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ادامه داردتخته   سياه   طنز بايگانيشادروان

»رض��ا گنج��ه ای« )ب��ا نام های 
مهن��دس  باباش��مل،  مس��تعار 
 اقتصاد، ُدنب المهندسین(، فرزند 
میرزاعلینقی )نماینده آزادی خواه 
مجلس در دوره مش��روطه(، سال 
محل��ه  در  1290 خورش��یدی 
شش��گالن تبریز متولد ش��د. در 
مدرس��ه حکمت تبریز تحصیل کرد. در س��ال 1۳0۵ به 
ته��ران عزیمت کرد و به مدرس��ه صنعت��ی ایران-آلمان 
وارد شد و در س��ال 1۳09 از س��وی وزارت طرق و شوارح 
)وزارت راه( برای ادامه تحصیل در رشته مهندسی ماشین 
به پلی تکنیک زوریخ اعزام ش��د. پس از بازگشت به ایران 
)1۳16( ابتدا به استخدام راه آهن درآمد. در سال های بعد 
در دانشکده فنی دانشگاه تهران، رتبه دانشیاری، استادی و 
سپس ریاست دانشکده فنی داشت. در دوره ای به ریاست 
راه آهن و سپس معاونت وزارت پست و تلگراف رسید. در 
سال 1۳۳۴ در کابینه حسین عال به وزارت صنایع و معادن 
انتخاب ش��د و یک سال در آن س��مت بود، اما آنچه سبب 
شهرت و ترقی بیشتر او ش��د مدیریت نشریه »باباشمل« 

طی دو دوره انتشار )1۳2۴-1۳22 و 1۳26( بود. 
گنجه ای پ��س از واقع��ه 17 آذر 1۳21 )تظاهرات مردم 
به خاطر قحطی نان( که منجر به س��قوط قوام السلطنه 
ش��د و به تش��ویق حاج اس��ماعیل امیرخیزی، روزنامه 
)هفتگی( »باباش��مل« )به معنای لوطی و داش مشدی( 
را راه انداخت که اغلب پنجشنبه ها منتش��ر می شد. او و 
یاران تحریریه اش، نظیر ابراهیم صهبا )ابرام س��رپا، شیخ 
سرنا(، رهی معیری )زاغچه و شیطونک(، گلچین معانی 
)بچه مکتبی(، سعید فزونی )مهندس الشعرا(، اسماعیل 
پوروال��ی، حس��ن قائمی��ان، اردبیل��ی، به��رام داوری 
)کارتونیست جلد( و...، در نگارش روزنامه، لهجه تهرانی 
را انتخاب کردند، یعنی زبان عامیانه شکسته یا غیرکتابی. 
سرمقاله های گنجه ای با عنوان »درددل های باباشمل« در 
هر شماره درج می شد که در نگارش آن ها، گوشه چشمی 
ب��ه مق��االت جلی��ل محمدقل��ی زاده )مدی��ر روزنامه 
مالنصرالدی��ن( و »چرند و پرند« دهخدا )دخو( داش��ت.  
زبان و شیوه بیان مقاالت باباشمل، به شکل ساده، عوام فهم 
و محاوره بود و همین ویژگی ها، از عوامل نفوذ این نشریه 
در میان توده های مردم شده بود. به گفته جالل آل احمد، 
»زبان باباش��مل نجیب و ش��وخی های آن با نزاکت تر و 
روحانی تر از دیگر نشریات فکاهی بود و از رکاکت و ابتذال 

هم، چیزی در آن به چشم نمی خورد.«
اگرچه باباش��مل در دوره ای وقفه انتش��ار داش��ت )مهر 

1۳2۴ تا مرداد 1۳26، به علت س��فر گنج��ه ای به اروپا( 
اما این نشریه، آینه تمام نمای اوضاع سیاسی و اجتماعی 
پس از شهریور 1۳20 بود. درس��ت زمانی که ایران یکی 
از بحرانی تری��ن دوره های خود را به لح��اظ نفوذ بیگانه، 
قحطی، رواج بیماری و... می گذران��د، گنجه ای در قالب 
طن��ز، هی��ات حاکم��ه ای��ران را در آن دوره مضحکه و 
رسوای عالم کرد. همین ش��دت پرداختن به سوژه  رجال 
سیاس��ی، بعدها نقطه ضعف او ش��د. در سرمقاله آخرین 
شماره نوشت که طی این چندس��ال، تنها اندوخته اش از 
فعالیت مطبوعاتی »کینه دش��منان و رنجش دوستان« 
بوده و دیگر »صبر و توانایی« اش به سر آمده است. انتشار 
باباشمل، تحولی در طنز سیاس��ی بود، اما تاریخ گواهی 
می دهد که گنجه ای از آن به عنوان اهرمی برای رسیدن 
به وکالت و وزارت اس��تفاده کرد. او با هم��ه انتقاداتی که 
در باباش��مل از مجلس و دولت می ک��رد، باالخره قبای 
وزارت بر تن کرد. صهبا در خاطراتش می نویس��د: »وزرا 
و وکال از باباش��مل خیلی حس��اب می بردن��د و اغلب به 
دفت��رش می آمدن��د و گاهی هم ب��رای همدیگ��ر مایه 
می آمدند... بع��د از وزارتش دیگر روزنامه تعطیل ش��د. 
همه می گفتند درددلش کهنه ش��ده است و خودش هم 
دیگر نمی توانس��ت ادامه بدهد.« هرچند مهندس رضا 
گنجه ای تنها روزنامه نگاری نبود که از ای��ن راه رفت، اما 
ش��اید در میان طنزپردازان ایران، او تنها کسی باشد که 
به چنین جایگاهی رسید و البته پس از آن، دیگر به عالم 
طنز و مطبوعات بازنگشت. واپسین سال های زندگی او در 
سوییس گذشت و سرانجام در 1۵ شهریور 1۳7۴ در ژنو 

رخ در نقاب خاک کشید.
برشی از یک سرمقاله گنجه ای با عنوان »شیربرنج« چنین 
است: »یکی به کور مادرزاد گفت: هیچ تابه حال شیربرنج 
خورده ای؟ ج��واب داد: نه، اصاًل من نمی دونم ش��یربرنج 
چه شکلیه. گفت: یه چیز سفیده. جواب داد: سفید چیه؟ 
گفت: س��فید، رنگ غازه. جواب داد: غاز چه شکلیه؟ یارو 
انگشت هاش رو راس��ت کرد و نوکاش رو به هم چسبوند 
و مچ دس��تش رو کج کرد، مختصر، دستش رو شکل غاز 
نمود و دس��ت کوره را گرفت و مالید به دس��ت خودش. 
گفت: غاز یه همچو شکلی داره. کوره همین که دستش 
به دس��ت ُگنده و ِزبر یارو خورد، خودش رو عقب کشید 
و گفت: نه جانم! من شیربرنج به این کلفتی نخورده ام... . 
حاال به جون همه تون، اونایی هم که خواستن به ما کور و 
کچل ها، مشروطه و حکومت ملی رو حالی کنن، همین 
کار رو کردن و درست همون قدر ما از مشروطه و آزادی سر 

درآوردیم که اون کوره از شیربرنج...«.

اهاًل و سهاًل، مرحبا!»رضا گنجه ای« که بود و چه کرد
بعد از حمله و کشتار بی رحمانه اخیر اسرائیل در اردن، موشه دایان گفت: »برخالف آنچه می گویند، عده ای از 

اعراب با ما روابط حسنه دارند.«
آقاموشه: اهاًل و سهاًل

ابن ملجم، شمر، ازرق شامی: مرحبا
)آنچه می بینید، تصویر جلد شماره ۳7 روزنامه فکاهی »توفیق« است که 21 آذر 1۳۴7 منتشر شده. در این کارتون که 
از آثار »استودیو توفیق« است، به جنگ شش روزه در سال 1967 اشاره شده؛ نبردی که میان اسرائیل و کشورهای عربی 
مصر، سوریه و اردن رخ داد. موشه دایان )آقاموشه( هم، یکی از مشهورترین فرماندهان نظامی اسرائیل و بعدها سیاست مدار 

اسرائیلی بود که در جنگ شش روزه، وزارت دفاع اسرائیل را بر عهده داشت.(

از شیربرنج تا آزادی!
کس��ی که طن��ز می نویس��د، 
اگ��ر مطالعه نکن��د و آثار طنز 
گوناگ��ون را نخوان��د، ممکن 
اس��ت مدتی با ذوق و قریحه 
بنویسد اما به زودی چنته اش 
کارش  و  می ش��ود  خال��ی 
ب��ه سطحی نویس��ی و تک��رار 
می کش��د. اما مطالعه آثار طنز نیز، با شتاب زدگی 
و س��طحی نگری ج��ور درنمی آی��د. طنزنوی��س، 
نکته س��نج و دقیق اس��ت؛ بنابراین، وقتی مطلب 
طنز می خواند به جزیی��ات و ظرافت های آن توجه 

می کند.
آدم های ش��تاب زده، الگوهای پیش س��اخته ای از 
مفاهیم در ذهن دارند و موق��ع مطالعه طنز، بیش 
از آن ک��ه به مطلب طن��ز و رندی ه��ا و نکته هایش 
توجه کنند، در پی کشف نش��انه های آن الگوهای 

پیش ساخته خودشان هستند.
الگوهای پیش س��اخته عوام، چیزهایی است از این 

قبیل:
٭ کارمندان، مظلوم ترین اقش��ار جامعه هستند و 
مدیران به آن ها ظلم می کنند./ بیشتر کارمندان با 

پارتی استخدام شده اند و اهل کار نیستند.
٭ عروس ها حق دارند که بدون دخالت مادرشوهر 
و به س��لیقه خودش��ان زندگی کنند./ مادرها حق 
دارند که ب��ر زندگی فرزندش��ان نظ��ارت کنند و 
جل��وی اس��راف کاری و ریخت وپ��اش عروس ها را 

بگیرند.
٭ در کش��ورهای غربی همه چیز آزاد اس��ت و کار 
و درآمد فراوان اس��ت و در جهان س��وم چیزی جز 
بی��کاری و اختناق و اس��تبداد نیس��ت./ در غرب، 
مردم در انواع مفاسد و پلیدی گرفتارند و خیلی ها 
کنار خیاب��ان و زیرپ��ل می خوابند و در کش��ور ما 
همه چیز خوب است و همه جا سرشار از مهربانی و 

معنویت و ارزانی و فراوانی است.
٭ جوان ها تفریح و س��رگرمی ندارند و کسی آن ها 
را درک نمی کند./ جوان ها تن ب��ه کار نمی دهند و 

پرتوقع و سر به هوا شده اند.
٭ ش��اعران و نویس��ندگان و روزنامه ن��گاران، دو 
دس��ته اند؛ یا طرفدار حکومت اند و از انواع امتیازات 
اس��تفاده می کنند، یا مخالف و مبارزند و کارش��ان 
سانسور می شود/. شاعران و نویسندگان باید با همه 
سیاس��ت ها و عملکردهای مسئوالن موافق باشند و 

اگر انتقاد کردند، آب به آسیاب دشمن ریخته اند.

الگوهای دوگان��ه ای از این قبیل، بی پایان اس��ت و 
خودتان می توانید صدها نمونه دیگر به این فهرست 
بیفزایی��د. به ه��ر حال، اص��ل حرف این اس��ت که 
خوانندگان ش��تاب زده وقتی مطلبی را می خوانند، 
دنبال کش��ف اندیش��ه و محتوای مطلب نیستند، 
بلکه می خواهند ببینند در آن مطلب کدام یک از این 
الگوهای پیش س��اخته دوگانه مطرح شده است؛ تا 
اگر موافق فکرشان بود دل ش��ان خنک بشود و اگر 
نبود، آن را کنار بگذارند و بگویند: بروبابا! این هم شد 

طنز؟ معلوم نیست طرف چه کسی را گرفته است!
ای��ن الگوه��ای پیش س��اخته ذهن��ی، حاص��ل 
جزم اندیش��ی اس��ت و موجب تقویت ریش��ه های 
جزم اندیش��ی می ش��ود. دنیایی ذهنی ک��ه در آن 
همه چیز تقسیم بندی ش��ده و خط کشی شده است. 
راست/چپ، س��نتی/ مدرن، متدین/ کافر، طرفدار 
حقوق زنان/ مخال��ف حقوق زنان، طرف��دار آزادی/ 

طرفدار استبداد، امروزی/ قدیمی، من/ دیگری.
این تقابل های دوگانه و جزمی و خط کشی شده هم 
بی پایان اس��ت. کس��ی که ذهنیت خط کشی شده 
و جزمی دارد، موق��ع خواندن مطلب طن��ز، دنبال 
سرنخ ها و نشانه های این خط کشی هاست، تا داوری 

خود را درباره اندیشه نویسنده کامل کند.
ح��اال اگ��ر او طن��ز رندان��ه ای را بخواند ک��ه در آن 
طنزنویس، طرف هیچ یک از ای��ن الگوها را نگرفته و 
هم زمان، کاس��تی ها و تضادهای رفت��اری و گفتاری 
همگان را دست مایه طنز قرار داده، خواننده سطحی، 
یا با نخس��تین نش��انه و اش��اره قضاوت می کند و یا 
س��رگیجه می گیرد و مطلب را کنار می گ��ذارد و به 
س��راغ مطالب و طنزنویس��انی می رود ک��ه مانند او 
الگوهای پیش ساخته و ذهن خط کشی شده دارند و با 
سهل انگاری همه چیز را تقسیم بندی دوگانه می کنند 

و خودشان طرفدار یکی از طرف های دعوا می شوند.

طنز و ذهن های خط کشی شده

انجمن هاي ادبي از قديم االيام رس�مي به اس�م 
»مطروحه« داشته اند. غالبا بزرگ تر محفل، يك 
بيت شعر را به عنوان »مطروحه« مطرح مي كرده 
و از شاعران حاضر در صحنه مي خواسته كه در 
همان وزن و با همان رديف و قافيه، شعر بگويند 
و در جلس�ه آينده بخوانندش. يك جور مش�ِق 
شاعري بوده و تمريني براي بهتر سرودن. ما هم 
در س�تون »طنز مطروحه«، بيتي از يك ش�اعر 
بزرگ را براي رفقاي ش�اعرمان مي فرستيم و از 
آن ها مي خواهيم كه از يك بيت تا چند بيت، بر 
همان سبك و سياق بگويند؛ منتها طنزپردازانه.

سعدي -عليه الرحمه-:
هرکسی را نتوان گفت که صاحب نظر است

عشق بازی دگر و نفس پرستی دگر است

عبداهلل مقدمی:
غیر راننده که در تاکسی اش مستقر است

هرکسی را نتوان گفت که صاحب نظر است

حميد اسماعيلی:
هرکه تشویق کند تا من و تو ما بشویم

البد از لذت تنهایی ما بی خبر است

جواد زهتاب:
گره ها باز شود با زر، اما اغلب

ژِن خوب، ای پسرم، کارگشاتر ز زر است

سعيد طاليی:
هركه دارد پر و پاچه، نه لزوما گاو است

هركه بر روي دوپا بود، نه حتما بشر است

راشد انصاری:
تا رِخ سکه ببیند، چه غریبانه، مدام

بین این کنگره ها شاعِر ما در به در است!

مهران حسينی:
گرچه او را نتوان گفت که صاحب نظر است

انتشارات زد و صاحب چندین اثر است

محسن طاهری:
»آسمان بار امانت نتوانست کشید«

واقعا آدم بیکار، چرا کولبر است؟!

عبدالرضا قيصری:
همه پرسشم از حضرت سعدی این است

که چرا هرکه رود در »دل« شاعر، »جگر« است!

علی تقی زاده:
هرکسی را نتوان گفت که صاحب نظر است

صاحب فکر همان است که ارباب زر است

مسلم حسن شاهی:
نظر اغلب صاحب نظران هم این است
این که انسان بتواند َو ندزدد هنر است

نظر اغلب صاحب نظران!

اسماعيل   اميني

عمادالدين  قرشي

)به مناس�بِت چهاردهم فوريه، روز »ولنتاين« 
ي�ا روز عش�اق، ک�ه اصال م�ا خودم�ان پنجم 
اسفند و »سپندارمذگان« و روز عشق ايرانی و 
بزرگداش�ت زن و زمين را داريم، و در مدِح آن 

»بانو«     فرمايد:(

پریشب رفته و مانده است با من بوی بارانش
پریشب، شهر تر شد؛ هم خیابان، هم بیابانش

بیابان را سراسر غرِق باران دیدم و گفتم:
»بیابانش که این باشد، چه باشد پس خیابانش؟!

تو گویی شهر دارد دوِش آِب سرد می گیرد
و دستی می کشد کیسه به سرتاپای میدانش

ِک باران! کاش امشب چرک برگیری اال دالاّ
ز انداِم در و دیوار و بولوار و اتوبانش«

و باران آمد، اما شهر از این بهتر نشد وضعش
که باید دست کم قرنی بخیسانند در وانش!...

پس از باران، خیابان های چرکین شهر را گشتم
مگر بینم که دارد روزنی دیواِر زندانش

نه روزن، بلکه در؛ آری، دری دارد که می دانم
که باران پیش از این ها مدتی بوده است دربانش

که پشتش خانه ای، گل خانه ای؛ در بوی ُگل ها گم
و »بانو«یی که ناپیداست بیِن شصت گلدانش

چه بانویی؟ قَدرُقدرت، قوی شوکت، قمرطلعت
که گر رخصت دهد، روزی َروم شخصًا به قربانش

چه بانویی؟ همان بانو که در این خانه، حاکم اوست
چه ملکی می شود ملکی که این بانوست سلطانش!

حدوداً اکثِر شب ها خوشم با مدِح آن بانو
که چرِخ گوشت می چرخد مکراّر تحِت فرمانش

ز صدِر آشپزخانه، چنان برمی کشد فریاد
که هاِل خانه، مخفی می شود در پشِت داالنش

خوشا آن دم که شوِق پخت وپز دارد به دل، آنک
برای شعله های گاز، آرد آتش از جانش
ً شکم باشم، اگر او آشپز باشد ِسزد ُکالاّ

که دارد مزاّه دیگر، غذای دیِگ جوشانش
پر از شوق است صبحم گر حدوداً چاِر بعدازظهر

به لطِف او نشینم نیم ساعت بر سِر خوانش
ِت محض است غذای سفره او هرچه باشد لذاّ

که توفیری ندارد تخمِ  مرغ و مرِغ بریانش
زهی طبِع بلنِد او! که گر روزی به چنگ آرد

ُکند »سیمرغ« را با مغِز گردو در فسنجانش!
فدای ترش و شور و تلخ و شیرینش! که می دانم

تمام مزاّه ها خوش مزاّه شد با طعِم دستانش
ز دستانش چه گویم؟ دسته ُگل در آستین دارد

الهی چشِم ُگلچین دور بادا از گلستانش!
چه خوش اقبال و خوش بخت اند و سرخوش، دست کش هایی
که می گیرند دستش را، چنان که نیست امکانش!

برای شست وشوی ظرف ها شوری دگر دارد
انش نظافت، کشتی و او، ناخدا و سینک، سکاّ

چنان بشقاب و دیس و قاشق و چنگال می سابد
ار و فلزکاری، شود اسکاچ، سوهانش! که نجاّ

یقین دارم که بعد از شست وشو با ذراّه بین آید
مبادا لکه ریزی بماند روی فنجانش

خوشا فنجاِن چای قندپهلویش، که جای قند
لبالب می شود هر روز از لبخند، قندانش

مرتاّب کیست؟ او؛ آن سان که مانندش نمی یابی
م کیست؟ او؛ آن گونه که کس نیست هم سانش منظاّ

چنان دارد شعف در موسِم خانه تکانی که
ببینی موقِع جاروکشیدن ها غزل خوانش

غزل، بی روی او لطفی ندارد، گرچه از شیراز
قصیده نیز، هرچند آورند از شهِر شروانش
تمام ُحسن ها جمع است در او، حباّذا!... اما

دریغا، حسرتا، دردا، از آن یک دانه نقصانش!
که او راضی به وصلت با چنین یک القبا شاعر-
نخواهد شد، دهم سوگند اگر حتی به قرآنش!

و تازه، گیرم او یک هو شود راضی، چه حاصل؟ چون
یقینًا بعد از آن، باید شود اقناع مامانش

ولی البته از تقدیر هم گویا گریزی نیست
که بانویی چنین اصرار دارد روی خسرانش!
همین بانو که می خواهم برایش تندرستی را

اگرچه نادرست است این همه ناِز فراوانش
حدوداً بعضی از شب ها خوشم با مدِح این بانو
که می کوشم نگیرد دسِت َهجَوم را گریبانش!

قصیده عشقیه

در مدِح آن بانو...!

در همين زمينه

مجتبي احمدي

رفقای همراه، سالم.
ده هفته اس��ت که صفح��ه »غیر قاب��ل اعتماد« را 
در روزنام��ه راه انداخته ای��م تا »طنز« بنویس��یم 
و »طن��ز« بخوانی��م. رفقای ش��اعر و نویس��نده و 
طنزپردازمان هم، در ای��ن چند هفته همراهی مان 
کرده اند و آثارش��ان را ب��رای چاپ و انتش��ار به ما 
س��پرده اند. گفتیم خوب اس��ت این فراخوان طور 
را در گوش��ه صفحه بیاوری��م و بگویی��م اگر رفیِق 
دست به قلِم طنزنویس��ی در گوش��ه ای از این مرِز 
پرگهر و خاِک پرش��کر داریم و از او بی خبریم، قدِم 
قلمش روی چش��م ما و صفحه طنِز پنجشنبه های 
»اعتماد«. ش��ما می توانید ش��عر طن��ز، نثر طنز، 
داس��تان طن��ز، کارت��ون و کاریکاتور، ی��ا هر چیز 
دیگری از این دس��ت را، برای انتشار در »غیر قابل 

اعتماد«، به یکی از نشانی های زیر بفرستید:
tanz.etemaad@gmail.com  :ايميل

@mojtabahmadi :تلگرام

فراخوان طور!
فراخوان

طرح/ محمدصالح رزم حسينيهاشورها

توضيح: در اس�اطير يونان، 
»كائوس« به معناي آشوب، 
آش�فتگي  هرج وم�رج  و 
اس�ت. ش�ايد ه�م معناي 
كامال  متفاوت�ي دارد! به هر 
حال چه فرقي مي كند؟! به 
قول حافظ: زيركي را گفتم 

اين احوال بين، خنديد و هيچي نگفت!
  

آنچه گذشت: سهراب جان فلک زده داشت از این تعریف 
می کرد که از س��رش دود بلند مي ش��د! حرفش به اینجا 
رسیده بود که چندوقتي اوضاع عادي بود، اما هربار كه به 
فكر بهروز مي افتاد باز دود از كله اش بر مي خاس��ت. حاال 

ادامه داستان:
اگر در کوچه و خیابان بودم یا س��ر میدان ش��هر نشسته 
بودم به سیگارفروشی، از نگاه های مات و مبهوت جماعت 
به خودم، گوشی می آمد به دستم. با عجله می رفتم و آب 
بر سر می ریختم. اگر در قهوه خانه کل غریب بودم و دود از 
سرم بلند می شد، خود کل غریب یا شاگردش، یکی شان 

یک پارچ آب می ریخت روی سرم، تمام می شد.
به اصرار ماه��ون رفتم دکتر. دکترها بع��د از کلی معاینه 

می گفتند: علتش نامعلوم است! 
به گمانم این جوری تمام مردم شهر فهمیدند که من چه 
مرضی گرفت��ه ام. باالخره یک دکتر روان ش��ناس گفت: 

مریضی تان از زور فکر و خیال است.
ماهون گفت: این را که خودمان هم می دانیم.

دکتر با بی اعتنایی، طوطی وار بنا کرد به توصیه هایی که 
همه بلدند؛ نیمه پ��ر لیوان را ببین. صبح ه��ا ورزش کن، 
شب ها نرمش کن. صبحانه را مفصل بخور، شیر و عسل 
و نیمرو. شب ها شام کم بخور. به همه لبخند بزن، راحت 
بخواب... ویزیت ش��د این قدر، این قرص ها را از داروخانه 

بگیر. صبح دوتا، شب سه تا.
دست دراز کرد و من با اکراه پول ویزیت را دادم.

... بگذریم. به هر حال از دست دکترها هیچ کاری برنیامد.
)... سهراب جان و همسرش تحت فشارهای شدید زندگی 
تصمیم می گیرند که به بهروز کامی��اب قاچاقی نامه ای 
بنویس��ند و از او که دوس��ت و هم کالس دوره دبستان و 
دبیرس��تان س��هراب جان فلک زده بوده، کمک بگیرند و 

حداقل راه چاره ای بجویند و بعد...(.
چقدر مسخره بود که نماینده اهریمنی، به جای ضحاک و 
اسفندیار، بهروز بی بو و بی خاصیت باشد و نماینده اهورایی 

هم من باشم، یکی از بهروز بی خاصیت تر!
به زنم گفتم: برو قلم و کاغذ بیاور. هرچه گفتم بنویس.

فوراً قلم و کاغذ آورد. با کمک همدیگر نامه پرسوز و گدازی 
خطاب ب��ه بهروز نوش��تیم. مطالبی احساس��اتی درباره 
دوستی های فراموش نشدنی دوران کودکی و نوجوانی و از 

خاطرات مشترک مان نوشتم.
حتی به پیش��نهاد ماه��ون تصوی��ر قلب تیرخ��ورده و 
خون چکانی را کش��یدم. زیر آن حروف اول اس��م خودم 
و به��روز را نوش��تم )S-B( و بع��د، از ارزش رفاق��ت و از 
مهربانی های بهروز زی��اد نوش��تم. او را در جوانمردی به 

پوریای ولی و به جهان پهلوان تختی تشبیه کردم.
ماهون کمی فکر کرد و گفت: اسم تختی را ننویسی بهتر 
است. نه که مثل پدرم سیاسی بوده، ممکن است ساواک 

دردسر درست کند.
اسم تختی را خط زدم. نوشتم شعبان بی مخ! دیدم صفت 

جوانمردی به این یکی خیلی نمی چسبد.
ماهون گفت: این را هم خط بزن، چون دروغ است.

گفتم: کل نامه دروغ است. بهروز کجا و جوانمردی؟ بهروز 
کجا و مهربانی؟ حاال که همه چیز دروغ است، بگذار ما هم 

غرق بشویم.
زنم قلم به دس��ت گرفت، گفت: ممکن است خیال کند 
داری مسخره اش می کنی که با شعبان بی مخ مقایسه اش 

کرده ای!
ماهون، شعبان بی مخ را خط زد و به جای آن، اسم یکی از 
دکترهای جوانمرد همشهری مان را نوشت که فقیر فقرا 
را مجانی معاینه می کرد و حتی پول دارو درمان ش��ان را 

خودش می پرداخت.
زنم نامه را چندبار پاک نویس ک��رد و بعد به طریق خاص 
خودش آش��تی کرد. چای دم ک��رد. مهت��اب را صدا زد. 
همه مان کیک یزدی و چ��ای خوردیم. پفک نمکی میان 
بش��قاب ریختیم و کریچ کریچ جویدیم. صدای جویدن 
پفک، موسیقی متن ش��ب خوشحالی و جش��ن ما بود. 
مهتاب دوباره و این بار با لبخند خوابید. من و ماهون، بهروز 
را در نظر می آوردیم و به همدیگر می گفتیم که وقتی نامه 
را بخواند، اش��ک به چش��م می آورد. باالخره او هم انسان 
است. سرآسیمه می دود که دوس��تش را نجات بدهد و از 

این جور مزخرفات احساساتی بی سروته!
فالن ابن فالن! حاال از دس��ت خودم عصبانی می شوم که 
بالنس��بت ش��ما، چه آدم بی عقل و نفهمی بودم، ولی در 
آن شب اگر به همین رشته خیلی باریک خیاالت آویزان 
نمی ش��دیم، هر دونفرمان، م��ن و ماه��ون، از زور فکر و 
ناامیدی می ترکیدیم. بشر است دیگر، هرکه را نگاه کنی 
تا آن آخرین دم، تا آن لحظه ای که مرگ قاطع و بی گذشت 
به س��راغش می آید، در هر ش��رایطی به یک چیزی دل 
می بندد و امیدوار می ش��ود که بعد از این خورشید جور 

دیگری می تابد!
... ماهون می گف��ت که یک ذره پول ب��رای بهروز هیچی 
نیست. دوس��ت خیلی قدیمی تو هم که هست، با پولی 
که به قرضت می دهد، یک رس��توران کوچک با غذاهای 
خانگی، چلوکباب و چلوگوشت و ماهی و قرمه سبزی راه 
می اندازیم. خیلی وقت بودکه غذای درس��ت و حس��ابی 

نخورده ب ودیم. هردو دهان مان آب افتاد.
باز از امیدها و آرزوهامان گفتیم؛ یک خانه جادار می خریم، 

به سر و وضع مهتاب می رسیم.
... یک تکه ابر سفید آمد و ماه و ستاره ها را در آغوش گرفت 

و گذشت.
بگذریم، به هر حال من، فردای همان ش��ب رفتم س��راغ 
خانه قدیمی بهروز. در آهنی کوچ��ک و زنگ زده خانه را 
چندباری کوبیدم تا باالخره همسرش غرغرکنان در را باز 

کرد.
طبيعتا    ادامه   دارد

کائوس/ 9
نامه با قلب تیرخورده و 

خون چکان

محمدعلی    علومی

غیر قابل


