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نامهی زهرا حسنی به زهرا تدین
به مناسبت جشن تولد بیست و یک سالگی خالق «چکمهی آبی»

#محرمانه

بودنت آنقدر برایم شیرین است که دلم سفری دراز با تو میخواهد
موافق باشی یا نه ،معتقدم شناخت یک نویسنده کار
سختی نیست؛ چرا که او پیمانهی قلم را با عصارهی
وجود خود پ�ر میکن�د و خواننده اگ�ر کمی زیرک
باش�د میتواند خلوص آن را با محک مذاق خویش
بسنجد .من حدس میزنم س�یمین ،زنی بود شبیه
نثر سووش�ون؛ لطیف ،دقیق و در عین حال صریح و
صادق و صدالبته صبور و متین .من هرگز #س�یمین
را ندیدهام اما حت�م دارم او با وقار و س�ادگیاش در
همان اول مصاحب�ت ،دل آدم را ب�ه دام میانداخت
و بعد با تعلیق�ی هوشمندانه ،صاح�ب دل را تا آخر
مسیر با خودش همراه میکرد .مگر نه آنکه #جالل
را هم در یک مالزمت چند ساعته در اتوبوس اصفهان
به تهران ،مبتلای خودش کرد؟ هن�ر واژهها همین
است؛ روح نویس�نده را عریانمیکند ،زیباییها و
زشتیهای او را در عرصهی قصه به نمایشمیگذارد
و رازه�ای مگو را لو میده�د .مثال دیگ�ری بیاورم
از کم�ی دورتر :آن�ا گاوال�دای فرانس�وی .از فضای
داستانهایش برمیآید از آن زنهای باهوشی است
که مردها تاب تحملش�ان را ندارند .از آن زنها که
حس ششمش�ان بیش از حواس دیگ�ر كار میکند
و در بیرونکش�یدن مو از ماس�ت تبحر ویژه دارند.
از آن زنها که هرگز از حقایق ف�رار نمیکنند .از آن
زنها که ش�بها در خلوتش�ان بارها میشکنند و
فرو میریزند اما روزها ط�وری میخندند که گویی
اصال نمیدانند گریستن چگونه است .من شک ندارم
که خانم گاوالدا ،رنج را چشیده و دردهای زمانهاش
را با همهی وج�ود دریافته اما ش�گرد ش�اد بودن و

عاشقان ه زیس�تن را خوب بلد است و رمز موفقیتش
هم همین اس�ت .وه که چقدر برایم جذاب است این
آنای موطالیی .تو اما از میان همهی نوشتههایت ،به
قصهی «چکمهی آبی» ش�بیهتری .همانقدر ساده،
صمیمی ،ملیح ،بیآالیش ،بانمک و دوستداشتنی.
شاید بهترین ویژگیات همین است که خودت هستی
و آنقدر هم زاللی که میتوانم دنیا را از نگاه تو ببینم،
اصوات را از گوشهای تو بشنوم و حرفها را از زبان
تو بگویم .البته هنوز چیزهایی هس�ت که دربارهات
نمیدان�م و از قصههایت هم نمیتوان�م بفهمم .مثال
نمیدانم تیلههای گرد چش�مهایت دقیق چه رنگی
است .به رنگ این مرکب س�یاه که مدتها است تن
خش�ک و برهنهی هیچ قلمی را تر نک�رده یا همین
چوبهای نیمس�وختهی ش�ومینه که صدای جلز و
ولزشان س�کوت خانه را در هم میشکند .نمیدانم
وقتی میخندی ،چند ردیف چین ،زیر چش�مهایت
مینش�یند و اصال گونههایت چ�ال میاندازند یا نه.
حتی نمیدانم وقتی ببینمت ،گرمای صمیمیتت مرا
در آغوشت ذوب میکند یا سرمای طمأنینهات همهی
وجودم را میخش�کاند اما خوب میدانم تو بهترین
همراه خندههای گاه و بیگاه منی .حتی دلسوزترین
رفیق دلتنگیهای وقت و بیوقتم و دانستن همین
برای�م کفایت میکن�د .نگو عل�ت اینک�ه اینهمه
دوستت دارم ،وس�عت قلب خود من اس�ت؛ نه! من
آدمی نیستم که بتوانم همه را بیهیچ قید و شرطی
دوست داشته باشم .مهم نیست که چقدر اجتماعی
بهنظر میرس�م .حقیقت این است که حصار سختی

دور خودم کش�یدهام و این هنر تو بود که توانس�ت
قدم در س�احت مقدس تنهاییام بگذارد و سکوت
دیرین�هام را بش�کند .میگویم «س�کوت دیرینه»
چون خیلی وقت است که بیش از بیست کلمه در روز
حرف نمیزنم؛ آنهم از س�ر ض�رورت .نزدیک ظهر
که میش�ود ،مامان با نگرانی در اتاق�م را باز میکند
و میپرس�د« :زندهای؟» و من ناچارم ب�ا یک «آره»
خیالش را راحت کنم! همهی مکالماتم با بابا خالصه
ی اول صبحی که همان هم خیلی
میشود در سالمها 
وقتها بهسبب شببیداریهایم گفته نمیشود و با
بوسهای در اثنای روز جبران میشود .با برادرم هم در
حد اینکه راضیاش کنم حتیالمقدور #سکوت کند
و تمرکزم را برای #خواندن و #نوشتن بههم نزند .نه
که فکر کنی رابطهام با آنها شکرآب است؛ ابدا! فقط
چیزی برای گفتن ن�دارم و هر چه میخواهم بگویم،
احساس میکنم سخن بیهوده است و خیر نگفتنش
بیشتر .حاال اینکه ساعتها با تو حرف میزنم و در
ن کسی که ابراز خس�تگی میکند تویی نه
نهایت ،آ 
من ،عجیب نیس�ت؟ تدیجانم! بودنت آنقدر برایم
شیرین است که دلم سفری دراز با تو میخواهد .مثال
شبی در س�احل خلیج جرویس؛ وقتی پالنکتونها
به درخشش افتادهاند و ستارهها بر سینهی آسمان
نورافشانی میکنند و تو کتاب حافظت را باز میکنی
و تفأل میزنی برای دوستیمان .مثل یلدای پیش که
حضرت حافظ ،کاممان را شیرین کرد:
منم که دیده به دیدار دوست کردم باز
چه شکر گویمت ای کارساز بندهنواز

ش�اید بگویی خلیج اس�ترالیا جای خوبی نیس�ت
برای غرقشدن در ش�عر و ادبیات فارسی .آن وقت
میگویم دلم آن بعد از ظهر آفتابی را میخواهد که
در یک روز گرم تابستانی باالی مقبرهی جاللالدین
بلخی نشسته باشیم و در حالی که چشم به معماری
ایرانیاش دوختهایم ،برایت بخوانم:
من توام تو منی ای دوست مرو از بر خویش
خویش را غیر مینگار و مران از در خویش
تدی عزیزم! توسن وحشی خیالم تا #قونیه دویده
اس�ت؛ چون من اینج�ا روی صندل�ی خزیدهام،
جزوهی مقاالت ش�مس را ورق میزن�م و در حالی
که اضطراب امتحان فردا گوش�ت و خونم را در هم
میآمیزد ،به تو فکر میکنم .به اینکه در آستانهی
تولد بیست و یک سالگیات ،چه آرزویی در گوش
قاصدکهای ت�وی باغچه بخوانم و بعد فوتش�ان
کنم در هوا تا برقصند و بچرخند و برس�ند بهدست
خدا؛ ولی راس�تش غ�م رؤیاهایی که تا خواس�تم
لمسش�ان کنم پژمردند ،نمیگذارد لب به تمنای
آرزو بگش�ایم .پس ب�رای هزارمین ب�ار میگویم
«دوس�تت دارم» و به تک�رار این ف�راز از «مقاالت
ش�مس» بس�نده میکنم« :مقصود از وجود عالم،
مالقات دو دوس�ت بود که روی در هم نهند جهت
خدا ،دور از هوا .چه ش�ادم به دوس�تی ت�و که مرا
چنین دوس�تی داد .خدا این دل مرا به تو دهد .مرا
چه آن جهان ،چه این جهان .مرا چه قعر زمین ،چه
باالی آسمان .مرا چه باال ،چه پست ».تولدت مبارک
خالق چکمهی آبی...

