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دربارهی شاهکار پیرمردی که #سردار و #دیپلمات را با هم میخواهد

نیکوتین محمود

حق :کلی��د «کلیدر» گرهگش��ای قف��ل بیاعصابی
این روزهای ماست؛ شرط اس��ت که ادبیات را صدر
سیاس��ت بنش��انیم .اولبار که قصد کردم قلهی ده
جل��دی محم��ود دولتآب��ادی را فتح کن��م ،اواخر
دبیرستان بود .معلم ادبیاتمان که از پس حرفهایش
میش��د فهمید هنوز نیمچه گرایش��ی به چپ دارد،
زی��اد از #کلیدر تعری��ف میکرد .نمیدان��م با کدام
مکر ،کیف مادرم را تیغ زدم تا توانس��تم رمانی بخرم
که به دریا میمانس��ت؛ پنج کتاب حجیم ،هر کدام
شامل دو مجلد .چندی قبلش #کویر را خوانده بودم
که هرگز نفهمیدم نثر اس��ت ،نظم است ،قصه است،
قطعه اس��ت اما هر چه بود ،قلم را الی انگش��تهای

دست راس��تم چسباند و س��یگار را الی انگشتهای
دس��ت چپم .همان زمان هم بودند حس��ودهایی که
دکتر را بیکالس میخواندند لیک��ن من تا خرخره،
ممنون کاری هستم که #شریعتی و البته #جالل با
زندگیام کردند .همان ایام ،از خوارزمی «سووشون»
را خریدم و از نگاه ،یک مجموعهش��عر تا همزمان دو
#سیمین را وارد ش��بهای خود کرده باشم؛ دانشور
و بهبهانی .اینها برایم خواه��ران دوقلویی بودند که
با اعجاز کلمه میش��د م��خ جفتش��ان را بزنی! اقال
در رؤیاهایت! ای بسا لیالی پرس��تارهای که با صادق
هدایت تا س��حر مینشس��تم در کافهای و چش��م از
«بوف کور» برنمیداشتم .خودکشی من ،با دار نبود،

با قرص برنج نبود ،با چاقو نبود؛ ب��ا آتش جنونی بود
که «قصهی ظهر جمعه» همهی وجودم را پر میکرد
و مرا از صدای محمدرضا سرشار ،سرشار .یاد باد آن
روزگار که آدینهها رهگذر سایه نیز میشدم .این یکی
چه غزل رهایی داش��ت و من فقط #خدا میداند که
چقدر در هوای «ارغوان» صفا میکردم .بله! داش��تم
مینوشتم که کویر عطر آسمان داشت اما کلیدر روی
همین زمین میگذشت؛ روی یال اسب دختری کرد
به نام #مارال که از کردستان کوچیده بود خراسان.
وسطای کتاب دوم ولی کم آوردم .هشتاد و هشت هم
مجدد قصد کردم مچ کلیدر را بخوابانم ولی دود فتنه
در چشم ادبیات هم رفته بود .حاال اما یک ماهی است

که با خانوادهی کلمیش��ی میپرم و چادر به چادر تا
جلد دهم آمدهام .ایران بعد از شهریور بیست ،آنقدر
قحطی و بدبختی و سختی داش��ت که در افقش ،نه
حاجقاسمی بدرخشد ،نه واکس��ن کرونایی .تو بگذار
دولتآب��ادی ،س��ردار و دیپلمات را با ه��م بخواهد.
از قضا ادبیات همان جایی اس��ت که ای��ران را متحد
نگه میدارد .شاملو دس��ت خامنهای خوشتر است.
سینهی سید ،سفیر صلح است و اال ترامپ تا حاال زده
بود .ادب از ادبیات میآید .من ج��ای برادرت بودم،
توصیه میکردم بیشتر رمان بخوانی ،خانم «ف .ه».
اینجا کنگرهی بیپدرها نیس��ت که با سهسوت پاره
شود .سایهی آقا مستدام...

