مهد حق
سلطان کارخانه

عرش�یان حا جمحم�دی :م��ن را
همینجور الک��ی نبینید! ب��رای خودم
صاحب چندی��ن کارخانه هس��تم! من
هروقت روی کاری دقت میکنم ،مالک
کارخانهای میشوم به نام تمرکز .شاید
خندهدار باش��د ولی من ش��بها کارخان��هی حفظیاتم را
میبندم .این کارخانه بنا بر بخشنامهی مغزم فقط از ساعت
شش صبح تا سه بعدازظهر باز است .کارخانهی دیگری هم
دارم به ن��ام ادب که وقتی میخواهم با پدر یا مادر س��خن
بگویم ،فعال میشود .نام یکی دیگر از دهها کارخانهی زیرنظر
من ورزش است که هر وقت میخواهم تحرک کنم ،به محض
چرخش ماهیچههایم این کارخانه نیز روی خط تولید قرار
میگیرد# .تمرکز و #حفظیات و #ادب و #ورزش را گفتم و
حاال معرفی میکنم پنجمین کارخانهی خودم را که همانا
کارخانهی خوشنویس��ی اس��ت .این کارخانه وقتی فعال
میشود که مدادی در دست میگیرم و مینویسم .کارخانهی
خوشنویسی من اغلب اوقات فعال است و ذوق و شوق من
روی بورس .البته نه آن #بورس که زد و ش��وهرعمهی ما را
با دو تا سهم زپرتی بیچاره کرد! چقدر بهش گفتم خودت را
بدبخت نکن! بندهی خدا عمه باید یک عمر با ش��وهرعمه
بسازد و بس��وزد! البته ش��وهرعمه خوبیهایی هم دارد که
االن حوصلهی تعریف آن مختصر فایدههایش را ندارم! بله!
داشتم میگفتم که من یک کارخانهی دیگر هم دارم به نام
#معاشرت که خیلی دوستش دارم .این کارخانه وقتی فعال
میشود که با بزرگترها مشغول سخن باشم .بعضی موقعها
با خودم فک��ر میکنم که نام این کارخانه را به «معاش��رت
عرشیانبستر» تغییر بدهم یا «دوستی عرشیانگستر»؟! اگر
میتوانید ،در کامنتها به من کمک کنید تا نام بهتری برای
آخرین کارخانهام بگذارم .به زودی بنا دارم #ازدواج کنم تا
فرزندانم هرچه زودتر از ارث پدرشان استفاده کنند و به نان و
نوایی برسند؛ هرچند که بعید است با وجود این همه #کار و
#کارخانه قادر باشم حریف قیمت #پراید بشوم!

این تلخترین خاطرهی تمام سالهای معلمی من است

برف روی ماتیز نقرهای

مطهره مظهری :آنروز هم یکی از روزهای پاییز بود که باید طلوع
خورشید را در جاده میدیدم .دیگر برایم عادت شده بود که بعد از
نماز صبح در حال همزدن پیازداغ خورش ناهار ،صبحانهام را بخورم.
یا همانطور که ساندویچ مدرسهی بچهها را میپیچم ،طرح درس
آنروز را در ذهنم مرور کنم .خواب شیرین بعد از نماز هم که تبدیل
شده بود به یک رؤیای دور! آنروز هم باید حدود یکساعت بعد از
نماز ،سر کوچه میبودم؛ مثل همهی روزهای پاییزی دوازده سال
قبلش .همهجا از باران دیش��ب خیس بود و انگار آسمان هنوز هم
خیال باریدن داشت .برای من که بزرگش��دهی کویرم ،هیچچیز
لذتبخشتر از تنف��س در هوای صبحگاهی بارانخورده نیس��ت.
داشتم از تماش��ای ابرهای س��یاه و زمین خیس لذت میبردم که
تاکس��ی زردرنگ بین ش��هری جلوی پایم ترمز کرد .سوار شدم و
سرم را به پشتی تکیه دادم .شهر هنوز در خواب بود اما تک و توک
آدمهایی آنوقت صبح از خانه بیرون زده بودند .مثل آن سربازی که
منتظر اتوبوس پادگان بود یا زنی که نان سنگک بهدست با سرعت
در پیادهرو راه میرفت .داش��تم در ذهنم برای هرکدام از آدمهایی
که میدیدم قصهای میبافتم .چیزی نگذش��ت که هوای ماشین،
پلکهایم را گرم کرد .یکس��اعت بعد جلوی در مدرسه بودم .آن

روز هم در مدرسه ،مثل روزها و س��الهای قبل ،کالسهای شلوغ
انتظارم را میکشیدند .منتظرم بودند که طعم شیرین #ریاضی را
با لطایفالحیل به بچهها بچش��انم؛ به س��یوچند دانشآموزی که
هیچ دونفرش��ان مثل هم نبودند .این یعنی به کار بردن سیوچند
روش تدریس و روش تعامل در هر کالس .زنگ تفریحهای آنروز
هم مثل هر روز بود .مثل همیشه چایها تلخ بودند و قندها شیرین.
ساعت یک زنگ خورد و من در حالی که هنوز صداهای بیش از نود
دانشآموز در س��رم میپیچید ،دوباره به صندلی تاکسی زرد تکیه
دادم .گوشیام را روشن کردم تا شاید با خواندن پیامی ،خستگیام
را فراموش کن��م .یک پیام از گ��روه خانوادگی حتما میتوانس��ت
سروصدای دانشآموزان را در سرم #آرام کند .نویسندهی پیام اما
افسوس خورده بود که چرا #معلم نیس��ت؛ چرا معلم نیست که با
هر بارش برف��ی و با هر آلودگی هوایی تعطیل ش��ود و حقوق مفت
بگیرد! صدای شکستن قلبم ،هیاهوی بچهها را در مغزم آرام کرد.
کم مانده بود تکههای شکستهاش از چشمانم روی صورتم بغلتند.
ترجیح دادم گوشی را سرجایش بگذارم و به صدای رادیوی ماشین
گوش کنم .در رادیو ه��م صحبت از معلمها ب��ود؛ صحبت از طرح
رتبهبندی معلمان! همانطور که از پنجره بیرون را نگاه میکردم،
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جسم مچالهی براقی در فاصلهی حدود صد متری حاشیهی جاده
توجهم را جلب کرد .از راننده پرسیدم« :اون چیه؟» راننده که انگار
منتظر بود یکنفر این سؤال را از او بپرسد ،گفت« :ماشینه خانوم!
از این ماش��ینای کوچیک کرهای .صبح چپ کرده .احتماال راننده
خواب بوده و از جاده منحرف ش��ده .میگن مدیر دبس��تان شاهد
بوده و دو تا معاونش .مدیر که راننده بوده ،تو کماس��ت ولی دو نفر
دیگه .»...تکههای گرم و خیس قلبم ،راهشان را به بیرون پیدا کردند.
ماتیز نقرهای خانممدیر یادم آمد .دو سالی میشد که خریده بودش.
هرچه میگفتند #ماتیز ماشین جاده نیست ،میگفت« :فعال همین
رو هم به زور تونستم بخرم! هرچی باشه از کنار جاده وایستادن تو
سرما و گرما بهتره!» معاونش چقدر خوشحال بود که بعد از نه سال
کار در مناطق دوردست ،به جایی منتقل شده که فقط شصتوپنج
کیلومتر با خانهاش فاصله دارد و میتواند روز جشنتولد دخترک
پاییزیاش کنارش باشد.
در س��رم صدای وزیر میپیچید ک��ه به معلمان #وع��ده میداد و
دختری آهنگ «تولدت مبارک» میخواند .هوا #آلوده شده بود و
#برف با شدت میبارید...

ویرایش

تشدید تشهد

تیک دوم آبی حق ،چگونه ضربان قلب قرمز ما بچههای حق را تشدید میکند؟!
محدثه مظهری :متن را چند ب��ار از #باال تا #پایین و حتی برعکس
خواندهای و وقتی به خیالت دیگر کاری ن��دارد ،فورواردش میکنی
برای سردبیر .حاال میخواهی یک بار هم با خیال آسوده بخوانیاش.
ناگهان انگار کلمهها جان گرفته باشند ،شروع میکنند مثل بچههای
بازیگوش کالس ،ورجه وورجه و ش��لوغکردن! «بود» داد میزند که
خانم اج��ازه! «بودند» خط بعد و «کرده بود» س��طر ب��اال اذیتمان
میکنند! پاراگراف را با صدای بلند میخوانی .به نظرت واجآرایی «ب»
و «د» میآید! مطمئنی که بعد از تغیی��رات نهایی خوانده بودیاش؛
پس چرا آن موقع صدایشان درنیامده بود؟! بعد شروع میکنی فسفر
سوزاندن که چهطور یک جمله را با مجهول کردن فعلش تغییر دهی
و آن دو جملهی دیگ��ر را ادغام کنی تا افعال تکرار نش��وند .از اینکه
هنوز تیک آبی دوم پایین پیامت ظاهر نشده ،خوشحالی! همین که
میخواهی تأیید را بزنی و نفس راحتی بکش��ی ،صدای «در»ها بلند
میشود که «پس ما چی؟! نمیبینی چه تنگ هم نشستهایم؟!» این
بار اما تا میروی دع��وای بین درها و پنجرهها ...ببخش��ید «در»ها و
«از»ها را حل و فصل کنی ،میبینی تیک دوم آبی ظاهر شده! اشهد
ان ال ال��ه اال اهلل! ناچار میش��ویهمزمان که تپش قلب��ت باال رفته،

یک پیام عذرخواهی بنویس��ی و از جناب حق بخواهی #متن را هنوز
برندارد و احیانا خودت را برای اخمی ،یا بدتر از آن ،سکوت کشندهای
آماده کنی ...باالخره پاراگرافی که دستانداز داشت ،درست میشود.
اما وقتی متن را یکبار دیگر و برای بار بیس��تم ش��اید ،از اول تا آخر
میخوانی ،میبینی به خاطر تغییراتی ک��ه در حل و فصلهای اخیر
انجام دادهای ،تعداد «که»ها زیاد شده و حاال باید فکری به حال آنها
بکنی .گاهی هم هرچه تالش میکنی ،درست نمیشود که نمیشود
و باید جمله را و بلکه پاراگراف را بکوبی و از نو بسازی! آخر شب ،وقتی
باالخره ورژن نهایی را میفرستی و چش��مهای قرمزت را میگذاری
روی هم ،تا خود صبح خواب عبارتهای گرهخوردهی لجباز را میبینی
که نمیخواستند تسلیم شانهی ویرایش شوند!
یک بار وسط این ادیتهای مکرر و ظاهرا بیانتها ،یاد نقاشیکشیدن
افتادم .یاد آن دفعه که میخواستم با آبرنگ ،کاری تمیز و حرفهای
دربیاورم .چهار -پنج بار به نقطهای رس��ید که ب��ه نظرم دیگر کاری
نداش��ت .اما فردایش که نقاش��ی را با عکس اصلی مقایسه میکردم،
متوجه تفاوتهایی در جزئیات و س��ایهها میش��دم و باز روز از نو و

روزی از نو ...ش��اید چیزی که همهی این فعالیته��ا را زیر خیمهی
هنر جای داده ،همین توجه به جزئیات باشد .همین ریز و ریزتر شدن
الیهبهالیه که فکر میکنم انتهایی نداش��ته باش��د ،جز خستهشدن!
وگرنه هر چه پیش بروی ،باز جا برای بهتر شدن هست .به گمانم هرجا
که به #جزئیات توجه مضاعف کنیم ،ماحصل کارمان اثری هنریتر
خواهد ش��د؛ حتی اگر به صورت #آکادمیک زیرمجموعهی #هنر به
ی است که بر خالف
حساب نیاید .اثر هنری ،زندگی آن آد م خوشبخت 
تصور ما ،صرفا خوششانس نبوده ،بلکه بیشتر از دیگران حواسش به
جزئیات بوده .او همان نویسندهی ماهری است که با دقت ،کلمات را
در جملهها مینشاند و هر شب ،متنهای طول روزش را مرور میکند
تا فردا ایراد کمتری داشته باش��د .همان نقاش هنرمندی که متوجه
سایههای نشس��ته بر چشمها میشود و س��عی در بازگرداندن نور به
آنها دارد .همان عامل به «حاسبوا قبل ان تحاسبوا».
هنر زندگی و ارتباط با آدمها ،ش��اید با ارزشترین هنری است که در
هیچکدام از کالسهای مدرسه و دانش��گاه #آموزش داده نمیشود!
ویرایش پیشکش!

کپسول جادویی

س�یدعلی میرمعزی :خان��وادهای از
جلوی مغازهای رد میشدند که «کپسول
جادوی��ی» داش��ت .آن خان��واده یک
دخترکوچولو داشتند که وقتی چشمش
به ویترین مغازه افت��اد ،به پدرش گفت:
«میش��ود از آنها بخریم؟» آخر دخترکوچولو قبال از این
کپسولهای جادویی -که ظاهری مثل #دارو داشت -در
مهد کودک دیده بود و میدانس��ت اگر آنها را داخل آب
بیندازد ،تبدیل به اسباببازی میشوند .پدرش قبول کرد و
برایشیککپسولجادوییخریدوهمگیبهخانهبرگشتند.
دخترکوچولو رفت توی اتاق تا لباسش را عوض کند .وقتی
بیرون آمد ،دید کپسولهای جادویی سر جایشان نیستند!
جعب ه هم پاره شده و افتاده وسط اتاق! پدر دخترک گفت:
«فکر کنم کپسولهای جادویی پا درآوردهاند و رفتهاند آب
پیدا کنند!» حدس پدر درست بود .کپسولهای جادویی
که عاشق آب بودند ،در گوشهای از خانه توی کاسهی آب،
در حال ب��ازی بودند .آنها کمکم متوجه ش��دند ابرهایی
از زیر پوستش��ان بیرون میآید! ش��ب همانجا روی آب
خوابش��ان برد .صبح که بیدار ش��دند ،دیدند یکعالمه
پوستهی کپسول کف ظرف ریخته و کس��ی هم آن دور و
بر نیست .آنها متوجه شدند که تغییر کردهاند و هر کدام
تبدیل به یک #حیوان شدهاند! یکی شده بود میمون ،یکی
ببر ،یکی طوطی و خالصه هر حیوانی که توی جنگل باشد.
خانوادهی دخترکوچولو صبح که از خواب بیدار شدند ،ظرف
آب را گوشهی هال پیدا کردند .پدر به دخترش گفت« :ببین!
پس کپسولهای جادویی شب را اینجا مانده بودند!» اما بعد
گفت« :شوخی کردم عزیزم! این فقط یک داستان تخیلی
بود! من خودم آنها را ریخته بودم توی آب!»

رادیوحق

فاطمهس�ادات علیم�ی :هر ش��ب
قبل از خواب ،من و خواه��رم و مادرم با
هم داس��تان «چکمهی آبی» را گوش
میدهیم .م��ن از آن بخش قصهی زهرا
تدین خوشم میآید که میگوید« :پایم
را تا بیش��ترین ارتفاع باال میآوردم ت��ا چکمههای زیبایم
را ببینند!» پسربچهی داس��تان خیلی بامزه است! من او را
خیلی دوست دارم! ما هر شب قصهی «مرد بود اما نامرد»
را هم گوش میدهیم .من قصهی طاهرهسادات بهرهمند را
قبل از «چکمهی آبی» گوش میدهم .من از نویسندههای
حق خوشم میآید که اینقدر قلم خوبی دارند .میخواهم
یک داستان برای سردبیر حق بنویس��م و با صدای خودم
برایش بخوانم...

سفرنامهی ساحل

آرش�یدا حاجمحمدی :پارس��ال در
روزی از روزهای پاییزی که هنوز خبری
از کرونا نبود ،ما از جادهی زیبای شمال
با آن پیچ و تابش گذش��تیم و گذشتیم
و گذش��تیم و من یکباره دریای آبی را
دیدم .دریا مانند گردنبندی به رنگ فی��روزهای بود که به
آسمان وصل شده بود .این منظره را دوست میداشتم .آرام
آرام با برادر بزرگم به سمت ساحل حرکت کردیم .مرغابی
دریایی را در حال پرواز و بزی را در حال شکار دیدیم .موجها
به سمت ساحل مثل فرش لوله میشدند .قایقهای فراوانی
تماشا کردیم که داخل آنها تور ماهیگیری بود و آنجا کنار
دریا دل کوچک من مثل ماهیها بود...

