟ مانــده بــودمِ .مــن ِمــن
کــردم .عصبانــی شــد .دوبــاره پرســید .دو نــه تــا ؟
ســرم را پاییــن انداختــه بــودم و قلبــم بــه شــدت
مــی زد .صــدای قلبــم رو می شــنیدم .باالخــره بــا

گفتــن یــک االغ ،دســت از ســرم برداشــت و گفــت
هفتــه دیگــه دوبــاره می پرســم .خــدا رو شــکر از
ضربــه ی خــط کــش خانــم مقــدم جــان ســالم
بــه در بــردم .نفــس راحتــی کشــیدم و نشســتم.
مریــم نگاهــی بهــم کــرد و نیشــخندی زد .دلــم
می خواســت یــه بــار موهــای بلنــدش رو بکشــم
تــا جیغــش هــوا بــرود و فــرار کنــم .باالخــره زنــگ
خــورد و آمــاده رفتــن شــدیم .بــه الهــام نــگاه
کــردم .کفش هــای الهــام هــم کم کــم خشــک
شــده بــود .دســت الهــام رو گرفتــم و راه افتادیــم.
برفهــا دیگــه آب شــده بودنــد و چشــم را اذیــت
نمی  کردنــد .پســر بچــه هــا هــم تعطیــل شــده
بودنــد .تــو خیابــان مشــغول بــرف بــازی بودنــد.
گلولــه هــای کوچــک بــرف درســت می کردنــد
و بــه هــم پرتــاب می کردنــد .کلــی خوشــحال
بودنــد .جــوراب هایــم خیــس شــده بــود .امــا ایــن
دفعــه ســرمای بــرف کمتــر اذیتــم می کــرد.
کفش هــای الهــام هــم خیــس شــده بــود و
دوبــاره پــر رنگ تــر بــه نظــر می رســید .بــرف
روب هــا بــاالی پشــت بام هــا بودنــد .از اون
بــاال نــگاه می-کردنــد و بعــد یــه قلمبــه بــرف
پــرت می کردنــد پاییــن .برف هــا بــه زمیــن
می خوردنــد و بــه لباس هــای مــا می پاشــیدند.
رســیدیم در خانــه .یــه نگاهــی بــه جیــب الهــام
کــردم .نــوک آبنبــات چوبــی از جیبــش زده بــود
بیــرون .دســتش رو گذاشــت روی آن و خداحافظی
کــرد و رفــت.
قــرار گذاشــتیم بعدازظهــر بیایــد خانــه ی مــا و بــا
هــم آدم برفــی درســت کنیــم .یــه آدم برفــی مثــل
اونــی کــه تــو خــواب دیــده بــودم .بــا شــال گــردن
قرمــز و بــدون کفــش!
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نی نوا
اینجــا محــرم اســت .هــوا ،هــوای مردانگــی و
مــروت اســت .صــدای طبــل می آیــد ،صــدای
ســنج می آیــد و انــگار کســی از کودکــی دارد
صدایمــان می کنــد .اینجــا کســی دارد نجــوا
می کنــد؛ زینــب اســت کــه دهــان بــر گــوش
کــودکان مدینــه گذاشــته و روایــت عشــق
می خوانــد.
کــودکان داســتان ها را دوســت دارنــد ،بــا آن
نیــرو می گیرنــد ،خــود را جــای قهرمانانــش
می گذارنــد ،در کوچــه پــس کوچــه پــس
کوچه هــای داســتان ،همــراه بــا واژه هــا بــر
لبــان راوی می دونــد و می رقصنــد و بــازی
می کننــد.
کــودکان بــا داســتان های واقعــی بــزرگ
می شــوند و بــاز از آن هــا نیــرو می گیرنــد و
ایــن بــار کــودکان دیگــر را بــر اســب کوچــک
قصه هــا ســوار می کننــد .اصــا گــوش و
چشــم مــا از کودکــی بــا عاشــورا ،بــا کــودکان
آواره همــراه بــوده و انــگار هــر چــه محــرم
می آیــد و مــی رود ،حــس گمگشــتگی در مــا
زنده تــر اســت.
اینجــا محــرم اســت ،حســین بــا گروهــی از
عزیزترین هایــش ،ســمفونی عشــق و آزادگــی
را می نــوازد و مــا مــردم عاشــقی هســتیم کــه
زود اشــکمان ســرازیر می شــود .اصــا بگــذار
بگوینــد اشکشــان دم مشکشــان اســت.

Bjokari@yahoo.com

بگــذار بگوینــد در شــور و هیاهــوی اینــان
شــعور نیســت .مگــر شــعور طلیعــه ای از
انســانیت نیســت؟ مگــر انســانیت نــه ایــن
اســت کــه بدن هــای خونیــن کــودکان و
جســم بــی جــان حیــای زنــان جنــگ زده را
تــاب نیــاوری و بــه یاریشــان بشــتابی.
حســین(ع) چــه زیبــا گفــت کــه گــر مســلمان
نیســتی آزاده بــاش.
مگــر آزادگــی غیــر ایــن اســت کــه دســت
یــاری دراز کنــی بــه ســمت مظلومــی یا دســت
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کــم در میــان عزاداری هایــت بــه قطــره
اشــکی چنــد کفتــر دعــا بــه سویشــان گســیل
کنــی .اینجــا محــرم اســت و بــوی شــقایق بــاز
در حوالــی کربــا ،نجــف و دمشــق پیچیــده
اســت .ایــن بــار نــگاه زینــب ســخت نگــران
زنــان مســلمانی اســت کــه شــیعه نیســتند و
دســت بی شــرمی بــر دامــن حیایشــان دراز
شــده اســت ،نگــران علــی اصغرهایــی اســت
کــه هیــچ جــای دنیــا نــام و نشــانی ازشــان
نیســت .دعــا یادمــان نــرود ...

* سردبیر :شکوفه کریمی
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