گنجینهی کودکی

سکههایی که عسل شد
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فاطمه عبد امانی :تابس�تان سال هزار
و س�یصد و هفتاد و پن�ج «روزنامهی
آفتابگ�ردان» ه�ر دوش�نبه کت�اب
کوچک�ی را ب�ا عن�وان «مجموع�ه
کتابهای تابس�تانی آفتابگردان» منتشر میکرد
و این کتابها به لطف برادرم #حمید مهمان خانهی
ما میشد.
اول مرداد ب�ود و نوبت انتش�ار پنجمین ش�مارهی
کتاب .طب�ق روال دوش�نبهها زود از خ�واب بیدار
شدم .اینقدر در و پنجره را بههم کوبیدم تا حمید را
بیدار کنم .طفلکی ذوقم را که دید ،صبحانه خورده
نخورده راهی شد.
گوشب ه زنگ ب�ودم و نگاهم به عقربههای س�اعت.
صدای زن�گ در را که ش�نیدم ،پلهه�ا را دو تا یکی
کردم تا هرچه سریعتر کتاب را از او بگیرم اما وقتی
در را باز کردم ،با ناراحتی گفت« :دیر رسیدم ،تموم

شده بود!» نفهمیدم چهرهی آویزانو بغض آمادهی
ترکیدنم دلش را سوزاند یا پای برهنهام که بالفاصله
گفت« :ش�وخی کردم بابا! نمیخواد آبغوره بگیری
حاال! تو باز دمپایی یادت رفت؟»
تا آمدم #کتاب را بگیرم ،دس�تش را کشید و دوید
س�مت اتاق و گفت« :اول ،مه�ر و امض�اء» .من هم
پابرهنه دنبالشدویدم .عادت داش�ت روی همهی
کتابهای�ی ک�ه میخرید ،مه�ر و امضاء م�یزد .با
س�یبزمینی برای خودش مهر درس�ت کرد ه بود و
حرف « »Hرا با مرکب یا جوهر خ�ودکار ،روی جلد
همهی کتابهایش میزد .وقتی کارش با کتاب جدید
تمام شد ،باالخره رضایت داد از کتاب دل بکند.
«سکههایی که عسل ش�د» از حکایتهای بهلول،
داس�تان آن ش�ماره بود .ش�روع کردم به خواندن
کتاب و خیلی زود تمامش کردم .شب در عالم خواب
دیدم #قاضی همهی کتابهایم را دزدیده و به تاجر

هن�دی داده و بهجایش برایم تولهخرس گذاش�ته.
هرچه دنبال بهلول گش�تم تا کتابهایم را از قاضی
پس بگیرد ،پیدایش نکردم .ش�روع ک�ردم به جیغ
کشیدن .با صدای مادر و نوازشهایش از خواب بیدار
شدم .حمید با موهای پریش�ان در حالی که خمیازه
میکشید ،گفت« :باز آبجی ما کتاب خوند ،داستان
ی ه هفتهی ما جور شد!»
حاال که بعد از سالها کتابها را در کمد قدیمیمان
پیدا کردم ،یاد خاطرات خوش آن روزها برایم زنده
شد .ش�روع کردم به دوباره خواندن این گنجینهی
کودکی که بدون ش�ک از مهمترین دالیل عالقهی
من به کتاب و کتابخوانی است .فقط نمیدانم وقتی
به داس�تان «نبرد با یوزپلنگ» برس�م ،باز هم مثل
گذشته باید خودم را برای یک نبرد جانانهی شبانه با
یوزپلنگ آماده کنم یا نه! خدا بهخیر کند...

عکس :روزنامهدیواری «حق»

فاطمه خلیلیان :مرد بیپول از سر #فقر
دکان حجام�ت باز ک�رد .هیچک�دام از
مشتریها در این دکان به دنبال مدرکی
نبودند ک�ه نش�اندهندهی تخصص او
باش�د؛ رش�تهای که تنها نیازش یک تیغ و تخت بود
و دانش�ی که او نداشت .خودش ایس�تاد به حجامت
مردان و یک تیغ هم دس�ت زنش داد برای حجامت
زنان .آنق�در برشهای مورب ،زیگ�زاگ و دایرهوار
روی گ�ردن و گوش و کم�ر و کتف زدتا ب�ه درجهی
اس�تادی رس�ید .بعدتر زالوان�دازی راه انداخت که
دردس�ر تیغ را هم نداش�ت .موجودی که آن را یک
جا میگذاش�تی؛ میخورد و چاق میش�د و جداش
میکردی .مرد سراغ طب سوزنی نرفت ،چون چیزی
از طب سوزنی حالیاش نبود و سر از #بلغم و #صفرا
هم درنمیآورد .به جاش به کس�ب و کار دیگری فکر

کرد .از او پرس�یدند« :چه بخوری�م؟» گفت« :روغن
حیوانی!» گفتند« :از کجا بخریم؟» مرد اینجا نگاهی
فروتنانه و محجوب انداخت و گفت« :همینجا داریم،
اگ�ر بخواهی�د!» چیزی نگذش�ت که مش�تریهای
حجامت برای روغن حیوانی هم صف کش�یدند .مرد
از محل درآمد جدیدش یکی دو تا گاو خرید و بهطور
نمادین گذاش�ت ویتری�ن دکان که مثلا این میزان
روغن از این دوس�تان حاصل ش�ده اس�ت اما نامرد
میرفت و روغن حیوانی بیکیفیت میخرید و گران
به خورد مردم م�یداد .علف و ملخ خش�ک میکرد
و پ�ودرش را داخ�ل شیش�ه میریخت و ب�ه عنوان
«عصارهی حیات» میانداخت ب�ه خلقاهلل و یک کم
دیگر که گذشت ،به #صداقت و #درستی معروف شد.
حاال جماعت حس بهتری نس�بت به درمان داشتند
و تحس�ینش میکردند .تا اینکه یک روز ابری ،مرد

جوانی با س�ر و ریخت مرتب برای حجامت و روغن و
پودر شفادهنده به س�راغ دکان رفت .او اما برای این
دیدار ،زیادی سالم و تنومند بود .صاحبدکان مشکل
مرد جوان را جویا شد؛ سرطان...
 برادر من! حجامت و پودر و روغن که نش�د درمان!حتما برو و شیمیدرمانی کن!
نه! صاح�بدکان حاضر به حجامت م�رد جوان نبود.
مریضهایش هم�ه میانس�الهایی با فش�ار و قند و
دیس�ک و واریس و فوق فوقش مثان�هی بیشفعال
بودند و مرد جوان ،بیماری صعبالعالج داشت...
 من ،ت�و را انتخاب کردهام؛ ت�و را و دکان تو را! پسمعطل نکن و انجامش بده!
صاحبدکان کوتاه آمد و مرد جوان ،حجامت را نه یک
بار که چند بار انجام داد .پ�ودر و روغن را هم خورد و
پس از یکی دو ماه #آزمایش داد و معلوم شد #سرطان

نابود شده .دیگر باورش شده بود که حجامت و پودر
علف و ملخ ،او را #ش�فا داده .به همی�ن راحتی مرد
ب و کار صاحبدکان
جوان در تمام ش�هر به نماد کس 
بدل شد اما پس از دو ماه مرد و صاحبدکان که تا حد
مسیح باال رفته بود تا حد اژدهای کومودو پایین آمد.
هرچه میگفت« :س�رطان او را کش�ت ،نه پودر من»
کس�ی باورش نمیشد .س�ردی نگاه جماعت و حس
ناجورشان در مورد مردن مرد جوان زیر دستهای او،
کار دست تجارت سنتی صاحبدکان داد .کمکم مرد
جوان -که زیبا هم بود -قدیسوار به نماد مبارزه علیه
ظلم و فساد صاحبدکان -که کار و بارش تخته شده
بود -تبدیل ش�د .چه کند ،چه نکند ،چه خاکی توی
س�رش بریزد صاحبدکان؟ رفت و گاوها را فروخت
و هرچ�ه از این کار نصیبش ش�د ،خ�رج برگرداندن
آبرویش کرد و دوباره بیپول شد!

