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در این دو سال گذشته سروا سعی داشته تا بتواند به خوبی نقش خود را در آسمان گسترده ادبیات 
داستانی ایران ایفا کند. کمی و کاستی هایش کم نبوده اما ماندگار بوده است. این بار نیز با امید به 
آینده و بهبود اوضاع جهان از کرونا سعی کردیم تا مجله ای در خور و شایسته برای ابتدای سال 

1400 ارائه کنیم.
در این شماره بیشتر به فرهنگ و زوایای ناشناخته اش پیرامون نوروز پرداختیم و ادبیات داستانی 
را این بار با تکیه بر این مناسبت میمون یعنی نوروز عزیز مورد بررسی قرار دادیم. در این سال ها 
هر چه کند و کاو کردیم، متوجه نقصان هایی که در تاریخ ادبیات داستانی ما وجود دارد شدیم و 
یکی از آنها نیز عدم انعکاس فرهنگ و آیین ها در داستان هاست. روایاتی که جایشان خالی است 
و امیدواریم که از این به بعد این فراموشی از بین برود و در نگاه نویسندگان به آنها پرداخته شود.

در بخش داستان، جانی دیگر داده شده است و شاهد داستان های بیشتری هستیم. داستان هایی 
که از عمق وجود نویسندگان به رشته تحریر درآمده و امیدواریم که نظر مخاطبان را به خود جلب 
کند. البته برای بخش داستان در سال جدید برنامه های بیشتری داریم تا به خوبی بتواند کار 
کند و نقش پر رنگی پیدا کند. همچنین نوقلمانی که برای سروا داستان می فرستند این مجموعه 

سکویی برای پرش آنها شود.
در پایان، ضمن عرض تبریک سال جدید بر همه اهالی ادبیات، آرزو داریم که سالی دیگر در کنار 
شما باشیم و بتوانیم رضایت شما را از نظر کیفیت مجله جلب کنیم و با همدیگر اتفاقات خوبی 

برای داستان ایران زمین رقم بزنیم.

آغازی جدید

ميالد مرتجي
عضو شوراي سردبيري
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نوروز چنان که از صورتش قابل تشخیص است، روزیست نو شده. جانی دوباره یافته. و نوروز شدن یعنی 
که نگاه به طبیعت کنیم و یکبار دیگر با جانی تازه به استقباِل آنی برویم که نامش را زندگی گذاشته ایم. 
آن هم درین زماِن عجیب. زماِن کرونا، ساِل انتهای قرن. در آستانه سده ای نو. راستی عظمِت آنچه بر بشر 
می رود، دهشت زاست... اما چه باک! این انسان است که پیروز می شود و البد می پرسید چرا؟ چون تخیل، 
خود عظمتی است. اصال خطی است که بشر را از هر موجودی تمیز می دهد و اوج تبلور آن داستان است. 
چه جنگ ها، بالیا، طاعون ها و سختی ها که بر آدمی نگذشته و حاال، در آغاز این قرن، همه در ِدل روایات 
چراغند براِی راه پیش رو. پس، ناله از سختی و کرونا و ساِل سخت، چه سود؟ باید همه اینها ثبت شوند 
در داستان. تا بمانند، تا یادمان نرود که این ساِل انزوا، ساِل قرنطینه، روزهاِی رکوِد دید و بازدیدها، اگر 
هرچه نداشته باشند، لحظه به لحظه آبستِن آنند که نامش را داستان گذاشته ایم. هم ازینروست که در این 
سال سروا، بیش از پیش در پِِی نوقلمان داستان نویس خواهد بود و اعتقاد دارد در پِس این تجربه ورزیها، 
تخیل با نیروِی عظیمش هر سدی از اندوه و انفعال را درهم خواهد شکست. نوروز می شود، جانی تازه چون 
جوانه های کوچک درختان خواهد رویید و ادبیات، جوهِر فرهنِگ این مرز و بوم، جانی دوباره خواهد گرفت. 
آن هم از جوهِر قلِم همین نوقلمان، آنانی که بی ادعا می نویسند، به دور از هر نگاه متفرعنی. امیدواریم در 

این سال هم، چون دو سال گذشته، همدست و همداستانمان باشید با تخیلی خالق و نگاهی نو. 

عضو شورای سردبيری سروا

ميالد باقری
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بخش اول
مقــاالت

▲شهره قنبری  6 
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▲ همنشينی خودخواسته| رنه مارگاریت  

بـا اینکـه نوروز بسـیار قدیم تر از شـکل گیری سلسـله های پادشـاهی در ایران اسـت، اما بـه علت آنکه 
در کتـاب اوسـتا هیچ سـخنی از نوروز بـه میان نیامده، اطالعات مـا درباره نوروز از زمان هخامنشـیان 

فراتر نمی رود و اطالعات مربوط به دوره هخامنشـی و اشـکانی نیز بسـیار ناقص اسـت.
دربـاره نـوروز در عهـد هخامنشـیان می دانیـم کـه پادشـاهان بـا جـالل و جبـروت تمـام بـه تخـت 
می نشسـتند و فرمانـداران هـر ایالـت و والیـت را کـه هدایائـی پیشـکش آورده بودنـد، بـه حضـور 
می پذیرفتنـد. چنانکـه از نقـش پلـکان کاخ آپادانـا در تخت جمشـید پیداسـت این هدایا عبـارت بوده 

از اسـب و گاو و شـیر و شـتر وچیزهـای پوشـیدنی و گسـتردنی.
دربـاره نـوروز در عهـد اشـکانی می تـوان گفت کـه اطالعات مهمـی از چگونگـی برگزاری این جشـن 
در آن دوره در دسـت نیسـت، امـا از آنجـا کـه اطالعـات مربـوط بـه جشـن مهـرگان، نشـان می دهد 
کـه ایـن جشـن، پس از اسـتیالی اسـکندر مقدونـی و اعقابـش یعنی پس از حدود سـیصد سـال، بار 
دیگـر زندگـی از سـرگرفته اسـت، بنابرایـن می تـوان حـدس زد که نـوروز نیز جانـی تازه گرفتـه و در 
نزد مردم و پادشـاهان با احترام برگزار می شـده اسـت. برخالف دو دوره پیشـین اما، از دوره ساسـانی 

اطالعـات قابـل مالحظـه ای دربـاره نـوروز بر جای مانده اسـت.
در کتاب«بندهـش« کـه از ایـن دوره بـه یـادگار مانـده از نـوروز سـخن مـی رود و از نیکوکارانـی یـاد 
می شـود کـه در آن روز دختـران خود را به دریاچه ای مقدس می فرسـتادند تا سوشـیانت، موعود دین 
زردشـتی، از آنان زاده شـود. ذبیح اهلل صفا، نویسـنده و اسـتاد ادبیات فارسـی دانشـگاه تهران نوشـته 
اسـت کـه در ایـن عهـد، نـوروز را در میان ملـت و دربار مراسـم مخصوص و تشـریفات فـراوان در کار 
بـوده اسـت و بـه تحقیـق می تـوان گفـت کـه در هیـچ زمان مراسـم نـوروز را با ایـن همـه تکلفات به 

نمی آوردند. جـا 
نوروز در دوره ساسانی

مراسـم نـورورز در دوره ساسـانی بسـیار چیزهـای گفتنـی دارد از جملـه اینکـه چند روز قبـل از عید 
در صحـن دربـار 12 سـتون از خشـت خـام برپـا می کردنـد و بر باالی هر سـتون یکی از غـالت مانند 

عيد باستانی
مهران صبوری
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گنـدم، جـو، مـاش، عـدس، ذرت و ... می رویاندنـد تـا بداننـد کـدام غلـه در آن سـال بهتـر می روید و 
محصولـش فراوان تر اسـت.

در خانه هـا نیـز گفته انـد که هفت نوع سـبزی می کاشـتند تـا آن را که بهتـر می روید بشناسـند. گویا 
همین رسـم فرخنده اسـت که هنوز هم به صورت گذاشـتن سـبزی بر سـر سـفره هفت سـین باقی 
مانـده اسـت. یکـی دیگر از رسـوم ایـن دوره برافروختن آتش در شـب نوروز بود و چه بسـا آتشـی که 
اکنـون در شـب چارشـنبه سـوری بـر می افروزنـد یـادگار همـان دوره باشـد. از آئین های دیگـر نوروز 
در ایـن دوره ریختـن آب بـه یکدیگـر بـوده اسـت کـه هنوز هـم به صـورت گالب پاشـیدن در روزگار 

مـا باقی مانده اسـت.
دربـاره نـوروز در قـرون اولیه اسـالمی دکتر صفا می نویسـد که در قـرن اول و اوایل قرن دوم اسـالمی، 
نـوروز بـر اثـر تغییراتـی کـه در حالت اجتماعـی و سیاسـی ایرانیان ایجاد شـده صورتی دیگـر گرفت. 
در این ایام دیگر نوروز را در درباری باشـکوه مانند دربار شاهنشـاهان ساسـانی راه نبود و فقط سـالی 

یکبـار برای تسـلیت مردمی مغلـوب و ماتم زده پدیدار می شـد.
احیاء نوروز در دوره اسالمی

بـا وجـود ایـن نـوروز از زمـان مامـون، خلیفه عباسـی، کم و بیـش زنده شـد و پـس از دوره امویان در 
دوره عباسـیان کـه بـه نوعـی دسـت پـرورده ایرانیـان بودند و پس از قیام ابومسـلم خراسـانی بر سـر  8 
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کار آمـده بودنـد، بـار دیگـر زندگی از سـر گرفت. به ویژه آنکه رسـم نوروز سـبب می شـد 
امیـران و بـزرگان محلـی بـه مناسـبت نـوروز هدایـای گرانبهایی بـرای خلیفه بفرسـتند. 
گذشـته از عباسـیان که نـوروز را به هـر صورت محترم می داشـتند، حکومت هـای ایرانی 
کـه در نواحـی مختلـف بـر سـر کار آمدند از آن جملـه سـامانیان )261 تـا ۳8۹ق( و آل  
بویـه )۳20 تـا 448 ق( در خراسـان و شـمال و جنـوب ایـران در زنـده نگهداشـتن نوروز 

کوشـیدند و آئین هـای نـوروزی را در بیـن ایرانیان زنـده کردند.
علـی بلـوک باشـی محقـق معاصـر در کتـاب »نـوروز جشـن نوزائـی آفرینـش« )چـاپ 
سـال 1۳80( دربـاره شـیفتگی ایرانیـان در نگهداشـت و احیـای آداب و رسـوم نیاکان در 
نخسـتین سـده های اسـالمی، از قول امام شوشـتری، از علمای شـیعه، می  نویسد:«مردم 
در زنـده نـگاه داشـتن آئین های نـوروزی حتـی در روزگاران تیره ای کـه خلیفگان عرب با 
سـنت های ایرانـی سـخت دشـمنی می کردند و آنها را نشـان کفـر و مجوسـیگری وانمود 

می کردنـد، از سـنت های ملـی و قومـی خود دسـت بـر نمی داشـته اند.«
او همچنین متنی از »ابن حوقل« که در زمان نوح سـامانی سراسـر کشـورهای اسـالمی 
روزگار خـود را سـیاحت کـرده، نقـل می کنـد کـه نشـان می دهـد مـردم اصفهـان در آن 
زمـان در کنـار زاینـده رود گـرد می آمدند و به جشـن و عیش و طـرب می پرداختند. نقل 
او از ترجمـه »محاسـن اصفهانی« نیز نشـان دهنده آن اسـت کـه طوافان و بازاریـان، انواع 
کاالهـا را بـرای فـروش در اصفهـان عرضـه می کردنـد و جمعیـت خریـدار در بازارها موج 

می زده اسـت.
بلـوک باشـی همچنیـن سـخن امام محمـد غزالـی، فیلسـوف اسـالمی )450 - 505 ق( 
را در شـرح »منکـرات بازارهـا« نقـل کـرده و سـپس نتیجه می گیـرد که: بیـان غزالی در 
بازداشـتن مسـلمانان از خرید اسـباب و بازیچه های ایرانی در عیدهای نوروز و سـده، رواج 
بسـیار زیـاد ایـن جشـن ها و جاذبه آئیـن نـوروزی در میان ایرانیـان مسـلمان آن زمان را 
نشـان می دهـد. نـوروز و سـده در میـان مردم آنچنان اعتبار و ارزشـی داشـت کـه غزالی 
فتـوا می دهـد کـه »نوروز و سـده باید که مندرس شـود و کسـی نـام از آن نبرد.« سـخن 
امـام محمـد غزالـی بـه دوره سـلجوقیان بـاز می گردد کـه در آن نـوروز رونق داشـت، اما 
پس از سـلجوقیان و خوارزمشـاهیان، ایلغار مغول رسـم نوروز را بر انداخت و قحط سـال 

عشـق و عاطفـه پیـش آمد و کسـی را پروای کـس نماند.
امـا برخـالف رای امـام محمـد غزالی نه تنها نـوروز از میـان نرفت بلکـه در دوره های بعد 

پس از سلجوقیان 
و خوارزمشاهیان، 

ایلغار مغول 
رسم نوروز را بر 

انداخت و قحط 
سال عشق و 

عاطفه پیش آمد 
و کسی را پروای 

کس نماند
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بـه ویـژه در دوره صفـوی کـه شـیعیان حکومت را در دسـت گرفتنـد، علمـا و روحانیون در 
حفـظ و نگهـداری نـوروز کوشـیدند و نوروز را یـک روز مقدس به شـمار آوردند چنانکه مال 
محمـد باقر مجلسـی، از علمای شـیعه و مولـف بحاراالنوار، بـه نقل از امام جعفـر صادق)ع( 
نـوروز را روزی فرخنـده کـه آدم در آن آفریـده شـد، معرفی می کند و به نقل از امام موسـی 
بـن جعفـر)ع( می نویسـد: خداونـد در نوروز آفتـاب را برتابانـد و بادها را فرمـان داد تا بوزند 
و ابرهـا را گفـت کـه ببارند تـا گل و گیـاه روی زمین برویند. نیز براسـاس روایتـی دیگر در 

همیـن روز حضـرت محمـد امیر مومنـان را در غدیر خم به جانشـینی خـود برگزید.
پـس از دوره صفویـه در زمـان افشـاریه و قاجاریه و پهلوی، نوروز همچنـان گرامی و محترم 
مانـد و حکومت هـا نـه تنها سـر سـتیز با آن نداشـتند بلکـه در رونـق آن سـعی می کردند. 
امـروز نیـز بنـا به نوشـته علـی بلوک باشـی »ایرانیان شـیعه بنا بر سـنت های دینـی، نوروز 
را روزی مقـدس و خجسـته می پندارنـد و آداب نـوروزی را بـا فرهنـگ ایرانـی - اسـالمی 

درآمیختـه و بـه آن جـالل و شـکوهی خاص بخشـیده اند.«
آداب نوروزی، آنها که ماند و آنها که فراموش شد

از جشـن های متعـددی کـه در ایـران باسـتان مرسـوم بـوده، یا از جشـن های اندکـی که از 
آن عهـد بـه یـادگار مانـده، هیـچ یک به طـول و تفصیـل نوروز نیسـت. نوروز تنها جشـنی 
اسـت کـه یـک جشـن کوچک تـر )چهارشـنبه سـوری( بـه پیشـواز از آن می آید و جشـنی 
دیگر)سـیزده بـه در( بـه بدرقـه آن. در واقـع نوروز مقدمـه و موخره ای دارد که خـود آنها به 

تنهایـی از جشـن هـای دیگـری چون شـب یلدا مفصـل ترند.
اما به غیر از چهارشـنبه سـوری و سـیزده بدر که هر آداب خود را دارند، نوروز در گذشـته 
دارای آداب چنـدی بـوده اسـت کـه امـروز فقـط برخـی از آنها بر جـای مانده و پـاره ای در 
دگـر گشـت های زمانـه از بیـن رفته انـد. از رسـم های به جـا مانده یکـی راه افتـادن حاجی 
فیـروز اسـت. حاجـی فیروزهـا بـا چهره سـیاه کـرده، دایـره و دنبکی بـه دسـت می گیرند، 
بـه خیابـان می آینـد و بـه رقـص و شـیرینکاری و خواندن اشـعاری بـا ریتـم و آهنگ رقص 

می پردازنـد:
حاجی فیروزه، سالی یه روزه، همه می دونن، منم می دونم، عید نوروزه.

اربـاب خـودم سـالم علیکـم، ارباب خودم سـرتو بـاال کن، ارباب خـودم منو نیگا کـن، ارباب 
خـودم لطفی بـه ما کن.

ارباب خودم بزبز قندی، ارباب خودم چرا نمی خندی؟

خداوند در 
نوروز آفتاب 
را برتاباند و 
بادها را فرمان 
داد تا بوزند و 
ابرها را گفت که 
ببارند تا گل و 
گیاه روی زمین 
برویند

10 

سال سوم| شماره نهم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



بشـکن بشـکنه بشـکن، من نمی شـکنم، بشـکن، اینجا بشـکنم یار گله داره، اونجا بشـکنم یار گله 
داره! این سـیاه بیچاره چقـد حوصله داره.

خانـه تکانـی از دیگـر آیین هـای نـوروز اسـت. ده پانـزده روز مانـده بـه نـوروز خانـه تکانی شـروع 
می شـود. در ایـن آییـن، همه وسـایل خانه گردگیری و شستشـو و پـاک و پاکیزه می گـردد. چنان 
زوایـای خانـه را می روبنـد کـه اگـر تا یکسـال دیگر هـم آن زوایا از چشـم خانم خانه پنهـان بماند 

یـا فرصـت پاکیزه سـازی آنها به دسـت نیایـد، قابل تحمل باشـد.
وسـواس بـرای ایـن پاکیـزه سـازی تـا این حـد جدی اسـت کـه در و دیوار خانـه اگر نه هر سـال، 
هر چند سـال یک بار نقاشـی می شـود. پس از خانه تکانی نوبت سـبزه کاشـتن می شـود. مادران 
حـدود یـک هفتـه مانـده به نـوروز، مقـداری گنـدم و عـدس و مـاش و شـاهی در ظرفهایـی زیبا 

می ریزنـد و خیـس می دهنـد تـا آهسـته آهسـته بروید و برای سـفره نـوروزی آمـاده گردد.
داسـتان میـر نـوروزی ایـن اسـت که در پنـج روز آخر سـال فرمانروایی شـهر را به فـردی از پایین 
تریـن قشـرهای اجتماعـی مـی سـپردند و او نیز چند تـن از مردم عـوام را به عنوان خدم و حشـم 
و عامـل خـود انتخـاب می کرد و فرمان های شـداد و غالظ علیـه ثروتمندان و قدرتمنـدان می داد.
یـک هفتـه پیـش از آغـاز سـال نـو، زمـان ارسـال کارت تبریک ها فـرا می رسـد. فرسـتادن کارت 
تبریـک بـرای همـه دوسـتان و آشـنایان یـک کار مرسـوم اسـت. اقـوام و دوسـتانی کـه در دیگـر 
کشـورهای یـا شـهرها زندگـی می کنند، جای خـود دارنـد. در این زمان دیگر چهارشـنبه سـوری 
فرا رسـیده و باید از روی آتش پرید. چهارشـنبه سـوری خود به مثابه یک جشـن مسـتقل، آداب 
خـود را دارد. آتـش افروختـن و پریـدن از روی آتـش، خـوردن آجیل چهارشـنبه سـوری و ... . اما 
در روزگار مـا ایـن جشـن دگرگونـی هـای زیادی به خـود پذیرفته اسـت. از جمله آن کـه به علت 
برخـی محدودیـت هـا آتـش بازی و بوتـه افروزی، ترقـه بازی در بین جوانان باب شـده که بیشـتر 

موجـب اذیـت و آزار مـردم و ایجـاد صوت هـای ناهنجار می شـود.
در حالـی پیـش از اینهـا و زمانـی کـه با آتش بـازی و بوته افروزی مخالفتی نمی شـد، این جشـن 
آرام تـر و دلپذیرتـر و حتـی زیباتـر برگـزار می شـد. پس از چهارشـنبه سـوری، نوروز فرا می رسـد. 
آمـاده کـردن سـفره نـوروزی، خریـد میـوه و شـیرینی و آجیـل، آماده شـدن بـرای تحویل سـال، 
دعـای تحویـل سـال، دید و بازدید عیـد، عیدی دادن و عیـدی گرفتن همه در طـول روزهای عید 

می شـود. انجام 
دعای سال تحویل

دیـد و بازدیـد رفتـن تـا پایـان روز 12 فروردیـن ادامـه دارد . امـا معمـوالً در همان صبح نـوروز به 
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دیـدن اقـوام نزدیـک، ماننـد پـدر و مـادر، پدربـزرگ و مادربـزرگ، پـدر و مـادر زن یـا شـوهر، عمه، 
عمـو، خالـه، دایـی و ...می رونـد. روزهـای بعـد نوبـت اقوام دورتر فرا می رسـد و سـر فرصـت به دیگر 
اقـوام و دوسـتان سـر می زننـد و دیدارهـای تـازه می کننـد. حتی اگر کسـانی در طول سـال به علت 
کدورت هایـی کـه پیـش آمـده از احـوال پرسـی یکدیگـر سـرباز زده باشـند، ایـن روزهـا را فرصـت 
مغتنمـی بـرای رفـع کـدورت می شـمارند و راه آشـتی و دوسـتی در پیـش می گیرنـد. البتـه دیـد و 
بازدیـد هـم در ایـن سـالها تغییـرات قابـل توجهی به خـود پذیرفته و نزد کسـانی کـه از تمکن مالی 
برخوردارنـد، شـکل سـفر گرفتـه اسـت. از آنجـا کـه مـدارس در ایام نـوروز تـا 14 فروردیـن تعطیل 
اسـت، فرصـت خوبـی بـرای سـفر کردن به دسـت می آیـد. پس گـروه کثیـری از مردم به شـهرهای 
حاشـیه دریـای خـزر می رونـد و در ویـالی خـود سـاکن می شـوند و یا آن کـه در دیگر نقـاط خوش 
آب و هـوای مخصوصـاً جزایـر کیش و قشـم و صفحات جنوبی کشـور که در ایام نـوروز از آب و هوای 
معتـدل برخـوردار اسـت، سـفر می کنند. اما این سـفرها نیز خالی از دیـد و بازدید نیسـت. در ویالها 

بـه دیـدار یکدیگـر می رونـد و دیگـران را بـه شـام و ناهار دعـوت می کنند.
سـفرهای زیارتـی نیـز کـه از قدیم االیـام مرسـوم بـوده، همچنان رونـق دارد. بـه این معنـی که عده 

12 

سال سوم| شماره نهم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



در پنج روز 
آخر سال 

فرمانروایی 
شهر را به 

فردی از پایین 
ترین قشرهای 

اجتماعی می 
سپردند و او 

نیز چند تن 
از مردم عوام 

را به عنوان 
خدم و حشم 
و عامل خود 

انتخاب می کرد

زیـادی شـب عیـد بـه قـم یا مشـهد می روند و پـس از یکـی دو روز بـه خانه و کاشـانه خود 
بـاز می گردنـد. امـا آداب و سـنن مربـوط بـه نوروز در گذشـته بیـش از امروز بوده اسـت.

تـا همین سـی چهل سـال پیش در برخـی نواحی ایران، نوروزی خوانی مرسـوم بوده اسـت. 
در گیـالن و مازنـدران و آذربایجـان، از حـدود یـک مـاه پیش از فرا رسـیدن نوروز، کسـانی 
در روسـتاها راه می افتادنـد و اشـعاری دربـاره نـوروز می خواندند. اشـعاری که بنـا بر تعلقات 

مذهبـی شـیعیان بـا مضامیـن مذهبی آمیخته بـود و ترجیع بنـد آن چنین بود:
باد بهاران آمده، گل در گلستان آمده / مژده دهید بر دوستان... .

ایـن پیـک هـای نـوروزی در مقابل نـوروزی خوانـی از مردم پول یـا کاال می گرفتند و سـور 
و سـات نوروزی خـود را جـور می کردند.

تا همین چند دهه پیش در برخی نواحی ایران نوروزی خوانی مرسوم بوده است.
افـرادی در روسـتاها بـه راه می افتادند و اشـعاری درباره نـوروز می خواندند: بـاد بهاران آمده، 

گل در گلسـتان آمده/مژده دهید بر دوسـتان... .
در چهارشـنبه سـوری نیـز آئیـن هایی چـون فالگوش نشـینی، قاشـق زنی، بخت گشـایی، 
کوزه شـکنی، رفع نحسـی و مانند آنها رسـم بوده اسـت که امروز دیگر چندان باب نیسـت 

و اگر باشـد در برخی روستاهاسـت.
تـا چهـل پنجاه سـال پیش بـه راه انداختن »میرنـوروزی« نیز یکـی از آئین هـای رایج بوده 
اسـت. داسـتان میرنـوروزی ایـن اسـت کـه در پنـج روز آخـر سـال اداره و فرمانروایی شـهر 
را کـه بـه طـور معمـول در دسـت حکام اسـت، خـالف آمد عـادت بـه فـردی از پائین ترین 
قشـرهای اجتماعـی می سـپردند و او نیـز چنـد تـن از مردم عـوام را به عنوان خدم و حشـم 
و عامـل خـود انتخـاب می کـرد و فرمان هـای شـداد و غالظ علیـه ثروتمنـدان و قدرتمندان 

می داد.
آنهـا نیـز در ایـن پنـج روز حکـم او را کـم و بیش مطـاع می دانسـتند و تنها در مـوارد پولی 
بـه چانـه زدن مـی پرداختنـد. پس از آن پنـج روز نیز میرنـوروزی مطابق سـنت از مجازات 
معـاف بـود و هیـچ کـس از او بازخواسـت نمی کـرد که چـرا در آن مـدت پنـج روز چنین و 
چنـان کـرده اسـت. حافـظ در ایـن بیت بـه عمر کوتـاه آدمی، عمر کوتـاه گل و عمـر کوتاه 

سـلطنت میرنوروزی اشـاره دارد:
سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی

که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی
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در هیچ جشن و سوری نمی توان این همه آیین و آداب که در جشن نوروز جمع شده را یافت. این خود گواه 
اهمیت این سورِ بی بدیل در کران هستی است. عیدی باستانی با تحوالتی بسیار؛ چنان که نمی توان عیِد 
کنونی را نعل به نعل با عیِد باستانی منطبق دانست، اما این را هم نمی توان انکار کرد که استخوان بندِی این 
عید همچنان پابرجاست و اگر تغییری هست در زرق و برق و زیور آالِت این تن است. جشنی که از انسان 
)حاجی فیروز( و آتش گرفته تا طبیعت و برکِت زندگی در آن قابل رهگیری است. چکیده ای از فرهنگ عامه. 

اما به راستی این نماد پردازی ها چه داستانی دارند؟ از کجا آمده اند و تفسیرشان چیست؟ 
حاجی فیروز نماد کدام اسطوره است؟

همه ما در هفته پیش از نوروز، حاجی فیروز را با آن صورت سیاه و لباس های قرمز در حالی که دایره می زند 
و همان ترجیع بند قدیمی و همیشگی را می خواند«ارباب خودم سالم و علیکم، ارباب خودم بزبز قندی، ارباب 
خودم چرا نمی خندی...« دیده ایم. همه می دانیم حاجی فیروز طالیه دار نوروز است، اما اکثر ما از داستان 

شکل گیری این اسطوره بی خبریم.
خانم دکتر کتایون مزداپور استاد زبان های باستانی و اسطوره شناس در مصاحبه ای گفته است: »زنده یاد 
دکتر مهرداد بهار سالها پیش حدس زده بود سیاهی صورت حاجی فیروز به دلیل بازگشت او از سرزمین 
مردگان است و اخیراً خانم شیدا جلیلوند که روی لوح اکدی فرود ایشتر به زمین کار می کرد، به نکته تازه ای 
پی برد که حدس دکتر بهار و ارتباط داستان بنیادین ازدواج مقدس با نوروز و حاجی فیروز را تایید می کند.«

دکتر مزداپور می گوید: »نوروز جشنی مربوط به پیش از آمدن آریایی ها به این سرزمین است. الاقل از دو سه 
هزار سال قبل این جشن در ایران برگزار می شده و به احتمال زیاد با آیین ازدواج مرتبط است. تصور می شده 

که الهه بزرگ، یعنی الهه مادر، شاه را برای شاهی انتخاب و با او ازدواج می کند.«
تموز یا دوموزی در این داستان نماد شاه است. الهه یک روز هوس می کند که به زیرزمین برود. علت این 

نوروِز نماد پرداز
وحيد ریحانی
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تصمیم را نمی دانیم. شاید خودش الهه زیر زمین هم هست. خواهری دارد که شاید خود او باشد که در زیر زمین 
زندگی می کند.

اینانا تمام زیور آالتش را به همراه می برد. او باید از هفت دروازه رد شود تا به زیرزمین برسد. خواهری که فرمانروای 
زیر زمین است، بسیار حسود است و به نگهبان ها دستور می دهد در هر دروازه مقداری از جواهرات الهه را بگیرند. در 

آخرین طبقه نگهبان ها حتی گوشت تن الهه را هم می گیرند و فقط استخوان هایش باقی می ماند.

▲شهره قنبری 
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شادمانی های 
نوروز و 
حاجی فیروز 
برای بازگشت 
دو موزی از 
زیر زمین و 
آغاز دوباره 
باروری در 
روی زمین 
است

 از آن طرف روی تمام زمین باروری متوقف می شود. نه درختی سبز می شود، نه گیاهی هست و نه 
زندگی. و هیچکس نیست که برای معبد خدایان فدیه بدهد و آنها به تنگ آمده اند. جلسه می کنند 

و وزیر الهه را برای چاره  جویی دعوت می کنند.
الهه که پیش از سفر از اتفاق های ناگوار آن اطالع داشته، قباًل به او وصیت کرده بود که چه باید 
بکند. به پیشنهاد وزیر، خدایان موافقت می کنند یک نفر به جای الهه به زیر زمین برود تا او بتواند 
به زمین بازگردد و باروری دوباره آغاز شود. در روی زمین فقط یک نفر برای نبود الهه عزاداری 
نمی کرد و از نبود او رنج نمی کشید؛ و او دوموزی شوهر الهه بود. به همین دلیل خدایان مقرر 
می کنند نیمی از سال را او و نیمه دیگر را خواهرش که »گشتی نه نه« نام دارد، به زیر زمین بروند 

تا الهه به روی زمین بازگردد.
دو موزی را با لباس قرمز در حالی که دایره دنبک، ساز و نبی لبک دستش می دهند، به زیرزمین 
می فرستند. شادمانی های نوروز و حاجی فیروز برای بازگشت دو موزی از زیر زمین و آغاز دوباره 
باروری در روی زمین است. به گفته دکتر مزداپور با کشف این لوح اکدی و ترجمه متن آن حدس 

مرحوم بهار تایید گردید و اسطوره حاجی فیروز رازگشایی شد.

زردی من از تو، سرخی تو از من
یکی از آیین های ساالنه ایرانیان چهارشنبه سوری یا به عبارتی دیگر »چارشنبه سوری« است. 
ایرانیان آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش و پریدن از روی آن به استقبال 

نوروز می روند.
مردم در این روز برای دفع شر و بال و برآورده شدن آرزوهایشان مراسمی برگزار می کنند که 
ریشه اش به قرن ها پیش باز می گردد. قاشق زنی، آجیل مشکل گشا، پریدن از روی آتش، فالگوش 
ایستادن و ... از مراسم اصلی شب چهارشنبه سوری است. ظاهراً مراسم چهارشنبه سوری برگرفته 
از آئین های کهن ایرانیان است که همچنان در میان آنها و با اشکال دیگر در میان باقی بازماندگان 

اقوام آریایی رواج دارد.
اما دکتر کوروش نیکنام موبد زرتشتی و پژوهشگر در آداب و سنن ایران باستان، عقیده دارد که 
چهارشنبه سوری هیچ ارتباطی با ایرانیان باستان و زرتشتیان ندارد و شکل گیری این مراسم را پس 
از حمله اعراب به ایران می داند. دکتر نیکنام در این باره می گوید: »ما زرتشتیان در کوچه ها آتش 
روشن نمی کنیم و پریدن از روی آتش را زشت می دانیم. درگاه شماری ایران باستان و زرتشتیان 
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اصاًل هفته وجود ندارد. ما در ایران باستان هفت روز هفته نداشتیم. شنبه و یکشنبه و ... بعد از تسلط اعراب به 
فرهنگ ایران وارد شد. بنابراین اینکه ما شب چهارشنبه ای را جشن بگیریم)چون چهارشنبه در فرهنگ عرب 
روز نحس هفته بوده است( خودش گویای این است که چهارشنبه سوری بعد از اسالم در ایران مرسوم شد.«

» ما پیش از تسط اعراب بر ایران هر ماه را به سی روز تقسیم می کردیم. و برای هر روز هم اسمی داشتیم. 
هرمز روز، بهمن روز، ...«

»برای ما سال ۳60 روز بوده. با 5 روز اضافه )یا هر 4 سال 6 روز اضافه(. ما در این پنج روز آتش روشن می کردیم 
تا روح نیاکانمان را به خانه هایمان دعوت کنیم.«

»بنابراین این آتش چهارشنبه سوری بازمانده آن اتش افروزی 5 روز آخر سال در ایران باستان است و زرتشتیان 
به احتمال زیاد برای اینکه این سنت از بین نرود، نحسی چهارشنبه را بهانه کردند و این جشن را با اعتقاد اعراب 

منطبق کردند و شد چهارشنبه سوری.«
گردآوردن بوته، گیراندن و پریدن از روی آن و گفتن عبارت »زردی من از تو، سرخی تو از من« شاید مهمترین 
اصل شب چهارشنبه سوری است. هرچند که در سال های اخیر متاسفانه این رسم شیرین جایش را به ترقه 

بازی و استفاده از مواد محترقه و منفجره خطرناک داده است.

▲شهره قنبری 
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انداختن چادر بر سر و زدن قاشق بر هم از دیگر رسوم این شب است. معموالً جوانترها با انداختن چادری بر سر به 
در خانه همسایه  ها رفته و با قاشق زدن، از آنها شیرینی یا مشتی آجیل می  گیرند. خوردن آجیل مشکل گشا که بی 
شباهت به آجیل شب یلدا نیست، از اصول چهارشنبه سوری است. که مردم با نیت دست یافتن به حاجتشان و یا 

رفع مشکلشان این آجیل را می  خورند.
در اواخر سلطنت سلسله قاجار در تهران در میدان ارگ توپی به نام »توپ مروارید« وجود داشت که در شب های 
چهارشنبه سوری اطرافش مملو از دخترانی بود که در آرزوی پیدا کردن شوهر بودند. آنها در این شب به باالی این 

توپ قدیمی می  رفتند و برای برآورده شدن حاجتشان روی این توپ آرزو می  کردند.
سعید نفیسی در مقاله  ای بنام »چهارشنبه سوری« بخشی از مراسم چهارشنبه سوری را که سالها پیش در چند شهر 

مختلف ایران رواج داشت این گونه توضیح می  دهد:
»شیراز: آتش افروختن در معابر و خانه  ها، فال گوش، اسپند سوزاندن، نمک گرد سر گرداندن )در موقع اسفند دود 
کردن و نمک گردانیدن زنان اوراد مخصوصی می خوانند(؛ قلمرو چهارشنبه سوری در شیراز صحن بقعه شاه چراغ 

است که مانند توپ مروارید تهران زنان از آن حاجت می  خواهند.
اصفهان: آتش افروختن در معابر، کوزه شکستن، فالگوش؛ گره گشایی و غیره کاماًل متداول است.

مشهد: گره گشائی؛ آتش افروختن؛ کوزه شکستن و آتش بازی متداول است و عالوه بر آن در هر خانه یکی دو تیر 
تفنگ می  اندازند.

زنجان: آتش افروختن؛ فالگوش و کوزه شکستن متداول است. در مراسم کوزه شکستن در زنجان، پولی با آب در 
کوزه می  اندازند و از بام به زیر می  افکنند.

دیگر از رسوم مردم این شهر در چهارشنبه سوری این که دخترانی را که می  خواهند زودتر شوهر بدهند به آب انبار 
می  برند و هفت گره بر جامه ایشان می  زنند و پسران نابالغ باید این گره  ها را بگشایند.

تبریز: آجیل و میوه خشک از ضروریات است و دیگر اینکه در این شب مردم از خانه  ها بر سر عابرین آب می  ریزند.
ارومیه: شب چهارشنبه سوری بر بام خانه  ها می  روند و کجاوه  ای را که زینت کرده  اند و آرایش داده با طناب از بام به 
سطح خانه فرود می  آورند و می  گویند: »بکش که حق مرادت را بدهد«. کسی که در خانه است مکلف است که در آن 

کجاوه شیرینی و آجیل بریزد و پس از آنکه در آن چیزی ریختند آن را باال کشیده و به بام خانه دیگری می  برند.«

سیزده به در؛ خاستگاه و ریشه  ها
چرا سال 12 ماه دارد و چرا جشن نوروز 12 روز است؟ چرا روز سیزدهم مردم به کوه و در و دشت پناه می  برند و آن 
همه شادمانی می  کنند؟ انسان باستانی گمان می  برد که عمر جهان 12 هزار سال است و در پایان دوازده هزار سال، 
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عمر جهان به پایان خواهد آمد و جهان هستی نابود خواهد شد.
بهرام فره وشی استاد فقید دانشگاه تهران که درباره ایران باستان مطالعات ارزشمندی دارد، نوشته است که »در 
اساطیر ایرانی عمر جهانی 12 هزار سال است و عدد 12 از بروج دوازده گانه گرفته شده است و پس از این 12 هزار 
سال دوره جهان بسته می  شود و انسان  هایی که در جهان هستی، وظیفه آنها جنگ در برابر اهریمن است، پس از این 
دوازده هزار سال، بر اهریمن پیروزی نهایی می  یابند و با ظهور سوشیانت )سوشیانت نقش امام زمان را در دین زرتشتی 

دارد( آخرین نیروی اهریمن از میان می  رود و جنگ اورمزد بر ضد اهریمن با پیروزی پایان می  یابد.«
مهرداد بهار، متخصص فقید اساطیر و آئین  های ایران باستان نیز ضمن نقل افسانه  ای به همین مضمون یادآور می  شود 
که »توجیه اساطیری سال دوازده ماهه بر اساس عمر دوازده هزار ساله هستی، بهترین توجیهی به نظر می  رسید که 

در چارچوب اعتقادات کهن می  گنجید.«
20 
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به نوشته او جشن  های دوازده روزه آغاز سال نیز با این سال دوازده ماهه و دوره دوازده هزار ساله عمر 
جهان مربوط است. انسان آنچه را در این دوازه روز پیش می  آمد، سرنوشت سال خود می  انگاشت. »از 
پیش از نوروز انواع دانه  ها را می  کاشتند و هر دانه  ای که در طی این دوازده روز بهتر رشد می  کرد، آن 
دانه را برای کاشت آن سال به کار می  بردند و گمان داشتند اگر روزهای نوروزی به اندوه بگذرد، همه 

سال به اندوه خواهد گذشت.«
به این ترتیب همانگونه که پس از دوازده هزار سال، جهان به پایان می  آمد و آشفتگی نخستین باز 
می گشت، دوازده روز جشن نوروز نیز، یک روز آشفتگی در پی داشت و آن روز، روز سیزده نوروز بود.

بهار می  گوید: »نخستین سیزدهم عید نشان فروریختن واپسین جهان و نظام آن بود.« اما بسیاری 
از محققان اساساً به نحسی سیزده عقیده ندارند و می  گویند که چنین چیزی در ایران باستان وجود 
نداشته و عدد 1۳ مانند همه روزهای دیگر میمون و مبارک بوده و نام روز سیزدهم هر ماه »تیر« نام 
داشته و در روز 1۳ تیر ماه که نام ماه و روز برابر شده، جشن »تیرگان« بر پا می  شده است که جشنی 

بزرگ مانند مهرگان بوده است.
دنباله این جشن هنوز در پاره  ای از مناطق ایران از جمله مازندران وجود دارد و به »تیر ماه سیزده 

شو« ) شب سیزدهم تیرماه( شهرت دارد.
سیزدهم فروردین که بر اساس نام گذاری روزها در ایران قدیم به روز »تیر« موسوم بود، به ایزد باران 
تعلق داشت. در آئین مزدیسنا و در باور مردم پیش از زرتشت، این ایزد همواره با دیو خشکسالی 
در مبارزه است. اگر پیروز شود باران می  بارد و چشمه  ها می  جوشد و رودها جاری می  شود، وگرنه، 

خشکسالی حاکم خواهد بود.
در ایران باستان پس از برگزاری مراسم نوروزی و هنگامی که سبزه از زمین می  رویید و گندم و 
حبوبات سبز می  شد، در روز سیزدهم که به ایزد باران تعلق داشت، مردم به دشت و صحرا و کنار 

جویبارها می  رفتند و به شادی و پایکوبی می  پرداختند و آرزوی بارش باران می  کردند.
بعضی از محققان از جمله دکتر روح  االمینی شباهتی بین سیزده بدر و عید پاک می  بینند و عالوه بر 

همزمانی، مانندگی دو مراسم را دلیل هم ریشه بودن این دو آئین می  دانند.
هر آینه روز سیزدهم نوروز، چه نماد پایان عمر 12 هزار ساله جهان باشد و چه نباشد، امروزه بیشتر 
نشان پایان جشن  های 12 روزه نوروزی است تا کار و زندگی به روال معمول از سر گرفته شود و یک 
سال دیگر در تالش معاش و بهبود زندگی بگذرد و این دوره همچنان با چرخ روزگار تکرار گردد. 
تکراری که مانند همه تکرارهای طبیعی و کیهانی چون طلوع و غروب خورشید با شکوه و نامکرر 

جلوه می  کند.

عدد 13 
مانند همه 

روزهای 
دیگر میمون 

و مبارک 
بوده و 

نام روز 
سیزدهم هر 

ماه »تیر« 
نام داشته 
و در روز 

13 تیر ماه 
که نام ماه 

و روز برابر 
شده، جشن 

»تیرگان« بر 
پا می  شده 

است
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جشن نوروز دراصفهان، به مانند سایر شهرهای ایران هر ساله با شکوه هر چه تمام تر برگزار می شود. متأسفانه درمنابع 
مکتوب کهن، ازآداب و رسوم این جشن باستانی درچنین شهر با عظمتی، کمتر رد پایی دیده می شود. 

ولی به هر حال، بیش و کم می توان نگاشته هایی هر چند اندک اما ارزشمند در منابع معاصرتر به دست آورد.
هفت نوع خشکبار

شیخ االسالم که خود اصالتاً اصفهانی است، در مجموعه خاطرات خود تحت عنوان»یاد باد آن روزگاران« دربارۀ مراسم 
نوروزمی نویسد:»]یکی از[مراسمی که ایرانیان، تا پای جان درحفظ وبرگزاری آن کوشیده و با وجود همه نوع فشاری که 
اعراب برای ترک آن اعمال می کردند، آن را جاودانه ساختند؛ مراسم نوروز است. درموقع تحویل سال، باید بر سرسفره 

هفت سین نشست و با داد وستد هدایا و بوسه ها، سال نو را با شادمانی آغازکرد. 
پدرم به این گونه هفت سین که هفت چیز در سفره نهاده شود، که نام آن ها با حرف سین آغاز شود؛ اعتقاد نداشت. می 
گفت: اعراب، کشور چین را )صین(می گویند و بعضی آن را سین می نوشتند. سینی و چینی، هم ظروفی بود که ازچین 
می آوردند. بنابراین دراصل )هفت سینی( بوده است، نه هفت سین. در گذشته های دور، هنگام تحویل سال، هفت نوع 
خشکبار مانند: کشمش، بادام، انجیر... را در هفت سینی می ریختند و با آن، از حاضران و میهمانان پذیرایی می کردند. 

وگرنه با سیر و سرکه و سماق، نه می توان ازکسی پذیرایی کرد و نه تعبیرخوبی برای آن قائل شد.«
وسیله ای برای تجدید دیدار و برطرف شدن کینه ها

هرمز انصاری در»مقدمه ای برجامعه شناسی اصفهان«،به صورت محققانه، آداب و رسوم عید نوروز دراصفهان را بازگو و 

نوروز اصفهان
مروری کوتاه بر آدام و رسوم نوروزِی مردم اصفهان

مهدی نجار اعرابی
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می نویسد: »اصفهانیان از اوایل ماه اسفند، با شیوه خود به استقبال نوروز می روند. به محض آنکه 
در ماه اسفند، هوای معتدل، مژده فرا رسیدن نوروز و آغاز بهار را می دهد؛ مردم اصفهان خانه 
تکانی را شروع می کنند و هر روز اثاثیه و لوازم یکی دو اتاق را بیرون و مشغول گردگیری، تمیز 

کاری، نظم دادن به لوازم و وسایل اتاق ها می شوند.
مقارن همین ایام، مقداری گندم، عدس یا تخم شاهی فراهم و حداقل دوهفته زودتر از عید نوروز، 
در پارچه ای فراهم و به موقع برروی سینی، بشقاب و یا درکوزه ای سبز می شود. سپس شب 
چهارشنبه، قبل از فرا رسیدن عید، مراسم چهارشنبه سوری برگزارمی شود. به محض تاریک 
شدن هوا، جوانان با لباس های مبدل و ظروف مخصوص، به در خانۀ همسایگان رفته و از آنها با 
قاشق زدن، تقاضای بذل و بخشش مرسوم درآن شب می کنند. افرادی که دق الباب می کنند، 
به قصد تکدی نیامده اند، بلکه به این وسیله می خواهند مصالح آش یا خوراک نذری را فراهم و 

دیگ خود را بارگذارند.
عده ای ازاهالی اصفهان می کوشند که این ساعت]تحویل سال[را در جوار یکی از بقاع متبرکه 
اسالمی بگذرانند. مردم در ایام نوروز، با رعایت احترام و اولویت های افراد منسوب خویش، دوست 
و همسایه ها اقدام به دیدار یکدیگر می کنند که وسیله ای برای تجدید دیدار و برطرف شدن 
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افراد منسوب به 
طبقات و قشرهای 
متوسط و باال، 
معموالً باغ و 
مزرعه ای به 
عنوان محل اجتماع 
مراسم سیزده، 
در نظر می گیرند. 
اقشارمتوسط، با 
تهیۀ تاس کباب 
باغی، کباب پر، 
کباب قیمه و یا 
تهیۀ قابلمه های 
شوید پلووکوکو، 
سفرۀ خود را 
رنگین می کنند

کینه و اختالف های احتمالی پیش آمده درظرف سال می گردد.«
سيزده به در

»سیزده به در« که ازمراسم ملی موردعالقۀ اصفهانیان است، ازقدیم االیام شوروحالی مخصوص به خود داشته 
وهنوزهم دنبال می شود که تدارک آن از روزهای قبل، دیده می شود. کارگردانان، ترتیب سیزده به در را درآخرین 
دید و بازدیدهای نوروزی، با خویشان، اقوام، دوستان و آشنایان در میان و موافقت ضمنی افراد را جلب می کنند.

افراد منسوب به طبقات و قشرهای متوسط و باال، معموالً باغ و مزرعه ای به عنوان محل اجتماع مراسم سیزده، در 
نظر می گیرند. اقشارمتوسط، با تهیۀ تاس کباب باغی، کباب پر، کباب قیمه و یا تهیۀ قابلمه های شوید پلووکوکو، 
سفرۀ خود را رنگین می کنند. طبقه مستمند و کم درآمد اصفهان، ترجیح می دهد، سماور خود را برداشته و همراه 
با قابلمه غذا، به فراخور توانایی و تعدادی پتو و قالیچه، در اطراف پل خواجو یا سواحل رودخانه زاینده رود و یا در 

داخل پارک های عمومی و سبزه زارهای کنارشهر، اطراق کند.
در گذشته که تعداد اتومبیل دراصفهان بسیار کم بود؛ این طبقه، پیاده با دوچرخه، حیوانات بارکش و گاری های 
دستی و وسایل محقر دیگر، به قصد سیزده بدر به اطراف رودخانۀ زاینده رود حرکت می کردند و درساعات صبح، 
جای مناسبی را برای گروه خود اشغال می کردند. هرگروه به فراخور توانایی، ناهارخوبی»در هر صورت بهتر از 
روزهای معمولی« برای خود تدارک دیده و یا در محل، روی آتش و هیزم گرم کرده با صلح و صفا و شادی و 
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. در میدان نه 
سفره ای بود و 
نه سیب سرخ 

درون کاسه ای، 
نه ساعتی بر 

دیوار که تحویل 
سال را ببینم. 

از خندۀ کودکان 
و پیرمردان 

دانستیم که سال 
تحویل شد

هیجان، برای خود روز خوشی را ترتیب می دادند تا نحوست اولین سیزده سال را به اصطالح، با این شادی های 
طبیعی و تصنعی، از خود دور سازند.

دراین روز، اصفهانیان به بازی های دسته جمعی ومحلی وابداعی رو می آورند وخود را با پل وچفته»الک دولک«، 
فوتبال، گشت وگذار و تدارک جمعی نهار و تنقالت و غیره سرگرم می کنند.

روزسیزده در اصفهان، روز دل به دریا زدن، خوردن و نوشیدن و بذله گویی و تفریحات متنوع محلی و ابتکاری است.
از خندۀ کودکان و پیرمردان دانستیم که...

احمد رضا احمدی، شاعر با احساس هم روزگار ما، در بخشی از»بهاریۀ« خود از مشاهداتش هنگام تحویل سال نو در 
اصفهان می نویسد:

» پِس میدان نقش جهان اصفهان، در آن فروردین پریده رنگ، در رویای جوانی ما گم می شد. سرانجام در مدار آب 
ها و عطر آب ها و میدان کهن نقش جهان ماندیم. جوانی بود و قدمت میدان ما را می پوشاند؛ چنان جوان بودیم که 
از سرفۀ پیرمردان در میدان به هراس آمدیم. پیرمردان نام ما را پرسیدند، از جواب طفره رفتیم. در میدان نه سفره ای 
بود و نه سیب سرخ درون کاسه ای، نه ساعتی بر دیوار که تحویل سال را ببینم. از خندۀ کودکان و پیرمردان دانستیم 
که سال تحویل شد. ما می دانستیم سرانجام این روز کهن به پایان می رسد. پس کودکان را صدا کردیم که روز کهن 

به پایان نرسد و ابدی باشد.« 

25 

سال سوم| شماره نهم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



گفته اند: به روزی که مردم در آن تجمع یابند، در کنار هم گرد آیند و نیز فرح و شادمانی فراگیر شود، عید گویند و بعضی 
نیز می گویند که درآن روز هر کس موقعیت خود بازیابد و به جایگاه اجتماعی خود برگردد.

روز از نو، روزی از نو
نگاهی به نوروز در ادبيات داستانی
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۱ . روایات
اهل ادبیات می دانند که سهم مهمی  از دیوان های اشعار و کتاب های مشهور ادبی فرهنگ ما به توصیف بهار و 
وصف جشن های نوروزی اختصاص دارد. نوروز با تمام آداب مفصلش، در شعر شاعران توصیف شده و شرح مراسم 
و آیین هایش در کتاب ها آمده و روایت ها و داستان های بسیار دارد. اما در ادبیات معاصر ما به خصوص در ادبیات 
داستانی، گویا نویسندگان با نوروز قهر کرده اند و با این که این آیین کهن می تواند بستر خلق های ادبی فراوانی 
باشد، در مورد آن دریغ شده است. حال آنکه بدون شک ادبیات فارسی یکی از مهمترین منابع برای شناخت 
فرهنگ ایران زمین است و شاعران و نویسندگان با پوشاندن لباسی ادبی و هنری بر قامت تاریخ و فرهنگ ایران، 
شاهکارهای بی نظیری از خود برجای گذاشته اند و باالخص در وصف طبیعت و فرا رسیدن بهار، شاعران آنچنان 
مفاهیم و آموزه های اخالقی را با فرهنگ غنی ایرانی پیوند داده اند که تمیز آنها از یکدیگر امکان پذیر نیست. 
جدای از مباحث ادبی، از لحاظ تاریخی، برخی از پژوهشگران نوروز را جشنی آریایی نمی دانند و معتقدند که 
این آیین، پیش از آریایی ها در تمدن های سامی بین النهرین وجود داشته است. با این همه دانسته های ما راجع 
به برگزاری نوروز در دوران باستان بسیار ناچیز است و آنچه را هم که می دانیم بیشتر به دوره ساسانیان مربوط 
می شود. بیشتر منابع، پایه گذار آیین نوروز را جمشید و برخی دیگر کیخسرو را مبدع این آیین می دانند. به 
هرحال در سبب پیدایش نوروز و انتخاب نام این جشن روایات متعدد و گوناگونی وجود دارد؛ از آن جمله است که 
می گویند چون جمشید، پادشاه دوره پیشدادی در ایران، برای خود گردونه بساخت؛ در این روز بر آن سوار شد و 
جن و شیاطین او را در هوا می بردند و به یک روز از کوه دماوند به بابل رفت و مردم با دیدن این امر، در شگفت 
شدند و این روز را عید گرفتند و برای یادبود آن روز در تاب می نشینند و تاب می خورند. دیگر حکایت این است 
که جمشید بسیار در شهرها می گشت و چون خواست وارد آذربایجان شود، بر سریری از زر نشست و مردم به 
دوش خود آن تخت را می بردند و چون پرتو آفتاب بر آن تخت بتابید و مردم آن را دیدند، این روز را عید گرفتند. 
باز در این باب روایت دیگری است که گویند ابلیس برکت را از مردم گرفته بود، به گونه ای که هر اندازه خوردنی 
و آشامیدنی می خوردند سیر نمی شدند و نیز مانع وزش باد برای درختان می شد، پس جمشید به سوی ابلیس 
رفت و غائله را برطرف کرد، آن گاه مردم از نو به برکت و فراوانی رسیدند و از بالها رهایی یافتند و مردم این روز 
را روز نوین خواندند. ابوریحان در کتاب »آثارالباقیه« آورده که: »برخی ]از فرقه[ حشویه می گویند چون سلیمان 
ابن داوود انگشتر خویش را گم کرد، سلطنت از دست او بیرون رفت ولی پس از چهل روز بار دیگر انگشتر خود 
را یافت و پادشاهی و فرماندهی بر او برگشت و مرغان به دور او گرد آمدند، ایرانیان گفتند نوروز آمد؛ یعنی روزی 
تازه بیامد« و عالوه بر این ها، اقوال متنوع دیگری نیز گفته شده است. قصه عامیانه ای هم درباره رسیدن بهار 
یاد کرده اند که پیرزنی به نام »ننه سرما« شیفته و دلداده پیرمردی به نام »عمو نوروز« است و هر سال نزدیک 
آمدن بهار به روفت و روب خانه می پردازد و منتظر آمدن »عمو نوروز« می نشیند، اما از شدت خستگی خوابش 

می برد و عمو نوروز از آنجا می گذرد و موفق به دیدنش نمی شود و تا سال دیگر باید به انتظار آمدن او بنشیند.

چون جمشید، 
پادشاه دوره 
پیشدادی در 
ایران، برای 

خود گردونه 
بساخت؛ در 

این روز بر آن 
سوار شد و 

جن و شیاطین 
او را در هوا 
می بردند و 

به یک روز از 
کوه دماوند به 

بابل رفت و 
مردم با دیدن 

این امر، در 
شگفت شدند 
و این روز را 

عید گرفتند
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۲ . تشریفات
در ایام نوروز مراسم خاصی در روزگاران کهن ایران مرسوم بوده که تا امروزه نیز رواج دارد. پاک 
کردن خانه از آلودگی ها، گذاشتن کوزه آب، گلدان گل و ظرفی از آتش در خانه از جمله کارهایی 
بوده که در این زمان صورت می گرفته است. در این رسم، هرکدام از افراد چوب صندل و سایر 
چوب های خوشبو را با دست خودشان بر آتش می نهادند و می بایست که هرکس نام درگذشتگان 
خود را برشمارد. مردم برخی از نواحی ایران معتقدند که در شب آخر سال ارواح درگذشتگان 
به خانه های خود برمی گردند و از روشنی چراغ شاد می شوند، شاید رسم زیارت اهل قبور در 
پنجشنبه آخر سال و روشن کردن شمع یا چراغ بر مزار آنها بازمانده ای از این اعتقاد باشد. چیدن 
سفره ای که هفت قلم آن با حرف »سین« آغاز شود در هنگام سال تحویل نیز از جمله آیین های 
بسیار قدیمی در ایران است که معموال شامل سنبل، سیب، سوسن، سیم، سیر، سرکه و سپند 

می شده و امروزه با اندک اختالفی صورت آن تغییر یافته است.
۳ . نوروز به روایت قصه ها

قدیمی ترین داستان نویسی که در آثار خود به نوروز توجه می کند، عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی 
است. او که پدر رمان تاریخی ایران خوانده می شود از اولین رمان نویس های ایرانی و صاحب 
رمان های متعددی است که از آن میان سه رمان »دامگستران یا انتقام خواهان مزدک«، »مجمع 
دیوانگان« و »رستم در قرن بیست و دوم« در دهه اول قرن شمسی حاضر و تقریبا همزمان 
این میان در رمان »مجمع دیوانگان«  از  نبود« جمال زاده نوشته شده اند.  بود یکی  با »یکی 
صنعتی زاده به آینده سفر می کند و نو شدن بشر را نوید می دهد که از قضا همزمان است با نوروز 
ایرانیان و نو شدن طبیعت. بنظر نام این رمان با توجه به مضمون یک مصراع غزل سعدی که 
می گوید: » خلق مجنونند و مجنون عاقل است« اختیار شده است. حدودی از ماجرا این است 
که در یکی از روزهای آخر سال دیوانگان از فرا رسیدن سال نو باخبر می شوند و تصمیم می 
گیرند که موقتاً عاقل باشند تا بتوانند مثل دیگران سال نو را در آزادی جشن بگیرند. شب هنگام 
دست و پای محافظان را بسته و بیرون می آیند و سر به صحرا می گذارند و در نیم فرسنگی شهر 
نزدیک کلبه ی درویشی که پشت پا به دنیا زده و  روز و شب مشغول عبادت است کنار چشمه ی 
آبی حلقه می زنند. ناگهان پیرمردی از جمع دیوانگان که هیچ گاه سخن نمی گوید و ملقب به 
»پیر الل« است لب به سخن می گشاید و می گوید که همه جا دارالمجانین است و این جامعه 
محبس تنگ و تاریکی است که عقل های بشری در آن محبوس است؛ اما انسان از این حبس 
احساس زحمت نمی کند و در فکر رهایی خویش نیست. سپس به دیوانگان پیشنهاد می کند که 

قدیمی ترین 
داستان نویسی 
که در آثار خود 
به نوروز توجه 
می کند، عبدالحسین 
صنعتی زاده کرمانی 
است. او که پدر رمان 
تاریخی ایران خوانده 
می شود از اولین 
رمان نویس های 
ایرانی و صاحب 
رمان های متعددی 
است
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 توجه فولكلوریک 
به نوروز را باید 

در داستان »دختر 
رعیت« به آذین 

جست. در این 
داستان، وقتی 

ماجراهای کودکی 
صغرا قهرمان 

داستان تعریف 
می شود، از نوروز و 
مراسم آن بسیار یاد 

می شود

با هیپنوتیزم به آینده سفر کنند و آنان را از پیشرفت های دو هزار سال بعد آگاه می کند. این 
مسافرت روح و روان شرطش ترک افکار کنونی و عادت ها  و تقلیدها، توشه اش تزکیه ی قوا 
و تقویت احساس، بهای بلیطش خیر خواهی و مخاطراتش اخالق بد، طمع، غرور علمی، ثروت 

پرستی و... است .
اما توجه فولکلوریک به نوروز را باید در داستان »دختر رعیت« به آذین جست. در این داستان، 
وقتی ماجراهای کودکی صغرا قهرمان داستان تعریف می شود، از نوروز و مراسم آن بسیار یاد 

می شود.
»آسمان هنوز تاریک بود. خروس ها نمی خواندند، صدائی نبود،  ولی سرمای نمناک صبح زیر 
لحاف کهنه و دود زده راه می یافت. یک ساعت و هفده دقیقه مانده به آفتاب، سال تحویل می شد. 
خانم و حاج آقا از مدتی پیش بیدار بودند. دوتا از کلفت ها نیز سرپا بودند و به دستور خانم، بساط 
هفت سین را در شاه نشین تاالر باال می چیدند. سیر و سماق و سمنو و غیره، با یک کاسه آب جهت 
روشنایی و یک بشقاب چینی پر از برنج، نشانۀ برکت و در میان مجموعه سبزی عید با نوار مخمل 

سرخی به کمر خودنمایی می کرد.« - دختر رعیت، م.ا. به آذین )با اندکی تغییر(
۴ . دید و بازدید به رسم دهه ۳۰

معروف ترین داستانی که در آن از عید نوروز سخن گفته شده، داستان »دید و بازدید« جالل 
آل احمد است. این کتاب عنوان نخستین مجموعه داستان منتشر شده از این نویسنده هم هست 
که در سال 1۳26 چاپ شد. داستان دید و بازدید به پایان بندی خوبش مشهور است و در آن از 
رفتار مردم آن دوران، که شاید هنوز هم ته مانده های آن وجود داشته باشد، در برگزاری مراسم 
نوروز و عادت های آنها انتقاد شده است. این سبک، یعنی همین انتقادهای اجتماعی، سنتی بود 
که در آثار دیگر نویسندگان آن دوران هم وجود داشت. البته در این داستان به عادت های خوب 
مردم هم برمی خورید؛ بخصوص آنجا که خانم بزرگ به رسم عیدی، اسکناسی کف دست راوی 
می گذارد و جیب هایش را از نقل و شیرینی و گندم و شاهدانه پر می کند. البته در همین داستان 
به نویسندگانی هم برمی خورید که در روزهای آخر اسفند آگهی می کردند تعطیالت نوروز به سفر 

خواهند رفت و از دیدار دوستان محرومند:
»تبریکات صمیمانه ام را در این نوروز ملی باستانی به خدمت تمام دوستانی که همه ساله سرافراز 
می فرمودند تقدیم داشته و در ضمن خبر مسافرت چند روزه خود را به نواحی جنوب اعالم 
می دارم. از این جهت با هزار تاسف و پشیمانی از پذیرفتن و درک حضور دوستان در ایام نوروز 

معذور و امید است که....«
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۵ . عيد ایرانی ها در شهری چون بهشت
داستان کوتاه خوان ها، اگر آثار سیمین دانشور همسر جالل آل احمد را خوانده باشند، داستان عید ایرانی ها 
را به یاد دارند. این داستان یکی از معدود داستان هایی است که به شکل خاص به یکی از آیین های نوروزی 
می پردازد. داستان عید ایرانی ها در کتاب »شهری چون بهشت« منتشر شده است که داستان های خواندنی 
دیگری هم دارد. اما عید ایرانی ها، به یک عنصر نوروزی که حاال دیگر رو به زوال است، یعنی ـ حاجی 
فیروزـ  می پردازد. در این داستان دو کودک آمریکایی، با یک حاجی فیروز مواجه شده اند و جنبه هایی از 
فرهنگ ایرانی در آن زمان و شرایط اجتماعی دوران در این داستان نمایانده می شود: »تِد و جان با ماشین 
مدرسه به خانه برمی گشتند. ماشین سر دوراهی نرسیده به قلهک ترمز می کرد و آنها پیاده می شدند و تا 
خانه شان چندان راهی نبود. یک روز نرسیده به دو راهی مرد سیاهی را دیدند که روی کنده درختی که 
شاخه هایش را زده بودند ایستاده. اگر وقتی ماشین بچه ها رد می شد مرد سیاه سالم نظامی نداده بود، 
هرگز به فکرشان نمی رسید که مجسمه نیست. وقتی ماشین مدرسه ترمز کرد، تد و جان برگشتند و رفتند 
سر وقت حاجی فیروز... روی هم رفته از همه چیز حاجی فیروز خوششان آمد. از لباس قرمز، از کاله بوقی، 
از صورت سیاه، از صدای دایره زنگی و از آوازش و بعد از کنجکاوی زیاد فهمیدند که حاجی فیروز پیش 
از عید ایرانی ها پیدایش می شود، اما هنوز زمستان بود و حاجی فیروز آمده بود. پس چرا آمده بود؟ و باز 
کنجکاوی... به این نتیجه رسیدند که حاجی فیروز گاهی آب حوض می کشد، گاهی برف پارو می کند و 
پیش از عید حاجی فیروز می شود. شاید یک زمستان اصال برف نیاید. شاید هیچ کس آب حوض خود را 

خالی نکند. مخصوصا زمستان و آب یخ زده حوض.«
۶ . مجيد و بی بی

کمتر نسل سومی  اهل ادبیاتی است که قصه های مجید اثر هوشنگ مرادی  کرمانی را خوانده باشد و 
داستان لباس عید مجید را به یاد نداشته باشد مجید پسر ساده دل کرمانی با روحیه بذله گویش، در 
خانواده ای فقیر زندگی می کند و جز یک بی بی و یک خواهر کسی را ندارد، اما همین مجید هم برای 
لباس عیدش برنامه ها دارد. ماجراهای کت و شلوار عید مجید در داستان جذابی از این نویسنده آمده که 
خواندنش در عین این که خنده را به لب می نشاند، ته رنگی از اندوه هم دارد. خود مرادی کرمانی درباره این 
داستان می گوید: »من مدتی هم برای رادیو داستان می نوشتم. عید بود که گفته بودند داستانی بنویسم 
که مسائل نوروز در آن باشد. من یاد همان قصه افتادم. گفتم من داستانم در مورد بچه ای است که تنها و 
یتیم است و موقعیت خاصی دارد، مادربزرگش نمی تواند خواسته هایش را برآورده کند، در عین حال طنز 
هم هست. این داستان را می نویسم. اول مخالفت کردند که ما یتیم و یتیم بازی نمی خواهیم و برنامه برای 

عید است و این حرف ها. اما من سماجت کردم. داستان را نوشتم و توی اجرا هم خوب از آب درآمد.«

 حاجی فیروز 
آمده بود. 
پس چرا آمده 
بود؟ و باز 
کنجكاوی... 
به این نتیجه 
رسیدند 
که حاجی 
فیروز گاهی 
آب حوض 
می کشد، 
گاهی برف 
پارو می کند و 
پیش از عید 
حاجی فیروز 
می شود. شاید 
یک زمستان 
اصال برف 
نیاید. شاید 
هیچ کس آب 
حوض خود را 
خالی نكند
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داستان »عید ایرانی ها«، سومین داستان از مجموعه ی »شهری چون بهشت«* به قلم سیمین دانشور است، دومین 
اثر این نویسنده که نخست به سال 1۳40 منتشر شده است. اثری که نویسنده خود آن را یادگاری از دوران سیاه 

اختناق و نموداری از اجتماع زیست شده  اش می داند.
»عید ایرانی ها« داستان مواجهه ی دو پسربچه  از خانواده ای امریکایی ساکن ایران  با »حاجی فیروز« نوروز است، 
ماجرایی ساده اما قابل تأمل که به سال های پیش از انقالب و دوران پس از کودتا بر می گردد و شیوه ی بیان آن مخاطب 

را با نویسنده ای صاحب فکر روبرو می کند. 
روایت می کوشد با نگاه ضد امپریالیستی، بر اعمال نفوذ و قدرت امریکا در ایران تمرکز کرده و دیدگاه و منش مردم را 
با تصاویری روشن و به دور از پیش داوری نمایان سازد، از همین رو به هنگام خوانش داستان به ناچار باید نیم نگاهی 
جامعه شناختی هم به اثر داشت تا ضمن توجه به جهان بینی مؤلف، به درک و برداشتمان از داستان هم کمک کنیم.

لوسین گلدمن، جامعه شناس فرانسوی در جایی می گوید: »نیمی از آفرینش فرهنگی، جهان نگری است.« در طول 
تاریخ، جهان نگری ها، بیان نهایت آگاهی ممکن افراد یا طبقات اجتماعی مختلف هستند.

اسم داستان )عید ایرانی ها( قرار را بر این می گذارد تا روایت از زاویه   دیدی نزدیک به خانواده ی آمریکایی بیان شود، 
انتخابی هوشمندانه که بخشی از بار داستان را به دوش می کشد؛ گویی راوی بی پرده و مقدمه بر این نکته تایید 

می ورزد که اتفاق اگرچه در ایران درحال رخ دادن است، اما ایرانی ها درآن اقلیتی بی اختیار به حساب می آیند.
ماجرای مواجهه ی پسربچه های امریکایی با حاجی فیروز به همان اندازه که اتفاقی رخ می دهد به همان اندازه نیز در 
سطح باقی می ماند، نهایت تالش آن ها برای آشنایی با پیشینه و هویت حاجی فیروز تنها به این جا ختم می شود که او 

سرِخ روزان سياه

الهام سنایی
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پیش از عید ایرانی ها پیدایش می شود، اتفاقی سرگرم کننده کمی بیش از سرگرمی با سگ خانگی شان:«پسرها 
با مادرشان تصمیم گرفتند برای عید ایرانی ها حاجی فیروز را نونوار بکنند، از بس از حاجی فیروز خوششان آمده 
بود، سگشان میکی از چشمشان افتاده بود« یا چیزی که بتواند برای مدتی جای خالی سگشان را پر کند:«بروید 

به حاجی فیروز سر بزنید غصه تان کم بشود«
نمایش این برخورد تنها مختص بچه ها نمی ماند و در ادامه می خوانیم مادر خانواده نیز تفاوت میان آدم ها را به 
پوشش و ظاهر آن ها تخفیف می دهد:«از تنوع لباس ها می توانست فرقی میان آدم ها بگذارد«، و در حالی خود 
را صاحب فرهنگ  برتر می داند و فرزندانش را از بازی با بچه های کوچه محروم می کند:«مادرشان سخت گیر 
بود،گفته بود اگر بعداز ظهرها که از مدرسه می آمدند با بچه های کوچه بازی بکنند هزارجور مرض خواهند 
گرفت«، که در جایی دیگر می خوانیم در رابطه با لکنت زبان پسر کوچکش بر اساس قصه ای از دوران پیش از 

مادرشان زیر 
زبان تد ریگ 

می گذاشت و او 
را روبرو آینه 
وامی داشت و 
می گفت حاال 

حرف بزن 
 ببینم. 

۳2 

سال سوم| شماره نهم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



 ۳۳▲اردشیر محصص 

سال سوم| شماره نهم
 دوماهنامه الكترونيكي 
ســــروا
تخصصي ادبيات داستاني



مسیح یا پس از آن در رم و یونان عمل می کند:
 »مادرشان زیر زبان تد ریگ می گذاشت و او را روبرو آینه وامی داشت و می گفت حاال حرف بزن 

ببینم«.
تصویر  ساده  جمله ی  چند  ارائه ی  با  را  نابرابری  این  به  مردم  واکنش  نویسنده  دیگر  سوی  از 
می کند:«بچه ها میکی را که با جان می دیدند ابتدا کنار می رفتند و راه می دادند اما همینکه جان و 
سگش به آن ها پشت می کردند داد می زدند امریکایی،امریکایی«، در این جا واکنشی از سر ترس و 
بر اساس آن چه از بزرگ ترها شنیده اند، متفاوت تر از آن چه در برخورد با حاجی فیروز که نماینده ی 
قشر ضعیف و محروم جامعه است را شاهدیم، احترامی که از سالمی نظامی شروع می شود:«اگر 
وقتی ماشین بچه ها رد می شد، مرد سیاه سالم نظامی نداده بود هرگز به فکرشان نمی رسید که 
مجسمه  نیست« و پس از آن که بچه ها برای او و پدرش دکه ای ساده  آن هم در زمینی بایر می سازند، 
حاجی فیروز دیگر به آن ها سالم نظامی نمی دهد، بلکه پیش از اجرا به آن ها تعظیم می کند: »بعد 
که به حاجی فیروز می رسیدند، تعظیم بلندباالیی بهشان می کرد و فوری برنامه خودش را اجرا 

می کرد«.  
نویسنده این احساس حقارت و خودکم بینی مردم را با در اختیار گذاشتن زبان در خدمت متن 
بسیار زیباتر به کمال رسانده و می نویسد: »حاجی فیروز اسم جان میکلسن را بدجوری تلفظ 
می کرد،...،اما اسم جان را خوب تلفظ می کرد، می گفت آقاجان«، تا تداعی گر ساختار عمق یافته ی 

ارباب- رعیتی جامعه ای باشد که در جان مردم نفوذ کرده و به آن تن داده است.
در الیه های سطحی داستان، ظاهرا روایت بخشندگی و مهربانی خانواده ی امریکایی است که نمود 
می یابد، از نونوار کردن حاجی فیروز و ساختن دکه، تا پول ریختن در کاله و ساختن تابوت ، همه 
و همه تنها پوسته  ی شکننده ای است که با کوچک ترین ضربه هم  فرو  می ریزد، ساختن دکه آن هم 
با عکس چهره ها و محصوالت آمریکایی، با چهره ی آیزنهاوری تکمیل می شود که ضمن تاکید بر 
دوران کودتای سال 1۳۳2، کنایه ای هم باشد به دکترین آیزنهاور که به سال 1۹57 به منظور 
حمایت نظامی و اقتصادی در کشورهای آسیایی به ویژه در خاورمیانه به تصویت رسیده بود: »دکه 
را ساختند و رنگ زدند و عکس فوتبالیست ها و دوچرخه سوارها و ایزنهاور و میکی ماوس و اعالن 

پپسی کوال از مجله های خودشان چیدند و داخل مغازه ی کوچک را آراستند«
آن چه به وضوح در نونوار کردن حاجی فیروز و ساخت دکه به چشم می خورد را می توان ملی گرایی 
و تظاهر خانواده ی آمریکایی برشمرد، تفکری که آن ها را از انجام هیچ کمکی بدون گذاشتن رد و 

حاجی فیروز 
اسم جان 
میكلسن را 
بدجوری تلفظ 
می کرد،...،اما 
اسم جان را 
خوب تلفظ 
می کرد،می گفت 
 آقاجان
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نشانی از ملیت و کشور خود منع نمی کند، گویی دلیل همه ی این کارها تنها به جا گذاشتن رد پایی 
است از کشورشان :«به عقیده ی جان میکلسن،تد، کاله بوقی از آن بهتر هم می توانست بسازد از مقوا. و 
رویش رنگ قرمز می توانست بزند و ستاره هم رویش نقاشی بکند.« یا وقتی در پایان داستان پسربچه ها 
دکه ی ویران شده را می بینند، پسر کوچک تر تنها به نجات بیرق کشورش فکر می کند: »تد گفت بیرق 

آمریکا را نجات نمی دیم؟«
نویسنده در نقاشی کردن بیرق ایران توسط بچه ی کوچک تر هم به شکلی ظریف، بازی قدرت را در 
آن  سال ها به چالش کشیده و می نویسد:«تد، شیر و خورشید بیرق ایران را خیلی وامانده نقاشی کرده 
بود، حتی نتوانسته بود شمشیر را در دست شیر جا بدهد، شمشیر همانطور توی هوا نقش بسته بود و 
دست شیر بیخودی دراز بود اما به شمشیر نمی رسید«، این نمایش ضعف و ناتوانی که آن زمان با انواع 
مداخالت خارجی تشدید می یافت در داستان چنین نمود می یابد که وقتی میکی، سگ خانواده گم 
می شود مادر خانواده در جواب نگرانی پسرهایش از کشته شدن میکی می گوید:«هیچ پاسبانی جرأت 

نمی کند سگ قالده دار یک نفر آمریکایی را بکشد، بچه های کوچه هم همچین جربزه ای ندارند«
در پایان وقتی پسرها به سراغ حاجی فیروز می روند تا در مورد میکی از او بپرسند، حاجی فیروز را در 
حال تشییع جنازه ی پدرش می بینند، آن ها چهار مرد را می بینند که حین حمل تابوت جمالتی را به 
دست باد می دهند: »آن چهار مرد از ته گلو جمله هایی را پشت سر هم دست باد می دادند که یقینا 
فارسی نبود«، یا دو مرتبه از نگاه پسر بزرگ تر:«یک کلمه از جمله های آن ها را که از ته گلو در می آوردند 
و می دادند دست باد نفهمید«، گویی نویسنده با تاکید بر این جمله خواهان اشاره ای است به ناآگاهی 
مردم و تن دادن به تقدیری که آن ها را از انجام هر عملی برای تغییر باز می دارد، با این همه مرگ پدر 
حاجی فیروز این چراغ را در ذهن پسربچه آمریکایی روشن می کند تا خیلی زود به این نتیجه برسد که 
رستاخیز مرده ها فقط یک بار اتفاق افتاد آن هم برای مسیح: »انگار باد هم فقط می توانست درخت های 
خواب رفته را بیدار کند. رستاخیز مرده ها که دست باد نبود. دست عیسی مسیح بود،نه، انگار فقط عیسی 

مسیح بود که از مرده ها برخاست، دیگر هیچ کس که از توی تابوت پا نشد.«
و سرانجام وقتی حاجی فیروز به بچه ها در مورد سگشان آدرس می دهد:«میکی رفته الواطی، بهاره«، 
بچه ها برای فهمیدن اینکه سگشان کجاست به ناچار باید برای فهمیدن معنای »الواطی« تحقیق کنند، 

زیرا نویسنده چاره و راه حل را در گفتگو و فهم زبان هر دو طرف می شناسد.
داستان »عید ایرانی ها« یکی از داستان های خوب و شاخص سیمین دانشور بدون اندکی زیاده گویی و 

غرض ورزی است   که می توانید آن را در مجموعه   داستان »شهری چون بهشت« بخوانید.

شمشیر 
همانطور توی 
هوا نقش بسته 
بود و دست 
شیر بیخودی 
دراز بود اما 
به شمشیر 
 نمی رسید
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عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی در داستان خود با عنوان مجمع دیوانگان به شرح آنچه در آینده بر بشریت می 
گذرد، پرداخته است و نخستین داستان علمی-تخیلی را در ادبیات فارسی بر این موضوع به رشته تحریر درآورده 
است. صنعتی زاده که جلوه ای از آرمان گرایی و ترقی خواهی حاکم در زمانه خود یعنی ابتدای قرن جدید است و 
آن را در سال 1۳0۳ نوشته را شاید بتوان موقعیتی مشابه با زمانی که این مقاله در حال نگارش است دانست که قرن 
به پایان رسیده و قرن تازه ای در شرف آغاز است. از این رو ما نیز با تناقضاتی از تکنولوژی و آنچه که بر ما ظاهر می 

شود و در آینده قرار به وقوع یافتن است، مواجه هستیم.
داستان مجمع دیوانگان به شرح دو سفر آرمانی به آینده می پردازد. ماجرا از این قرار است که تعدادی از دیوانگان 
با فرا رسیدن سال نو و هوای تغییر در عالم طبیعت از دارالمجانین خارج می شوند و جایی با صفا می رسند. یکی 
از دیوانگان که پیری داناست و عموما ساکت است، آنها را به خوابی مصنوعی می برد و آنها به عصر آفتابی سفر می 
کنند و با عجایبی که در آن زمان حاکم شده رو به رو می شوند. در میان آنها مرتاضی هم بوده که به صورت اتفاقی 
وارد خواب مصنوعی می شود و این تجربه را کسب می کند. در بخش دوم یا به قول صنعتی زاده جلد دوم رمان، 
مرتاض از خواب بیدار می شود و روش زندگی خود را تغییر می دهد و به کار و تالش در باغی مشغول می شود و 
این بار اوست که به سراغ دیوانگان می رود و سعی می کند تا آنها را فراری دهد. آنها نیز این بار فرار می کنند و 

دوباره به خواب می روند و این بار سر از عالم وحدت در می آورند و به سیر و سیاحت در آن می پردازند.

تناقضات تغيير آینده

ميالد مرتجی
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چرا؟
اولین سوال این است که چرا باید چنین متنی نوشته شود؟ صنعتی زاده کرمانی بارها در این کتاب 
به عصر طالیی بشر انتقاد می کند و حتی اروپا را به دلیل جنگی که در آن رخ داده مورد شماتت قرار 
می دهد. از سوی دیگر وضعیت گذشته ایران را هم مناسب نمی بیند. بنابراین نویسنده چاره ای نمی 
بیند جز اینکه دست به دامن تخیل شده و در آینده سیر و سیاحت کند. از این جهت دو عالم آفتابی 
و وحدت را می سازد تا الگوهایی که مد نظر دارد را در آنها پیاده سازی کند و از سوی دیگر با توجه 

به موارد سرگرم کننده ای که در اثر خود می آورد، خواننده را نیز به خود جذب کند.
آرمان های مدرنيته

چیزی که ما در مجمع دیوانگان می بینیم، رادیکالیزه شدن مدرنیته است. به عبارتی، صنعتی زاده 
اصال ضد مدرنیته نبوده و انتقاداتی هم که به عصر طالیی دارد به منظور طرفداری از سنت نیست. 
به همین دلیل مواردی که در اثر خود به آنها اشاره می کند، اصالح شده یا تغییر یافته مدرنیته 
است. در دو هزار سال بعد انسان توانسته بر طبیعت به طور کلی چیره شود و هر آنچه می خواهد 
را داشته باشد. از کنترل آب و هوا گرفته تا تضمین صحت و سالمتی خود تا ۳00 سال و کشاورزی 
فوق مدرن برای به دست آوردن بیشترین محصول. آنچه صنعتی زاده در آرزوی آن است جامعه ای 
مدرن با تکنولوژی باالست. فناوری و دانش را آرزوی ایده آل او باید دانست و جهل و خرافات را دو 
موضوعی که او از آنها متنفر است. در جایی از داستان یکی از دیوانگان وارد جمعی می شود که سال 
نو را جشن گرفته اند و در حال شعر خواندن هستند. مصرعی که آنها بارها تکرار می کنند این عبارت 

است: از همه چیز باالتر عقل است.
انتقادات به گذشته

سه موضوع برای صنعتی زاده محل انتقاد است که آن را عامل وضعیت نابسامان مملکت می داند: 
عرفان، ادبیات و سیاست. شاید بیش از همه عرفان در معرض انتقاد قرار بگیرد که مرتاض در سفر 
همراه می شود و بعد از دیدن آنچه که در عالم آفتابی می گذرد، دست از ریاضت کشیدن بر می 
دارد و به کار مشغول می شود. دوم ادبیات است که یکی از دیوانگان شعری در وصف دختری می 
گوید که در عصر آفتابی او را به دارالمجانین می برند به دلیل اینکه واضح صحبت نکرده و از استعاره 
سخن می گوید. اما سومین و شاید مهمترین نقدی که او وارد می کند بخشی از جلد دوم است 
که در دل نویسنده باز می شود و شروع به صحبت کردن از زبان پیر دانا می کند. او حکومت های 
دیکتاتوری و جباری را عامل بدبختی می داند و به عبارتی آرمان مشروطه و دموکراشی خواهی را 

سرلوحه پیشرفت می داند.

 آنچه صنعتی 
زاده در 

آرزوی آن 
است جامعه 
ای مدرن با 
تكنولوژی 

باالست. 
فناوری و 

دانش آرزوی 
ایده آل او باید 
دانست و جهل 

و خرافات را 
دو موضوعی 

که او از آنها 
متنفر است
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نيازهای ابتدایی
با توجه به آنچه در متن داستان آمده می توان صنعتی زاده کرمانی را شخصی توصیف کرد به دنبال 
دانش، آزادی و عدالت است. اما آنچه برای او مهم است در اختصاص وزارتخانه هایی برای آنها می 
توان دانست. اولین جایی که از آن نام می برد، دایره استخدام آفتاب است که مسئول استفاده از انرژی 
خورشیدی است. دوم تغذیه روحانی و جسمانی که بهبود وضعیت سالمت جامعه را بر عهده دارد و 
سوم دایره شمیستی و زراعتی که برای ارتقای وضعیت کشاورزی به کار می رود. به عبارتی با توجه هب 
مشکالت جامعه ایران در آن زمان که گرفتاری در مباحث کشاورزی، بهداشت و درمان و انرژی را نشان 
می داد را در این اثر صنعتی زاده کرمانی می توان دید. او سعی کرده تا نیازهای ابتدایی را این گونه رفع 
کند. عالوه بر این او دایره ای تحت عنوان صحیه و تزئید عمر و ورزش قرار داده تا عمر بشر طوالنی و 

نیازهای جسمانی به رفع در حد وفور برسد.
پيشرفت

اما سایر بخش ها به دنبال پیشرفت هستند که مهمترین آنها دایره آکادمی است که جدیدترین علوم و 
دستاوردهای بشری در آن کشف و اختراع می شود. دوم صنایع و ظروف مستظرفه است که صنعت را 
به حدی رسانده که طبیعت را تسخیر می کند. همچنین دایره معلومات عمومی و دایره اخالق و حقوق 
بهترین نوع قوانین و فرهنگ را برای بشر به ارمغان می آورند. شاید جذاب ترین چیزی که در مباحث 
علمی وجود دارد را در دایره کواکب و سیارات بتوان پیدا کرد که در حال رایزنی با زهره و سایر سیارات 
هستند تا بتوانند با موجودات فضایی ارتباط برقرار کنند و سفینه هایی به شکل جزیره درست کنند تا 

بتواند در فضا حرکت کند.
سفر دوم

سفر دوم که به عصر آفتابی انجام می شود و را صنعتی زاده کرمانی به عالم وحدت نیز تشبیه کرده است. 
در این سفر مسافران با افرادی رو به رو می شوند که آهنگین صحبت می کنند و تربیت فرزندان بسیار 
پیشرفت کرده است. اما دایره ای که مجهول مانده که همان دایره ارواح است، در اینجا بیشتر خود را می 
نماید. درد جاودانگی همواره انسان را به خود مشغول داشته که در اینجا نیز برای ارتباط با ارواح صحبت 
به عمل می آید و در نهایت نویسنده رای به تناسخ می دهد که باالخره انسان هایی که می میرند دوباره 

به چرخه گیتی بر می گردند و کاری نمی شود کرد که ارواح را به زمین برگرداند یا مانع از مرگ شد.
صنعتی زاده چه می خواهد؟

صنعتی زاده ادامه همان آرمان های مشروطه است که می خواهد پیشرفت و ترقی را به دست بیاورد. 
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با این حال سعی دارد تا فرهنگ عمومی و تعلیم و تربیت را نیز ارتقا دهد. او جامعه ای را در آستانه سال 
و قرن جدید متصور است که به تکنولوژی باال دست یافته و عقل و محبت برایش عنصر اصلی و اساسی 
است. از این رو سعی داشته تا در این کتاب با رادیکالیزه کردن تفکر مشروطه خواهان و ترقی خواهان آن 

را با نگاهی علمی-تخیلی و در قالب داستان به پیش ببرد.
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بخش دوم: 
داستان ها
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ایـن چیزیـه کـه از ظهـر همـش تو ذهنـم می چرخه. نوشـتم ولی دوسـت نداشـتم بنویسـم. آقـای دکتر اگه 
شـما نگفتـه بودین... شـاید هیچوقت نمی نوشـتم.

»آتـش سـرخ بـود و گل بـه گل، نارنجی بود کـه روییده نروییـده، می پژمـرد از ُهرم وحرارت، بلعیده می شـد 
در دهـاِن سـرخش. بلـع نشـده، گلی دیگر می شـد، سـر بـر می آورد و بـاز هم، همین تکـرار. ایـن تصویر دوتا 

می شـود رو عینـِک آقـا ندیم. بـوِی مقوا سـوخته ها.هواِی ریه هاش. سـرفه. اِِهـن. اِِهن...
ریش هاش جاهایی از سوِی چشمش گریخته، لک انداخته اند گونه هاش را. 

دوتـا کـودِک صورتـی لبـاس، می پرنـد از روِی آتـش، تـو عینـِک آقـا ندیـم. لبخنـد لک هـای ریـش را تکان 
می دهـد رو پوسـِت صورتـش. کـودک می پـرد، یـک چـرخ دوِر آتـش می زنـد، چنـد گام دورتـر نشـده، دور 
می گیـرد، پـاِی راسـتش یـک قـدم مانـده بـه سـینه ی آتـش، رو زمین محکـم می شـود و یک جهـش... گل 
هـاِی آتـش بـال می گیرنـد بـراِی پاهـاِی کـودک، کـودک بـا خنـده، جیـِغ ِکیفی می کشـد. پـاِی چپش یک 

قـدم بعـد از آتـش، تِپـی  صـدا می کنـد رو زمیـن. ایـن تصویـر مـدام تکرار می شـود...
چطـور نفهمیدیـم، پیـرزن هـم آمـده. کمـی آنطـرف تـر، لـِب ایـوان نشسـته، رو اولین پلـه. چیـزی می مالد 
رو بالِـِش نـرِم پشـِت دسـت هاش. و زیـِر لـب چیـزی می گویـد هربـار کـه کـودک می پـرد. زیر چشـمی نگاه 

چهارشنبه ترقه

ميالد باقری
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rene magritte. Time transfixed▲

می کنـد. نـگاه مـی دزدد. ایـن تصویـر مـدام تکرار می شـود.«
دکتر: تو همون بچه هستی؟

من: بله. 
»چهارشـنبه ترقـه. ایـن را آقـا ندیم، نـه پدربزرگیـم گفت. آنوقت کـه یکی، ترقـه ترکاند 
پشـِت در. پـدر سـگ. پدر سـگ می گفت و دسـت می کشـید رو زانـوِی شـلوارش. ناغافل 

بلنـد شـد، ُکتـش را انداخت رو شـانه هاش. 
ننـه هاشـم )همـان پیرزنـی کـه پیـش ازین ناغافـل آمده بـود، ننـه ی بابام( مـی دود روبه 
روش کـه، نکـن مـرد. بچه انـد. ننـه هاشـم، خودش ترسـیده اما دوسـت نـدارد، آقـا ندیم 
بـی هـوا بلنـد شـود سـمِت در. مامـان، خوابیـده بـود تو اتـاق، حالـش خوش نبـود. همه 
ایـن را می گفتنـد. ننـه هاشـم امـا می گفـت: رابعـه، رفـت حمـوم. نبایـد می رفـت و لـب 
می گزیـد. امـا چطـور فرامـوش کـردم، از گربـه بنویسـم. چـرا همـه چیـز میـل بـه گریز 

از حافظه ام؟ دارنـد 
گربـه خطـوِط نارنجـی داشـت. با سـبیل هایی بلند تـر از حِد معمـول، کـه از دور هم پیدا 
بـود. یکبـار کـه آمده بود، مانده بود و کسـی یاد نداشـت داسـتانی از آمدنـش.  یکوقت به 
خودشـان آمـده بودنـد، دیـده بودند، هـر روز دارند ته سـفره های ظهر و شـب را می ریزند 
ُکنـِج باغچـه، زیـِر برگ هـاِی سـحرآمیِز انجیـر. همـان برگ ها که حـاال چتر شـده بودند، 

بـاال سـِر آقا ندیم و ننه هاشـم، که ایسـتاده بـود روبه روش. 
بیسـت سـال پیـش اسـت و دارم می پـرم از روِی آتـش. ننـه هاشـم، چیـزی می گوید زیر 
لـب. گربـه تـو باغچـه نشسـته. زور می زنـد تـا ِسـنده ای را بدهد بیـرون. طوری نشسـته، 
انـگار هیـچ کاری نمی کنـد. گردنـش را کشـیده، نگاهـش را انداختـه بین شـاخ و برگ ها. 
فقـط بعـد از ایـن زور، آنجـا کـه خـاک را بـا پشـِت پاهـاش، بـر رِد زیسـتنش می پاشـد 
می فهمـی کـه بلـه، خبـری بـوده. امـا نـه، ایـن بـار بـه آنجـا نمی رسـد. چـون ترقـه ای 
ترکیـده پشـِت در، آقـا ندیـم بلنـد شـده بـی هـوا، ننـه هاشـم دویـده، روبـه روش. گربه 
ُگرخیـده، در وضعـی عـذاب آور، کار را نیمـه رها کـرده، جهیده، ورپریده! نیسـتش دیگر. 

ننه هاشم می گوید: وقتی آبجیت دنیا بیاد می پرونیش از رو آتیش؟
آقا ندیم: بسه زن، چی می پرسی از بچه؟«

چـی میپرسـید از مـن آقـای دکتر؟ اگـه دنیا میومـد، اگـه می پروندمش و می افتـاد؟ اگه 
می سوخت؟ 

ننه هاشم، 
خودش ترسیده 
اما دوست 
ندارد، آقا ندیم 
بی هوا بلند 
شود سمِت در. 
مامان، خوابیده 
بود تو اتاق، 
حالش خوش 
نبود. همه این را 
می گفتند
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شكالت 
تكه هایی ُترد 

براِی لذِت 
خوردن داشت. 

گلوله های 
کوچک 

بیسكوییت 
بودند. شبیه 
خاطراتی که 

ناغافل می آیند 
زیرِ دندانت. 

گاهی ُتردند و 
خوش طعم. 

گاهی ریِگ توِی 
برنج

وقتـی می پریـدم، بـه چـی فکـر می کـردم؟ چـی شـد، کـه آدم، همه چیـز را بـه یادش 
نگـه داشـت، جز فکـِر لحظه را؟ یعنی هیچکس یادش هسـت بیسـت سـال پیش، وقتی 

می پریـد از روِی آتـش بـه چـی فکـر می کرد؟ 
»از درخـِت انجیـر و نـگاِه ننـه هاشـم تا سـنده ی گربـه و ترقیـدن همه در ذهنـم مانده. 
امـا چـه بـود تـوِی سـرم وقتی پا گذاشـتم پیـِش آتـش و آن یکی پـا پِس آتـش. چه را 

گرفـت آتش و چـه را داد بـه من؟«
امـروز، چـراِغ الُکلـی را که روشـن کـردم، لولـه  آزمایش را کـه گرفتم روِی شـعله  رفتم 
بیسـت سـال پیـش. خونـه آقا ندیـم. منتظـر مانده بـودم بابا بیایـد از سـر کار. مثل این 

مـردی کـه از صبح آمـده و منتظـر مانده. 
از صبح چندبار آمد از من پرسید: خانم، جواب آزمایش آماده نشد؟

گفتـم: مسـئولش نیسـت، بایـد خـودش باشـد و در ضمـن جـواب را فقط بـه خانومتون 
می دیـم. نه شـما.

عصبـی شـد کـه: شوهرشـم، چـه فرقـی می کنـه؟ خـودش... نمی تونـه بیـاد. ناخـوش 
له. احوا

می شـد خـودم ببینـم جواب را. نمی خواسـتم. انـگار هر جوابـی یکجور فاجعه بار اسـت. 
کار آدمـی اعـالِن فاجعـه نیسـت. هسـت؟ انـگار همین که بیسـت سـال پیـش پریده ام، 
درسـت بـاالِی ُگل هـای آتش، زمان ایسـتاده. باید پخته شـود ایـن خاطره. قـوام بگیرد. 
شـبیه همـان مایعـی که سـفت می شـد تـوِی لولـه آزمایـش. کـه فراموش کـردم چقدر 

سـفت شـد. که چه شـد؟ لولـه ترکیـد. بین انگشـت هام خرد شـد.
ببینیـد دسـتم چی شـده. امـا در مجمـوع چیزی نیسـت. خـودم می دانم. دو تـا خراِش 
کوچـک کـه به جایـی نمی خوره. همین چسـبم اضافه بـود براش.  زدم بـرای ضدعفونی 

نمی خواسـت.   وگرنه 
»بابـا کـه آمـد، غوغا شـد. یادم هسـت. دویدم تـو بوِی عرقش. تـو بوِی سـیگار و عطری 
کـه پیچیـده بـود بـا هـر دو ایـن بوهـا. یـادم هسـت، یـک شـکالت زرد از جیـِب کتش 
درآورد. شـکالت را داد تـا رهـاش کنـم، تا برسـد پیِش مامـان. رو کفش ِ راسـتش پُر بود 
از خطـوِط مشـوِش ِگل. شـکالت تکه هایـی تُـرد بـراِی لذِت خـوردن داشـت. گلوله های 
کوچـک بیسـکوییت بودنـد. شـبیه خاطراتـی کـه ناغافـل می آینـد زیـِر دندانـت. گاهی 
تُردنـد و خـوش طعـم. گاهی ریـِگ توِی برنـج. بابا که رفت توِی اتاق، ننه هاشـم پشـت 
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سـرش رفـت نزدیـِک اتـاق. ایسـتاد و سـرش را خم کـرده بود. انـگار دیواری نمی گذاشـت 
جلوتـر بـرود. بایـد ازآنجـا بـه بعـد فقـط سـرش را جلـو می بـرد. پریـدم. روِی آتـش بودم. 
بـاالِی آتـش. فقط کمی مانده تا برسـم بـه ُگِل آتش. بابـام داد می زنـد. وای... وای... جاذبه 
بیشـتر شـد انـگار. آتـش بُـل گرفتـه بـود شـاید. بابـام گریـه می کـرد. ننـه هاشـم خودش 
را مـی زد. آقـا ندیـم، عینکـش را بـر می داشـت، می گذاشـت. و ایـن تصویـر مـدام تکـرار 

می شـد.«
این را که نوشتم، یادم آمد به چی فکر می کردم. 

دکتر: به چی؟ 
فکر کردم، کاش آبجی دنیا نیاد. 

دکتر: نیومد؟
نه...

»آقـا ندیـم، بابـا را می کشـاند از روِی پله هـا. مامان سـفید شـده بود. مثل آدامـس. دامنش 
خـون. دهـان بـاز. مبهـوت. ایسـتاده با تکیـه بر شـانه هاِی بابا. نگاه کـرد آتـش را. بابا خون 
را گرفتـه تـو دسـتش. چهارشـنبه ترکیـده بـود. آقا ندیـم گفت این را. بابا سـیگار کشـید. 
ایـن تصویـر چقدر تکرار شـد آن شـب، که بابا خم شـد رو ُگل هاِی آتش. سـیگارش سـرخ 
شـد. تـا سـیگارش کـه تمـام شـد. لگـد زد تو آتـش. آتـش جهید. پخش شـد. آتـش هزار 
تکـه می شـود؟ شـد... نپریـدم. رفتم تـو ِدِل مامام. ننه هاشـم جیغ شـد. آقا ندیم کشـیدم. 
بابـا راه رفـت تـو ایـوان، چپ، راسـت. لرز داشـتم. بابـا گرفتم تو سـینه اش. گفتـم بابا پس 
شـکالت آبجـی؟ گفـت، خوابیـده. گفتـم بابا پس شـکالت آبجـی؟ بابا شـکالت را کوبید تو 
دیـوار. صـداِی ترقـه آمـد از پشـِت در. بابا بی هوا شـد بـراِی در. آقـا ندیم دوید. ننه هاشـم 
گفـت یـا ابوالفضـل. هیچکـس نبـود تـو کوچـه. پشـِت در خلوت کـرده بود شـب و کوچه. 

نـوِر زرِد چـراغ. بابـا کـه فحش مـی داد، ننه هاشـم دسـتش را می گزید.«
دکتر: حس می کنی تقصیر تو بوده که اون اتفاق افتاده؟

تقصیر؟ نه. تقصیری نیست. من بچه بودم. 
دکتر: پس چی عذابت می ده؟

چی عذابم می ده؟ صدای ترقه. 
دکتر: خب تو که امروز صدایی نشنیدی. شنیدی؟ 

یعنی شما االن صداِی ترقه ها را نمی شنوید؟ 

گفتم بابا پس 
شكالت آبجی؟ 
بابا شكالت را 
کوبید تو دیوار. 
صداِی ترقه 
آمد از پشِت در. 
بابا بی هوا شد 
براِی در. آقا 
ندیم دوید. ننه 
هاشم گفت یا 
ابوالفضل
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آتش

خانم جان فالت بگیروم؟؟
صدایی زیر و نازک بود . 

زن  جوان بی آنکه حرکتی به خودش بدهد،  تنها مسیر نگاهش را تغییر داد . 
فالگیر زنی بود در میانه چهل سالگی ، با پوستی آفتاب سوخته و تیره که خالهای سبز رنگی انگار اطراف ابروها و 

چانه اش را نقطه چین کرده بودند. 
خانم جان نگاهت میگه یه غم سنگین تو دلت داری ، بذار تا سیت بگوم سبک بشی . لهجه غریبی داشت.

زن اما هنوز ساکت بود ،  با نگاهش فالگیر را برانداز می کرد. 
چشمان درشت سبزش را روی صورت سیه چرده ی فالگیر ثابت کرد. به سختی ۳0 سال داشت، اما موهایی که از 

زیر روسری مشکی اش بیرون زده بود یکی در میان سفید بود . 
فالگیر منتظر پاسخ نماند.  گویی سکوت زن را نشانه رضایت دانست. 

بقچه ای که در دست داشت روی زمین گذاشت و خودش را کنار زن جوان روی نیمکت چوبی پارک جا کرد . 
دو زن روبروی هم . یکی  پیشگو، گوینده  و آن یکی  شنونده . چشم در چشم هم . یکی می خواست بگوید و یکی 

می خواست بشنود.

نسترن لياقتمند
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» ... قربون قد و باالت بشم خانوم جان دستت بده بهم تا ببینیم کف دستت چیچی داره بهمون بگه . ببینم 
ای چیشای خوشگلت برای چی چی ایقده غم داره ؟ « 

عمرت طوالنیه به شکرانه ی خدا ، به حق بی بی زینب که عمرت با عزت هم باشه . شووهر کردی ننه ، قدمت 
برای همه خیره ، هر جا پا می ذاری خیر و برکت به اون خونه سرازیر میشه . 

) خانم باجی همینطور که قلیانش را با حرص پک میزد،  با صدایی که همسایه ها هم به راحتی بشنوند،  
گفت : بشکنه دستم که خودم دستی دستی این بال رو سر پسرم آوردم ، از وقتی پات به این خونه... (

آره خانوم جون ، یک خوشه گندم بکاری ، یه خرمن درو میکنی عزیزوم. 
درآمد شووهرو  رو خودت بیگیر دستت تا برکت بیاد تو زندگیت. 

) خانم باجی موقع پک زدن به قلیان  برازجانی  جوری  ولع داشت  که انگار انتقامی قدیمی را از جان قلیان 
می گیرد . 

زمان پس دادن دود هم طوری دود را با حرص  بیرون میداد که صورتش در هاله ی دود سفید گم میشد 
. از دو سوراخ بینی اش  جوری  دود بیرون می زد که آدم یاد تنوره کشیدن دیوهای افسانه ای می افتاد . 

دو زن 
روبروی هم . 
یكی  پیشگو، 
گوینده  و آن 
یكی  شنونده 
. چشم در 
چشم هم 
. یكی می 
خواست 
بگوید و یكی 
می خواست 
بشنود.
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وقتی قلیان می کشید چشمانش خمار میشد و محکمتر از همیشه حرف میزد . انگار دارد برای یک 
پادگان سرباز سخنرانی می کند.  وسط دودها با همانه صدای زمخت که حاال پِس سدی از دود هم 

مانده بود گفت: عرضه نداشتی حتی یک جوجه پنبه ای را برا ی این بچه نگهداری . ( 
خانوم جون گوشت با منه ؟؟

دل مشغولی داری، سرگردونی . انگاری گم شده داری . 
) بعد از اون که خانم باجی نامه ی حامد را  توی حیاط پیدا کرد،  حتی اگر خدا هم شهادت می داد 

که من روحم از این نامه خبر ندارد ،  دیگه  فایده نداشت.( 
خانوم جان ماشاال بر و رو داری طوریکه هر جا بری تو چیشم همه میایی . چیشات با آدم حرف 
میزنن . خاطرخواه زیاد داری ناقال . زن فالگیر این را که گفت خنده ی کشمشی ریزی کرد طوریکه 

دندان طالی بین دندانهایش بیرون افتاد.
) خیال کردی نمی فهمم این چشمای کورشده ات رو سیاه می کنی میری بیرون و میای ،  یه 
مرگیت هست؟؟ می دونم با همین چشمای بزک شده ت آتیش به جون پسرم انداختی و گرنه اون 
آدمی نبود که تو دام تو بیفته . االنم خیال کردی چون باال سرت نیست، می تونی راحت بری آبروشو 

تو کوچه خیابون بریزی؟ ((
دلت عین آینه پاکه خانوم جان،  از خدا بخواه که بهت بده.  از غیر خدا هیچی نخواه که بخیل و 

حسود زیاد داری . 
) چشمام شده بود کاسه ی خون ، از بس گریه کرده بودم. توی آشپزخانه افتادم به پای مرجان 
خواهرش ، ضجه زدم . گفتم به خدا بین من و حامد چیزی نبوده . دوسال پیش اون خواست ، اومد 
خواستگاری ، آقام خدا بیامرز نداد ، اونم رفت ، شنیدم بعدش رفته سربازی ، دیگه هیچ خبری ازش 
نداشتم . به خدا ، به خاک آقام قسم ، من روحم هم از این نامه خبر نداشته . مرجان!  تو را به خدا 
قسمت میدم،  تو به خانم باجی بگو . من شوهرم رو دوست دارم . بچه دارم . نذار بخاطر بی فکری 

اون پسر، زندگی من بهم بریزه . 
مرجان اما فقط به سقف نگاه می کرد ، نمی دونم به دنبال چه چیزی بود ، شاید منتظر جواب از 

خدا بود ، هر چه بود ، گویی  کر و الل شده بود . ( 
خانوم جان ، جونم برات بگه دشمن زیاد داری . برات دعا درست کردن .  جادو و طلسم داری ، 
دعای نجسی . میخوان که از چشم شووهرت بندازنت ، لب تر کنی برات باطلش می کنم . البته کار 
سختیه ها ، کلیدش پیش یکیه که فقط مو میشناسمش. یکمی قیمتش باالست اما کارش رد خور 

نداره ، خواستی نشونی شو میدم خودت برو پیشش.

خون توی سرم 
با فشار جریان 
پیدا کرده بود 
طوریكه سرم 

نبض پیدا کرده  
بود. امین تاتی 

تاتی کنان دنبال 
جوجه پنبه 

ای اش بود و 
من... طول و 
عرض حیاط 

شده بودند 
یک ابدیت... 

یک زمیِن بی 
نهایت... ( 
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)خانم باجی طوری توی تلفن جیغ میزد و به رسول توهماتش رو گزارش میداد که مطمینم رسولم تمام تنش به لرزه افتاده 
بود.  پاشو بیا تکلیف این لکه ی ننگ رو روشن کن . زنت آبرو برامون نذاشته ، این یکیشو خدا خواست که فهمیدم ، خدا می 
دونه باچند تا دیگه کاغذ پرونی داره ، خدا خواست روسیاهش کنه... یکیش دست من افتاد .آه و ِدین دخترخاله ت گرفتت 
ننه ، چند بار گفتم زن از خودی بگیر. بدونیم زیر سایه ی ننه بابا بزرگ شده، دختر بی مادر همین میشه دیگه . بیا که روم 

نمیشه سر تو محل بلند کنم ، همین االن بیشین تو  اتوبوس بیا .( 
خانوم جون چقدر کف ای دستت خط و خوط داره ، قربونت بشم عجب زندگی شلوغی داری ، چقدر دستت داغه عزیزوم 

آتیشی آتیش. 
) داشتم آتیش می گرفتم . خانم باجی توی تلفن حاال داشت خان داداش را ِخفت میداد . 

حاشا به غیرتت حیدرخان که خواهرت سر هممون رو به زیر آورد . باید بگردیم ببینیم...
خون توی سرم با فشار جریان پیدا کرده بود طوریکه سرم نبض پیدا کرده  بود. امین تاتی تاتی کنان دنبال جوجه پنبه ای 

اش بود و من... طول و عرض حیاط شده بودند یک ابدیت... یک زمیِن بی نهایت... ( 
خانوم جان سالمی تندرستی بیذار ببینم چند تا بچه به طالع داری ؟ 

) بساط زغال و آتش خانم باجی همیشه گوشه ی حیاط بود. می دانم چیزی برای ادامه دادن باقی نمانده . هرگز نمی توانم 
اینهمه آدم را قانع کنم... نمی شود این آتش را خاموش کرد. با این همه نفتی که خانم باجی می ریزد؟ نه، نمی شود... همه جا 

بوی نفت میدهد. تمام تنم بوی نفت میدهد. نفسم بوی نفت میدهد. ( 
خانوم جان ای دستت سوخته ؟ 

)پس نامه  کجاست؟ حاال عرض و طول بی معنی می شود. میپرم، می دوم. باید قبل از تلفنش برسم به اتاق. نامه را از میاِن بوِی 
نفتالیِن بقچه بیرون می کشم. بشکه ی نفت... چقدر سنگین... لمبر خورد... حیاط را نفت برداشت... چرا فقط او نفت بریزد؟ 
من نریزم؟ مگر آتش همه چیز را پاک نمی کند؟ چرا سیاهی را از زندگی من نکند؟ نگاه رسول... آره، انگار نگاهِ رسول بود افتاده 

وسط آتش. می سوخت. نگاهِ معصومش...  خدایا رسول چطور حرفهای من را باور کند؟ اصال کی حرف من را باور می کند؟
خانم باجی هنوز دارد داد میزند پشِت تلفن. صدای ضربه هایی که به در  حیاط می کوبند چنان شدید است که انگار این 

آتش، آتشی خانمان سوز است، آتشی جهان سوز. گویی ضربه ها به سرم می خورند. وحشت میکنم...  کبریت می کشم 
خانم باجی جیغ می زند: هرزه. کثافت. بی لیاقت. آتش جهید و نفِت رو دستم را ُگر داد... سوختم... ( 

خانم جان ای تیکه دستت سوخته نمی تونم بچه ت ببینم. اما حتم دارم خدا چند تا بچه ی خوب و سالم بهت می بخشه. 
بچه های کاکل فاکلی. لپ پنبه ای. خوشگل عینهو خودت.  

) امین جیغ می زد. حیاط آتش شده بود. َجستم، که نکند بچه ام سوخت. سالم بود. رو پله ها بود. 
امین مشت کوچکش را می زد رو شانه ام، گریه اش بند نمی آمد. 

می گفت: پنبه... پنبه...(
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توی اتاق تاریک و نموري بود. روي تخت دراز کشیده بود. به دیوارهاي  اتاق که زماني سفید و حاال به زردي مي زد نگاه مي 
کرد. دیوارها برایش مثل دیوارهاي  قبر بودند. به پهلوی راستش پیچید.از روی تخت خم شد.شلوار جینش که پایین تخت بود 
برداشت. از جیبش چاقویي بیرون آورد. چاقو را دیشب از پیرمرد دستفروشي که سر خیابان بساط داشت خریده بود. پیرمرد 
بعد از کلي بازار گرمي فروخته بودش. می گفت این چاقوي ضامن دار اصل زنجان است. نقاشي روي دسته اش کار دست است 

و کلي اراجیف دیگر.
آدم هاي توی نقاشي را مي شناخت،رستم و سهراب بودند. رستم،سهراب را که غرق در خون بود بغل گرفته بود، در چشم هایش 

پشیماني و ترس بود. پیرمرد گفته بود این نقشا زدند، روی دسته که...
توی دلش گفت:«من فقط اسمم شبیه سهراب نیست« 

نقاشي او را یاد دوران مدرسه انداخت، روزی که شاهنامه را سر کالس خوانده بودند.درسش خوب بود، با پدر خوب یاد گرفته 
بودند که دوتایي زندگي کنند. خوب زندگی می کردند. تا آن روز. از مدرسه رسیده بود خانه، کیفش را که از دوشش پایین 
می انداخت، معصومه را دیده بود، معصومه ای که قرار بود تا همیشه بماند. ضامن چاقو را فشار داد.چاقو باز شد.روي چاقو خودش 
را دید. هیچ شباهتي به پسرهاي 20ساله نداشت. چشمش به سوراخ روي چاقو افتاد. یادش آمد روزي را که توی مسابقه دوي 
مدرسه اول شده بود. همین که ازخط پایان رد شده بود.زمین خورده بود.زانوي راست شلوارش پاره شده بود. اما یک تلسکوپ 
جایزه گرفته بود، به خانه که آمد معصومه خانم شلوارش را بهانه کرده بود،کتک مفصلي به او زده بود. تلسکوپ را زمین انداخته  
و لنزش را شکسته بود. آن وقت دیگر همه هستی، کج و ناجور دیده می شد. حسرت یکبار از سوراخ تلسکوپ نگاه کردن به 

ستاره ها را به دلش گذاشته بود.

عزرائيل صبر نکرد

سحر صميمی ها
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دوباره دستش را توی جیب شلوارش برد، عکس مچاله اي بیرون آورد. توی عکس پدرش و معصومه خانم 
بودند، پدر می خندید و چشم های ریز شده اش را پشِت شیشه های عینک مخفی می کرد. اما صورت معصومه 
خانم  با خودکار  مثل وقتهایي که خودکار نمي نویسد  و می خواهی جوهر را برسانی به سِر خودکار، مغشوش 
شده بود. عکس را جلوي صورتش گرفت و به خط خطي ها نگاه کرد. از روي حرص لبش را کج کرد. بلند 
گفت: »به خانه ات مي آیم ، به بهانه اي به آشپزخانه مي ر وم، تو لشت را روي کاناپه ي جلوي تلویزیون 
انداختي سریال هاي مزخرف را میبیني، برای شخصیت های سریال گریه می کنی... از اپن باال میروم . از آن 
باال رویت خم میشوم، چاقومو در میارم ضامنش را فشار مي دهم باال می برمش، محکم به گردن سفیدت 
میزنم. خونت مثل فواره هاي پارک الله بیرون میزند. درست مثل انار آبدار و درسته اي که آبلمبو کرده باشی 
و یکهو بترکد. و ترکه اش به صورتت میپاشه. چه لذتي داره که تورا ببینم که توي خون خودت غرق شدي و 
گونه هات که همیشه سرخ بود دیگه بي رنگ شده. دست ها و بدنت سرد شده و اختیاري نداري. باید همان 
موقع که زیر گوش پدرم مي خوندی که این بچه سرخوره و مادر خودشو کشته. که صداتا نازم می کردی 
و با عشوه می گفتی خیلی ازش می ترسم... واقعا از من مي ترسیدی، کاش ترسیده باشی... کاش خواب و 

خوراکتا ازت گرفته باشه ترِس من«.
با این خیال خنده اش گرفت و با حالت مسخره اي که بخواهد اداي کسي را درآورد با خود تکرار کرد: »این 
بچه دیگه بزرگ شده نکنه به من چشم داشته باشه باید از این خونه بره و تو یه آشغال دوني زندگي کنه« 
صبح روز موعود رسید، آمار پدر را داشت. وقتي این مرد بي عرضه در ماموریت است بهترین فرصت براي 
عملي کردن نقشه است. تمام شب را کابوس دیده بود، مثل ژله هایی که معصومه درست می کرد و هیچوقت 
درست نمی بست می لرزید، رنگش مثل مرده اي روي تخت غسال خانه پریده بود. از خانه بیرون زد. جلوی 
خانه پدر زنگ را فشار داد، یکبار، دوبار خبري نشد. اینبار دستش را روي زنگ نگه داشت صداي ممتد زنگ 

مثل یک موسیقي زیبا بود اما حال سهراب را خراب می کرد. کسي جوابی نمی داد.
با خودش گفت:« یعني نیست؟ به خشکي شانس سر صبحی کدوم گوري رفته؟ شایدم خوابه بهتر مي روم 
توی خواب مثل یک سوسک میکشمش به همین راحتي.”. کلید در ورودی باال را داشت. اما کلید کوچه را 
نه.به لوله گازِ کنار در نگاه کرد.روي بست هاي لوله جابود که پاهایش را بگذارد. از لوله باال رفت.خیلي راحت 
به باالي دیوار رسید، پرید توی باغچه. پای راستش روی خاک ها کشیده شد، سوزش عجیبي گرفت . مدتي 
ماساژش داد تا بهتر شد. لنگان راه افتاد. به در آپارتمان رسید. مدتي گوشش را به در چسبانید، صدایي 
نشنید. آرام کلید را در قفل چرخاند، پاورچین به اتاق خواب رفت، تخت نامرتب بود، کسي روي تخت نبود.
دلش پیچ می آمد، بوي بدی مي آمد. توی خانه چرخید. روي میز آشپزخانه چای نخورده و مربا بود زمینش 
کمی خیس بود، پشت میز پاهاي سفیدي دید،جلو رفت. معصومه خانم بود، روي زمین افتاده بود، چشم 

آدم هاي توی 
نقاشي را مي 
شناخت،رستم 
و سهراب 
بودند. 
رستم،سهراب 
را که غرق در 
خون بود بغل 
گرفته بود، در 
چشم هایش 
پشیماني و 
ترس بود. 
پیرمرد گفته 
بود این نقشا 
زدند، روی 
دسته که...
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هایش باز بود.گونه هایش رنگ پریده بود، لباس خواب سرخی تنش بود.بدنش که حاال بي رنگ شده بود چاق تر 
نشانش میداد، زیر موهایش خون جمع شده بود و مانند یک رود تا داخل چاه کشیده شده بود.

خم شد دستش را روي صورت معصومه کشید، یخ بود. بوی خون حالش را به هم زد. ناخودآگاه عق زد، بلند شد 
و چند قدم عقب رفت. دستش را توی جیبش برد چاقو را بیرون آورد. اینبار ترسی تو چشم های رستم نمی دید.
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باالخره به هوش آمد. لبانش از فرط تشنگی رو به سفیدی می زد و خشک شده بود. چاک روی لب پایین اما قرمزی 
خیره کننده ای داشت. نور سفید و زننده ای فضای اتاق را پر کرده بود که چشمان او توان مقابله با آن را نداشتند. برای 
همین فقط می لولید و هر دو دست را روی چشم هایش فشار می داد تا آرام آرام نور را از البه الی انگشتان باریکش 

عبور دهد.
نمی دانم چند روز است که رفته آن تو! باید خیلی گرسنه باشد؛ اما خب ... مدام همه جای صورت و بدن خود را 
می خاراند. حتم دارم هرگاه روپوش مشکی به تن داشت، با دیدن پوسته های خشک روی تن اش به وحشت می افتاد. 
کاش حداقل می توانست آبی به دست و صورت خود بزند ولی اینطور همه چیز زیر سوال می رود. حدس می زنم از 
جمع شدِن معده، از حس کرختی که جایی در شکمش النه کرده، خود را در سه کنج اتاق چپانده. همانند تمساحی 
که یک سال است به انتظار گذر بوفالوها نشسته و کمترین انرژی را بیهوده صرف نمی کند. گاهی حس می کنم از 
َکرده خود پشیمان شده و دنبال راه َدررویی است. اما نمی توان مطمئن بود؛ چراکه من صدایی از داخل نمی شنوم و از 
لحظه ای که وارد اتاق شده هیچکس با او صحبت نکرده است. اما... صدای ضبط شده ی اتاق، در پایان کار، حتما کلی 
حرف برای زدن دارد. من هرگز او را نمی شناخته ام. بعد از اینکه همه خود را از تماشای حیوان بیچاره معاف کردند، 

من اینجا مسئول شدم تا رفتار او را زیر نظر بگیرم و گزارش را تکمیل کنم.
ساعت: ۳:52 دقیقه بامداد

مشخصا چراِغ توی اتاق، او را تا سر حد جنون می کشاند. به او حق می دهم اما نباید لحظه ای را از دست داد. نمی توانم 
ریسک کنم و او را در تاریکی به حال خود بگذارم. ممکن است به هر نحو دغل کند و خارج از قوانین عمل کند. این 

کار بی رحمانه به نظر می رسد؛ اما بهرحال او با آن ها توافق کرده. البد خود خوب می دانسته که چه می کند.

کروکدیل در قرنطينه

علی بروجی
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همانند تمساحی که یک سال است به انتظار 
گذر بوفالوها نشسته و کمترین انرژی را 

بیهوده صرف نمی کند. گاهی حس می کنم از 
َکرده خود پشیمان شده و دنبال راه َدررویی 

است. اما نمی توان مطمئن بود
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چشمانم می سوزد و خود را به سه کنج این دیوار پناه داده ام. خنکی و رطوبت دیوار باعث می شود بهتر 
نفس بکشم ولی بوی نم و گچ می دهد. دلم می خواهد فریاد بکشم و تقاضای کمک کنم؛ اما این کار 
بی فایده است. کاش هرچه زودتر تمام شود. نه! کاش همین االن این در باز شود و به من بگویند این 
یک شوخی بزرگ بوده و من از آزمون شجاعت سربلند بیرون آمده ام. هرچه می گذرد میل به زندگی 
در من بیشتر می شود. انگار به سمت تاریکی بروی و نور زیاد شود. نمی دانم چه ساعتی از شبانه روز 
است. گرسنه ام. بیش از آن تشنه. می ترسم! می ترسم هماهنگی هایی در بدنم شکل بگیرند و با این 
وضع سازگاری کنند و مثل یک کروکودیل تا سال آینده مرا زنده نگاه دارند. شاید بعد از یک سال 
بیخیال این ماجرا شوند؛ بله... باید بیخیال شوند. کسی چه می داند؟ چرا یاد ندارم توافق نامه تا کی 
معتبر است؟ آیا تحمل این رنج چیزی به کسی اضافه می کند؟ اصال کسی اهمیت می دهد؟ می خواهم 

همین االن تمام شود. اما نه! می خواهم...
ناگهان حس می کند صدایی از بیرون اتاق می شنود و خشک اش می زند. همه حواس خود را روی 
صدا متمرکز می کند. انگار از دور عده ای باهم صحبت می کنند و در راهروهای نمور بیرون از اتاق قدم 
می زنند. صدای پای آنها در فضا می پیچد و باعث می شود احساس ضعف و گرسنگی شدیدی به او 
دست بدهد. سریعا همانطور درازکش به سمت در می خزد و صورت خود را زیر در هل می دهد. نسیم 
خنکی همراه با بوی خاک در حلق و بینی او می وزد. آن را مزه مزه می کند. یک چشمی از زیر در 
به دنبال بازتاب نوری، حرکتی... هرچند کم فروغ و بی رمق می گردد... سیاهی. منتظر صدا می ماند... 
هیچ... صدایی نیست. گویی هیچوقت هیچ چیز نبوده و بیرون از اینجا عدم است. برمی گردد و نگاه 
منظور داری به دوربین مداربسته ی آن سوی اتاق می اندازد. با این امید که دل »او« را به رحم بیاورد. 
این دیگر چه آزمایشی است؟ یادش این را فریاد زدم یا صدا توِی سرم پیچید؟ این را از خود می پرسد. 

بارها... شدت نور پلک های سنگین او را  می لرزاند و پشت به در دوباره به دروِن خود مچاله می شود.
می توانم نبض روی گیجگاه خود را احساس کنم که با قدرت هرچه تمام تر می کوبد، مانند بومی ای 
که صرفا برای اطمینان از مرگ شکار، نیزه را با ترس و هیجانی ناشی از پیروزی محکم تر و خشن تر 
فرود می آورد و از دیدن جنازه به خود می لرزد. انگشتان شصت را روی گیجگاه خود از هر دو طرف 
فشار می آورم و درد لذت بخشی در کاسه سرم می پیچد؛ اگر می توانستم انگشت اشاره را مانند مته 
تا انتها دریل کنم، این کار را می کردم تا سرم پر شود از این درد. به چیزی فکر نکنم. راستی چقدر 

طول می کشد تا انسان از گرسنگی و تشنگی بمیرد؟ یک سال؟

می ترسم! 
می ترسم 

هماهنگی هایی 
در بدنم شكل 

بگیرند و با این 
وضع سازگاری 

کنند و مثل 
یک کروکودیل 
تا سال آینده 
مرا زنده نگاه 

دارند. شاید 
بعد از یک سال 

بیخیال این 
ماجرا شوند؛ 

بله... باید 
بیخیال شوند.
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