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فهرست مطالب چامۀ شمارۀ چهاردهم

| داستان

عر وســک ،شــهناز کاملــی16 /
مصــدر جعلــی ،ســارا خــر وی18 /
کافرتپــه ،بهــاره حجتــی22 /
ســنگ انســانیت ،حدیــث سلحشــور 24 /
قطــار بــی او رفــت :ســاحل رحیمیپــور 28 /

| شعرزمان

ژ
وی�هنامه
|

4

جامــه شــکیب میپوشــد ،م.مؤیــد12 /
بازگشــت ،حنیــف خورشــیدی42 /
شــش شــعر از محمدباقــر کالهــی اهــر ی43 /
کوویــد  ،19بنفشــه حجــاز ی45 /
 17شــعر  ،ازغالمحســن ســالمی46 /
 6غــز ل ســید حســن طالـبزاده48 /
هفــت شــعر  ،نرگــس الیکایــی50 /
ســه شــعر  ،محمــد آشــور 52 /
چهــار شــعر  ،حیا تقلــی فر خمنــش54 /

مــن رمبویــی بــودم ،گفتگــو بــا م.مؤیــد58 /
در آســتان م.مؤیــد ،قاســم آهننیجــان78 /
بگــذار خــود ســخن تــو را پیــش بــرد ،صابــر امامــی80 /
خــودت را در شــعر رهــا کــن ،ســاعد باقــر ی86 /
پــر از عطــر چــای و کتــاب و کلوچــه ،افشــن عــاء 94 /
بــه وقــت دیلمــان ،اســکندر صالحــی95 /
ســنتمندی یــک شــاعر پیــر و ،حامــد پورشــعبان96 /
ز یــر درخــت آفتــاب ،ضیاءالدیــن خالقــی104 /
نقــد دفــر درخــش ،ضیاءالدیــن خالقــی108 /
تــداوم صــدای مدرنیســم ،مهــدی مهــدوی114 /
شــاعر در مرکــز هســتی ،حمیدرضــا شــکاررس ی122 /
کلماتــم را بــه تــو میدهــم ،موســی بیــدج124 /
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| شعرامروز

شــعر امــر وز  ،شــعر ســپید  132تــا 141
زهــره ضیایــی ،رضــا روشــنی ،فاطمــه احمــدزادگان ،حمیدرضــا اکــری رشوه،
محمدعلــی شــاکری یکتــا ،ثریــا قاســمی ،نیلوفــر رشیفــی ،مــژگان منفــرد ،پرویــن
چوبــری ،روحهللا روئــن  ،مهتــاب مریقاســمی ،رجــب افشــنگ ،تــرداد نــری
،هوشــنگ چالنگــی ،علــی هوشــمند ،محمدرضــا روزبــه ،احمدرضــا احمــدی و
کیومــرث منشــی زاده

| گپ
| چامک

درنــگ ر و بــه ر وی عبدالحســن آذرنــگ
علــی عظیمینــژادان 144 /

این شوخیهای خالف آمد عادت ،اسکندر صالحی174/
موج خیز معنیها ،کاووس حسنلی180 /
دریچهای تازه به جهان بیدل ،فرزانه معینی186/
شاعر ادیب یا ادیب شاعر ،حسنا محمدزاده192/
خلق رمان برای نوشتن ،لیدا میرهاشمیان198 /
سرود دشت زالوز ،نسر ین انصافپور202 /

| ترجمه

ادبیــات شــیو های از ارتبــاط ،پــاز ســلدون؛ راحلــه بهادر 206 /
بیچــاره جنــگ ،دنیــا میخاءیــل؛ ســامره عباســی212 /
بالهایــی از انــدوه ،فــر زدق اســدی؛ رنــا التونســی216 /
سیوســه هایکــوی پاییــز ی ،ســید آیــت حســینی220 /
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| شعر
52
پــس ببیــن! /:زیبایــی پنهــان در زشــت /قشــنگی لبخنــد در زخــم!ّ /
جــراح
ِ
ِ
ّ ِ
جراحــت خویــش! /عــاج از الی زخــم درآوردن شــعبدهی مــن کــن /صیــاد
ِ
آواز از ازل /کــه
اوســت/
رود
جــاری
زالل
دل/
هــای
ه
پار
در
عقیــق
یــا
یاقــوت
ِ
ِ
ِ
مثــل هرچــه  /کــه زیبــا تنهــا یــک تبســم او بــود /یــا یــک اخــم ،ایــن ببیــن!؛ زیباتــر
از لبخنــد!

| شعر
45
هنوز هم /شرح روشنی از عشق نداری /.الگو نگیر از سالکان بیوصال /از تو
به آسمان راهیست که /منسوخ شده است ،میدانم و  /بال میزنم /بالبال
میزنم که /کپی نکنم  /سرپیچی نکنم /اما قراردادها همه منسوخ /میشوند

| گپ
144
عمــۀ مــن خیلــی اهــل کتــاب و مطالعــه بــود .شــاید مــن نخســتین تأثیرهــا را از عمـهام
گرفتــم و بهخو بــی یــادم هســت کــه ســال  ۳۱تــا  ۳۲کــه مــن شـشهفتســاله بــودم
و آن دوره کــه دوره فعالیتهــای سیاســی بــود ،ایشــان هــم خیلــی کتابخــوان و
مجل هخــوان بــود و البتــه کمــی هــم ســر و گــوشاش درعرصــۀ سیاســی میجنبیــد.
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| داستانایراین
18
یگــردد تــوی هــال .هــوای هــال دم کــرده و ســنگین اســت و بــوی ســیر و
برم 
گشــنیز ســرخ شــده مــی تپــد تــوی ســینه اش .صــدای ننــه را میــان جلــز و ولزهــای
یشــنود« :ننــه مهــا ،بــا کــی حــرف مــی زنی؟»زیــر لــب غــر میزنــد":
یه ـا م 
ماه 
ُ
ُ
بــا هیشــکی! بــا کــی حــرف بزنــم؟ اصــا کــی هــس کــه مــو ســیش حــرف بزنــم!"

ژ
وی�هنامه
|
86
پیشتــر در یــک برنامــه مربــوط بــه اســتاد مؤیــد در همیــن اســتان گیــان گفت ـهام
کــه مــا هرچــه تعریــف از شــعر کردیــم ناظــر بــر کارکــرد بــوده اســت نــه تعریــف .یعنــی
ً
از روی اثــرش مثــا میگوییــد کــه شــعر کالمــی اســت مخیــل ،بعــد متنــی رو بــه
رویتــان مــی گذارنــد کــه شــعر نیســت .مــی گوییــد کــه مگــر خیــال در آن نیســت؟
مــی گویــد  :قطعــۀ ادبــی اســت  ،میگویــد :فرقــش چیســت؟

ژ
وی�هنامه
|
96
شــعر م .مؤ یــد تــو را از نفــس میانــدازد ،امــا نمیتوانــی آن را رهــا کنــی؛ مجبــوری
دوبــاره بــه آن برگــردی ،و هربــار ببینــی چیــزی در بطــن ایــن کلمــات بــه تــو زل زده،
کــه تــو قبــا بــه آن توجــه نکرد هبــودی! ایــن شــعرها از آن جهــت ســختخوان بــه
نظــر میرســد کــه بســیاری از قواعــد بــازی را کــه پیــش از ایــن در مواجهــه بــا شــعر
بلــد بودیــم ،ب ههــم میریــزد و صــورت تــازهای از تجلــی زبــان در شــعر را پیشــنهاد
میدهــد.
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| جستار
180
بــرای فهــم ز بــان شــعری بیــدل ،هیــچ اثری کارگشــاتر از خود شــعر او نیســت .کلید
بســیاری از شــعرهای بیــدل در شــعرهای دیگــر او پنهــان اســت .بــا حوصلهمندی
نهــا را یافــت و بــه کار گرفــت .شــعر بیــدل
و شــکیبایی و جس ـتوجو میتــوان آ 
یهــای تــو درتــو و غرفههــای متعــدد دارد،
بــه قصــری باشــکوه میمانــد کــه اندرون 
نهــا) بســته؛ امــا کلیــد آن در طاقچ ـه یــا
در برخــی از ایــن غرفههــا (و نــه هم ـهی آ 
ِ
کشــو میــز غرفـهای دیگــر گذاشــت ه شــده اســت.

| داستان
22
پســر برگشــت و روی شــکمش دراز کشــید و دســتانش را تکیــه داد روی زمیــن
ـت کافرتپــه
و انگش ـتهاش را بــرد ز یــر چان ـهاش« :مــن از ددهکبــری شــنیدم پشـ ِ
آدمایــی هســتن کــه تفنــگ دارن .مــن میترســم ازشــان.ـ

| ترجمهشعر
212
ً
اشــعار دنیــا میخاییــل غالبــا حــول موضوعــات جنــگ ،تبعیــد و گمگشــتگی
اســت ،بــا لحنــی طعنهآمیــز و ســاده .او از فرمهایــی ماننــد گــزارش داســتان
و اشــعار غنایــی اســتفاده میکنــد .شــعر او منعکــس کننــدهی دردهــا و آالم
روحــی ناشــی از جنــگ و تبعیــد اســت
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| ادبیاتبومی
174
یکــی از شــاعرانی کــه بــا خــدا ســخن گفتــه مالزلفعلــی بختیــاری اســت .وی
ـاری
از نیمــۀ دوم ســدۀ ســیزدهم تــا دهــۀ ســوم ســدۀ چهاردهــم در منطقــۀ بختیـ ّ ِ
قریــه
ُزیســته انــد .عــاوه بــر مکتــب داری محضــردار هــم بــوده انــد .او باشــندۀ
کـ ّـران از قر یــه هــای میــزدج چهــار محــال و بنــا بــر ایــن یک-جا-نشــین شــیعی
مذهــب اســت کــه چنیــن شــغلی دارد.

| شعر و ترجمه
206
مدار خــوب بشــوم،
ک مکــم متوجــه شــدم نبــوغ کافــی را بــرای اینکــه یــک سیاسـت ِ
نــدارم .و فکــر کــردم شــاید یــک راه خــوب بــرای ارتبــاط بــا مــردم ،اســتفاده از چیزی
باشــد کــه عاشــقش بــودم :نوشــتن .شــاید بــه عنــوان یــک نویســنده میتوانســتم
در بــارهی موضوعــات سیاســی و اجتماعــی صحبــت کنــم و بــرای همیــن ســه
رمــان اولــم پــر از مضامیــن گســتردهی سیاســی و اجتماعــی اســت

| نقدکتاب
198
نکتــۀ حائــز اهمیــت دیگــری کــه بایــد بــه آن اشــاره کــرد ایــن اســت کــه رمــان
«اســبها اســبها از کنــار یکدیگــر» داســتان مردانــهای اســت از قلــم یــک
نویســنده مــرد کــه ســه شــخصیت اصلــی داســتان و حتــی شــخصیتهای
فرع ـی آن همگــی مــرد هســتند و بــه دنبــال مــردان زندگــی خــود میگردنــد :پســر
یــا پــدر .بــرای مثــال هرگــز در رمــان حتــی اشــارهای هــم بــه مــادر تــراب -همســر
ملــک پــروان نمیشــود.
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چامهورزی
| صادق رحماین

شــعر بــرای بســیاری از اهــل معنــا ســلوک ذهنــی اســت .در ایــن جهــان ،اشــیاء صــورت زمینــی خــود را از
دســت میدهنــد و پیوندهــای عینــی خــود را وامینهنــد و بــه صــورت اســتعاری پدیــدار میشــوند .بــرای
شــاعر ،جهــان و هــر چــه در آن اســت آیینــه اســت و کلمــات نشــانهای کــه در شــعر مینشــیند .شــعر معاصــر
مــا سرچشــمه در نگــرش بــه زندگــی و طبیعــت دارد.
شــعر م .مؤ یــد کــه ایــن شــمارۀ چامــه بــه او اختصــاص یافتــه اســت ویژگیهایــی دارد کــه بــه طــور جزیــی
منتقــدان و نویســندگان در همیــن شــماره بــدان پرداختهانــد .یکــی از ایــن ویژگیهــا نــگاه آیینــی او بــه شــعر
اســت .شــاید یکــی از دالیــل آن ،پــرورش در خانــوادهای مذهبــی اســت .شــاعری کــه در نجــف بــه دنیــا آمــده
اســت و بــا حــال و هــوای ایرانــی آن شــهر بــزرگ شــده اســت؛ بیانــش بــه خدمــت تفکــر شــیعی و عرفانــی درآمده
اســت و زبانــش؛ در شــعر امروز یــن ،مــدرن و پیشــرو.
فرصتــی دســت داد تــا در اوایــل مهرمــاه بــه حضورشــان مشــرف شــویم و ســه ســاعتی را دربــارۀ زندگــی،
تحصیــل ،کار و شــعر بــا او صحبــت کنیــم .حاصــل ایــن دیــدار را میتوانیــد در بخــش اختصاصــی م .مؤ یــد
بخوانیــد .یکــی از مصاحب ههــای قدیمــی او بــا مجلــۀ شــعر کــه بــه ســؤالهای میراحمــد میراحســان پاســخ
داده بــود پیــش چشــم داشــتم و آن چــه را خــود بــه تازگــی دیــدم و شــنیدم گزارشــگونه بــدان افــزودم تــا هــم
یــادی از آن مصاحبــه شــده باشــد و هــم احترامــی بــه میراحمــد میراحســان کــه حــق همصحبتــی بــا م .مؤ یــد
دارد .م .مؤ یــد از شــاعران پــرآوازۀ دهــۀ پنجــاه کــه کمتــر در ایــن روزگار خودتبلیغــی  ،رخ نشــان میدهــد .امــا
بــه هــر حــال بــر فرهنگبانــان و شــاعران اســت کــه دیــن خو یــش را بــه ایــن نســل از شــاعران ادا کننــد .نســلی از
شــاعرانی کــه امــروز دهــۀ هفتــم عمــر خــود را ســپری میکننــد.
م .مؤ یــد نــام شــاعرانۀ محمدحســین مهــدوی اســت کــه خــود دوســت داشــته اســت ،در ســایۀ ایــن نــام کــه
َ
نامتعیــن بمانــد .خــود او در مصاحبــه
برگرفتــه از نــام یکــی از دوســتان پــدر بــوده اســت ،در ذهــن هــا گمشــده و
یــادآوری میکنــد کــه مــن رمبو یــی بــودم و گو یــا رمبــو نیــز بــا نامــی دیگــر بــه شــعر دســت مییازیــد تــا نــام شــعری
خــود را بــه دور از نــام حقیقــی محافظــت کنــد.
گفتــم کــه شــعر م .مؤ یــد ســالها پیــش از انقــاب در مجــات ادبــی چــاپ میشــد و همچنــان ناشــناخته
بــه نــام شناســنامهای .او میگو یــد :مشــوق مــن بــرای ادامــۀ حضــور در جامعــۀ ادبــی پــس از انقــاب اســامی،
نهــا بــه تجربیــات شــما نیــاز
عبدالرضــا رضایینیــا بــود کــه گفــت :اکنــون بــا توجــه بــه نــگاه مذهبیتــان جوا 
دارنــد و بدیــن گونــه اســت کــه تــا هــم اکنــون یعنــی  78ســالگی در همــان حــال و هــوای شــاعرانه قــرار دارد.
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آن چــه پیــش روی شــما قــرار دارد شــماره چهاردهــم مجلــۀ چامــه اســت بــا رویکــرد شــعر و داســتان و
گفتوگوهــای ادبــی .در طــی ایــن مــدت ســعی کردیــم در ایــن وانفســای خالقیــت ادبــی بهتریــن آثــار از
شــاعران و نویســندگان دریافــت و بــه ذوق دشوارپســند شــما تقدیــم کنیــم .خوشــبختانه هــر چــه بازتــاب
داشــتیم نشــان از رضایــت خواننــدگان و عالقهمنــدان دارد .بو یــژه در دو شــمارۀ اخیــر کــه بــه صــورت کاغــذی
در کتابفروش ـیهای معتبــر در اختیــار شــما قــرار گرفــت.
در ایــن شــماره نیــز تــاش کردیــم بــا دقــت بیشــتری شــعرها و داســتانها را انتخــاب و پیشــکش شــما کنیــم.
دلیــل ایــن وســواس را بایــد از دبیــران بخــش داســتان و شــعر جســت و جــو کــرد .محمدجــواد جزینــی کــه خــود
ســالها در کســوت اســتادی ،شــاگردان متعــددی را در مدرســۀ داســتان پــرورش داده اســت ،پــس از بررســی
داســتانهای رســیده آن را بــرای چــاپ رد یــا تأییــد میکنــد .همچنیــن ضیاءالدیــن خالقــی نیــز در بخــش
شــعر زمــان بــا حوصلــۀ ز یــاد تازهتریــن شــعرها را از شــاعران دریافــت میکنــد .شــعرها بــه شــرطی در صفحــات
شــعر زمــان قــرار میگیــرد کــه پیــش از ایــن چــاپ نشــده باشــد و همیــن امــر کیفیــت شــعرهای عرضــه شــده را
تضمیــن میکنــد.
در ایــن شــماره عــاوه بــر و یــژه نامــۀ م .مؤ یــد گفــت و گویــی مفصــل و خواندنــی بــا عبدالحســین آذرنــگ
ترتیــب دادهایــم کــه از زندگــی در کرمانشــاه و ســپس تحصیــات و فعالیــت در ایــران و اروپــا میگویــد .آذرنــگ
از برجســتهترین ویراســتاران و مترجمــان حــال حاضــر در ایــران اســت کــه ســالها در دایرهالمعــارف اســامی
مدیر یــت دانشــنامه نــگاری را بــه عهــده دارد.
صفحــات شــعر امــروز ،شــعر ســپید نیــز حاصــل تــاش حمیدرضــا اکبــری اســت کــه دسـتچینی از بهتریــن
شــعرهای نســل امــروز و نوآمــدگان عرصــۀ شــعر را برمیگزینــد و در هــر شــماره تقدیــم میکنــد.
بخــش مهــم دیگــر مجلــه ادبــی چامــه شــعرها و داســتانهای ترجمــه شــده اســت .ایــن بخــش بــه صــورت
خودجــوش شــکل گرفــت و بــا اســتقبال خواننــدگان و حضــور موســی بیــدج در بخــش شــعر عربــی و مســعود
غفــوری در بخــش شــعر انگلیســیز بــان ،ســامان بهتــری خواهــد یافــت.
شــمارۀ بعــد را بــه دکتــر جــال خالقــی مطلــق اختصــاص دادهایــم و امیــدوارم کــه بتوانیــم از تجربیــات و دانــش
ایشــان در حــوزۀ شــاهنامهپژوهی بهرهمنــد شــویم .ایشــان سالهاســت کــه در آلمــان زندگــی میکنــد و دل
در گــرو فرهنــگ و ادب ایــران دارد.
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مشت بیفشار
آرام گرفتۀ
ِ
بود نیامدنت
تپش ِ
گنجشک
زندانی من ست
ِ
مشت بیفشار
آرام گرفتۀ
ِ
تپش بودِ  یامدنت
گنجشک
زندانی من ست
ِ
گذشت سالیان
آبشار
ِ
فروریزان
چقدر بماند!؟
شار شار
وفای سگ شب زنده دار
به خواب نمی رود ایستگاه
خستگی!؟
دلبر  و جگر خراش
گلبرگ و تیغ
زندانی من ست
ِ
عطر برون و سوز درون
در این محاق طوالنی
جهانم! جهان

خوشه چینم!

گذشت سالیان
آبشار
ِ
فروریزان
چقدر بماند!؟
شار شار
وفای سگ شب زنده دار
به خواب نمی رود ایستگاه خستگی!؟
دلبر و جگر خراش
گلبرگ و تیغ
زندانی من ست
ِ
عطر برون و سوز درون
در این محاق طوالنی
جهانم! جهان
خوشه چینم! خوشه چین
بن ناپیدای درخت روشنی
پیداست
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جامۀ شکیب
می پوشد
| م .مؤید

همینکه مادر می گفت
میروی!؟ برو
بیا در صداش
می آمد
این گربۀ خانه زادی
زعفران خدادادی
با بوی خوش
ِ
اگر اندوه نبود
آبشار گمنامم در آغوشم بود
ایستاجانم سنگ می سرود
سرشت رسواگر مهتاب
گرچه خا کستریست
کسی خواهد رسید
خواهد پرسید
زایی گندم زار
زر ِ
طعم نان ربوده است
یا دهان

نه! نه!
ماندگار فشار
پایش
ِ
زندانی گنجشکم نموده است
آری! آری!
این زشت
این اندوه زا
این عجوزۀ بی خلخال
این گریه ناتوانی
تپش نیامدنت
از بود ِ
لبخند می نوشد
خوشه چین

م .مؤید
1399/6/19
الهیجان

پاره پذیر نبوده است؟
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داستان

زیر نظــر مح ّمدجــواد جزینی
عروســک :شــهناز کاملی
مصدر جعلی :ســارا خســروی
کافرتپــه :بهــاره حجتی
ســنگ انســانیت :حدیث سلحشــور
قطار بــی او رفت :ســاحل رحیمیپور
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تنهــا حــرف لواشــکچی ســکوت بــود.
عقبعقــب میرفــت و پســر را زیــر نظــر گرفتــه
بــود کــه دورتــر از او ،پاهایــش را میکشــید
و خشخــش بــه راه انداختــه بــود .پیــش
چشــمان لواشــکچی ســتارهها شــره کــرده
بودنــد و از آســمان میریختنــد .بایــد چشــم
چپــش را بیشــتر بــاز میکــرد و چشــم راســتش
را بیشــتر کــور .پلــک راســتش بــه تپــش افتــاده
بــود و میلرزیــد.
ساحل رحیمیپور
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عروسک
| شهناز کامیل

صــدای جیغــش بــه هــوا میــرود  ،بــاز از خــود بــی خــود هــم نداشــتم .بدجــور شــور میزنــد .نکنــد نتوانــم .
مثــل دفعــه ی پیــش کــه بــه مــادر مســعود قــول دادم
مــی شــوم .مثــل ســوت خمپــاره.
مراقــب بچــه محلــم هســتم.
...سوت ،انفجار و داغ شدن پاهایم .
صــدای ســوت و انفجــار در چنــد قدمــی مــن و
راســت مــی گوینــد عمــر عشــق کوتــاه اســت؟ مســعود از خــود بــی خــودم کــرد.
جبهه  . . . .مســعو د
چشــم هایــم را بــاز کــردم  ،الی غبــار و خــاک مســعود
آن موقع ها اول عاشق جبهه بودم بعد مسعود.
را دیــدم کــه یــک دســتش بــه ســمتم دراز شــده،
حــاال اول نگیــن بعــد نگیــن و بعــد نگیــن .بدجــور کمــک میخواســت .داغــی پایــم را بیخیــال شــدم.
دلــم را بــرده تــوی ایــن چهارســال کــه ســروکله اش بــه ســمتش خز یــدم .دســت انداختــم پشــت ســرش
پیداشــده .موهــای ســیاه ،لــب هــای خنــدان و  .خــاک و خــون روی صورتــش را کنــار زدم و بغلــش
کــردم  .لــب هایــش تــکان خــورد ،آرام و شــمرده.
چشــم هــای بــراق.
رؤ یــا نیســت .رفتــه خانــه ی مــادرش .گفتــه ســاعتی آخرش نفهمیدم چه گفت.
مراقــب نگیــن باشــم.
رؤ یــا کــه رفــت مــن مانــدم و نگیــن .یــک لحظــه هــم

ترســیدم .قبــول میکــردم یــا نــه؟ باالخــره بایــد پــدری عروســکش را از بغلــش جــدا نمــی کنــد  ،عاشــقش
ام از یــک جــا شــروع میشــد .خیــر ســرم بــرای خــودم شــده .پدرســوخته اســمش را گذاشــته بابــا رضــا .
کســی بــودم  .فکــر کــردم کاری نــدارد کــه ،ترســم هــم تقصیــر رؤ یــاس .عروســک پســر برایــش خریــده.
میریــزد  .ترســی کــه بعــد از جبهــه و اولیــن دیــدارم بــا مــی گو یــد دوســت دارد دختــرش بــا بقیــه فرق داشــته
نگیــن چهــل روزه بــه ســراغم آمــد.
باشــد .کــه گفتــه عروســک بایــد حتمــا دختر باشــد؟
تــوی عمــرم انقــدر حــس بــی دســت و پایــی نداشــتم عروســک بــه بغــل مــی آیــد کنــار تختــم  .او مشــتری
 .ولــی چشــمانم هســت  ،هنــوز دارمشــان .کاش دل اســت و مــن مغــازه دار .دمپایــی رؤیــا را پوشــیده .
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کیــف رؤ یــا را از کشــو در آورده و کنــارم روی تخــت هــای کشــو .صورتــش خیــس شــده .صــورت مــن
گذاشــته  .کمربنــد قدیمــی مــن را هــم آورده گذاشــته هــم .چشــم هایــم نمــی خواهنــد کمــک کننــد  ،نمــی
کنــارش  .یــک شــکالت را هــم نمیدانــم از کجــا پیــدا گذارنــد درســت ببینــم .از زبانــم کمــک مــی گیــرم
 .قربــان صدقــه اش مــی روم تــا آرام انگشــتهایش را
کــرده  ،پهلویشــان گذاشــته.
بیــرون بکشــد.
دانــه دانــه همــه را از مــن میخــرد بــا چنــد تکــه کاغــذ
آن روز توانســتم بــه ســمت مســعود بخــزم و االن نگیــن
باطلــه  ،مــن هــم میفروشــم .
خــودش بــه ســمتم مــی آیــد .انگشــت هایــش را در
نگاهــم بــه ســاعت دیــواری مــی افتــد .چــرا رؤ یــا نمــی دهــان گذاشــته و هــق هــق مــی کنــد .مــی آیــد کنــارم
آیــد؟ ا گــر بازیمــان تمــام شــود؟ ا گــر گرســنه اش شــود روی تخــت  .م ـیرود ز یــر مالفــه ام  .انگشــت هــای
چــه؟ بهانــه ی رؤ یــا را بگیــرد؟ نکنــد بــا دمپایــی خیســش را مــی آورد کنــار لبــم ،مــی بوسمشــان .
بزرگــی کــه پایــش کــرده بیافتــد خدایــی نکــرده.
عروســکش بغلــش نیســت دیگــر .آرام شــده.
دو بــاره دلشــوره بــه جانــم افتــاد ،بازیمــان تمــام شــده خداکنــد بــه رؤ یــا چیــزی نگو یــد .مســعود هــم چیــزی
.دارد وســایل را برمیگردانــد تــوی کشــو .بــا تمــام نگفــت ولــی مــادرش را کــه دیــدم از خجالــت آب
قــدرت هلــش مــی دهــد .بــا چشــمانم مراقبش هســتم شــدم.
هنــوز  .کشــو بســته نمــی شــود  .هــل میدهــد .پایــش
یخــورد .مــی خواهــد بیافتــد ،دختــرم بــا چشــم هــای ســیاه و مــژه هــای خیــس تــاب
تــوی دمپایــی ســر م 
نمــی افتــد  .بــاز هــل مــی دهــد .کشــو بســته مــی شــود خــورده اش بــه مــن خیــره شــده  ،چیــزی مــی گویــد
و بــه خــواب مــی رود .ایــن بــار مــی شــنوم (بابایــی
و صــدای جیغــش مــی پیچــد تــوی ســرم.
دوســت دارم) .صورتــم را بــه صورتــش مــی چســبانم
بــه خــودم آمــدم چشــمانم را کــه بــاز مــی کنــم یکــی و بــه ســقف خیــره مــی شــوم.
از دســتهایش بــه ســمتم دراز شــده  ،کمــک مــی
آخرش نفهمیدم مسعود چه گفت.
خواهــد.
دســت دیگــرش کجــاس؟ وای گیــر کــرده الی دنــدان
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مصدر جعلی
| سارا خسروی

برگ ههــای ســوال را دورتــادورش ردیــف
کــرده و وسطشــاننشســته ،تــه خــودکار بیکــش
را میجــود .بایــد ســریعتر تمامشــانکنــد .حــس
میکنــد هــر لحظــه ممکــن اســت ســر و کل ـهی
مالــک پیــدا شــود ،آنوقــت بایــد بنشــیند از اول
تــا آخــر کتــاب را ،برایــش توضیــح دهــد .مثــل
همیشــه ،از وقتــی یــادش میآیــد همینطــور بــود.
درس نمیخوانــد و شــب امتحــان و بــال گردنــش
میشــد .دفتــرش را برم ـیدارد و ورق میزنــد.
عکســی بیــرون میافتــد .آخر یــن عکــس مالــک؛
بــا لبــاس خا کــی رنــگ ،ایســتاده جفــت تانکــی
بــه ظاهــر غنیمتــی .حواســش بــه عــکاس
نیســت .نگاهــش رو بــه باالســت .انــگاری
چیــزی حواســش را پــرت کــرده.
هــرم گرمــا مثــل خیــل عظیــم پشــه کــوری مــی افتد
بــه جانــش .دان ههــای عــرق از الی موهــای بلنــد
یســرد روی شــقیقهها و روی گــردن
و ســیاهش م 
و بعــد میچســبد بــه یق ـهی بلــوز نیــم آســتینش.
بافتــه م ـوی ژولیــدهی درهــم گــره خــورده را بــاز
میکنــد .موهــای چســبیده بــه گــردن را بــاال
میبــرد .چشـمها را مــی بنــدد و در ذهنــش تکــرار
میکنــد :مصــدر جعلــی یعنــی صفــت یــا اســم
بــه اضاف ـهی (ی ،دال ،نــون) مثــل رقصیــدن...
رقصیــدن!...
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بــا برگ ـهای خــودش را بــاد میزنــد .عــرق
گردنــش خشــک و خنــک میشــود و احســاس
خوشــایندی تــه دلــش میخــزد .کمــرش را بــه
چــپ و راســت میچرخانــد و بلندتــرمیخوانــد:
رقصیــدن ...رقصیــدن ...پر یــدن ...پر یــدن!...
صــدای مالــک تــوی پلههــا میپیچــد «:اوی...
مهــا! ســی چــه داری قــر میــدی؟ »
چشــم بــاز میکنــد و بــه مالــک کــه پشــت بــه
پنجــرهی بــزرگ پا گــرد ایســتاده خیــره میمانــد.
نــور از شــانههای بار یــک و اســتخوانی مالــک
رد میشــود و میر یــزد تــوی پلــه هــا .چشــم ر یــز
میکنــد تــا صــورت مالــک را بهتــر ببینــد .خــون
ن نقط ـهی ســیاه دلمــه
روی پیشــانی ،دور آ 
بســته و جایجــای لبــاس خاکیرنگــش را لــک
انداختــه .صــدای مالــک بــاز تــوی پل ههــا مــی
یشــنفی؟ »
پیچــد «:وخــی درو وا کــن خــو! نم 
برگهی سوال از دستش رها میشود.
اوی ...با تو ام نه! کری؟خو وخی!صــدای در را نشــنیده .موهایــش را چنــگ
یشــود « :بـ ُـازم حتمــی مهمونــن.
میزنــد و بلنــد م 
نمــی ذارن کــه! مــو فــردا امتحــان ُ
دارمَ ،پ کــی
ُ
درســمو بخونــم؟»
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ُ
پالختــی م ـیدود تــوی حیــاط .داغــی موزایکهــا گــر میزنــد بــه هیکلــش .میپــرد
تــوی راهــرو و بــا حــرص فر یــاد میکشــد « :کیــه؟»
جوابی نمیآید .بلندتر فریاد میکشد «:کیه؟ ...کیه؟»
یســوزد .برمیگــردد تــوی راهــرو و خیــره
صدایــی نمیآیــد .کــف پاهایــش م 
یشــود بــه پا گــرد .مالــک را نمیبینــد .غــر میزنــد« :خــو هیشــکی نــی پشــت در!
م 
مونــه مســخره کــردی؟ »
برمیگــردد تــوی هــال .هــوای هــال دم کــرده و ســنگین اســت و بــوی ســیر و گشــنیز
ســرخ شــده مــی تپــد تــوی ســینه اش .صــدای ننــه را میــان جلــز و ولزهــای ماهیهـا
میشــنود« :ننــه مهــا ،بــا کــی حــرف مــی زنــی؟»
ُ
ز یــر لــب غــر میزنــد ":بــا هیشــکی! بــا کــی حــرف بزنــم؟ اصــا کــی هــس کــه مــو
ُ
ســیش حــرف بزنــم!"و مینشــیند وســط برگههــا .دســت میکنــد تــوی یقــهاش و
کیسـهی کوچــک گلگلــی کــه ازخــرده پارچ ههــای چــادر ننــه دوختــه را درمـیآورد.
نــخ کیســه را شــل میکنــد و از تو یــشَ ،مرمــی کوچکــی درم ـیآورد .مرمــی طالی ـی
کــه ســر تیــزش لــه شــده را کــف دســتش مشــت میکنــد و بعــد روی برگههــا ِفــر
میدهــد .مرمــی میچرخــد .میچرخــد و میرقصــد انــگار کــه هرگــز دلــش
نمیخواهــد بایســتد؛ چنــان میچرخــد گو یــی زندگ ـیای مانــع ایســتادنش باشــد.
زیر لب میگوید« :رقصیدن ...چرخیدن ...پریدن  ...بریدن»!...
مرمــی تــار میشــود .بغضــش را میبلعــد و چشــمانش را پــاک میکنــد .بــه عکــس
روی تاقچــه خیــره میشــود .مالــک دشداش ـهی ســفید پــدر را پوشــیده و دســت
انداختــه گــردن پــدر .همقــد پــدر اســت .ز یــر لــب میگو یــد« :مــو هنــو قــد ننــه
ُ
نشــدم ».و شس ـتاش را انتهــای ســبابه مــی گــذارد « :ئــی قــده دیگــه مونــده!»
یــادش میافتــد بــه آنروز کــه بــا مشــت کوفــت تــو کمــر مالــک و گفــت « :تــو فقــط
درازتــری امــا مــو از تــو بزرگتـ ُـرم ».و مالــک خندیــده بــود « :هــا خــو ...فقــط ســه
دقیقــهُ ...
ببینــم تــا ســه دقیقــه دیگــه همقــد مــو میشــی؟»
و او دهــن کجــی کــرده بــود و جوابــش داده بــود « :هــا ...امــا هرچــی بگــی بــازوم مــو
بزرگتـ ُـرم ».و مالــک بــاز بــی خیــال گفتــه بــود کــه « :آره ...خــو ...تــو دختــری .اگــه
ً
پســر بــودی حتمــا از مــو بزرگتــر بــودی».
دلــش میگیــرد .میدانــد از مالــک کوچکتــر اســت .میچرخــد و چشــم بــه پا گــرد
مـیدوزد .آنجــا کــه همیشــه مالــک مینشســت؛ روی پلـهی اول .بــا همــان هیــکل
نحیــف و انــدک خمیــدهاش.
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مرمــی را پــرت میکنــد ســمت پاگــرد .مرمــی خــورد تــوی دیــوار و نقط ـهای از
گــچ دیــوار را میکنـ ُـد .میگو یــد ":خــودت درس نخونــدی حــاال نم ـیذاری مــو
ُ
بخونــم؟ ســی چــه ولــم نمیکنــی؟ ســی چــه دس از سـ ُـرم ور نم ـیداری؟"
پیشــانی مالــک ،همانجــا کــه ســوراخ شــده و خــون دلمــه بســته را نــگاه میکنــد.
چشــمانش بــاز تــار میبینــد.
 تو باز داری سی خودت حرف میزنی مهال؟نــگاه تــارش را میچرخانــد رو بــه آشــپزخانه .ننــه تــو آســتانهی در آهنــی ایســتاده.
حشــوهای ســرخ شــده چســبیده بــه قاشــق چو بــی تــوی دســتش .عــرق
پیشــانیاش را بــا پت ـهی شــله میگیــرد «:ســی چــه گر یــه مــی کنــی ننــه؟»
ُ
مهال نگاهش را میدزدد .زیر لب میگوید« :نمیذاره درس بخونم».
ننه تکیه میدهد به درگاهُ :
«بازم مالک؟ »
مهــا بــه کاغذهــا ور م ـیرود .کالفــه برگههــا را ز یــر و رو میکنــد و میگویــد:
«نــه ...همی...ئــی چیــا ...ایــی جلــز و ولــز کردنــا تــو!»
ننه آهی میکشد و میگوید « :ها ...ترسیدی؟»
مهــا ســر بلنــد نمیکنــد .ننــه خیــره میشــود بــه عکــس روی تاقچــه .آب
بین ـیاش را بــا بــال شــله میگیــرد .میگو یــد« :جفــت آدم خــو جفــت میخــواد
ننــه ...نتــرس!»
مهــا نــم چشــمانش را بــا پشــت دســت پــاک میکنــد .ز یــر لــب میگویــد«:
جفــت کــه تــرس نــداره! »
ننــه بــاز آهــی میکشــد و بیحــرف میچپــد تــوی آشــپزخانه .مهــا چشــم
یهــا گرفتــه و خــودش را بــاال
مــی دوزد بــه پا گــرد .مالــک دســتش را بــهّ طارم 
شهــای تنکــش ،ســنش را
میکشــد .قــدش انــگار بلندتــر شــده و دول تــر .ری 
بیشــتر نشــان میدهــد .مهــا کیس ـهی گلگلــی را بــه طرفــش دراز میکنــد« :مــو
یخــوام!»
اینــو نم 
مالــک رو میگردانــد .مهــا مدتــی طوالنــی نگاهــش میکنــد .آنــگاه بلنــد
میشــود و م ـیرود ســمت پا گــرد.
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شــمارۀ پانزدهــم مجلــۀ چامــه( دی و بهمــن  )1399ادای احــرام دوســتان و شــاگردان بــه
دکــر جــال خالقــی مطلــق اســت .از خواننــدگان عالقهمنــد بــه شــخصیت علمــی ایــن
اســتاد و شــاهنامهپژوه برجســتۀ ایرانــی ســاکن آلمــان در خواســت میکنیــم ،جســتارها،
خاطــرات و تصاویــر گروهــی بــا ایشــان را در صــورت تمایــل بــه نشــانی زیــر بفرســتند:
g m a i l . c o m
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َ
هما
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