وداع با شیاپچانگ
خواندن رزمنامهی رستم و اسفندیار

برایم شیرینتر از رزم در زمین مبارزه است
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زه�را حس�نی :صورت کش��یدهای داش��ت که تیم برس��انم ،باید حداقل دو س��اعتی وقت صرف
جنگلی از موه��ای طالیی آن را ق��اب میگرفت .میکردم و این برای منی که پنج روز هفته را در تب
لبخند ظفرمندانهای لبهایش را از هم میشکافت و تاب کالسهای دانشگاه بودم و از طرف خوابگاه
و چشمهای الجوردیاش ملیت او را فریاد میزد .هم برای ساعت ورود و خروجم محدودیت داشتم،
تصویر این پرتره ،سالها بر دیوار اتاقم نقش بسته عمال غیر ممکن بود .دیگر چ��ارهای جز رها کردن
بود .تصویری از جی��د جونز ک��ه نمیدانم هنگام تکواندو نداشتم .مثل همهی کسانی که مهاجرت
ش��ادی برای کدام قهرمانیاش سوژهی دوربینها میکنند و بخش��ی از وجودش��ان را در سرزمین
شده بود و مرا مسحور خودش میکرد .جونز برای مادری جا میگذارند ،ش��بهای زی��ادی به گریه
من حتی از پرنسسهای والت دیزنی هم جذابتر نشستم و هر بار آرزو کردم که کاش میشد دلتنگی
بود و تماش��ای رقص پای او در زمی��ن مبارزه را به را مثل گرد و غبار از پنجره بیرون تکاند .من همهی
بالهی همهی باربیها ترجیح میدادم .شش سال وجودم را در زمین مبارزه جا گذاشته بودم .زمینی
پیش در مسابقات گرند پریکس روسیه وقتی جونز که بذر رؤیاهایم را در آن کاش��ته بودم و همین که
بازی را با اختالف یک امتیاز به کیمیا علیزاده واگذار خواستم ثمرهاش را ببینم ،پاییز زندگیام فرا رسید.
کرد ،چنان برای شکستش افسوس میخوردم که آن روزه��ا در صفحهی اول هم��هی کتابهایم با
گویی زادهی انگلیس��م و در ج��وار کاخ باکینگهام اشک و رشک مینوشتم« :هنوز از #اختیار اینقدر
بزرگ ش��دهام .من دیوانهی جونز ب��ودم و آن روز میفهمم ک��ه این ماه��ی ،میان انتخ��اب تنگ یا
اولین و آخرین باری بود که نمیخواس��تم پرچم مرداب مجبور اس��ت ».بعد همانط��ور که بغض
ایران را باالتر از بیرق بریتانیا ببین��م .این متن اما گلویم را به غم صدای ش��ماعیزاده گره میزدم و
در مدح جونز نیست .در ستایش ورزشی است که زیر لب میخواندم« :نمیخوام حباب بمونم ،بیاثر
یک روز مرا س��اخت و روز دیگر به ورطهی نابودی باش��م تو دنیا» با خودم فکر میکردم آن هنگامی
کشاند .در س��تایش آن روزی که با خودکار سیاه ،که خدا تقدیر مرا مینوشت ،چه چارهای برای این
روزهایم اندیشید؟ برای
روی کاله مب��ارز هام
روزهایی که تضادش با
نوش��تم« :نمیگذارم
زندگی قبلیام ،خألیی
هیچ پایی ت��و را لمس
را در م��ن ب��ه وج��ود
کند» و ساعتی بعد در
آورده ک��ه از عهدهی
راند طالیی ب��ا اصابت
آن برنمیآی��م .هنوز
ی��ک ضرب��ه به س��رم
هم گمان میکنم خدا
بازی را باختم تا بفهمم
آن هنگام ،خط پرپیچ
دنیا ب��ه تالشهای ما
کار به جان و کارد به استخوان رسید
و خمی را نش��انم داد و
پاس��خ میده��د ،ن��ه
تا دریابم هر مرحل�های از زندگی،
در گوشم زمزمه کرد:
ش��عارها یمان .در
مستلزم دستکش�یدن از چیزی در
«اینجا که رس��یدی،
س��تایش مبارزاتی که
ذهن ،تن ،امور یا روابطمان اس�ت و
به امید برگ��رد؛ پیش
هرگ��ز ش��بیه جنگ
هر پیشرفتی به معنای طرد یا پشتسر
از آ نک��ه ناامی��دی
گالدیاتوره��ا نب��ود.
گذاشتن چیزی کهنه است
ناب��ودت کن��د ».کار
شبیه رقابت بردههای
ب��ه ج��ان و کارد ب��ه
خو نخ��واری ک��ه
میکشتند تا زنده بمانند .ش��یاپچانگ عرصهی استخوان رس��ید تا دریابم هر مرحلهای از زندگی،
نبرد آدمهایی بود که پیروزی اقناعشان نمیکرد؛ مس��تلزم دستکش��یدن از چیزی در ذهن ،تن،
بلکه ش��وق پی��روزی بع��دی را در وجودش��ان امور یا روابطمان اس��ت و هر پیش��رفتی به معنای
برمیانگیخت .آدمهایی که شالودهشان آمیزهای از طرد یا پشتسر گذاشتن چیزی کهنه است .وقتی
کمالگرایی و وطنپرستی بود .همانهایی که رنج شیوع اپیدمی مرا به خانه بازگرداند و شرایط برای
را مقدس میپنداشتند و از چالش نمیگریختند .ادامهی تمرین مهیا شد ،فهمیدم دیگر خودم هم
بزرگترین چال��ش زندگی من ام��ا آن روزی بود نمیخواهم به آن جهنم دوستداش��تنی برگردم.
که تصمیم ب��ه مهاجرت گرفت��م .کار راحتی نبود ادبیات ،بهشت گمش��دهام بود و در پناه شعر آرام
و به خوبی میدانس��تم که درستترین تصمیمها گرفته بودم .دیگر برایم خواندن رزمنامهی رس��تم
عمدتا از سختترین مسیرها میگذرند .چند ماه و اسفندیار ،ش��یرینتر از رزم در زمین مبارزه بود.
بعد هم تصمیمم را عملی کردم .نه آنکه فکر کنی چه کاری لذتبخشتر از اینکه ساعتی پای درس
چمدانهایم را بس��تم ،پولهایم را ب��ه دالر چنج گلستان سعدی بنشینی و س��اعتی بعد در کالس
ی که کتاب «انگلیس��ی در سفر» را درس عروض ،اشعار موالنا را تقطیع کنی و همزمان
کردم و در حال 
ورق میزنم ،س��وار هواپیما ش��دم و برای همیشه که بشکن میزنی ،با قر ریزی تکرار کنی« :مفعول
رفتم به جایی در غربیترین نقطهی اروپا .همانجا مفاعیل مفاعیل فعولن» .اینکه ی��ک ترم درگیر
که جید جونز برای گرفتن س��ومین مدال طالی «سیاستنامه» و «قابوسنامه» باشی و ترم دیگر
المپیک میجنگ��د؛ نه! گاهی با خ��ودم میگویم را با «کشفاالسرار» و «اس��رارالتوحید» بگذرانی.
شاید از بین هزاران نفری که یک روز گوشهی زمین حاال این روزها ک��ه همه دلنگران فردایش��ان،
را بوسیدند و با دنیای تکواندو وداع کردند ،من تنها بهتزده و منتظر درجا میزنند ،من از جام زندگی
کسی باشم که به عالم ادبیات کوچ کرده است .تنها جرعهجرعه مینوش��م .هر صبح به آسمان خیره
کسی که یک روز با مش��تهای زخمی و زانوهای میش��وم ،باد را در آغوش میکش��م ،خورشید را
کبود به خانه برگشته ،دستکشهای مبارزه را از لمس میکنم و فریاد میزنم« :همهی ابرهای دنیا
کولهاش بیرون کشیده و به جایش «هشت کتاب» مال منه!» بعد به ش��کوفههای سرخی که سالها
و «غزلیات شمس» گذاش��ته .مهاجرت من البته است بر س��اق پاهایم روییدهاند ،نگاه میکنم و به
اجباری بود .وقتی دانشجوی ش��هر ایکس شدم ،یاد میآورم که حال خوب این روزهایم را مدیون
هر روز فقط برای اینک��ه بتوانم خودم را به تمرین یک واژهام؛ مهاجرت!

