در نکوهش رهاکردن متن و چسبیدن به حاشیهها
هرچه بنویسیم کم است

از اوساکا تا کرونا
سیدحس�ن س�عادتنیا :انگار رهاکردن بازی
جزئی از فرهنگ ما ش��ده .بازی ایران ب��ا ژاپن را
یادت��ان هس��ت؟! باورمان ش��د خ��ط دفاعمان
نفوذناپذی��ر اس��ت .وقتی چش��مبادامیها حمله
کردند ،ابتدا به خط دفاعی محکم ما خوردند .بعد
مکثی اتفاق افتاد و همه فکر کردیم داور خطا میگیرد .لذا بازی را رها
کردیم تا بیخیال متن ،بچسبیم به حاشیه؛ تا خودمان را تبرئه کنیم
و دست پیش بگیریم اما غافل از اینکه اصال و ابدا از نظر داور خطایی
در کار نبوده! الباقی قصه را هم که البد بهتر از من میدانید :ژاپنیها
بازی را دنبال میکنند و اوس��اکای ژاپنی خیلی ش��یک و مجلسی
دروازهی ما را باز میکند! همیشه همینگونه است :همین که زیادی
باورمان شود نفوذناپذیریم ،عین آبخوردن گل میخوریم و گل را
هم دقیقا از همان جایی میخوریم که هیچ فکرش را نمیکردیم...
درس عبرتهایی که نمیگیریم
بازی کرونا که شروع شد ،ابتدا خیلی خوب حرکت کردیم .هر کس
هر کاری از دستش برمیآمد ،کم نگذاش��ت؛ مخصوصا پرستاران،
کادرهای درمانی ،گروههای جهادی ،وزرات بهداش��ت و ش��خص
وزیر محترم بهداش��ت .ماس��ک را قدر کافی تولی��د و حتی صادر

کردیم و اپیدمی کرون��ا را با کمک و همکاری خ��ود مردم -در یک
رزمایش مؤمنان و همدالنه -تا حد خوبی مهار کردیم .اما متأسفانه
بهنظرمیرس��د که این بار هم بعد از آن موفقیت اولیه ،باز بیخیال
دروازه شدهایم و چس��بیدهایم به گوش��هی زمین! در همین حین،
خبر رسید فالن کش��ور درگیر کرونا شده و گوی س��بقت را در آمار
کشتهها ربوده .آنیکی ماسک میدزدد و اینیکی پیرها را از دستگاه
جدا میکند .بعدش ه م که شنیدیم جرج را کشتند و سیاتل سقوط
کرد و برج را به زیر کشیدند و الیآخر! صرفنظر از تحلیل اتفاقات و
امیدبخش یا ناامیدکنندهبودن آنها ،کاش به خود نهیب بزنیم که
اگر دوباره غفلت کنیم و بچسبیم به حواشی و متن را رها کنیم ،باز هم
ماجرای تلخ بازی با ژاپن تکرار خواهد شد که به نظر هم میرسد شده،
تا حدی که رهبر انقالب شخصا باید از مسئوالن و مردم بخواهند که
در اماکن عمومی ولو خلوت هم باید حتما ماس��ک بزنند .کمی اگر
حواس خود را جمع کنیم ،مش��اهده میکنیم ک��ه خوشخیالی و
پرداختن به حواشی و گوشهها دوباره دارد وضع کشور را در مقولهی
کرونا برمیگرداند به روزهای سخت نوروز .آمارها دوباره دارند جان
میگیرند و نمودارها دارند از جایشان بلند میشوند .این دریاچه با
غفلت ما دریا نشود که موج برمیدارد و آنوقت معلوم نیست چهقدر

مردم را غرق کند .نکند باز به عقب برگردیم! ما چند س��ال است که
عهد کردهایم به عقب بازنگردیم .به عقب برگشتن ما یعنی به شماره
افتادن نفس ایرانیهای بیش��تر ،بیکاری کارگر آبرومند ،غم فوت
عزیزان ،خستگی پزشکها ،رد ماسک بر صورت پرستاران و...
روضهی باز
تورم و دالر و مسکن و ماشین و اینها همکه روضهی باز است دیگر.
میگویند «روضهی باز نخوانید ،قساوت قلب میآورد» .اینها را که
میگویم ،خیال نکنی دارم ناله میکنم و میخواهم دشمنشادت
کنم .درد دلم را گفتم که راه نفسم باز شود .راستش هر بالیی سر ما
بیاید ،پناه میبریم به پناهگاه خراس��ان .بیکس و کار که نیستیم.
بعدش هم برمیگردیم که مشکل را حل کنیم ،هرقدر که بتوانیم...
به تو از دور ،سالم
عادتم ش��ده بود هرچند وقت که غم دلم زیاد میشد ،بار میبستم
و میرفتم مش��هدالرضا .از بابالرضا داخل میش��دم و اذن دخول
میخواندم .قدم میزدم و نگاهم محو خادمها میش��د .از «صحن
جامع» وارد «صحن قدس» میشدم .در آبخوری لب تر میکردم؛
سالم بر حس��ین ...از راهرو وارد «صحن گوهرشاد» میشدم .هنوز
نور خورشید مسلط نشده ،گنبد نمایان میشد و دستم باال میآمد

بیاختیار و بر سینه مینشس��ت و دیگر من بودم و امامالرئوف .در
صحن مینشس��تم و «امیناهلل» میخواندم و بعد خیره میش��دم
به گنبد .صحن گوهرش��اد غم خاصی دارد؛ گنبد آس��مانیاش از
همهجا بزرگتر اس��ت ،نگاهش از همهجا نافذتر اس��ت و نردبانش
به عرش از همهجا کوتاهتر اس��ت .انگار که دس��ت دراز میکردی
میتوانس��تی س��تاره بچینی .اما امس��ال هنوز دورم و در این شهر
بدون شمس نفسم تنگ شده .پژمرده شدهام« .عشق و درویشی و
ل است تحمل نکنم بار جدایی».
انگشتنمایی و مالمت ،همه س��ه 
همهی دردسرهایی که کرونا ساخته یکطرف ،درد حرم نرفتن ما
هم یکطرف .خدا کند هرچه زودتر خالص شویم و این بند دل به مو
رسیده ،پاره نشود .نمیدانم «تا کی به تمنای وصال تو یگانه ،اشکم
شود از هر مژه چون سیل روانه؛ خواهد به سرآید شب هجران تو یا
نه ،ای تیر غمت را دل عشاق نش��انه» .مؤدب میایستم و میگویم:
«اللهم انی اعتقد حرمئ صاحب هذا المشهدالشریف فی غیبته.»...
حاال که دستم بهجایی بند نیست و از ضریح دورم ،اعتماد به نفسم
را از دس��ت دادهام .قلمم از صفحه بلند نمیش��ود .تمام حروفم به
هم وصل ش��ده .انگار فقط من میتوانم بفهمم چه نوشتهام و شما.
مینویسم :به تو از دور ،سالم!
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پک اول

ول�یاهلل دهقان�ی :تهس�یگار از زمی�ن جم�ع
میکردیم و میکش�یدیم! اواسط دههی هفتاد
ب�ود .اول ی�ا دوم راهنمای�ی معادل شش�م یا
هفتم االن بودیم .من مثل یک ش�ورولت بلیزر
شاسیبلند مدل  63و محمود مانند یک رنو پنج
نقلی مدل  64بود! وضعیت قد و قوارهی ما یک تقسیموظیفهی
از پیشتعیین نش�ده را ایجاد کرده بود .من با قد بلندم از آن
باال دیدهبان�ی میدادم و محم�ود با قد کوتاه�ش از آن پایین
تهس�یگارها را از روی زمی�ن جم�ع میکرد .مرک�ز ثقل بدن
محمود پایینتر ب�ود و راحتتر خم میش�د .در عوض تحمل
دلهرهی کش رفتن کبریت از کنار اجاق گاز آشپزخانهی خانه
با من بود؛ دله�رهای غیرقابل وصف و تکرارنش�دنی! اگر مادر
متوجه برداش�تن کبریت میش�د ،در جواب�ش هیچ توجیهی
نداشتم .قلق سرقت کبریت این بود؛ باید کامال عادی برخورد
میک�ردم ،خیلی طبیع�ی کنار اج�اق گاز میرفت�م و کبریت
را یواش�کی دور از چش�م مادر برمیداش�تم .موقع برداشتن
کبریت ،دس�تم عرق میکرد؛ پن�داری وزن س�بکش از وزن
اجاق گاز س�نگینتر میش�د! کبریت را برمیداشتم و دستم
را مش�ت میکردم که صدای جابهجا شدن چوبکبریتها در
قوطی کبریت بلند نش�ود و رازم بر مال نشود .حس نصب صدا
خفهکن روی ی�ک کلت کمری را داش�تم .کبریت را توی کیف
مدرسه میگذاشتم .بعد از انجام این عملیات متبحرانه آنقدر
خوشحال میشدم که گویا مدرک دکتری گرفته بودم؛ هرچند
در س�رقت کبریت واقعا مدرک دکتری داش�تم! صبح ساعت
هفتوده دقیقه محمود به نش�انهی آمدنش س�وت میزد .در

خانه را که باز میکردم ،به جای سالم میگفت« :آوردی؟» نگاه
پیروزمندانهای تحویلش میدادم و میگفت�م« :مگه کار را به
کاردان نسپردی؟» لبخندی میزد و چش�مهای ریزش مانند
چشمهای شخصیت «ش�یپورچی» در کارتون «پسر شجاع»
برق میزد .راهی مدرسه میشدیم .در راه محمود سر به زیر و
من سر به هوا بودم! دنبال تهسیگار بودیم! دیدهبانی با من بود
و خم ش�دن با محمود! وظایف ذاتیمان را حفظ بودیم .آنقدر
به تهسیگار فکر میکردم که چش�م من همه چیز را تهسیگار
میدید .تهس�یگارهای جمع ش�ده را در روزنهی درخت توت
فرتوتی در باغ کنار مدرس�ه میگذاش�تیم .حس سنجابی را
داشتیم که برای زمستان آذوقه مهیا میکند .باغ کنار مدرسه
پاتوق ما بود .بعد از زنگ آخر ،من و محمود با عجله به س�مت
باغ میدویدیم .تهس�یگارهای جمع ش�ده را در ردیفی منظم
مانند گلولههای اسلحهی شکاری روی زمین قطار میکردیم؛
مونتانا ،وینس�تون ،مارلبورو ،کن�ت ،کاپیتانبلک ،فروردین،
تیر و صدالبت�ه #بهمن دوستداش�تنی! من و محم�ود مانند
فاتحان نبردی سهمگین که غنائم پیروزی را تقسیم میکنند،
عادالنه تهس�یگارها را قس�مت میکردیم .لذت روشن کردن
تهس�یگارهای مکش�وفه با کبریت مس�روقه زیر سایهآفتاب
درخت توت فرتوت باغ -کنار محمود -آنقدر ش�یرین بود که
باعث شد برای همهی عمرمان سیگاری شویم .حس مرد بودن
و بزرگ ش�دن را داش�تیم .ناراحت بودیم چرا سیبیل نداریم.
این آخرس�ریها بیواهمه از همه ،تمام تهس�یگارها را روشن
میکردیم .طعم تند و بوی توتون نیمهس�وختهی تهسیگارها
را تحمل میکردیم ،فقط برای اینک�ه از دهنمان #دود خارج

شود! تمام باغ زیرسیگاری ما بود! حین خروج دود از دهنمان
حس اژدها بودن داشتیم؛ بزرگی میکردیم ،حرفهای فلسفی
میزدیم ،به نقد س�ارتر مینشس�تیم ،از مارکس تا مارکز و از
اقتصاد تا ادبیات به همه جا س�رک میکش�یدیم ،با حضرتین
«چ» و «فیدل» سرود فتح میخواندیم ،با تقلید صدای داریوش
غمباد میگرفتیم ،دربارهی «بوف کور» هدایت ش�ر و ورهای
روشنفکرانه تف میدادیم ،مثل بزرگترها با دقت به حرفهای
همدیگر توجه میکردیم و به نشانهی تأیید حرفهای یکدیگر
سر تکان میدادیم و راه به راه میگفتیم« :صحیح میفرمایید!»
ارواح عمهمان حرفهای پر طمطراق میزدیم .خالصه در عوالم
خودمان خوش بودیم که ناگهان آقاسخی (باغبان افغانستانی

باغ) با بیل سر میرسید .آقاس�خی مردی حدودا شصت ساله
بود و بیاعصاب ب�ود و تنها زندگی میکرد و ب�ا لهجهی خاص
خودش داد م�یزد و دنبالمان میکرد و من و محمود س�ریع
کیفهایم�ان را برمیداش�تیم و الف�رار! تا ته ب�اغ یک نفس
میدویدی�م و باالی دی�وار ته ب�اغ س�رفهکنان پیروزمندانه
آقاسخی را نگاه میکردیم .سخی داد میزد« :الدنگها! سیگار
میکشین ،باید هم سرفه کنین! خاک تو اون سرتون! اینقدر
بکش�ین تا همین بش�ه کارتون!» من و محمود ک�ه هیچ وقت
معنی این جملهی آخرش را نفهمیدیم ،بیتوجه به فریادهای
آقاس�خی از دیوار باغ پایین میپریدیم .حین برگشت به خانه
محمود سر به زیر بود و من سر به هوا!

