#شیرموز
بعد از شام؟

دربارهی مجلهای با کاغذکاهی که در
زندگی ما تبدیل به یک خاطره شد

#خانواده

کاش توی جهیزیهام مخلوطکن نبود!
فاطمه نسلی اصفهانی :با ورود همس�رم به خانه ،اسپری آب و الکل را
روی تمام وسایلش خالی میکنم .همه چیز باید ضدعفونی شود .منتظر
میش�وم داخل اتاق خواب ش�ود تا پولهایش را هم ضدعفونی کنم.
تندتند و باعجله سفرهی شام را میچینم .مدام کنار سینک ظرفشویی
را دستمال میکشم .انگاری صدایی توی س�رم میگوید کنار سینک
خیس و کثیف است...
روی سوراخهای ریز نمکدان کمی نمک گیر کرده ،چقدر بد! از این حالت
متنفرم .از نظر من همه چیز باید مرتب و تمیز باشد...
بعد از ش�ام ،همس�ر محترم هوس ش�یرموز میکند .ای�ن یعنی یک
دنیا کثیفی و بهمریختگی .لبخندی حوال�هام میکند و میگوید« :تو
خستهای ،بشین رو مبل؛ خودم درست میکنم ».و این یعنی آغاز یک
جنگ وحش�تناک درونی! تمام مدت رد دستش را دنبال میکنم .باید
ببینم به کجاها دست میزند تا بعد همهش را با اسکاچ کفی و دستمال
بشویم .آخر کدام آدم عاقلی بعد از شام ،ش�یرموز میخورد؟! خدایا،
کاش توی جهیزی�هام مخلوطکن نبود! عجب غلطی ک�ردم گفتم موز
بخرد .خدا کند با همان دستی که پوست موزها را میکند ،دستگیرهی
کابینت باالیی را لمس نکرده باشد .آنوقت برای تمیزکردنش مجبورم
چهارپایه بگذارم...
اصال متوجه حرفهای همسرم نیستم .صدایش را نمیشنوم .فقط #دعا
میکنم هرچه زودتر کارش تمام شود...
باالخره آنچه که نباید رخ میداد اتفاق افتاد .دس�تش به بطری ش�یر
میخورد« .من با دو چش�م خویش�تن دیدم که جانم میرود ».ش�یر
چکچک از کن�ار کابینت روی ف�رش و زیرگاز میری�زد .دندانهایم
را محکم ب�ه هم فش�ار میدهم .چش�مانم را میبندم .اش�کها از دو
طرف گونههایم پایین میافتد و تصویر ش�لنگ و آشپزخانه دور سرم
میچرخد...

آدمها
فاطمه خلیلیان :حس�ن یک پا ندارد
اما دو دس�ت و قل�ب و دو کلیه و ریه
ی است که شبیه
دارد .او مجروح جنگ 
جنگ نیست اما هس�ت .او طعمهی
بیچون و چ�رای یک مین درش�ت
است .او را تهران فرس�تادند ،چون پول و دوستانی
بهقدر کفایت داشت .افغانستان وطن او و درد اوست.
عشق و حس�رتی توأمان .در بیمارستانی در تهران
برای حس�ن قالبگیری کردند .س�اخت پای جدید
زیاد طول نکش�ید و او صاحب پای مصنوعی ش�د.
از بیمارستان بیرون آمد و پس�ری جوان سوار بر
جگواری ویراژ داد و با او تصادف کرد .حسن حاال
ویلچر خریده و با دو چرخ به وطن باز میگردد.

دربارهی تکنیک «دستآزاد» در نویسندگی

به #الهام اعتقاد داری؟
ماجده حائری :دینگ! این صدای ایجاد یک ایده
در ذهن اس�ت که اکثر اوقات به گوش میرس�د؛
البته گاهی نیز ممکن اس�ت واضح نباشد .فرض
کن تو یک طراح س�اختمان هس�تی .طرحی در
هزارتوی ذهنت جرقه میزن�د و تا بخواهی آن را
پردازش کنی ،نابود میشود .پس تا قبل از اینکه آن را از دست
بدهی ،بدون توجه به جزئیات و رنگها و زیبایی آن ،سریع یک
مداد روان برمیداری و طرحت را که احتماال نمای بیرونی از یک
س�اختمان اس�ت ،بر روی کاغذی ارزانقیمت پی�اده میکنی و
به هیچوجه هم ب�ه تفکر دیگران دربارهی اث�رت فکر نمیکنی.
برای طرحت نامی انتخاب میکنی؛ «اس�کیس» نام قشنگی به
نظر میرس�د اما من «دس�تآزاد» را ترجیح میدهم .حال فکر
کن یک نویسنده هستی و قرار است همین بال را سر یک نوشته
در بیاوری .دینگ مذکور به صدا در میآید و به دنبالش یک ایده
به ذهنت میرسد ولی خیلی گنگ اس�ت .مثال شبهی است که
دوردس�تها در مه در حال را ه رفتن اس�ت .جزئیاتش غیر قابل
دیدن هستند اما تو سخت نگیر و قلم را به دست بگیر .پرندهی
خیال�ت را رها کن .فکر اینکه قرار اس�ت فردی ب�ه قضاوت تو و
متنت بشیند را گوشهای بینداز .آنوقت است که میبینی کلمات
پشتسر هم ردیف خواهند ش�د .به #الهام اعتقاد داری؟ الهام
نام یک فرشته است که از تمام اتفاقات عالم خبر دارد و بعضا در
گوش هنرمندان حرفهایی میزند .کافی است خودت را هنرمند
بدانی تا بتوانی از الهام در ایجاد آثارت کمک بگیری .پس #قلم
به دس�ت بگیر و بنویس؛ حتی اگر صدای دینگ را هم به وضوح
نشنید ه باشی...

مریم دست و پا و اعضای بدن را بهقدر کفایت
دارد اما فاقد عقل اس�ت .او را شوهر دادند و
بعدتر گفتند بچه بیاورد و بعدتر دومی را بیاورد
و س�ومی را و این توالی قرار بود او را عاقل کند
ام�ا او از ابتدا هم چیزی در س�رش نداش�ت که
بخواهد متعالی ش�ود .بچههایش یک�ی در میان
عاقل و دیوانه شدند.
شریف همهچیز دارد اما خواب و خوراک ندارد .او معتاد
اس�ت و آویزان و نمای بدی دارد .او خود افسرده نمیشود
اما بیننده را افسرده میکند .زن دارد ،بچه هم از هر جنسیت
یکی دو تا ،اما اعتیاد هم دارد و البته که در برابر دیگران شرم
نمیکند .مادرش هم اگر بیاید ،پدرش هم اگر افسوس بخورد،
خواهرش هم اگر س�ر تکان دهد ،پس�ردایی و خال�ه و غریبه
هم اگر ش�ماتت کنند و اگر حبس خانه ش�ود هم عالجی برای
اعتیادش نیس�ت .در مهمانیها جداافتاده و بیدرد است ،مگر
معتادان دیگری در جمع پیدا شوند؛ همه گرفتار دردی مشترک.
دردی که دردشان نمیآورد و اساسا برایشان سرگرمی است .او
هنگام دعوا با زنش هم معتاد است ،هنگام بازی با بچههایش ،هنگام
معاشرت ،غذا پختن ،در مس�تراح و زنش امکان این را میدهد که
حتی زیر کفن هم .خود باور ندارد اما او معتاد موبایل است؛ بازی و
توییتر و تلگرام و اس�توری .یک روز در برابر چشمانش موبایلش
خاموش شد و روشن نش�د .مرغ پرکنده به در و دیوار زد .سه بار
شارژر و چهل بار سیم آن را ارزیابی کرد .به لپتاپ و کامپیوتر
و هرچه جای اتصال داش�ت ،متصلش کرد و همچنان خاموش
بود .به طالهای زنش فکر کرد ،به حساب بانکی بچههایش ،به
اسباببازیهای گرانشان ،به کیف پول مادرش ،به قیمت بازار
موبایل ،به گارانتیای که نداشت .او دیگر کسی را نمیشنید.
قلبش درد گرفته بود و داش�ت س�کته میکرد و بله! قلبش
ایستاد .او را در بیمارستان بستری کردند .زنش طال فروخت،
بچهها گرانترین اسباببازیهایشان را و مادرش هدیهی
پنجاه س�ال تولد آیندهاش را از پیش پرداخت کرد و همه
را روی هم گذاش�تند و برایش موبایل نو خریدند .شریف
آنقدر هیجانزده شد که بار دوم سکته کرد و مرد.
لیلی افس�رده اس�ت .او حتی اگر همهچیز داشته باشد هم
فایده ن�دارد .او را برای درم�ان به جای دوری فرس�تادند تا
خودشان افسرده نشوند.

هستی امیری :قدیمترها ،مادر مجلهی خانواده
میخرید .اول و پانزدهم هر ماه .عینک ظریف و
الغر مطالعهاش را روی چشمانش میگذاشت،
دراز میکش�ید روی تختخ�واب ،چراغخواب
باالی س�رش را روش�ن میکرد و زی�ر نور آبی
چراغ ،مطالب محبوبش را ب�ا دقتی مثالزدنی مطالعه میکرد؛
ستونهای «بر سر دوراهی» و «خاطرات یک روانشناس».
مجلهها که از دست مادر میافتادند ،صورت بچههای خندانی
را که با دامنهای سهچینه و موهای روشن و فرفری روی جلد
مجله جا خوش کرده بودند ،نقاشی میکردم یا میرفتم سراغ
صفحات نهایی و البهالی مارپیچها ،این را به آن میرس�اندم و
تفاوت این تصویر و آن تصویر را پی�دا میکردم .در نهایت هم
پیکاس�ووارانه یک امضای اجقوجق میکاش�تم پای صفحه
و مجله را پ�رت میکردم یک گوش�ه .این بار ب�رادرم مجله را
دس�تگیر میکرد و روی صورت بچهه�ای موب�ور و خندان با
خودکار بیک آبی سیبیل میکش�ید .بعد هم مجله را همانجا
رها میکرد تا به حال خودش بمیرد .خانوادهی غمگین هم یک
گوشه مینشست و دعا میکرد که ای کاش دوباره زندگیاش
ش�ور و حال س�ابق را پیدا کند و بتوانند دس�تهجمعی ویزای
شینگن بگیرند و بروند خارج.
خانوادههای خطخط�ی روی هم تلنبار میش�دند تا روزی که
پدربزرگم یکب�اره زنگ خانهمان را بزن�د و یک صبح تا عصر
را مهمانمان ش�ود و خانوادههای تازهوارد و خواندهنش�ده را
از میان کوه�ی از خانوادهها بیرون بکش�د .عینک دوربینش
را با نزدیکبین ع�وض کند و با اخ�م خانوادهه�ا را ورق بزند.
بعد از آن ه�م خانوادهها یکی پ�س از دیگری به کش�ویی در
حیاطخلوت مهاجرت میکردند و همانجا میماندند تا روزی
که دستهجمعی تحویل بازیافتی میشدند .گاهی هم چند ورقی
ازشان جدا میکردیم ،میکشیدیم روی شیشههای قدی خانه.
همین که شیشهها تمیز و براق میش�دند ،ورقههای مچاله را
پرت میکردیم توی سطل آشغال.
با هم زندگ�ی میکردیم؛ هزاروی�ک خان�واده در یک خانهی
دویستمتری .تا روزی که قیمت مجلههای کاغذکاهی خانواده
باال رفتند و م�ادرم هم س�رگرمیهایی جذابت�ر از خواندن
یادداش�تهای یک روانش�ناس پیدا کرد .کمکم اشتیاقش را
برای داشتن خانواد ه از دست داد.
این س�الها مادرم دیگر مجلهی خان�واده نمیخرد .تازگیها
مسیجهای واتساپی کپیشده را از مخاطبی به مخاطب دیگر
فوروارد میکند یا کلیپهای دمدستی و هزار بار دیدهشده را
برای این و آن سند میکند و بعد گوش�یاش را قفل میکند و
پرت میکند روی مبل س�هنفرهی توی هال پذیرایی و میرود
پی کارهایش.
خانوادهه�ا دیگر پیش م�ا زندگ�ی نمیکنند .ی�ا از دکههای
بازیافت�ی پناهندگی گرفتند تا بعد مدت�ی زندگی توی کمپ،
ببینند سرنوشتشان به کجا ختم خواهد شد و موج اقیانوسها
به کجا پرتابشان خواهد کرد یا اینکه شیشهها و آینهها را پاک
کردند و بعد مچاله شدند و به س�طل آشغال و بعد ماشینهای
حمل زباله پیوستند.
از هیچکدام هم هیچوقت خبری نشد.
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