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ما دوچرخه اي ها، دوري را دوست نداريم. دوست نداريم از شما 
دور بيفتيم؛ به خصوص در اين روزها كه كرونا حالمان را گرفته و 

خانه نشينمان كرده و چاره اي جز صبر و مراقبت از خودمان نداريم، 
بيش تر از هميشه به دل گرمي، احساس آرامش و حتي سرگرمي نياز 

داريم. با خودمان حساب كرديم و ديديم نمي توانيم از پنج شنبه
 22 اسفند 1398 تا پنج شنبه 28 فروردين 1399 از شما دور و بي خبر باشيم. 

اين شد كه فكر كرديم، حاال كه امكان چاپ ويژه نامه هاي نوروزي 
مفصل كاغذي را نداريم، ويژه نامه هايي خواندني و سرگرم كننده 

به صورت الكترونيك برايتان آماده كنيم. ويژه نامه هايي با حال و هواي 
نوروز و بهار، به اميد روزهايي سبز و روشن. 

اين ويژه نامه ها متشكل از مطالب خاطره انگيز و جذاب دوچرخه در 
سال هايي است كه شما نوجوان هاي امروز، مخاطب دوچرخه نبوده ايد 
و نتوانسته ايد آن ها را بخوانيد. براي دوچرخه اي هاي قديمي هم 
كه پر از نوستالژي و خاطره بازي است و ياد روزهاي 

نوجواني.  پس تا پايان تعطيالت نوروزي، مثل قرار 
هميشگي مان در 20سال گذشته ، هرپنج شنبه 

منتظر دوچرخه  باشيد.

هم ركاب شماييم!
در تعطیالت نوروز 1399
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آفتابگردان ها  رازي كه 
مي دانند

براي بعثت حضرت محمدص

مثل گلدان های لب پنجره که از وزیدن نســیم 
بهار از نیمه ی باِز پنجره شــاد می شــوند و تند تند 
در باد تــکان می خورنــد، مثل آفتابــی که روی 
آفتابگردان ها می افتد و آن ها به ســمت او ســر بر 
می گردانند؛ رســم هدایــت او همین قدر محرک 
و همین قدر روشــن اســت. گل هایی که تا همین 
چندروز پیش، از ســرمای زمســتان در خودشان 
متوقف شــده بودند، حاال برگ های تازه می دهند، 

جوانه های ریز می زنند و رشد می کنند.
- انگار بهار یک روزه به شــهر می آید. اما 
همه می دانیم این طور نیست. گل ها پیش از 
رسیدن بهار برای چنین روز هایی آماده بودند.

کســی که بهــار را می بیند نمی گویــد: »بهار 
چه بی خبر شــکفته اســت.« همــه می دانیم در 
سرنوشت بهار این شکوفایی قرار داده شده و برای 
آفتابگردان ها مثل روز روشن اســت که دوباره به 
سمت خورشید ســر می چرخانند. آفتابگردان ها 

از پیــش آگاه شــده اند و بهای ایــن آگاهی را هم 
پرداخته اند. در زمستان روز هاي بسیاري از تماشای 

روی خورشید محروم بوده اند.
- آن چه از پیش بهایــش را پرداخته ایم 
و آن چه برای داشــتنش آماده شده بودیم، 

هیچ وقت از دست نمی رود.
وقتی او می خواهد تو را به مسیری خاص هدایت 
کند، از قبل آگاهت می کند. از قبل نشانه هایی از راه 
را به تو نشان می دهد و تو را برای روز های مهم پیِش 
 رو آماده می کند. آگاهی یک شــبه اتفاق نمی افتد. 
باید برایش بها داد. بهایی مثل راز و نیاز های بی وقفه 
در غار حرا، مثل دیدن تاریکــی و نا آگاهی مردم و 
هم چنان ادامه دادن به دعوت آن ها به ســمت نور، 
مثل تنهایی های پیامبر گونه. و بهایی که برای این 
مســیر پرداخته ای، هیچ وقت از دست نمی رود. تو 
آگاه شده ای و مســیری تازه پیش رویت باز شده 

است.

حضرت محمــد ص پیش تر از این ها آگاه شــده 
بود. از همان زمان هایی که از فراز کوه به جلوه هاي 
آفرینش نگاه می کرد و بــه بزرگی دنیا و خلقت پی 
برده بود، از همان زمان کــه با هرنگاه به اطراف یاد 
خالق جهان افتاده بود، نشانه های آگاهی خودشان 
را نشان داده بودند. سرانجام آن نشانه ی عجیب بر او 
نازل شد. محمد ص خواند بدون این که سواد خواندن 
داشته باشــد و بعد از آن ماجرای عجیب، همه چیز 
از نو شــروع شد. حاال می بایســت با تاریک شده ها 
از معجزه ی نور حرف بزند و آن ها را به روشــنایی 

دعوت کند. 
- مبعوث شدن مثل همان نسیم تازه رسیده 
به گلدان هاســت که بهاری تازه در جانشان 
می آفریند. مبعوث شدن شور تازه ای در جان 
محمد ص ایجاد کرد و بهایی که برای آگاه شدن 

پرداخته بود، به ثمر نشست. 
وقتي مســیر پیِش رویت روشن مي شود، وقتي 

آگاه مي شوي باید چه کار کني، دیگر دل توي دلت 
نیست. انگار تا مسیر را طي نکني و به هدف نرسي 
قلبت در شور و تکاپوست. حاال فکرش را بکن، وقتي 
رسالتي این چنین مهم و بزرگ به محمد ص سپرده 

شد، در قلب نوراني اش چه شور و تکاپویي بود. 
او پیش از این هم دغدغه ي دعوت به نور داشت، 
در زمان مبعوث شــدن نیز این دغدغه را داشته و 
تا لحظه ي آخــر زندگي، از دغدغه اش بر نگشــت. 
سرنوشتي که برایش قرار داده شده بود، سراسر نور 
بود. این رسم هدایت خالقش بود و رسم هدایت او 

همین قدر محرک و همین قدر روشن است.
- حتي خودش هم نور بود. همین که نوري 
یک بار به راهي بتابد، راه دیگر تا ابد روشن 
اســت. او یک بار به دنیا آمد و یک بار زندگي 
کرد، امــا همان یک بار براي روشــن ماندن 
هزار ساله ي راه کافي است. این راز نوراني را 

آفتابگردان ها خوب مي دانند.

خداى بهار، خداى عاشقى است دلم یک اتفاق خوب می خواهــد. اتفاقی که به 
معنای واقعی، یک دفعه ای باشد. بیاید و مرا به خنده 
بیندازد. از آن خنده هایی که سر کالس ریاضی سراغ 
آدم می آید. مثل زمانی که می خواهیم مسئله ها را 
حل کنیم و شــادی در گوشم چیزی می گوید. بعد 
دیگر چیزی از درس نمی فهمم. معلم چشــم غره 
می رود و من و شادی خنده هایمان را در نگاه هایمان 
می ریزیم. دلم می خواهد زندگی چیزی در گوشم 
زمزمه کند و من خنده ام بگیــرد و دیگر چیزی از 

روز های بی حوصله و غمگین به یاد نیاورم.
ولوله ی بهار که به دلــم می افتد، بیش تر هوایی 
می شــوم برای یک اتفاق خوب. آدم همیشــه فکر 
می کند اتفاق هــای خوب با بهار می رســند. مثل 
درخت رو  به روی خانه که یک روز صبح چشــم باز 
می کنی و می بینی برگ های سبز چمنی داده است؛ 
آدم فکر می کند یک صبح بهاری چشــم هایش را 
باز می کند و خودش را بــا چهره ای خندان در آینه 
می بیند. بعد حس می کنــد چیزی ته قلبش تکان 
می خورد و یادش می افتد اتفاقی خوب افتاده است.

بهــار فصــل خوبــی بــرای خیال بافی هــای 
نوجوانانه است. فکرش را بکن، همه چیز در جهان 
دست به دست هم می دهند تا تو رؤیا ببافی، درختان 
شکوفه می دهند، هوا خوِب خوب می شود و عطری 
تازه همه جا را پر می کند، گاهــی باران می گیرد و 
لحظه ای بعد خورشــید رنگین کمان می سازد و در 
تمام این لحظه ها جهان سرشــار از سبزی روشن 

و آفتابی است. 
فقط می ماند چشم هایت را ببندی و شروع کنی 
به بافتن خیال هایت. یکی از زیر، یکی از رو. همیشه 
که قرار نیست لباس گرم روز های سرد زمستان بافته 
شود، همیشه که یکی از زیر، یکی از رو، مخصوص 
قصه ی لباس های زمستانی نیست. گاهی حکایت 
بافتن رؤیا هاست؛ همان هایی که تا آخرین لحظه ی 

بهار ادامه دارند.
خدای بهار، خدای عاشقی است. این همه سبزی 

و سر زندگی، این همه نور و شور، این همه معجزه و 
مهربانی. خلقت دنیایــی این چنین، تنها از خدایی 

عاشق بر می آید.
* * *

دختر 17ساله ای را می شناسم که در بهار بیش تر 
از هر زمان دیگری می نویسد. برای خودش و برای 
تشکر از بهار. بعد نوشته هایش را بلند بلند برای خدا 
می خواند. او مرا یاد قصه های مادربزرگ می اندازد. 
یاد دختر های نوجوان قصه ها که آرزو هایشان را به 
آسمان می گفتند. شاید آرزوی او همین رسیدن بهار 
باشد که هر سال بر آورده می شود. شاید او تصویری 

از نوجوانی خودم باشد.
داســتان پسر 15ســاله ای را شــنیده ام که در 
خیابان های بهار قدم می زند. او فکر می کند رسیدن 
بهار بزرگ ترین اتفاق هر ســال اســت. وقتی قدم 
می زند تمام آرزو هایش را به یاد می آورد و ساعت ها 
آن ها را برای خودش می بافد. بعد احساس می کند 

هر قدمی کــه در خیابان بر مــی دارد قدمی رو به 
رسیدن به آرزو هایش است. او در بهار حالش خوِب 
خوِب خوب است، چون بیش تر از هر زمان دیگری 

به آرزو هایش نزدیک است.
دختر 12ســاله ای را دیده ام که در بهار بیش تر 
از هر زمان دیگری شــعر می خواند. بعد شعر هایی 
را که دوست دارد روی کاغذ های کوچک رنگارنگ 
می نویســد و زنگ های تفریح میــان صفحه های 
کتاب های هم کالسی هایش می گذارد. حتی یک بار 
دل به دریا زد و یکی از آن کاغذ های زیبا را روی میز 
معلم گذاشت. حاال زیبا ترین خاطره ی معلم اش از 
بهار، همان شعر بی چشمداشت است. شاید آن معلم 

تصویری از آینده ی خودم باشد.
* * *

ســهم هر کس پیش بهار محفوظ است. حتی 
کسی که چشــم هایش را می بندد، باز هم بهار او را 
می بیند. برای او می بارد، رنگین کمان می ســازد و 

جوانه های سبز بر درختانش می رویاند. حتی گاهی 
بهار کاغذ رنگی کوچکی وسط کتابش می گذارد که 

شعری زیبا بر آن نوشته شده است.
مــن همــان نوجــوان 17ســاله ام کــه از 
خیال بافی هایم می نویسم و دســت آخر برای خدا 
می خوانم. همان دختر 12ســاله که بهار ، جرئتم 
می شود و شعرم را به دست معلم می رسانم و بی شک 
خوِد خوِد نوجوان 15ســاله ای هستم که احساس 
می کنم در بهار می شود به بر آورده شدن تمام آرزو ها 
امید داشت. منتظرم باران تند شود، منتظرم هوا پر 
از اکسیژن شــود و بوی خوش آن همه جا بپیچد. 
پنجره را باز کنم و یادداشــتم را برای خدا بخوانم و 

بعد تک تک آرزو هایم را به زبان بیاورم. 
شاید این اتفاق همان اتفاق خوبی باشد که دلم 
می خواهد این روز ها بیفتد؛ همان که مرا به خنده 
می اندازد و دیگر چیزی از سختی هایی که پشت سر 

گذاشته ام به یاد نخواهم آورد.

 بهار كاشي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 871، 17 فروردين 1396

 ياسمن رضائيان
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 920، 23 فروردين 1397
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مرا لبخند صدا مى زنى

َو ِلِ ااَلسمآُء الُحسنی َفادُعوُه بِها 
و خــدا را نیکوترین نام هاســت. بدان ها خدا را 

بخوانید.
بخشی از آيه ي 180، سوره ی اعراف

من می توانم تمام مخلوقات جهان را با نام هایی 
که برایشان انتخاب شده اســت صدا بزنم. راستی 
اولین نفری که اســم ها را انتخاب کرد، چه کسی 
بود؟ چه کســی اولین بار موجودات استواری را که 
برگ های ســبز به تن کرده بودند، درخت نامید؟ 
یا همین موجــودات کوچک و لطیف، چه کســی 

اسمشان را برگ گذاشت؟ 
البته این موضوع آن قدر شیرین است که می شود 
ساعت ها به آن فکر کرد، اما یک سؤال آشکارا پشت 
این شیرینی ها باقی می ماند. آیا تمام مخلوقات به 
اسم هایی که برایشان انتخاب شده، خوگرفته اند؟ 
اصاًل خودشــان را با ایــن هویت می شناســند یا 
نام واقعی شــان را مثل یک راز در وجودشــان نگه 

داشته اند؟
باألخــره روزي فرا می رســد کــه همه ی ما 
می خواهیم با نام واقعی   صدایمــان کنند. نامی 
باالتر از آن چه شناسنامه هایمان به ما می دهند؛ 
مثاًل پرنده ها و میزها که هیچ شناسنامه ای ندارند، 
آیا هیچ هویتی ندارند؟ فکر می کنم قضیه به این 
ســادگی نیســت. باید پای نامی واقعی در میان 

باشد.
تو با مــن حرف می زنــی. گاهی مــرا آب صدا 
می زنی و گاهــی منظره. گاهی مــرا خاک خطاب 
می کنی و گاهی لبخند. من با تمام نام هایم آشنایم 
و با این حال هر بار کــه به نامی تازه صدایم می زنی 

شگفت زده می شوم. 
نام واقعی من یک راز اســت. این کــه خودم از 
آن خبر دارم یا نــه، راز دیگری اســت. می گویند 
دانســته هایی در ناخودآگاهمان هست که از آن ها 

كاش  فاصـــله ها   كم تر شود
اِء َما  َراٍت ِفی َجوِّ الَّســمَ یِر ُمَســخَّ اَلَم َیَروا ِالَی الطَّ

یُمِسُکُهنَّ ِاالَّ الُ ِانَّ ِفی َذلَِک َلیاٍت لَِقوٍم یُؤِمُنوَن
آیا به پرندگان ننگریسته اند که در فضای آسمان 
رام شده اند. جز خدا کســی آن ها را نگاه نمی دارد. 
راستی در این قدرت نمایی برای مردمی که ایمان 

می آورند نشانه هایی هست. 
سوره ی نحل، آيه ی 79

یک لحظه احســاس کردم خودم بودم که باال 
رفتم. حس عجیبی بود که در بیداری اتفاق افتاد. 
بارها در خواب دیده ام  که مثل پرنده ای بر جاذبه ی 

زمین غلبه می کنم و باال می روم.
من این پایین نشسته ام و پرنده ها باالی سرم در 
آسمان اند. نزدیک ترین آن ها به من، روی شاخه ی 
درختی نحیف، اما اســتوار نشسته است. کاش این 

لحظه احساس کردم خودم بودم که باال رفتم. به من 
اجازه ی »شــدن« دادی و یک آن در مرز خواب و 

بیداری پرنده شدم.
همیشه به آن موجودات کوچک فکر کرده ام. به 
این که چه طور قانون فیزیــک را نادیده می گیرند و 
باال می روند. آن ها نه به توانایی محض خودشــان 
بلکه با کمک توانایی کسی دیگر باال می روند؛ کسی 
که به من اجازه ی »شدن« داد و من هم یک لحظه 

پرندگی را تجربه کردم.
کاش این فاصله کمی کم تر می شــد. کاش من 
پرنده ای بودم که به تو نزدیک تر می شدم. بی شک 
آن ها می دانند چه طور معجزه در بال هایشان اتفاق 
افتاده است و آن باال می مانند. من هم اگر پرنده بودم 

راز این معجزه را می دانستم.
مرا نه جنگل و نه پنجره، مرا انسان آفریده ای، اما 
پرندگی را در وجودم قرار داده ای. پرنده ای هســت 
در سرم که آواز می خواند و شــوق رهایی اش را در 

خواب هایم می ریزد. 
پرنده ای که از تو با من حرف می زند و هر زمانی 
آرزو می کنــم کاش کمــی فاصله کم تر می شــد، 
در گوشــم می خوانَد هیچ فاصله ای نیست. کاش 

پرنده های درونم بیش تر آواز بخوانند.

فاصله کمی کم تر می شد.
گاهــی از خــودم می پرســم اگر مرا انســان 
نمی آفریدی، چه مخلوق دیگری می شدم؟ جنگل؟ 
رنگین کمان؟ خیابانی پر از خانه های زیبا و شاد؟ و 
شاید پنجره ای در طبقه ی آخر یک ساختمان؟ البته 
هر مخلوق دیگری می شدم باز هم روح پرندگی در 
وجودم می بود. جنگل پر از آمد و شد پرنده هاست، 
رنگین کمان از آســمان شروع می شــود و آسمان 
محل زندگی پرنده هاســت. حتی خیابان ها هم از 
آواز پرنده ها بی بهره نمی مانند و حافظه ی پنجره ای 
در باالترین نقطه ی یک ســاختمان پر از خاطره ی 

پرنده هاست.
چه عجیب است داستان پرنده بودن. همیشه و در 
هر شرایطی می توان کمی از پرندگی را با خود داشت 
و کم ترین بهره از این خلقت این اســت که وقتی از 
زیر سایه ی درختی رد می شوی در سرت صدای آواز 

پرنده ها می پیچد.
زیر آفتاب لطیف پاییزی نشسته بودم که فکری 
از سرم گذشت. داشتم به شمایلی نگاه می کردم که 
خورشید از سایه های خودش در کنار درختان خلق 
کرده بود که چند پرنده از شاخه پریدند و هم زمان با 
آن ها چیزی در وجود من از شاخه ی دلم پرید. یک 

 بهار كاشي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 850، 29 مهر 1395

 ياسمن رضائيان
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 834، 27 خرداد 1385

خبر نداریم. شاید در ناخودآگاهم نامم را می دانم. 
اسم هر کسي بخشی از هویت اوست. اسم های 
زیبا، آدم هــا را زیبا می کننــد. انگار که اســم ها 
دست هایی معجزه گرند و می توانند به آدم ها هویت 

ببخشند.
تو اســم های زیادی داری. هر کــدام از دیگری 
زیباتر و باشــکوه تر. با این حســاب است که ایمان 
داریم داناترین، شنواترین، مهربان ترین و واالترین 

هستی. می شــود تو را با هر کدام از اسم هایت صدا 
کرد، هرچند تو به آن نام محدود نمی شوی. تو فراتر 
از آنی که بخواهی در نام هایــت بگنجی. هر یک از 

آن ها ذره ای از نور تو را بازمي تاباند.
باألخره روزي مرا با نام واقعی ام صدا خواهی کرد. 
احساس می کنم اســمی که حاال دارم، مرا به طور 
کامل توصیف نمی کند. اســم هر کس تنها بخشی 
کوچک از خود اوست. مخلوق تو فراتر از آن است که 

در یک اسم بگنجد. 
یک روز اسم های ظاهری کنار می روند و چیزی 
که باقی می ماند، نام واقعی است. نامی که ما را با آن 
خلق کرده ای و  رسالتمان را به ما سپرده ای. بی شک 
آن نام باشکوه تر از تمام نام هایی خواهد بود که تا به 
حال با آن ها صدا شده ایم. تو را با نام های زیبایی که 
به ما یاد داده ای صدا می زنیم، باشد که در سایه ی 

نام های واالیت، پرده از نام حقیقی مان برداری.
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تعطيالت در اروپا و حومه

دوشــنبه ي آخر سال؛ از دوشــنبه ي آخر سال 
بدم مي آید. هم از دوشنبه ي آخر سال بدم مي آید 
هم از مارگارت خانم، زن همسایه مان که با سگش 
زندگي مي کند. دلم مي خواهد ســال سوراخ بشود 
و دوشــنبه ي آخر ســال تلپي ازش بیرون بیفتد. 
هیچ وقت آن پــس گردني هــاي آب داري  را که از 
مامانم خوردم، فراموش نمي کنم. مزه ي پاســتیل 
فلفل مي داد )که البتــه هیچ وقت تو عمرم نخورده 

بودم!(. 
دوشــنبه ي آخر ســال؛ در آن دوشــنبه ما در 
جلسه ي خانوادگي، تصمیم خیلي مهمي گرفتیم. 
تصمیم این بــود: تعطیالت عید ســوار پیکانمان 
بشــویم و برویم اصفهان و بعد شیراز و بعد اگر پول 
کم نیاوردیم بوشهر و بعد هم... من به شوخي گفتم: 
بعدش خلیج فارس است، تا همان جا هم که برویم 

گل کاشتیم!
خیلي جالب انگیزناک بود! تا آن روز پیش نیامده 
بود که ما یک تصمیم خانوادگــي بگیریم. معموالً 
تصمیم ها را یا بابا مي گرفت یا مامان. و خب، دروغ 
چرا؟ بیش ترش را مامان مي گرفــت. اما آن روز بابا 
نمي دانم چندصدهــزار تومان عیــدي و پاداش و 
معوقه )که در آن روز نمي دانستم چیست این معوقه( 
گرفت. ما هم که انگار عقده ي سفر پیدا کرده بودیم، 
تصمیم گرفتیم دل را بزنیم به دریا و برویم به کوه 

و صحرا. 
این سفر نوروزي یک ُحســن بزرگ هم داشت. 
مامان به بابــا گفت: »خیلي خوبــه. حداقلش اینه 
که از شر مهمون بازي و فک و فامیل هاي تو راحت 

مي شیم.« 
هرچند بابا چپ چپ به او نگاه کــرد، اما به خیر 
گذشــت. حداقِل دیگرش این بود که از خانه تکاني 
و بشوربشور و بساب بســاب راحت بودیم. حداقل 
دیگرش این بود که از مخارج سنگین خرید شیریني 
و آجیل و میوه هم نجات پیدا مي کردیم. این طور بود 
که اولین سفر نوروزي ما با اکثریت آرا تصویب شد. 
من و بابا و مامان که موافق بودیم. ریحانه و مستانه 
هم از خدایشان بود. آن دوتا هم مثل من تا به حال به 
هیچ سفري، چه داخلي و چه خارجي نرفته بودند. 

* * *
سه شــنبه ي آخر ســال؛ صبــح وقتــي رفتم 
مدرســه، خیلي باد کرده بودم. اصــال انگار تابلوي 
تابلو بود که مثل همیشه نیســتم. چون دو سه بار 
نزدیک بود بــا مخ بخورم زمین. دلم مي خواســت 
بروم پشــت میکروفن و ســر صف به همه بگویم 
که بابــام معوقه هایش را گرفتــه و به خاطر همین 
قرار است برویم مســافرت. ولي این کار را نکردم. 
 چون این کار ندید بدیدها بود. فقط ســر کالس به 
دو سه نفر از بغل دستي هام گفتم: »بچه ها ما امسال 
قراره عیــدو بترکونیم، قراره با خانواده بریم ســفر 
نوروزي. اگه بدونین کجاها مي خوایم بریم!« بگذریم 
که تُن صدایم را کمي تا قســمتي باال بردم که آن 

طرفي ها و نیمکت هاي این طرفي هم بشنوند.
سیامک که به خاطر وضع توپ و هیکل گنده اش، 
همه آیس پَک صدایش مي کردند، گفت: »کجا قراره 

برین؟ دوبي؟«
بدجــوري زده بود تــو حالم، چون خودشــان 
هرســال مي رفتند دوبي یا ســنگاپور یــا ترکیه 
و از همین کشــورهاي آســیایي. من هم صدایم 
را پــر از باد کــردم و گفتــم: »نه بابــا، دوبي مال 
 ایــن بدبخــت بیچاره هاســت. مــا کشــورهاي 

درپیت نمي ریم.«
ابروهــاي پاچه  بزي اش را بــاال انداخت و گفت: 

»جدي! مثاًل کجا قراره برین؟«
لبخندي تحویلــش دادم که جگرش حال بیاید 
و گفتم: »ما قراره بریم اروپا. اولش فرانسه خونه ي 
داییم اینا. بعدش هم یه چند روزي سوئیس خونه ي 
خاله ام اینا. بابام مي گه ما که تا اون جا مي ریم یه سر 
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 فرهاد حسن زاده
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 547، 27 اسفند 1388

هم بریم آلمان، ولي...«
سیامک بدجوري زد تو حالم: »اي خالي بند، مگه 
اون دفعه نگفتي که مامانت تک فرزنده و همیشــه 

دلت مي خواست دایي و خاله داشته باشي؟«
کاش آب دهانم نپریده بود ته گلوم که به سرفه 
بیفتم و قاط بزنم. ولي هرجوري بود میان سرفه ها 
گفتم: »کي؟ مــن؟ نه بابا، خالــه و دایي دارم. ولي 
چیزن. چي بهش مي گن؟ ناتني ان، یعني بابابزرگم 
دو تا زن داشــت، یکي تو ایران که مامانم دخترش 

باشــه، یکي هم تو فرانســه که خاله ها و دایي  هام 
اون جا متولد شدن.«

نمي دانــم چند نفر باورشــان شــد و چند نفر 
فهمیدند که خالي بســتم. به هر حــال من که از 
دستشان جستم. چون همان موقع معلممان آمد و 
مبصر برپا گفت. من که خیالم راحت شده بود، اولین 
سؤال را از آقاي ادیبي پرسیدم، سؤالي که بدجوري 
برایم سؤال شده بود: »آقا اجازه، معوقه یعني چي؟«

* * *
سه شنبه ي آخر ســال، ولي سه شنبه مگر تمام 
شــد؟ نه، سه شنبه یعني شــِب چهارشنبه، و شب 
چهارشنبه ي آخر سال یعني شب چهارشنبه سوري. 
و شب چهارشنبه سوري یعني این که من و بچه هاي 
محل آتش به پا کنیم. من که پنج بســته سیگارت 
و یک عالمه موشک ســوتي و هفت ترقه و آبشار و 
 زنبوري و کپســولي خریده بودم. البته هیچ سالي 
این قــدر نمي خریدم ولي آن ســال معوقه هاي بابا 
به دادم رســید و بابا که دســت و دل بازي اش گل 
کرده بــود، 10هزار تومــان داد و بــا خنده گفت: 
»بیــا، آتیش زدم بــه مالم. برو خــوش باش، ولي 

مواظب باش کســي رو اذیت نکني. مــردم آزاري 
تو مرام خونواده ما نیســت.« هرسال که مي گفت: 
»پول حروم نکن. با دوســتات چندتا تخته آتیش 
 بزنین و از روش بپرین و ُســنت رو به جــا بیارین. 
 این قد بــا ایــن ترقه مرقه هــا اعصاب مــردم رو 

خط خطي نکنین.« 
 ولــي آن ســال معوقه هــا بدجــوري اخــالق

 بابا رو ترکونــده بود. حتي خودش هــم آمد توي 
پارک محله اي، ده بیست تایي سیگارت روشن کرد 

و چند بار از روي آتش پرید. در تاریخ 15ســاله ي 
زندگي ام هیچ وقــت بابا را این طــور باحال و خفن 
ندیده بودم. بعد رو کــرد به من و گفت: »روزبه، بپر 

برو خونه به مامانت بگو بیاد از رو این آتیش بپره.«
با دهاني که از تعجب عینهو غــار علي صدر باز 

مانده بود، گفتم: »مامان! مامان و این حرف ها!« 
 گفــت: »مگــه چــه اشــکالي داره؟ دنیــا 
دو روزه. این آتیش هم داره مي ســوزه. آدم باید از 
زندگیش لذت ببره. برو بابا جون، برو، به آبجي هاتم 
بگو بیان.« بعد از رو آتش پرید و گفت: »زردي من از 

تو... سرخي تو از من...«
تو دلم گفتم: »بابا اي ول! چه مي کنه این حقوق 

معوقه!«
یک کپســول ترکانــدم و دویدم طــرف خانه. 
از صدایشــان کیف مي کردم. صدایــي که همه را 
مي ترســاند و ترســاندن هم بعضي وقت ها کیف 
دارد. خبر نداشــتم که قرار است خودم هم بترسم 
و... بگذار ایــن طور بگویم، وقتي داشــتم توي آن 
تاریکي برمي گشتم طرف خانه، یک مرتبه بدجوري 
ترسیدم. این ترس نه از صداي ســیگارت بود و نه 

کپسول. صداي پارس سگ مارگارت خانم بود که 
تو تاریکي پیداش نبود و یک مرتبه تا مرا دید عینهو 
خر، نه، عینهو سگ، نه، عینهو ببر غرش کرد و تمام 
استخوان ها و ماهیچه ها و دل و روده و رگ و پي ام را 
لرزاند. چشمم سیاهي رفت و جلوي پایم را ندیدم و 
شپلق ق ق ق!!! ولو شدم تو جوي کنار جدول و سرم 

خورد به چیزي و دیگر هیچ نفهمیدم.
* * *

تعطیــالت خوبــي بــود. عکس هایــش را 

دارم. کنــار خانــواده با کلــه ي باندپیچي شــده، 
کنار خانواده با پاي گــچ گرفته، کنــار خانواده و 
سفره ي هفت ســین، کنار خانواده با صورت هاي 
کمي تا قســمتي عصباني. خب، شــاید آن ها حق 
داشــتند از من کمي تا قســمتي عصباني باشند. 
به هرحال من برنامه شــان را به هــم زده بودم. نه 
 تنها ســفر نرفتیم، بلکه تمام فک و فامیل پدري و 
غیرپدري آمدند عیادتم. ســماورمان ســوراخ شد 
از بس آب جــوش آورد و چاي ریختیــم تو حلق 
مهمان ها. حتي همسایه ها هم آمدند عیادتم. حتي 
مارگاریت خانم که از او و سگش نفرت داشتم، برایم 
چندتا سي دي فیلم آورد که ببینم و حوصله ام سر 
نرود. به خیالش ما دســتگاه پخش داریم. البته بد 
نشد، چون بابا مجبور شد برود بازار و با ته مانده یپول 
معوقه اش یک دستگاه پخش سي دي بخرد. شانس 
آوردیم که آن سال به بابا معوقه دادند، وگرنه خرج 
بیمارســتانم از کجا باید مي رســید؟ تازه، در آن 
تعطیالت با شکوه و باحال دو تا کتاب هم خواندم. 
دو کتاب، یکي درباره ي دیدني هاي فرانسه و یکي 

هم درباره ي دیدني هاي سوئیس.  
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اوبه پنجره ي بهار 
تكيه زده است

سوار اتوبوس مي شویم. هوا سرد است. دِر اتوبوس 
خراب است. باد از الي در توي صورتم مي خورد. بابا 
کمي جلوتر از من نشسته است، در قسمت مردانه. 
نمي داند که من سردم است. روسري ام را مي کشم 
جلوي صورتم. دلم نمي خواهد کســي ابروهایم را 
ببیند. به مردم نگاه مي کنم. همه بي خیال نشسته اند. 
یعني با هم حرف مي زنند. صداهایشان درهم است.

- براي سبزه ي عید، تخم شــاهي خیس کرده ام. 
براي روي کوزه  خیلي قشنگ مي شود.

- هنوز کفش هم رنگ شلوارم را گیر نیاورده ام.
- شاید عید شود و بگویند که مادري هم دارند.

- تو مي گویي براي عید چي بخرم؟
- فکر مي کني عید را بهانه کنم و بهش زنگ بزنم. 

یعني چه جوابي مي شنوم؟
- چه قدر گراني است. چه طور باید تو روي بچه ها 

نگاه کنم؟
دلم مي خواهد بروم جلوي تک تکشــان بایستم 
و بگویم مي دانم که روزهاي آخر اســفند است. من 
هم مثل شما هستم هنوز. دلم براي لحظه ي کوتاه 
و جاودانه ي تحویل سال مي تپد. هنوز نمي دانم که 
روزهاي آخر اســفند با بقیه ي روزها فرق دارد. یک 
رنگي است که نمي دانم هیچ رنگي پیدا کنم و بگوییم 
این رنگي است. من اصاًل فکر مي کردم اسفند برسد و 
من این جوري باشم. همیشه به خودم مي گفتم فکر 
نکنم هیچ اتفاق بدي توي اســفند بیفتد. هیچ کس 
در اســفند نخواهد مرد، من مطمئنم! حاال خدایا، 
نکند من خودم توي اســفند بمیرم؟! بابا را از پشت 
مي بینم. مویش قشنگ اســت و حالت دارد. مامان 
مویم را شانه مي کند. گره دارد. شانه را مي اندازد توي 
مویم. دست مي گذارد باالي شانه. آن را آرام مي برد 
پایین. کمي دردم مي گیرد. وقتي مامان مویم را شانه 
مي کند لذت مي برم. دســت مي برم زیر روسري ام. 

مویم کوتاه است.
بابا بلند مي شود. مي دانم که رسیده ایم. زود پیاده 
مي شــود. مي آید جلوي در مي ایســتد. مي خواهد 
دست مرا بگیرد تا از پله ها پیاده شوم. دستم را به او 
نمي دهم. جرینِگ صداي شکستن شیشه ي قلبش 
را از نگاهش مي شــنوم. اما من خــودم مي خواهم 
پیاده شوم. او سرش را پایین مي اندازد. ضعف دارم. 
بابا چیزي نمي گوید. دســتش را مي اندازد پایین و 
مي رود. کنارش راه مي روم. سر بابا پایین است. هر 
وقت غمگین مي شود این جوري راه مي رود. سردم 
است. بابا باز هم دستم را مي گیرد. مي گوید: »چه قدر 
دستت سرد اســت...« مي خواهم دســتم را بیرون 
بکشم. اما او دست مرا محکم تر مي گیرد و مي گوید: 
»ببین، تو اآلن تقریباً هم قد من شده اي. تو بزرگ تر 
مي شوي و من کوچک تر. چند سال دیگر، باید واقعاً 

دست مرا بگیري که مبادا گم شوم.«
مي گویم: »اگر نبودم چي؟ آن وقت کي دستت را 

مي گیرد؟« صدایم را نمي شناسم.
مي ایستد. نگاهم مي کند: »هرجا که باشیم با هم 
هســتیم. دیگر از این حرف ها نزن. تو هستي، بهت 

قول مي دهم.«
مامان دســت مي کند توي مویم: »موي تو مثل 
موي امیر است. تارهاي درشــت دارد. قربان موي 

دخترم بروم که این قدر قشنگ است.«
مي رسیم خانه. هواي خانه گرم است. مطمئنم که 
 مامان صداي کلید در را شــنیده است. دویده است 
دم در. حتي پریســا هم با عروســکش آمده است 
دم در. سر باال کرده اســت و نگاهمان مي کند. سر 
عروسک روي شانه پریساست. دستش روي پشت 
اوست. موي بلند و خرمایي عروسک پشت دستش 

را پوشانده است.
مامان مي گوید: »موي پرســتو مثل موي فرشته 

است. بلند با تارهاي درشت و خرمایي.«
مي گویم: »یعني از این به بعد باید مثل عروسک 

پریسا از موي مصنوعي استفاده کنم.«

مامان مي گوید: »اي مامان ضایع کن!«
مامان دســت مي گذارد روي شــانه ام، مي گوید: 
»خوبي؟« دستش را کنار مي زنم. هیچي نمي گویم. 
دلم مي خواهد گریه کنم. داد بزنــم، اما نمي توانم. 
مانتویم را در مــي آورم و مي نشــینم کنار بخاري. 
مامان مي گوید: »روســري ات را یادت نرفته؟« دلم 
نمي خواهد آن را در بیاورم. از سرم که تکه تکه موي 

آن ریخته است بدم مي آید.
دکتر مي گوید: »باید مویت را بزني.« اما من مویم 

را دوست دارم.
پریسا مي گوید: »پرستو کچل...«

بابا مي گوید: »پریســا قندان را از توي آشپزخانه 
بیاور، یادم رفت...«

پریسا مي رود. قندان توي سیني کنار لیوان چاي 

است.
مامان کنار پنجره ایستاده اســت. مي دانم که به 
اسفند نگاه نمي کند؛ اما نمي دانم به چي نگاه مي کند 

و فکر مي کند. 
از همین جا که نشسته ام آســمان ابري پیداست. 

چه ابري هم دارد!
مامان مي گوید: »بچه ها درختمان از حاال شکوفه 

کرده است، عجیب نیست؟!«
پارســال اســت. مي گویم: »مامــان چه قدر این 
شکوفه هاي سپید درخت گیالسمان قشنگ است.«

مي گوید: »آره.«
بابا مي گویــد: »نمي دانم چرا؟ امــا وقتي به این 

درخت نگاه مي کنم یاد تو مي افتم.«
مامان مي خندد و مي گوید: »امان از دست تو.«

بابا بلند مي شود. ماشین ســر تراشي را مي آورد. 
مامان برمي گردد. به پنجره اسفندي تکیه مي دهد. 
هــاج و واج بابا را نگاه مي کند. بابــا مي گوید: »رویا 
روزنامه داریم؟« من خودم را مي کشــم کنج دیوار. 
دلم مي خواهد بلند شوم بروم توي اتاق. اما زانوهایم 
نا ندارد. پریسا هم ایستاده است و بابا را نگاه مي کند. 
بابا بلند مي شود، روزنامه مي آورد. پهن مي کند کف 

سرامیک هال. مي گوید: »رویا بیا جلو، بیا ماشین را 
بگیر و مرا کچل کن...« 

مامان از پس سر بابا شــروع مي کند. دسته دسته 
موي ســر بابا مي ریزد روي روزنامه. روزنامه سیاه و 
سیاه تر مي شود. پریسا مي رود جلوتر. کمي بعد بابا 
کچل است. مامان باالي ســرش ایستاده است. بابا 
دست مي کشد روي ســرش، مامان را نگاه مي کند، 

مي گوید: »جوان شدم! نه؟!«
مامان مي گوید: »شــبیه آن وقت ها شــده اي که 

مي خواستي بروي سربازي.«
بابــا مي خنــدد. پریســا هــم مي خنــدد. 
صــورت بابــا خیلــي کوچــک شــده اســت. 
 بابــا مي گویــد: »تــو هــم کچــل کنــي بــد

 نمي شــوي ها. بیا یک بار امتحان کن! چرا فقط ما 

مردها باید کچل کنیم.« مامان مي نشیند. بابا بلند 
مي شود.

مي گویم: »چرا مویت را کوتاه کردي. بابا که موي 
بلند دوست دارد.«

مي گوید: »موي بلند به چــه دردم مي خورد. زیر 
روسري و مقنعه جمع مي شود و گوریده مي شود.«

من هم مویم را کوتاه مي کنم.
بابا اول موي مامان را قیچي مي کند. ســر مامان 
براي ماشین آماده مي شــود. باور نمي کنم. پریسا، 
فرشته را بغل کرده اســت. باالي سرشان ایستاده 

است. او هم هاج و واج آن ها را نگاه مي کند.
یک هو به خودم مي آیم. آمده ام کنار بخاري. موي 
مامان دسته دسته مي ریزد روي روزنامه، روي موي 
بابا. بلند مي شوم. مي ایستم باالي سرشان. سر مامان 
هي کچل و کچل تر مي شــود. دلم مي خواهد گریه 
کنم. مي دانم این ها، این قدر اشــک مرا دیده اند که 
خسته شده اند. مي روم کنار پنجره. آسمان هنوز ابري 
است. هیچ وقت آسمان را با این ابر غلیظ ندیده بودم.

از پشت سرم مي شنوم. صداي مامان است: »راحت 
شدم. چه حس خوبي دارد. کمي صبر کن! بچه که 
بودیم یکي از پســرهاي محل کچل کرده بود و هي 

این کار را مي کرد. تو را به خدا بگذار من هم امتحان 
کنم. ته مانده لیوان چاي بابا را مي ریزد روي سرش. 
خالف خواب مویش دســت مي کشــد روي سرش 
چاي مي ریزد. روي صورت بابا. هــردو مي خندند. 
بابا مي گوید: »تازه کجایش را دیده اي؟ بروي حمام 
حسابي با این کله حال مي کني.« مي فهمم که بلند 
مي شود. مي رود سراغ پالستیک داروهاي من که در 
کنار بخاري اســت. نمي دانم چه کار مي کند. برایم 
مهم نیســت. مامان مي گوید: »نه، فرش را خیس 

نکن، نه ، نه،...«
مي فهمم که بلند مي شود. برمي گردم. بابا از لیوان 
آب من ریخته است توي دستش. آن را مي ریزد روي 
سرش. بعد مي مالد کف سرش تا خوب جذب  سرش 
بشود. مي رود ســراغ مامان. پریسا را هم مي کشاند 
طرف مامان. خــالف جهت خواب مویش دســت 
مي کشد. آب مي پاشــد روي صورت مامان و پریسا. 
مامان مي خندد. پریســا مي گویــد: »مرا هم کچل 
کنید.« مي نشیند زیر دست بابا.  او هم کچل مي شود.

هر کاري مي خواهند بکنند من نه کچل مي کنم نه 
روسري ام را برمي دارم. پریسا مي گوید: »فرشته را 

هم کچل کنید.«
مامان با قیچــي اول موي او را کوتــاه مي کند... 
آســمان یک هو مي غرد. من مي ترســم و از پنجره 
فاصله مي گیرم. پس کي برق زد که من آن را ندیدم. 
پریسا مي آید کنارم. بابا و مامان هم مي آیند. فرشته 
توي یکي از دست هاي مامان است. سر او مثل سر من 
شده است. یک جایش مو دارد و یک جایش ندارد. اما 

مثل هم ابرو نداریم.
باران مي شود تگرگ، تگرگ درشــت و بي امان. 
مي خورد به شیشه ها و دیوار. مامان مي گوید: »نگاه 

کن... شکوفه ها را ریخت.«
چند شکوفه ریخته است پاي درخت. تگرگ تمام 
مي شود. درخت هنوز شــکوفه دارد. بابا مي گوید: 

»امتحانش را پس داد. عجب درخت مقاومي!«
مامان مي گوید: »امسال کم میوه مي دهد، نه؟«

بابا مي گوید: »نه، حتي امســال بــاز هم فرصت 
شکوفه دادن دارد. شکوفه مي دهد و میوه مي شود. 
تازه، امسال نشد، ســال دیگر که هست. کسي چه 

مي داند شاید سال هاي سال زندگي کند...«
پریسا مي گوید: »سر فرشته را هم تمام کنید.« بابا 

و مامان مي روند سراغ روزنامه هاي پر از مو.
آســمان یک هو صاف و آفتابي مي شــود. هر چیز 
اسفند خیس شــده اســت و برق مي زند. چند روز 
دیگر عید است و بهار از راه مي رسد. روي بند لباس 
توي ایوان ما و همســایه ها پر از لباس است. مامان 
فرش هاي کوچک و پادري ها را هم شســته است. 
امســال من اصاًل کمکش نکرده ام. مامان مي گوید: 
»پرستو، حاال که ایستاده اي به سبزه ها آب بده. من 

یادم رفته است.«
آبشــان که مي دهم تــازه مي فهمــم چه قدر قد 
کشــیده اند. دانه هاي گندم به آن کوچکي چه قدر 
بزرگ شــده اند. باز هم درخت را نــگاه مي کنم. پر 
از شــکوفه اســت. مي روم ســراغ بابا. روسري ام را 

برمي دارم. مي گویم: »مرا هم کچل کنید...«
مي نشینم. بابا نگاهم مي کند. مامان از اتاق مي رود 
بیــرون. فکر مي کنــم مي خواهد گریــه کند. دلم 
مي خواهــد بگویم من هم قــوي ام. من هم فرصت 
بیش تري خواهم داشت اگر خودم بخواهم. اما زبانم 
نمي گردد تا بگویم. بغض زبانم را بســته است. بابا 
مي گوید: »بیا، نزدیک تــر...« مامان مي آید تو. یک 
سیني با چهار لیوان چاي دستش است و یک بسته 
شیریني نخودچي. از همان ها که خیلي دوست دارم 
و هر عید یواشــکي مي خورم و بعد جوري آن ها را 
مي چینم که مامان نفهمد. بابا شروع مي کند. آهنگي 
زیر لب زمزمه مي کند. شعرش در باره ي آدمي است 
که منتظر بهار اســت... و من منتظر بهار هســتم و 

اتفاق هاي خوب.
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 مژگان بابامرندي
چاپ شده در دوچرخه ي  شماره ي 460
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دیگر چیزي به پایان زمســتان نمانده. 
کم کم  هوا، رنگ نوروز مي گیرد و پر از عطر 

بهار مي شود؛ پر از عطر شكوفه هاي نو. 
باید این چنــد روز را هم به انتظار نوروز 

بنشینیم و مثل »قیصر امین پور« بخوانیم:

»بفرمایید فروردین شود، اسفندهاي ما
نه بر لب، بلکه در دل، گل كند، لبخندهاي ما
بفرمایید هر چیزي، همان باشد كه مي خواهد

همان، یعني نه مانند من و مانندهاي ما.«

و در این فرصت انتظار، چه خوب است که 
چشم و دلمان را با رنگ هاي تصویرها و عطر 

شعرهاي نوروزي و بهاري، صیقل دهیم.

بر آيد باد صبح
 و بوي نوروز

روي چمن از شکوفه ها رنگین شد/ وز عطر اقاقیا هوا سنگین شد

در نغمه ي هر چلچله پیغامي هست/ كاي خفته ي روزگار فروردین شد!

شعر: فریدون مشیري )آه باران(/ عکس: محمود اعتمادي

شعر: م. آزاد )گل باغ آشنایي(/ عکس: مهبد فروزانبه تماشای بهار!/ به تماشای بهاری كه زمین را به تماشا می خواند. »...ما به دیداِر بهار آمده ایم/ ما به دیداِر هزاران و هزاران خورشید.« 

اي فروردین، اي فروردین/ تو اگر دستت را بگشایي/ به زمین ریزد/ به هوا خیزد

گل و پروانه/ تو چه نزدیکي/ نفست را من مي شنوم از پِس این دیوار/ اي فروردین

تو بیا برفم را بردار.

شعر: عمران صالحي/ عکس: آرشیو همشهري، مسعود خامسي پور
بهار آمده است/ و دست هاي گرم و روشن خود را/ به لبه ي پنجره/ تکیه داده است

شعر: بیژن جاللي )بازي با نور(/ عکس: مهبد فروزانبهار آمده است/ تا ما را همراه نسیم/ و سبزي درختان/ با خود ببرد.

ري
صو

 من
حر

 س
س:

عك

 علي مولوي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 692، 24 اسفند 1391
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ابري نیست./ بادي نیست./ مي نشینم لب حوض:/ گردش ماهي ها، روشني، من، گل، آب./ پاكي 

خوشه ي زیست./ مادرم ریحان مي چیند./ نان و ریحان و پنیر، آسماني بي ابر، اطلسي هایي تر/ 

رستگاري نزدیک: الي گل هاي حیاط.

شعر: سهراب سپهري )هشت كتاب(/ عکس: آرشیو همشهري، محمد توكلي

بیا كه بار دگر گل به بار مي آید/ بیار باده كه بوي بهار مي آید

هزار غم ز تو دارم به دل، بیا اي گل/ كه گل شکفته و بانگ هزار مي آید.

شعر: هوشنگ ابتهاج )سیاه مشق(/ عکس: مهبد فروزان

شعر: حمید مصدق/ عکس: آرشیو همشهري، محمدرضاشاهرخي نژادپر باز مي كنم/ پرواز مي كنم.بار دیگر تولد آغاز مي شود/ و من/ دوباره زندگي ام را آغاز مي كنم

شعر: حافظ موسوي / عکس: سحر منصوريفصلی را با نام تو شروع می كنم/ با نام گل هایی كه هنوز/ دنیا را الیق روییدن می دانند.

صبح هاست.چنان كه گویی همه/ طراوت صبح عید/ و كوزه و سبزنا ست./ یکی از آن شمایل ابرها/ درون بركه رهاست./ از این دریچه ببین/ جهان چه پدرام و رام/ 
شعر: محمدرضا شفیعي كدكني )هزاره ي دوم آهوي كوهي(/ عکس: سحر منصوري

سر كوه بلند ابر است و باران/ زمین غرق گل و سبزه ي بهاران 

سر كوه بلند از ابر و مهتاب/گیاه و گل گهي بیدار و گه خواب

 اگر خوابند، اگر بیدار گویند/ كه هستي، سایه ي ابر است، دریاب .

شعر: مهدي اخوان ثالث )آخر شاهنامه( / عکس: محمود اعتمادي
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هفت سوت
بفرماييد دهانتان را 

سوتي كنيد!
 مردم هفت ســین دارنــد، ما هم 
هفت سوت داریم. چه اشکالي دارد که 
آدم سنت شکني کند و به جاي سمنو 
 و ســیر و ســرکه و آب لیمو و از این 
خرت و پرت هاي شکم پرکن، هفت تا 

سوت بگذارد سر سفره؟
باألخره ســوت هم براي خودش 
شــخصیتي دارد. تــازه، به غیــر از 

شخصیت، ابهت، شجاعت، مالحت، 
وزانت، ســعادت، نزاکــت، صداقت، 
ســماجت، صناعت، ثقالت و از همه 

مهم تر سه حالت دارد.
حالت اول: خودش هفت حالت 
دارد: نمکین و شــکرین است، کمي 
چرب و شیرین است و گاهي اولین و 

گاهي آخرین است.
حالت دوم: موجب انبساط روح 
مي شود، باعث سنگیني کوه مي شود، 
همه را به هم مي ریزد و گاهي سبب 

هیاهو مي شود.
حالت سوم: باعث شادي و خنده، 
حرف هاي کوبنده، جمله هاي دونده، 
اندیشه هاي جهنده، فکرهاي تابنده و 
از همه مهم تر جارفتن دنده مي شود.

سوت اول
پيراهن دو جيب شاعرانه

زمســتان که کله پا مي شود، بوي 
بهار که مي آید، انسان که خوب است، 
مارها و سوسمارها و مارمولک ها هم 
شاعر مي شوند و عاشــق مي شوند و 
مي خواهند از احساس بترکند و شعر 

بسرایند.
در یکي از همین روزهاي خاص، ما 
داشتیم زور مي زدیم، یعني داشتیم به 

اوج احساس شاعرانه مي رسیدیم و شعر 
مي ترکاندیم، داشتیم به نوعي خودمان 
را تخلیه مي فرمودیم. داشتیم درباره ي 
زلف بنفشه و باد صبا و چهچه بلبل و غم 
فراغ، چند خطي روي کاغذ مي نوشتیم 

که ناگهان بمبي منفجر شد.
البته بمب، کمــي، فقط کمي اغراق 
اســت. مي توان به عبارتــي دیگر گفت 
ناگهان نیم ســوت و نیم شوت از گرد راه 
رســیدند و دوچرخــه را ریختند روي 

سرشان. ما که شعر از سرمان پریده بود، 
فرمودیم: »چه خبرتان شده؟«

دو نفري، هم زبان و هم زمان گفتند: 
»ما لباس عیــد مي خواهیــم! آن هم 
لباس هاي گوناگون با طرح ها و طعم هاي 

گوناگون تر!«
زدیم توي سرمان و مثل خارجکي ها 

گفتیم: »اوه! ماي گاد!«

بعدش، مــا ماندیم و مقــدار زیادي 
زلف بنفشه و باد صبا و چهچه بلبل و غم 
فراغ و غصه بي پولي و احساس مجازي 

شاعربودن... یا نبودن!
پیراهن ما دو تا جیــب دارد و ما در 
 این لحظــه تاریخي، کاغذ شــعرمان را

 تا کردیم و گذاشــتیم تــوي جیب این 
طرفي و از جیــب آن طرفي کاغذي در 
آوردیم و به لیســت مایحتاج شب عید، 

لباس براي ورپریده ها اضافه فرمودیم.

سوت دوم
حالوي

بهار که بیاید، ســنبل و بلبل و گلبل 
که در بیاید، نه فقط ما شاعر مي شویم، نه 
فقط مارها و مارمولک ها شاعر مي شوند، 
بلکه این نیم ســوت هم که جزء کوچک 
و ناچیزي از جهان هســتي است، شاعر 
مي شــود. البته خودش که فکر مي کند 

شاعر بزرگ و بي همتایي است.
سوت به سوت شده، رفته مثل همه ي 
شــاعرها پیراهني دو جیب خریده که 
»حافــظ« را بگذارد تــوي یک جیب و 
»مولوي« را بگذارد تــوي جیبي دیگر. 
ما داشــتیم فکر مي فرمودیم حافظ در 
جیبي و مولوي در جیبي دیگر، ترکیبش 
مي شــود: »حالوي«. دیوان شعرش هم 
مي شــود: »حالنامــه« بــراي نمونه و 
آشنایي شــما یک دوبیتي از دیوان آن 

دیوانه را مي آوریم:
بهار آمد، زمین مي خندد انگار
به سوراخ و ترک هاي دیوار
بیا تا قدر یکدیگر بدانیم

دو تا پاچه شویم از بهر شلوار

سوت سوم
اميدداري

آخر سال که مي شــود، آدم اگر آدم 
باشــد، اگر پیراهن دو جیب نپوشد و با 
مارها و مارمولک ها میانه ي خوبي نداشته 
باشد، گذري و نظري به اتفاق هاي سال 

قبل مي اندازد. یک روز به این نیم سوت 
سوت به سوت شده فرمودیم: »مهم ترین 
اتفاق سال  از نظر جناب عالي چه بوده؟«

آقا، رفت توي فکر. از آن رفتن هایي 
که احتمال برگشــتن نبــود. چیزي تو 
مایه هاي ُکما. بعد که از ُکما بیرون آمد 
نگاهي شاعرانه به ما انداخت و گفت: »در 
ناامیدي بسي امید اســت... در ناامیدي 
بسي امید است... در ناامیدي بسي امید 
است...« فکر کردیم، هنگ کرده. از آن 
هنگ هایي که با ري اســتارت کردن هم 
سیستم باال نمي آید. با عرض پوزش، یک 
پشت دستي زدیم تو پوزش. گفتیم: »چه 
مرگت شــده، موش بریده؟ ما فرمودیم 
مهم ترین اتفاق ســال  را بگو، تو شــعر 

تحویل مي دهي؟«
گفت: »اگــه به بیــرون جــو نگاه 
مي کني، خودت مي بیني که امید مثل 
ستاره اي مي درخشــه!« امید، خارج از 
جو زمین! ستاره! درخشــیدن؟ یواش 
یــواش فهمیدیم منظورش چیســت. 
قباًل به ما گفته بود، امیدوار است روزي 
بزرگ شود و بتواند مثل پرنده اي پرواز 
 کند و به کره ي ماه برود. شاعر گران مایه 

در این باره فرموده:
درناامیدي خیلي امید است
نیم سوت ما خیلي پلید است
مي خواد بپره به آسمان ها

بنده فکر کنم کمي بعید است
با این همه مي توان امید داشت
در نا امیدي بسي امید است 

سوت چهارم
برو تو كف آهنگ

چنــد روز پیــش کــه با یکــي از 
دانشمندان و پژوهشــگران برجسته ي 
جهاني چاق سالمتي مي کردیم و دیزي 
سنگي و پیاز و ترشي مي خوردیم، گفت: 
»آقاي سه سوت، شما هنوز در دوچرخه 

قلم مي چرخاني؟«

فرمودیــم: »بله دیگــه، مگه در 
جهان چند تا نشریه ي فوق تخصصي 

نوجوانان وجود داره؟«
گفت: »نظرت دربــاره ي این که 
نوجوان هــا حرف گــوش نمي کنند 

چیه؟«
فرمودیــم: »شــما دانشــمند و 
پژوهشــگر و محقق برجسته جهاني 
 هســتي، شــما باید بفرمایي! ما که 
هرچه با این نیم سوت سوت به سوت  
شده و نیم شوت شوت به شوت شده، 
حرف مي زنیم و نصیحت مي فرماییم، 
به گوششان نمي رود که نمي رود. تو 
پنداري که با تایر زاپاس ماشــینمان 

حرف مي زنیم.«
گفت: »چرا به نظر شما؟«

فرمودیم: »به نظر شما چرا؟«
گفت: »از نظر علم فیزیوکوپولوژي 
آنترو هیســتا دینامیــک، بچه هاي 
امروزي همولوناتوکوشومیاروسوري 
آن   نتیجــه  ي  در  کــه  هســتند 
  سیتوپالســماتیک آالباماتاکولوژي 
مي باشــند و آزمایش هاي دیوگرافي 

آنتاپناتا کوالژ...«
باور مي فرمایید کله مان داشــت 
گیج مي رفــت و حالمان داشــت به 
هم مي ریخــت. جلــوي دهانش را 
گرفتیم و فرمودیم: »بي خیال دااااش! 
بریــز دور ایــن آنتي مانتي گرافــي 
و خارجي مارجــي حــرف نــزن، ما 
مي دونیم دلیــل این کــه بچه هاي 
امروزي حرف تو گوششــون نمي ره 

چیه؟«
گفت: »جدي؟«

فرمودیــم: »جدي جــدي. ببین 
پژوهش جان! ایــن دوره و زمونه به 
هرنوجووني نگاه کني، تو گوشــش 
هدفون و هدست و هندزفري و گوشي 
و غیره نصب کرده. خب، معلومه که 

حرف ما توي گوششون نمي ره!«

 فرهاد حسن زاده
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 501، 22 اسفند 1387



هفت سوت
9پنج شنبه، 29 اسفند 1398، سال بيستم، شماره ي الكترونيك 21، ويژه ي نوروز 1399 .......ویژه ی نوروز 99

انگشــت حیرت به دهان گرفت 
و کله اش را تکان تکان داد: »راســت 

مي گي؟«
گفتیم: »تازه این که چیزي نیست، 
این نیم ســوت سوت به سوت شــده 
به جاي هدفــون، یک سیســتم به 
خودش بسته، توپ! سیستمي که اون 
رو سروگوشش بسته، ما رو ماشینمون 
نبســتیم. هرچي هم بهش مي گیم: 
باباجون! به فکر پرده ي گوشت باش! 
مي گه: پرده، متري چنده؟ برو تو کف 

آهنگ!«

سوت پنجم
قورباغه اي در اتاق عمل

دل شیشــه اي  آدمــي  اگــر 
هستید، این ســوت را نخوانید. اگر 
آدمي حســاس و خــاص و با کالس 
هستید، چشــم مبارکتان را ببندید 
و مثل بچه ي آدم بروید بر سر سوت 
ششــم و هفتم و بعد هم دنبال کار و 

زندگي تان.
اما در صورتي که آدمي دل سنگ 
هســتید و از کتاب هاي ترســناک و 
به قول ادبا »ژانر وحشــت« وحشت 
ندارید و بــا خواندن ایــن کتاب ها 
جینگیلي پینگیلي نمي شوید، مجاز 

هستید این ســوت را بخوانید. ما که 
ظرفیت نداریم. آخرین بار که داستان 
ترســناک خواندیم، نزدیک بود روح 
زیبا و لطیف و عزیزمان را ایمیل کنیم 
به آدرس حضرت عزرائیل و از ایشان 

بخواهیم جانمان را دانلود بفرمایند. 
و اما ماجراي ما، دو سه هفته پیش 
از طرف مدرســه ي این نیم شــوت 
شوت به شوت شــده، مــا را دعــوت 
کردند که در مراســم دستاوردهاي 
مدرسه شــان دیــدن فرماییــم. ما 

هم با ســر خودمــان را رســاندیم به 
مدرســه تا ببینیم از این شــوت خانم 
و همکالســي هایش چه دســتاوردي 

مي توان دید.
اوایلش بد نبود. بعضي ها آش کشک 
و حلیم بادمجان وتخمه ي  بوداده درست 
کرده بودند، گروهي کیک سه طبقه اي 
را آن چنــان به نمایش گذاشــته بودند 
که انگاري بســاز و بفروش هســتند و 
آن کیک ســه طبقــه را بــا پارکینگ 
 و انبــاري اش یــک جــا مي خواهنــد

 به فروش برســانند. یک گــروه دیگر 
که اهل دوخت و دوز و بافت و ســاخت 
بودند، زیــر شــلواري و کاله یقه دار و 

سفره پاک کن دستاوردشان بود. 
اما حال ما از جایي بد شــد که گروه 
زیست شناسي را در حال تشریح کردن 
یک رأس قورباغه مشــاهده فرمودیم. 
قورباغه اي که ناگهان وسط عمل جراحي 
به هوش آمد و اول با چشم هاي قلنبه اش، 
زل زد به ما. بعدش قورقور بلندي سرداد 
و بعــدش از دیدن آن همــه آدم کله پا، 
وحشت کرد و از زیر دست بچه ها پرید 
بیرون. حاال نوبت دخترها و والدین بود 
که جیغ بزنند و از وحشت به این طرف و 

آن طرف فرار کنند. 
جاي شما خالي، نمایشگاه دستاوردها 
به گذرگاه پاآوردها تبدیل شد و آدم ها از 
ترس این که مبادا توسط قورباغه اي که 
از اتاق عمل فرار کــرده، دریده و بلعیده 
شوند، پا به فرار گذاشتند و نمایشگاه هم 

به تعطیلي کشیده شد.

سوت ششم
گذشته، حال، آينده

ما معموالً آدم دیراندیشــي هستیم. 
دیراندیشــي به معناي این نیســت که 
مسایل را دیر مي فهمیم و به قول بروبچ 
،کند ذهــن و گاگول تشــریف داریم، 
نه خیر؛ دیراندیشي یا همان دوراندیشي 
به این معني است که ما آینده نگر تشریف 
داریم و همواره چشــممان به افق هاي 
دوردست است و به فکر آینده هستیم. 

چنانچه شاعر مادر مرده فرموده:
اي عزیز نازنین بنده

اي که هستي تو به فکر خنده
لحظه را دریاب ولي غافل مشو

از همیشه، حال تا آینده

غرض از این مقدمه این بود که عرض 

کنیــم، به خاطر گراني هــاي نزدیک به 
روزهاي عید و همین طور شــلوغي هاي 
 بازارهــا و خیابان هــا و بیابان هــا، ما 
سه ماه زودتر خریدهاي عیدمان را انجام 
دادیم. ولي مثل این که گویا باید دوباره 
راه بیفتیم توي خیابان ها و دوباره خرید 
کنیم. اصاًل حواسمان به شکم گنده این 

دوتا سوت به شوت شده نبود.
 ســه روز پیش وقتي رفتیم ســراغ 
کمدي که خوردني هــا را توي آن قایم 
کرده بودیم، دیدیم به قول اندیشــمند 

شــهیر »باقالویوس«: جا تر است و بچه 
نیست!

البته در کمد و قفل و بندش ســالم 
بود. وقتي خوب جســت وجو فرمودیم 
و تیزاندیشــي به خرج دادیم، مشاهده 
کردیم آن وروجک هــا، کمد را از ناحیه 
 پشــت ســوراخ کــرده و از آن طریق 
چیزمیزهایمان را کش رفته اند. بچه هم 

بچه هاي قدیم!

سوت هفتم
گاوي كه نكوست از بهارش 

پيداست
»ســال بعدي که بیاید، سال جدید 
اســت.« این جمله گهربار از فرمایشات 
استاد اعظم، »حافظ التشویش« است. 
ما که این جمله را قاب کرده و در باالي 

میزمان نصب کرده ایم. 
بله »ســال بعدي که بیاید، سال 
جدید است« واقعاً از این جمله هاي 
ناب است که مي توان درس بزرگي از 

آن گرفت. ولي...
ولي... این دو تــا وروجک آمده اند 
جمله ما را خراب کرده و با ماژیک آن 
را خط خطي کرده و نوشته اند: »سال 

بعدي که بیاید، سال گاو است.« 
البته در این که ســال جدید سال 
گاو است، شکي نیست و ما از همین جا 

براي همه ي گاوهــا آرزوي چاقي و 
ســالمتي داریم و امیدواریم همواره 
فربه، پرشــیر و ســرحال باشــند و 
هرگز جنون گاوي نگیرنــد و ما را از 
محصوالت لبني مثل بستني و ماست 

و دوغ گازدار بي نصیب نگذارند.
براي شما طرفداران سه سوت هم 
آرزو مي کنیم قدر گاو هــا را بدانید و 
براي این حقیر دعا کنید که بتوانیم 
کارها و شــیطنت هاي نیم ســوت و 

نیم شوت را تحمل کنیم.
به قول فیلسوف ســال هاي ابري 

»استرالوپیته لوس«: 
»تا گوساله گاو شود، دل صاحبش 

آب شود!«
خیال داریم همین جمله را با خط 
نســتعلیق بنویســیم و بکوبیم روي 

دیوار.
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 آب

هرسال همین طور است. این ساعت هاي آخر سال، توي جایم آرام و قرار ندارم. 
انگار کاري مانده است توي امسال که ممکن است یادم برود و جا بماند. انگار اگر 

من بنشینم،  بهار نمي آید. انگار...
       

حاال دیگر سبزه ي مادرم آن قدر بلند شــده که مي توانم دورش روباني قرمز 
ببندم، این یعني وقت هفت سین است. 

یعني دوباره آینه و شــمعدان و قرآن و سبزه و سیب و سنجد و سمنو و سنبل 
و سرکه و سیر و سماق و سکه و تخم مرغ رنگي و تنگ بلور ماهي قرمز و نارنج در 

کاسه اي آب. 
لحظه ي »یا مقلب القلوب« نزدیک است. چشم مي دوزم به ساعت در انتظار و 
نگران که نکند لحظه اي حواسم جا بماند و سال تازه بي خبر بیاید. نکند دعایي یادم 

برود، نکند اسمي یادم برود. همه ي کارهایم را کرده ام؟ نکند... 
و مي آید. مثل لحظــه ي چرخش ماهي در تنگ بلور. مثــل گردش نارنج در 
کاســه ي آب، با صداي توپ و آن موسیقي آشنا. خســتگي ها مي رود. نگراني ها 
مي رود. جایش آرامش است و آرزو. نفس عمیقي مي کشم. همه  چیز از اول... بوي 

بهار مي آید. این بهار من است. این همه روز پیش روي من. مال من. 

بوي قصه،
صداي عمو نوروز

 شيوا حريري
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 501، 22 اسفند 1387

عمو نوروز را مي شناسي؟ همان که هرســال روز اول بهار از 
آن طرف کوه ها،  از آن دور دورهــا، مي آمد. توي توبره اش پر از 
گل هاي بهاري. توي راه که مي آمد، براي این و آن گل و بهار 
مي آورد. »این گلدان ســنبل براي زري خانم، این بوته ي 
نرگس براي پري خانم. این جعبه ي بنفشه براي آقاسیروس،  

این گلدان الله براي آقابهروز.«

گوش کن. صــداي رودخانه مي آید. صداي گنجشــک هاي 
بازیگوش. صداي قیل و قال بچه ها... صداي قصه... چند وقت اســت 

کسي برایت قصه نگفته؟

آن طرف، پشت دروازه هاي شهر، خاله پیرزن روز اول بهار صبح زود خانه 
را تمیز مي کرد، حیاط را آب و جارو مي کرد. فرش مي انداخت توي ایوان 
و مي نشست منتظر عمونوروز، اما کم کمک چشــم هایش گرم مي شد و 

خوابش مي برد.

تو خوابت نبرد از گرماي قصه ي من. نگاه کن. به رنگ ها نگاه کن. به صورتي 
و سبز و آسماني. قصه ام رنگي است.

عمو نوروز که به خانه ي خاله پیرزن مي رســید،  دلــش نمي آمد از خواب 
بیدارش کند. یک شــاخه گل همیشــه بهار از باغچه مي چید و توي دامنش 

مي گذاشت و کمي نقل و شربت مي خورد و مي رفت.

چه بویي مي آید! بوي شربت بیدمشک و شکوفه ي نارنج... بوي قصه.

آفتاب که پهن مي شــد توي ایوان، خاله پیرزن بیدار مي شد. مي دید که 
اي داد بیداد!

عمو نوروز آمده و رفته و او باز هم نتوانسته او را ببیند. خاله پیرزن کلي گریه 
مي کرد و از اشک هایش، آن سال عید، توي شهرها باران مي بارید. کلي داد 
و فریاد مي کرد و توي شــهرها رعد و برق مي آمد. لحاف پنبه اي اش را پاره 

مي کرد و توي شــهرها برف مي آمد. اما آخرش مجبور مي شد صبر کند تا یک 
سال دیگر.

و چه طعمي! مزه ي نقل پسته و برگه ي زردآلو. من قصه هاي شیریني دارم. 

هیچ کس نمي داند خالــه پیرزن عمو نــوروز را دیده یا نــه. مي گویند اگر 
عمو نوروز و خاله پیرزن همدیگر را ببینند، دنیا به آخر مي رسد. مي گویند هرکس 

عمو نوروز را ببیند تا دنیا دنیاست، جوان مي ماند. 
یک روزگاري، روزها پر بود از قصه و بازي. زمستان که به آخر مي رسید، بهار 
که مي شد، پیک هاي نوروزي راه مي افتادند توي شهرها و روستاها، توي کوچه ها 

و پس کوچه ها،  توي دل آدم ها. 
»کوسه برنشین«  مي آمد که خودش را باد مي زد با بادبزن و مي گفت: »گرم 

است، گرم است« و مردم به او گلوله هاي برفي مي زدند.
»آتش افروز« مي آمد و »حاجي فیروز« که لباس سرخ مي پوشید با کاله بوقي 

و صورتش را سیاه مي کرد و بازي در مي آورد و آواز مي خواند.
»میرنوروزي« مي آمــد و فرمان هاي عجیــب و غریب مــي داد و مردم را 

مي خنداند.
»نوروزي خوان« مي آمد و در کوي و برزن راه مي افتاد و شعر نوروز مي خواند: 
باد بهاران آمده، گل در گلســتان آمده، مژده دهید بر دوستان،  این سال نو باز 

آمده...
نمي دانم تقصیر تلویزیون اســت یــا کامپیوتر یا ترافیک؛ یــا مادربزرگ ها 

بي حوصله شده اند. 
مي دانم که قصه ها دارد فراموش مي شود. مي دانم که روزها رنگي مي شود از 

قصه ها. مي دانم که باید به قصه ها دل بدهیم. 

پي نوشت: 
كوسه برنشين ها، آتش افروزها ، ميرهاي نوروزي ، نوروزي خوان ها و خيلي هاي 

ديگر، پيام آوران بهار بودند. 
روزهاي پاياني ســال در كوچه و خيابان مي گشتند و با ترانه خواني و نمايش هاي 

شاد، به مردم مژده ي آمدن بهار را مي دادند.
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دوســتي نیاکان ما با طبیعت دیرینه بوده. به خاطر همین، گاه شــماري ایرانیان 
طبیعي است و هزاران سال از زماني مي گذرد که مردم سال خود را با دمیدن سبزه ها 
و جان گرفتن گیاهان و شکوفه دادن شاخه هاي درختان آغاز مي کنند. همین دوستي 

باعث شده که مردم، هم زمان از آمدن بهار و شروع سال نو شاد  شوند و جشن بگیرند.
البته مي دانیم که در این جشن ها تنها نیســتیم. هم نوروز را در گستره ي فرهنگ 
ایراني، مردم چندین کشور جشن مي گیرند و هم  دوستي با طبیعت و لذت تماشاي 
سبزشدن زمین، مردم کشورهاي دیگري را هم به ابراز شادي وامي دارد. به خاطر همین 
خیلي ها به میمنت فرارسیدن بهار جشن مي گیرند. جشن مردم چین و ژاپن در شرق 
آسیا و جشن »بوییدن نسیم« در مصر از این قبیل اســت. هرچند در میان برخي از 
مردم این نواحي، رد نوروز را هم مي توان گرفت. تعامل ایرانیان با مردم مصر، چین و 
مغولستان و... و ارتباط مستمر مردمان این کشورها و مهاجرت ها، فرهنگ جشن گرفتن 
نوروز را به بسیاري از نقاط دنیا برده است. در این جا، از دریچه ي دوربین عکاسان، در 
تهران و هفت کشور منطقه،  گشت کوتاهي مي زنیم تا کمي فراتر از مرزهاي سیاسي 

در حال و هواي نوروز نفس بکشیم. بهار آمده است. مگر نه؟ 

چند سال است كه فقط در خانه هايمان تخم مرغ رنگي درست نمي كنيم؛ هنرمندان هم تخم مرغي هاي بزرگي درست مي كنند 
كه در فروردين تماشاي آن ها حس عيد و جشن نوروز را در ميان مردم شهر زنده نگه مي دارد. 

دختر نوجوان باكويي )جمهوري آذربايجان( شاد و لبخندزنان، لباس خوش رنگ
محلي بر تن، شادي جشن نوروز را با خود  ميان مهمانان مي برد.

دختران نوجوان و جوان قزاقستاني هم شاد و خندان، با رنگ هاي سرخ و سپيد و 
زرد و فيروزه اي به پيشواز نوروز مي روند. 

افغانستاني ها، نوروز را دسته جمعي جشن مي گيرند؛
مثل اين جا، در مزارشريف. 

كردها هرجاي دنيا كه باشند دل از نوروز نمي كنند. مثاًل اين جا در ديار بكرِ تركيه 
با لباس هايي به رنگارنگي طبيعت بهاري، به پيشواز سال نو مي روند. 

هرچه در نوروز كم  و زياد بشود، هفت تا سين سرجايشان هستند. پخت سمنو با 
آداب مخصوص هم جاي خود را دارد؛ چه اين جا در تاجيكستان و چه هرجاي ديگر. 

مردم ازبكستان از همان قديم ها 
جانشان با بهار و نوروز گره خورده و 

هيچ گاه اين جشن را از دست نمي نهند. 
ديگر فرقي نمي كند در تاشكند و 

سمرقند و بخارا باشند يا اين جا در 
زرافشان.  

اسب و اسب سواري، از زندگي تركمن ها جداشدني نيست، حتي در جشن نوروز. 

جشن نوروز در تهران و 
در هـواي نـوروز ، نفسي تازه كنيم!7 كشور منطقه
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 مناف يحيي پور
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 918، 24 اسفند 1396
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ساعت،دقيقه،ثانيه
تا حاال فکــر کرده اید کــه لحظه ي 
تحویل سال از کجا می آید و چرا هرسال 

این زمان تغییر می کند؟ 
به طــور کلی براي بررســي تقویم از 
حرکت جرم های آسمانی به عنوان واحد 

اعتدال بهاري

اعتدال پايیزي

انقالب تابستاني

انقالب زمستاني

لحظه ي تحويل سال؛
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زمان استفاده مي شود که در میان آن ها 
بیش ترین دوره هاي زماني استفاده شده 
مربوط به ماه و خورشید است. تقویمي را 
که از محاسبه دوره ي مداري ماه به دست 
می آید »تقویم قمري« و تقویمي را که از 

محاسبه دوره مداري حرکت ظاهري یک 
سال خورشید استخراج مي شود »تقویم 

شمسي« می گویند. 
همان طور که از فیزیک به یاد دارید، 
براي محاسبه ي زمان حرکت یک جسم 
متحرک، نیاز به یک نقطه ي مبدأ داریم.         
بنابراین براي تعیین حرکت خورشــید 
نیز باید از نقطه ابتدایی که به »نقطه ي 
اعتدالین« معروف است، استفاده کنیم. 
 درواقع نقطــه ي اعتدالین کــه به آن 
»دایره البروج« مي گویند، به هریک از دو 
نقطه ي تقاطع مسیر ظاهري ساالنه ي 
خورشید با اســتواي ســماوي، یعنی 
امتداد اســتواي زمین تا آســمان شب 
گفته مي شود که شــامل اعتدال بهاری 
که در آغاز فروردیــن و اعتدال پاییزی 
است که در مهرماه رخ می دهد. به زبان 
دیگر اگر آســمان را کره اي فرض کنیم 
که ستاره ها، خورشــید و سیاره ها روي 
آن قرار گرفته اند، روی آن خط هایي مثل 
طول و عرض جغرافیایي زمین بکشیم، 
امتداد استواي زمین در کره ي آسمان، 
استواي سماوي را مي ســازد. از دید ما 

که روي کره ي زمین قرار داریم، مسیر 
حرکت ساالنه ي خورشید در آسمان یا 
همان دایره البروج همواره ثابت اســت 
و از صورت هاي فلکي خاصي مي گذرد 
که در علم نجوم قدیــم به آن ها »برج« 
گفته می شــد؛ مثل برج میزان، عقرب، 

سنبله و...
در دو نیم کــره ي شــمالی و جنوبی 
کــره ي زمیــن، فصل هــا برعکس هم 
هستند. مثاًل اعتدال بهاري در نیم کره ي 
شــمالي برابر بــا اعتــدال پاییزي در 
نیم کره ي جنوبي اســت. بنابراین مبدأ 
حرکت براي محاســبه زمــان، حرکت 
خورشــید در نقطه ي اعتدال فروردین 
نیم کره ي شمالي اســت. در واقع از این 
لحظه است که محاسبه ها آغاز می شود 

و زماني که خورشید دوباره به این نقطه 
برسد و یک دور کامل بزند، سال جدید 

آغاز مي شود. 
پس حاال باید متوجه شده باشید که 
لحظه ي تحویل ســال شمسی درواقع 
همان لحظه ي رســیدن خورشــید به 
مبدأ حرکت آن یا همان نقطه ي اعتدال 
فروردین اســت و طبق محاســبه های 
ریاضــی و نجومــی، هــرگاه فاصله ي 
خورشید از نقطه ي اعتدالي، برابر با صفر 
شود،  این لحظه، تحویل ســال را به ما 
مي دهد. این اتفاق برای مــا ایرانی ها و 
بسیاری از فارســی زبان های کشورهای 
هندوستان، تاجیکستان، افغانستان و... 
لحظه ي مبارک و شادی است که باید آن 

را جشن گرفت.

 آيدا ابوترابي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 501، 22 اسفند 1387

1. صدایــي  آمــد: »کیســتي و از کجایي و چه 
مي خواهي و نامت چیست و براي چه آمده اي و چه 

همراه داري؟«
 و صدایي پاسخ   داد: »من پیروزم و نامم خجسته 
اســت و از پیش خدا مي آیم و خواهان نیک بختي 
هستم و با تندرستي و گوارایي وارد شده ام و سال نو 

به همراه آورده ام.«
و صبح گاه نوروز این گونه آغاز شد.

2. بید کهن به رقص در آمد که: غم مدار
تا من به یاد دارم، نوروز دل فروز

نوروز جاوداني
نوروز مردمي 

در وقت خود شکفته و پیروز مي رسد! 1
3. هرچه عقب مي روم باز هم نوروز هست. تاریخ 

این سرزمین را برمي گردم به آغاز. 
 این جــا تخت جمشــید اســت، کاخ آپادانا در 

 شيوا حريري
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 547، 27 اسفند 1388

صبح گاه نوروز و این جا مجلس سالم نوروزي است.
بر پلکان شرقي کاخ آپادانا نقشي است از نمایندگان 
ایالت ها و اقــوام ایران، نماینــدگان ملت هاي زیر 
فرمان امپراتوري ایران، سفیران و مهمانان که صف 
کشیده اند تا هدایاي خود را تقدیم کنند ونو شدن 

سال را جشن بگیرند.
و تخت جمشــید پایتختي اســت کــه درآن، 

آیین هاي مهمي مثل نوروز برگزار مي شد. 

4. و افسانه ها مي گویند که در ایران همواره گرما 
و روشني و نور بر سردي و تاریکي پیروز بوده است.

در همان پلــکان شــرقي کاخ آپادانا، کنار صف 
نمایندگان ملل، شیري گریبان گاوي را مي درد. شیر 
گرما و تابستان است و گاو سرما و زمستان، و غلبه 
شــیر بر گاو به معني پیروزي خورشید، فرارسیدن 

نوروز و پایان زمستان است.
5. نــوروز چیســت؟ نخســتین روز اســت از 
فروردین ماه و زین جهــت روز نو نام کردند، زیراک 
پیشاني سال نو است... و اول روزي است از زمانه، و 

بدو فلک آغازین گشتن.
این را ابوریحان بیروني مي گوید.

6. با پیام دلکش
»نوروزتان پیروز باد«!

با سرود تازة
»هر روزتان نوروز باد«!

شهر سرشار است از لبخند ما
از گل،  از امید

تا جهان باقي است این آیین جهان  افروز باد!
7. قدیمي ها مي گویند زمین روي یک شاخ گاو 
است و این گاو روي گرده یک ماهي است و ماهي در 
دریا و دریا در جایي در دست حضرت علي ع است. در 
زمان تحویل سال این گاو براي رفع خستگي زمین را 
از روي یک شاخ به روي شاخ دیگر مي اندازد. هنگام 
انتقال زمین از شــاخي به شاخ دیگر تخم مرغ روي 
آینه و نارنج درکاســه ي آب مي چرخند و ماهي در 
تنگ بي حرکت مي ماند. و براي همین است که سر 

سفره ي هفت سین آن ها را مي گذاریم.

8. آن قدر همه چیز قدیمي اســت که پر از انگار 
و شاید مي شــود. مي گویند بر خوان نوروزي هفت 
خوراکي مي چیدند. مي گویند هفت ســین از هفت 
ســیني آمده و در گذشــته هفت دانه را در هفت 
سیني سبز مي کردند. مي گویند روزگاري در بعضي 
جاهاي ایران هفت میم یا هفت چین یا هفت شین 
مي چیدند. مي گوینــد... و در همه ي  قول ها هفت 

وجود دارد.
9. و این هفت سین عزیز ما...

بر سفره ي نوروزي  ما سبزه است و سیب و سرکه 
و سماق و سیر و سنجد و ســمنو به نشانه رویش و 

زایش و سالمتي و سرسبزي.
و قرآن و سنبل و سکه و سپند)اسفند( و آینه  و 

شمع و شیریني و تخم مرغ رنگي و ماهي قرمز.
و در شهرهایمان هر یک به رسمي پایبندیم. شیر 

یا ماست یا نان یا پنیر یا سبزي یا برنج یا...
و مي نشینیم دور هم پاي این ســفره به انتظار 

لحظه ي یا مقلب القلوب...

پي نوشت:
1 و2 - قسمت هايي از شعرهاي فريدون مشيري

منابع مورد استفاده:
»نوروز، جشــن نوزايــي آفرينش«، نوشــته علي 
بلوكباشــي، »جشــن هاي ايرانيــان«، نوشــته 
عســكر بهرامــي و »تخــت جمشــيد«، نوشــته 
 علــي ســلطان زاده، هــر ســه كتــاب از مجموعه 
»از ايران چه مي دانم؟«، ناشــر: دفتــر پژوهش هاي 

فرهنگي.
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هفت سين 
كهكشان راه شيري

کمربندهایتان را محكم ببندید که مي خواهیم با هم به ســفري جالب 
و هیجان انگیز برویم. عجیب ترین ســفري که مي شود با اتوبوس نوروزي 

دوچرخه رفت؛ سفر به کهكشان راه شیري! 
چه کسي گفته که همیشه باید روي کره ي  زمین سفر کرد؟ مگر نمي شود 
گردشي در کهكشان خودمان بكنیم و در یک سفر فضایي ویژه با هفت سین 

شگفت انگیز آن آشنا شویم؟! 
هفت پدیده ي منحصر به فرد کهكشان راه شیري در انتظار ماست؛ زود 

سوار شوید که اگر جا بمانید، اتوبوس دیگري شما را نمي برد!

»اِنسالدوس« يك قمر يخي عجيب 
است كه سطح آن حالت ترك خورده 
دارد و از چاله هاي زيادي پر شده 
است. اين قمر كه يكي از 60 قمر 
سياره ي زحل است، هرچندوقت 
يك بار، فوراني از يخ دارد و مثل 
آتش فشان عمل مي كند، ولي 

به جاي مواد گداخته، يخ به بيرون 
پرتاب مي كند. 

فضاپيماي كاسيني تا به حال 
توانسته عكس هاي زيبايي از 

انسالدوس بگيرد كه به دانشمندان 
در شناخت اين قمر كمك زيادي 

كرده است.

خيلي نمي شود نزديك اين منطقه 
شد! مگر خورشيد، اين گوي 

حيات بخش كهكشان راه شيري را 
نمي شناسيد؟!  ستاره ي  غول پيكري 
كه نبودنش باعث مرگ زمين خواهد 

شد. واكنش هاي هسته اي كه در 
خورشيد روي مي دهد، حرارتي 

برابر 15ميليون درجه ي سانتي گراد 
در مركز آن به وجود مي آورد. 

خورشيد بخش هاي مختلفي دارد، 
مثل زبانه، لكه، شعله و...

اين »اروپا«ست!  يكي از قمرهاي 
پوشيده از يخ سياره ي مشتري كه 

اندازه ي آن،با ماه خودمان برابر 
است. امروزه اين قمر به عنوان يكي 

از مهم ترين اجرامي بررسي مي شود 
كه احتمال حيات در آن وجود 

دارد. اقيانوسي زير اليه ي يخي 
سطح اروپا وجود دارد كه نيروي 

گرانش مشتري باعث به وجودآمدن 
جزرومد در آن مي شود. دانشمندان 

اميدوارند تا با فرستادن روبات، 
بتوانند اطالعات بيش تري از اين 

اقيانوس به دست آورند.

 برگرديم به زمين.  تعجب كرديد؟ سين آخر سفره،  زمين خودمان است 
ديگر! تنها كره ي    كهكشان راه شيري كه مي دانيم حيات روي آن وجود دارد. 

پس نمي شود آن را ناديده گرفت. 
كره اي پر از شگفتي كه انتظار ما را مي كشد!

اگر فكر مي كنيد كه همه ي قمرها سرد و يخي اند، بهتر است
 نگاهي به »يو« بيندازيد؛ يكي از قمرهاي مشتري كه دومين جرم با حرارت 
بسيار باال پس از خورشيد در منظومه ي شمسي است. سطح يو پوشيده از 
آتش فشان هاي متعدد است، به همين دليل به آن قمر آتش فشاني هم گفته 

مي شود. قطر دهانه ي بزرگ ترين آتش فشان آن 200 كيلومتر است و دماي 
بعضي از قسمت هاي آن به 1200 درجه ي سانتي گراد مي رسد.  

بزرگ ترين قمر زحل و دومين قمر 
بزرگ منظومه ي شمسي »تايتان« 
نام دارد. اين قمر نارنجي رنگ، از 
درياچه هاي زيادي پوشيده شده 
است كه در آن ها متان وجود دارد. 

دماي اين سياره 178 درجه ي 
سانتي گراد زير صفر است كه باعث 
مي شود چيزهايي كه روي زمين 
در حالت گاز هستند، در آن جا به 
صورت مايع وجود داشته باشند!

از زيباترين پديده هاي آسمان شب، حلقه هاي سياره ي كيوان يا زحل 
است. اين حلقه ها اندازه هاي مختلفي دارند و سراسر اين سياره را فرا 

گرفته اند. گفته مي شود كه ميلياردها سال پيش، تجزيه ي يكي از قمرهاي 
يخي كيوان، باعث به وجود آمدن آن ها شده است. دانشمندان توانسته اند 

بزرگ ترين حلقه ي آن را به قطر 24 ميليون كيلومتر كشف كنند.

 آيدا ابوترابي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 547، 27 اسفند 1388
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ه، آشپزي با عالقه!
ديگ،كف گير، مالق

آخر زمســتان اســت و هــوا بوي 
بهار مي دهــد؛ بوي لطافت، ســبزي و 
زندگي دوبــاره. چندوقت دیگر همه جا 
سبز ســبز مي شود و چشــم هایمان پر 
از منظره هــاي تر و تــازه ي بهاري. این 
هوا عجیب مرا یاد نقاشــي هاي »مونه« 
مي اندازد؛ »کلود مونه«، نقاش فرانسوي 
قرن نوزدهم را مي گویــم. حال و هواي 
بیش تر نقاشي هاي مونه هم همین قدر 
بهاري اســت، نه این که آن ها را در بهار 
کشیده باشد؛ تازه در خیلي از آن ها هم 
عنصرهاي طبیعت، مثــل درخت ها و 
گل ها، اصاًل به روشني دیده و تشخیص 
داده نمي شوند؛ همه شان محوند، چون 
به شــیوه ي امپرسیونیســم* کشیده 
شــده اند، اما دقیقاً به همین دلیل، این 
نقاشــي ها تأثیري روي آدم مي گذارند 
که اگر همــه ي این عنصرهــا را واضِح 
واضح هم مي دیدیم، این تأثیر را از آن ها 
نمي گرفتیم. مونــه، روح طبیعت را در 
تابلوهایش نقاشــي کرده و آدم را غرق 
در لطافت مي کند؛ غرق در روح زندگي.

ه«حاال که حرف از مونه شــد بگذارید 
ون
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يان، لب خندان چشم گر
 آتوسا رقمي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 456، 16 اسفند 1386

خبري درباره ي کشفي تازه بهتان بدهم؛ 
کشفي درباره ي یکي از نقاشي هایي که 
تا پیش از این فکر مي کردند مونه آن را 
کشیده است؛ تابلوي »سواحل سین در 
بندر ویله«، که از سال 1954 میالدي در 
موزه ي »والراف ریچارتز« در کلن آلمان 

نگه داري مي شود.
همه ي ماجرا از زماني شــروع شــد 
که مســئوالن موزه تصمیــم گرفتند 
نمایشــگاهي از کارهــاي نقاش هــاي 
امپرسیونیســت برپا کنند. خب نقاشي 
»سواحل ســین در بندر ویله« هم بعد 
از این همه ســال نیاز به مرمت داشت و 
براي همین هم مرمت کارهاي متخصص 
موزه، کار روي آن را شروع کردند. آن ها 
در کارشان از فناوري پیشرفته استفاده 
کردنــد؛ از میکروســکوپ هایي قوي، 
اشــعه ي مادون قرمز و اشعه ي ایکس. 
آن وقت در حین کار متوجه شــدند که 
این همه ســال درباره ي این تابلو کاماًل 
اشتباه مي کردند. البته آن ها از همان اول 
هم به این که این تابلو اصل اســت یا نه، 
شک داشته اند، اما هیچ وقت با این جدیت 

آن را بررســي نکرده بودند، به عالوه که 
آن سال ها چنین وســایل و روش هاي 
پیشرفته اي را هم در اختیار نداشته اند.  
وقتي که این موضوع را به مسئوالن موزه 
گفته اند، همه شان هم زده اند زیر خنده 

و هم زیر گریه. 
سه چیز نشــان داده که این تابلو کار 
کلود مونه نیســت: یکــي این که  وقتي 
مرمت کارها با اشعه ي ایکس از این تابلو 
عکس برداري کردند، متوجه  شدند که 
زیررنگ هاي آن، طرحــي اولیه وجود 
دارد، در حالي کــه مونه با این روش کار 
نمي کرده. دوم این که متوجه شــده اند 
روي تابلــو، نوعي لعاب شــفاف مالیده 
شــده و به کمــک آن، ترک هاي ریزي 
درست شده که به مرور زمان روي تابلوها 
به وجــود مي آیند و این طــوري به نظر 
مي رسیده که این تابلو، تابلویي قدیمي 
است. و باألخره این که کســي که واقعاً 
این تابلو را کشــیده، دو امضا با دو رنگ 

مختلف روي آن گذاشته است.
البته مســئوالن موزه دیگر پي این 
را نگرفتند که چه کســي ایــن تابلو را 
کشیده، یا چه کسي مســئول این کار 

بوده،  چون به نظر مي رسد که این ماجرا 
مربوط به دهه ي دوم قرن بیستم باشد، 
یعني ســال هاي 1920 میــالدي. تازه 
قرار هم شــده این تابلو را هم چنان در 
موزه نگه دارند، به عنــوان نمونه اي که 
نشان مي دهد فناوري مدرن چه قدر در 
آزمایش نقاشي ها و تشخیص هویتشان 

توانایي دارد.
مســئوالن موزه گفته اند که هرچند 
خیلي برایشــان غم انگیز است که حاال 
به جاي تابلویي که فکر مي کرده اند اصل 
است، تابلویي تقلبي دارند، اما این اتفاق 
مي تواند پیروزي بزرگي براي دنیاي علم 
به حساب بیاید و همین طور نشانه اي از 
کیفیت خوب کار بخش مرمت موزه ي 

والراف ریچارتز. 

* امپرسيونيست ها چيزها را همان طوري 
نقاشــي مي كردند كه در هــر لحظه ديده 
مي شــدند. مثاًل اگر نور قرمز غروب، باعث 
مي شد رنگ ســبز برگ درخت ها قهوه اي 
ديده شود، آن ها را به رنگ قهوه اي نقاشي 
مي كردند، آن هم به همان شــكلي كه ديده 

مي شدند؛ به شكل لكه اي از رنگ.

تابلوي تقلبي »سواحل سين در بندر ويله«
كه از سال 1954 ميالدي در موزه ي

 »والراف ريچارتز« در كلن آلمان نگه داري مي شود.
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ه، آشپزي با عالقه!
ديگ،كف گير، مالق

مــژده بــه آن هایــی کــه 
نخودی خندیدن را دوســت دارند. 
به مناسبت تولد بهار و فوت ناگهانی 
زمســتان، آشپزباشی هفته نامه ي 
دوچرخه به ایــن فكر افتاد که طرز 
درست کردن شیرینی نخودی را برای 
شما آموزش دهد. طبق قانون پنجم 
نیوتن، این شیرینی مایه ي انبساط 
خاطر و انقباض غم و غصه می شود. 

تازه کلی خاصیت دیگر هم دارد.

خب، برای پخت اين شیرينی به چه 
چیزهايی نیاز داريم:

  فندق خندان.....نیم کیلو و 500 گرم!
  آردبرنج.................................999 گرم!
  کیوي..............................دو و نیم عدد!
  آب پرتقال.............................سه عدد!
  تخم مرغ..............یک قاشق غذاخوری!

آشپزباشي، شیريني نخودچي  مي پزد

طرز تهیه: 
ابتدا فندق ها را پوســت می َکنیم و 
یواش  یواش می خوریم! سپس کیوي  ها 
را توی آب پرتقــال می گذاریم تا خوب 
خیس بخورنــد. بعد آن ها را خشــک 
می کنیم و با آرد برنج مخلوط می کنیم. 
اگر آرد برنــج نبــود، می توانیم با ذرت 
بوداده مخلوط کنیم و اگر آن هم نبود، 
می توانیــم بی خیالش شــویم و برویم 
دنبال یک کار دیگر. سپس تخم مرغ ها را 
رنگ آمیزی می کنیم و با آن ها یک املت 
خوش مزه درست می کنیم. می خواهید 
طرز درســت کردن املت را هم یادتان 

بدهیم؟ تعارف نکنید ها!

وسايل مورد نیاز:
 گوجه فرنگی.................................چندتا
 پیاز....................................................دوتا

  تخم مرغ......................................چندتا
 روغن..........................................یک ذره

ابتــدا روغــن را تــوی تخم مــرغ 
می اندازیم. ســپس گوجه فرنگی را ریز 
ریز می کنیم. بعد هــم می رویم نانوایی 

دوتا نان سنگک می خریم. 
* * *

ای بابا! این که نشد. این آشپزباشی ما 
انگار یک چیزی کــم دارد! قرار بود چی 
یاد بدهد، چی شد! ببخشید که آبرویمان 
رفت. هر چه تا این جا خوانده اید، فراموش 
کنید و به این مطالبــی که هم اکنون به 
دست ما رسیده توجه کنید. طرز تهیه ي 

شیرینی نخودچی:

چی الزم داريم؟
 آرد نخودچي..........................500 گرم
 خاک  قند................................250 گرم

 کره یا روغن جامد..................250 گرم
 پودر یا خالل پسته.............)به دلخواه(

ديگه چی؟
کاسه، وردنه، قالب شیریني، سیني 
فر به اضافه ي کابینت آشپزخانه، سینک 
ظرف شــویی، کبریت یا فنــدک برای 
روشن کردن فر، پیش بند و دستگیره ي 

آشپزی و چندتا چیز ریز دیگر...

از کجا شروع کنیم؟
اولش آستین ها را باال می زنیم. )توجه 
داشته باشید اگر لباسمان آستین کوتاه 
بود، پاچه های شلوارمان را باال می زنیم.( 
بعد، خاک قند را با کــره )یا روغن( توي 
یک کاســه قاتی پاتی مي کنیم و آن قدر 
هم مي زنیم و هم می زنیم و هم می زنیم 
تا مایه یک نواخت شود. یک نواخت شود 

یعني چــي؟ یعني دیگر معلوم نباشــد 
کــره کجاســت، خاک قند کجــا. بعد، 
آردنخودچی را توی کاســه مي ریزیم و 
خوب با دســت ورز مي دهیــم تا خمیر 
نرم شود و چسبندگي پیدا کند. ورز یک 
چیزي اســت در مایه هاي ماساژ. براي 
این که بفهمیم خوب چســبنده است، 
آن را توي دســتمان گلولــه مي کنیم. 
اگر گلوله ماند و باز نشــد، خوب است. 
راستی دســتتان را قبل از این کار باید 

می ُشستید، ُشستید؟! 
حاال بهتر اســت خمیر را بگذاریم در 
کیســه ي نایلون تا یکــي دو روز بماند. 
اما اگر مهمان ها توی راه هستند و وقت 
نیســت، به چند ســاعت هم می شود 

رضایت داد.
بعدش، خمیر را با وردنه روي میز پهن 
مي  کنیم. قطر این خمیر پهن شده باید 
یک سانتي متر باشد. برای اندازه  گیری 
می توانیم از خط کش استفاده کنیم، اگر 
خط کش نداریم، می توانیم از بند انگشت 
مامان یا بابا استفاده کنیم. طبق فرمول 
هفتم فیثاغورث: یک بند انگشت= حدود 

یک سانتی متر!
حاال نوبت قالب زدن اســت. قالب را 
روی ســطح خمیر فشــار می دهیم، به 
همین راحتی! بعد، یک عالم خمیر دور 
قالب ها زیاد مي آید. این  خمیرها را جمع 
مي کنیم، دوباره با آن ُکشتی می گیریم 
و پهــن مي کنیم و قالــب مي زنیم. هي 
این کار را مي کنیم تا دیگر خمیر نداشته 

باشیم.
راستی، اگر قالب پیدا نکردید، ناراحت 
نشوید و گریه نکنید. به جاي آن  تکه هاي 
کوچکی از خمیر بر دارید و توي دســت 
گلوله  کنید و روي کلــه اش یک خالل 

پسته فروکنید.
این قدر فس فس نکنید تا دیر نشده 
فر را روشــن کنید. تا فر گرم می شــود 
بهتر است سیني فر را کمي چرب  کنید 
و شیریني ها را توي سیني مخصوص فر 

بچینید.
همان طور کــه می دانیــد گاز گران 
اســت و باید به فکر قبض گاز بود. پس 
حرارت فــر را روی حدود 300 درجه ي 
ســانتي گراد تنظیم می کنیم. سیني را 
به مدت 20 دقیقه تا نیم ساعت توي فر 
مي گذاریم. شــیریني باید طالیي شود، 
همان طور که می دانید مــا دو نوع طال 
داریــم، طالی زرد و طالی ســیاه. باید 
مراقب باشــیم که طــالی زردمان یک 

موقع طالی سیاه نشود. 

یادآوری زمــان پخت: این خمیر 
معموالً  خشک است و باید با ورز دادن و 
احیاناً کشتی گیری نرم شود. اگر خیلي 
اهل کشتی نیســتید، نگران نشوید. اگر 
خمیرتان خیلي خشــک بود کمي کره 
یا روغن به آن اضافه کنید. این که دعوا 

ندارد!
یادآوری بعد از پخــت: یادتان 
باشد در خوردن این شیرینی زیاده روی 
نکنید. هروقــت هم خوردیــد به جان 

آشپزباشی دوچرخه دعا کنید.

* دســتور اوليه اين شــيريني از كتاب هنر 
آشپزي رزا منتظمي تهيه شده است.

 علي مولوي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 595، 26 اسفند 1389
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هنوز مزه ی نوجوانی زیر زبانم است!
»مرضیه برومند« در گفت و گو با هفته نامه ي دوچرخه:

می شــود حدس زد خانمی که 
رو به رویم نشسته و مرا »دوچرخه« 
خطاب می کنــد، از آن نوجوان های 
پر شر و شور بوده! کسی که لبخند 
از صورتش محو نمی شود و در طول 
مصاحبه آن قدر با هم می خندیم که 

سؤال هایم را فراموش می کنم.
او خرداد سال 133۰ به دنیایی که 
دوستش دارد آمده و دلش می خواهد 
برای بهتر شــدن این دنیا کارهای 
زیادی بكند. اگــر بخواهیم آثارش 
را به یاد آوریم، شــاید نیازی نباشد 
که خیلی فكر کنیم. چرا که در تمام 
کارهای ماندگار عروسكی، ردی از او 
به وضوح دیده می شود. »مدرسه ی 
موش ها«، »خونــه ی مادربزرگه«، 
»قصه هــای تا به تــا«، »آب پریا« و 
»شــهر موش ها« از آثار اوســت. 
مرضیه برومند، مادر عروســک ها، 
در بعد ازظهری زمستانی که بوی بهار 
می داد، در ساختمان زیبای »خانه ی 
عروسک« ما را پذیرفت و در میان 
برنامه های شــلوغ و مصاحبه های 
پشت ســر هم، باز هم با حوصله و 

دقیق با ما حرف زد.

چرا این قدر عروسک ها را دوست 
دارید؟ 

عروسک برای من تنها یک اسباب بازی 
نیست که از کودکی با آن خاطره داشته 
باشم. عروســک یک وسیله برای نمایش 
اســت و نمایش برای من وسیله ای است 
برای حرف زدن؛ برای انتقال حرف هایی 
که خودم فکــر می کنم حرف های خوبی 

است و باید به دیگران منتقل کنم. 
عروسک وسیله ی کارایی است. وقتی 
با عروسک حرف می زنی، بار مفهومی آن 

بیش تر می شود. 
چه شــد که احســاس کردید 
عروسک ها می توانند کمک کنند تا 

حرف هایتان را بزنید؟ 
ناگهان که اتفاق نیفتاد. درواقع مسیری 
بود که هم خودم کمک کردم و هم دست 
سرنوشــت کمک کرد تا در این راه قرار 
بگیرم. من به عالم نمایش خیلی عالقه مند 
بودم. از دبستان تئا تر کار می کردم و گروه 
تئا تر داشــتم و در دبیرســتان هم ادامه 
دادم. وقتی وارد دانشکده ی هنرهای زیبا 
شدم، فکر کردم که کاش گروهی داشتیم 
که می توانســتیم به مدرســه ها برویم و 
برای بچه ها نمایش اجرا کنیم. باز دست 
سرنوشت مرا در مســیر اولین گروه تئا تر 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
قرار داد. زمانی که تــوی کانون پرورش 

فکری کار می کردم، آقای »اسکار باتک« 
به ایران آمد و ما این شانس را داشتیم که 
با او چند عروسک بسازیم و چند نمایش 

اجرا کنیم. 
از کارهایی که تا امروز ساخته اید 

در مورد آن هــا کاری انجام داد. الزاماً من 
نباید آن ها را بسازم، اگر کس دیگری که 
در عرصه ی فرهنگ و هنــر کار می کند، 
آن ها را بســازد و آن حرف هــا را بگوید، 
من خوشحال می شوم. من می گویم یک 

این چیز ها برای من آگاهانه نیست. دوست 
ندارم ایــن حرف ها را تــوی چارچوب و 
جدول بگذارم. البته ایــن را می دانم که 
برای جهــان، مردم دنیا و برای کشــورم 
ایران، همیشــه آرزوی بهترین ها را دارم. 

می خواهد بگویم و اثــرش را ببینم. فکر 
می کنم همه ی هنرمندان واقعی، این ها 
را حــس می کنند و طرفــدار حرف های 

خوب هستند.
اگر عروســک را از آموزش جدا 

کنیم، چه اتفاقی می افتد؟
من فکر می کنم هیچ چیز را نمی توانیم 
از آموزش جدا کنیم. همیشه همه چیز یا 

آموزش بد می دهد یا آموزش خوب.
خودتان هم در نوجوانی نمایش ها 
و برنامه های عروســكی  را دنبال 

می کردید؟
در نوجوانــی مــن خیلــی نمایــش 
عروسکی به این شــکل وجود نداشت. ما 
فقط »آقای شاکی« را می دیدیم که آقای 
»نصرت اهلل کریمی«  )که خدا نگه شــان 
دارد( ساخته بود.  من آن را خیلی دوست 
داشــتم و خیلــی جــذب حرف هایش 
 می شــدم. بعدترها کــه جــوان بودم،

هرزمانه ای حرف های خودش را دارد؛ 
امروز هم خیلی چیز ها را می خواهم بگویم. 
آسیب های جدیدی می بینم که فکر می کنم 

باید در مورد آن ها کاری انجام داد
و مفاهیمی که به کودکان و نوجوانان 

آموزش داده اید، راضی هستید؟ 
نه، هم چنان فکر می کنم که هرزمانه ای 
حرف های خــودش را دارد. اآلن خیلی 
چیز ها را می خواهم بگویم. آســیب های 
جدیــدی می بینم که فکــر می کنم باید 

حرف هایی را باید گفت. هرکسی که آن ها 
را بگوید خوب است، اما در هر حال وقتی 
که با زبان هنر گفته می شــود ماندگار تر 

است. 
حرف های شما از چه جنسی است؟

از جنس حرف های خوب! ]می خندد[ 

آرزوی محیــط پــاک و ســالم و آرزوی 
اخالق دارم. دلم می خواهد همه ، آدم های 
خوبی باشند و به هم بدی نکنند. حقوق 
هــم را رعایت کنند و در این مســابقه ی 
پولدارشــدن، هم دیگر را له نکنند. خب 
این ها همه حرف های خوبی است که دلم 

ان
وز

 فر
بد

 مه
س:

عك

 مهناز محمدي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 825، 20 اسفند 1394
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خیلی کتاب خواندم. تمام آثار کالسیک 
و ارزشمند ایران و جهان را در نوجوانی و 

جوانی خواندم. شاید بعضی هایش را یادم نیاید، 
اما در ناخودآگاهم تأثیر آن کتاب ها هست

ان
وز

 فر
بد

 مه
س:

عك

برنامه های خارجی »ماپت شو« و »سسام 
استریت« را هم می دیدم و دوست داشتم. 
اما آن موقع دیگر شخصیتم شکل گرفته 

بود.
»خونه ی مادربزرگــه« یكی از 
کارهایی است که همه ی نسل ها از 
شما به یاد دارند. شخصیت های آن 

چه طور شكل گرفتند؟ 
مــا هرازگاهی بــه روســتایی به نام 
»بَشــمن« در نزدیکی انزلی می رفتیم. 
خانه ای در این روستا، متعلق به پیرزنی 
به نام »ننه حلیمه« بــود. ننه حلیمه با ما 
رفت و آمد داشــت. خانــه ی ننه حلیمه 
برای من خیلی جــذاب بود، چون در آن 
حیوان های مختلفی زندگی می کردند که 
کاری به کار هم نداشتند. خود ننه حلیمه 
هم خیلی زن نازنینی بــود. هرروز صبح 
به همــه ی حیوان ها غذا مــی داد و همه 
را دوســت داشــت. ایده ی مجموعه ی 
خونــه ی مادربزرگه  همان جــا به ذهنم 
رسید. در   نهایت، عروســک مادربزرگ 
هم درســت مثل خود ننه حلیمه شد و 
خانه ی ننه حلیمه هم عیناً برای این کار 

ساخته شد.
آثــار شــما،  از  بعضــی  در 
شــخصیت های کارهــای قبلی، 
تكرار می شــوند. مثاًل »مخمل« و 
»نوک سیاه« از »خونه ی مادربزرگه« 
به فیلم »الو... الــو... من جوجوام!« 
رفتنــد و »ابــرک« از »ماجراهای 
تابه تا« در »آب پریا« سردرآورد. این 

تكرارها دلیل خاصی دارند؟
نه. در فیلم »الو... الو.... من جوجوام!«، 
اصاًل نمی خواستم مخمل حضور داشته 
باشد، اما متأسفانه عروسکی که سفارش 
داده بودیم، شبیه گربه نمی شد و آخرسر 
مجبور شــدیم که آن را شــبیه مخمل 
بســازیم. تأکیدی نداشــتم که حتماً از 
کارهای قبلــی ام بیایــد. درواقع کمی 
اجباری شد. ابرک هم اگر در زی زی گولو 
نبود، بــاز هــم در آب پریا، یــک ابرک 

می گذاشتم، چون که الزم بود.
شما خودتان را مادر عروسک ها 

می دانید؟ 
نه. خیلی ها به من می گویند که مادر 
عروسک ها هســتی، اما من این احساس 
را خیلی در زندگی تجربه نکرده ام. البته 
ممکن است وقتی که کمک می کنم یک 
شخصیت عروسکی  شکل بگیرد، این وجه 

مادرانه ام هم ارضا شود. 
نوجوانی تان چه شكلی بود و چه 

حس و حالي داشت؟ 
خیلی خوب! هنوز مــزه اش زیر زبانم 
اســت. چون نوجوانی دوره ی عجیب و 
غریبی است. نوجوانی عالم خداحافظی 
با بچگی است. اما بهتر است خیلی سعی 
نکنیم کــه زود بچگی مان تمام شــود. 
بگذارید تا آن جا که ممکن است کودکی 
کنیم، شیطنت کنیم، سبک بال باشیم.

خود مــن خیلی در نوجوانــی پرجنب و 
جوش، ســرخوش و فعال بــودم. خیلی 
سر به سر دیگران می گذاشتم و همیشه 

یک عده دنبال من می دویدند!
یكی از شیطنت ها یادتان مانده؟ 

بـــــــــله! یادم است من و یکي از 
دوست هایم برای خودمان دوربین مخفی 
درست می کردیم. بســته های کادوشده 
می ساختیم و چند الیه کاغذ می پیچیدیم 
و آخر تویش می نوشتیم »دماغ سوخته 
خریداریم« و بعد از پنجره ی اتاقم که در 
طبقه ی دوم بود، توی کوچه می انداختیم 
و خودمان پشــت پنجره نگاه می کردیم 

که مردم چه برخــوردی با این بســته 
دارند. یکی این ور و آن ور را نگاه می کرد 
و آن را برمی داشــت، یکی بسته را شوت 
می کرد، یک نفر هم اصاًل توجه نمی کرد. 
ما نگاه می کردیم آن هایی که بسته را باز 
می کنند، چه طوری خیت می شــوند و 

خیلی می خندیدیم! 
این شــیطنت ها تا کــی ادامه 

داشت؟ 
تا همیشه! دانشجو هم که شدم، خیلی 
دوســت داشــتم با سر به سرگذاشتن با 

دیگران، موقعیت های نمایشی ایجاد کنم. 
یک جورهایی هم سرخوش و شوخ بودم، 
هم جدی! خانم »ناستین مجابی« که در 
دانشگاه هم کالسی ام بود و بسیار انسان 
فرهیخته ای اســت، پارســال در یکی از 
روزنامه ها مطلبی نوشت و در آن گفته بود 
»چرا من این مرضیه را جدی نمی گرفتم؟ 
چرا فکر می کردم اصاًل مگر می شود این 
موجود ســرخوش ســر به هوا به چیزی 
فکر کند؟ اآلن برای خودم شرمنده ام!« 

خودش می گفت من شما را می دیدم به 
خودم می گفتم این ها چه قدر سرخوشند! 
اما بعدها فهمیدم آدم های عمیق، حتماً 
ظاهر جدی ندارند.  البته من نمی گویم 

که آدم عمیقی هستم.
کارهایی که آن روزها انجام دادید، 
چه قدر در زندگــی امروزتان مؤثر 

بوده؟ 
آن موقع ها خیلی کتاب خواندم. تمام 
آثار کالسیک و ارزشــمند ایران و جهان 
را در نوجوانــی و جوانی خواندم. شــاید 

بعضی از آن ها را یادم رفته باشــد، اما در 
ناخودآگاهم تأثیر آن کتاب ها هســت. 
همه ی آن ها به جهان بینــی، نگاه من و 
هویت فرهنگی ام کمک کرده است. چون 

از نوجوانی ام خوب استفاده کردم. 
مرضیه برومند نوجوان در نوروز 

چه کارهایی می کرد؟ 
عید دیدنــی می رفتیــم، مهمانــی 
می رفتیم و بعد هم ســینما و ســینما و 

سینما! 
من و دختر عمویم در نوجوانی، تمام 
عیدی هایمان را خرج سینما می کردیم. 
تمــام فیلم های خوبی را کــه می آمد ما 
می دیدیم. یادم است »شب ژنرال ها« را 

در نوروز دیدیم. 
این  »خانه ی عروسک« که امروز 

در آن هستیم چه طور ساخته شد؟ 
 ]با خنده[ ما که نســاختیمش، این 

ساختمان صدسال پیش ساخته شده! 
راســتش از نظر من هرصنف هنری، 
باید جایی برای خودش داشــته باشــد. 
بچه های نمایش عروسکی هم سال ها آرزو 
داشتند که جایی داشته باشند تا بتوانند 
دور هم جمع شوند. بعد از سال ها که فریاد 
زدیم ما یک خانه  می خواهیم و کســی 
محل نگذاشت، باألخره یک آدم پول دار 
پیدا شد، پولی داد و این جا را برایمان رهن 
کرد. البته مهرماه ســال آینده هم آقای 

صاحب خانه می خواهد این جا را بکوبد! 
این جــا در عیــن حال کــه خانه ی 
عروسک است، دبیرخانه ی جشنواره ی 
شانزدهم نمایش عروســکی هم هست. 
این جا خانه ی امن و سقف باالسر بچه های 
عروسکی است و من هم این جا مثل مادر 
خانواده هستم و بزرگان نمایش عروسکی 
هم عمــه و خالــه و عمو و دایــی این ها 
هستند. ســعی می کنیم این جا هرکاری 
که می توانیم براي پیشرفت کار عروسکی 

انجام بدهیم. 
این جا چه طور اداره می شود؟ 

این جــا خودکفاســت و بخشــی از 
درآمد کالس هایی کــه برگزار می کنیم، 
صرف مخارج روزمره ی این جا می شود. 
هیچ کس این جا پولــی نمی گیرد و نفع 
مالی ندارد و همه ی کســانی که این جا 

هستند، کاماًل داوطلبانه کار می کنند. 
این خانه برنامه ی خاصی هم برای 

نوجوانان دارد؟ 
بلــه، مــا در این جــا کالس هایــی 
داریم؛ مثل کالس ســاخت عروســک 
یا فن بیان عروســکی که آقای »حمید 
جبلی« تدریس می کنند یا کالس های 
تئــوری مثــل کارگردانی کــه خودم 
تدریس می کنم. البتــه در کنار این ها، 
نشست های زیادی هم داریم که فراخوان 
آن را همیشه در سایت خانه ی عروسک 

می گذاریم.
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سال نو، همان
هات چاكلت است!

ســال نو،  مثل مار می ماند؛ خوش 
 خط و خال و زیبا... )اگر مادر بزرگ زنده 
بود، با شنیدن این جمله، لب هایش را 
گاز می گرفت و می گفت: »ننه، سال 
نویی، این چه حرفی اســت؟ حرف 
خوب بزن ننه!( اما جمله ي من تمام 
نشــده مادر بزرگ، یک دقیقه گوش 
کن! اگر بد گفتم دیگر ادامه نمی دهم! 

پوست انداختن
وقتی بچه بودم با پدرم در یک دشت قدم 
می زدیم، من روی زمین چیزی پیدا کردم 
که خیلی عجیب بود؛ چیزی شبیه مار، اما 

مار نبود. بیچاره خشکیده و بی جان بود. دل 
آدم برایش می سوخت. به پدرم گفتم: »یک 
مار مرده پیدا کردم!« او گفت: »این پوست 
مار است؛ مارها هرسال پوست می اندازند و 
شکلی تازه پیدا می کنند. آن ها هرسال، نو 

می شوند!« 
خیلی تعجــب کردم. تمام طــول راه به 
پوســت انداختن فکر کــردم و این که اگر 
آدم ها هم مثل مارها پوست می انداختند 
چه؟ اآلن نمی دانم، چرا به سال نو که فکر 
کردم یاد مار افتادم؛ ســال نو، همان سال 
کهنه است که پوست انداخته است. یعنی 
 سال هشتاد و هشت، همان هشتاد و هفت 

است که پوست انداخته... 
روح مادر بــزرگ: »ننه، حرف های خوب 
بزن. ان  شاءاهلل این قسمت مطلبت را حذف 

کنند! سال نویی حرف های خوب بزن!«
- مادر بــزرگ! بگذار حرفم تمام شــود، 

می گذاری بنویسم یا نه؟
- ننه، خب این طــوری بنویس؛ بنویس 
سال نو مثل نبات زعفرانی، شیرین است؛ 
مثل توتک های داغ می ماند، مثل بوی نان 
تازه؛ اصاًل به قول شما جوان ها سال نو همان 
»هات چاکلت« اســت؛ اصاًل مثل پیتزاي 
مارگاریتاست! خوب بنویس ننه که سال نو 

برایت خوب شروع شود!
 و ایــن طوری بــود که با وســاطت روح 
مادربزرگ، ســال هشــتاد و هشت که به 
اعتقاد من یک مار تازه بــا خط و خال زیبا 
بود، دچار افسردگی و عقده ي حقارت شد 

و خزید و رفت! 

 اما من هنوز معتقدم پوســت انداختن و 
تازه شدن حرف بدی نیست؛ تازه خیلی هم 
زیباســت! در ضمن »کارلوس فوئنتس«، 
نویســنده ي آمریکای التین هم رمانی به 
همین اسم دارد! مادر بزرگ، شما آن رمان 

را خواندی؟
- نه ننه! حرف های خوب بزن! 

جاده
پس به خاطر حساسیت های مادربزرگ، 
محور نوشــتن را تغییــر می دهم. می روم 

به جاده... 
سال نو، مثل جاده می ماند؛ جاده ای که 
نمی دانیم انتهایش کجاســت؟ ابتدایش 
برایمان روشن است، چون خودمان آن را 
آغاز کرده ایم. حاال ما با ماشــیني درست 
و حســابی داریم در آن می رانیم... یوهو!... 
منزلگاه های مختلفی را می بینم... خیلی از 

آن ها را رد می کنیم. یکی از آن ها را انتخاب 
می کنیم، همانــی که بیش تر بــه دلمان 
نشسته است! به تونل های زیادی می رسیم، 
تونل هایی که نمی دانیم کی تمام می شوند. 
به گردنه های خطرناکی که با احتیاط باید 
از آن رد شویم؛ گاهی در جاده عالمت هایي 
می بینم. جاده باریک می شود! خطر ریزش 
کوه! باید توی جاده، مراقب باشی تصادف 
نکنی؛ حیوان هاي اهلی و وحشی... مراقب 

آدم ها باش! مخصوصاً در هوای مه آلود! 
- ای ننــه، امــروز از دنده ي چــپ بلند 
شدی انگار! آدم توي جاده هم حرف های 
خوب می زند. این جوري بنویس: »ســال 

نو مثل ســفر اســت... توي جاده ي پرگل 
ضیمــران راه می رویم. از کــوه، جنگل، 
دشت و شقایق لذت می بریم؛ در گردنه ي 
گدوک، آش دوغ می خوریم. کنار رودخانه 
به صــدای آب گوش می دهیــم. یعنی به 
قول جدیدي ها، مدیتیشــن می کنیم. از 
 کنار چشــمه پونه می کنیم و با نان و پنیر 
نوش جان می کنیم. سال نو همان جاده ي 
خوش منظره اســت ننه؛ وقتــی به مقصد 
رسیدیم، سوغاتی یادمان نمی رود؛ »دوست 
مرا یاد کند بــه یک هل پــوچ!« این یک 

ضرب المثل است... ننه، درست بنویس!
اصاًل این مادر بــزرگ نمی گذارد مطلب 
بنویســم؛ بگذارید از نقطه اي دیگر شروع 

کنم.

خانه ي نو
ســال نو،  مثل خانه ي نو می ماند... سال 

نو، همان خانه ي جدید است که روز اولی 
اســت که وارد آن می شــوی؛ اولش دلت 
شور می افتد، احســاس غریبگی می کنی. 
فکر می کنی که این خانــه را مثل خانه ي 
قدیمی ات دوســت داری یا نه؟ نمی دانی 
برایش چــه پرده هایــی انتخــاب کنی. 
نمی دانی اتاق هایش را چگونه تزیین کنی.

به پنجره هایش نــگاه می کنی، نمی دانی 
که نور چه قدر از پنجره ها داخل می آید... 
آخر اسفند که می شود تو انگار اثاث کشی 
می کنی به خانه  اي نو. ســال نــو، همان 
خانه ي اســت بــا مهتابی ها)ایوان ها(ی 
زیبایش؛ بــا دل تنگی های خانــه اي نو... 

دلشوره هایش... 
روح مادربــزرگ: »ننه بگــو؛ این یکی 
را راســت می گویــی... آدم، خانه هــای 
قدیمی اش را بیش تر دوست دارد؛ آدم، در 
آپارتمان دلش می گیرد؛ چیست این النه ي 

کبریت ها که درست می کنند؟«
پــس مادربزرگ، ســال نــو، آپارتماني 
نوساز اســت که معلوم نیست مهندس ها 

و معمارانش چه مصالحی برایش انتخاب 
کرده اند؟ اصاًل در آن خانه از منظره ي پشت 

شیشه لذت می بری یا خیر؟
ســال نو، همان نقل مکان بــه خانه ي 
نوست. و این دیگر به خودت بستگی دارد 
که آن خانــه را چه طور بیارایی؟ مســلم 
است در این خانه ممکن است سقف چکه  

کند و...   
- ننه دوباره افتادی بــه آن دنده! حرف 
خوب بــزن!... بنویس ان شــاء اهلل خانه ي 
نــو، خوش یمن و قدم دار اســت. همه اش 
اتفاق هــای خــوب و خبرهــای خــوب 

می شنویم...

سال نو... 
 ولش کن! امــروز من هرچه بنویســم، 
مادر بزرگ گیر می دهد! راستی، سال نو که 
نزدیک می شود، مردم سر خاک عزیزانشان 
می روند و برای آن ها سبزه و گل می برند. 
روح همه ي رفتگان شــاد... مــن هم یادم 

باشد برای مادر بزرگ، گندم سبز کنم... 

دلشوره دارم؛ این عادتي همیشگي است که هنگام تحویل سال 
نو اتفاق مي افتد. انگار دیگي پر از آب در دلم مي جوشــد و قل قل 
مي کند. خودم نمي دانم چرا؟ شاید از مجهول بودن این 365 روِز 
پیِش  رو مي ترسم. شاید هم مربوط به لحظه ي اعتدال بهاري است. 
لحظه اي که خورشید از خط اســتواي زمین مي گذرد و به سمت 
شمال آســمان مي رود. لحظه ي تحویل ســال نو؛ شاید من این 

حرکت عمودي را حس مي کنم!

دلشوره داري؟
نه، ندارم. هیچ ســال نویي را با دلشــوره آغاز نمي کنم، چون 
هم تکلیف هایم را به موقع انجام مي دهــم، هم مادر و مادربزرگم 
توصیه هایي براي نوروز دارند که آن ها را انجام مي دهم. مثل این که 
موقع تحویل سال، غصه نمي خورم تا تمام سال غم از من دور باشد. 
بامداد نوروز قبل از سخن گفتن، ســه مرتبه عسل مي خورم و در 
روزهاي نوروز اصاًل دارو نمي خورم. دلشوره ندارم، چون فرصتي 

پیدا مي کنم براي استراحت کردن.

مادر بزرگ همیشه دلشوره دارد!
حتي اگر ســر وقت به خانه برگردیم باز دلش شور مي زند. اگر 
سرمان درد بگیرد و اگر مسافرت برویم و او همراهمان نباشد، وقتي 
در خانه نیســتیم، اگر تلفن بزند و ما جواب تلفنش را ندهیم )به 
هر دلیلي( دلشوره مي گیرد و... پس دلشوره هاي مادربزرگ به عید 

نوروز و بهار ربطي ندارد!

دلشوره داریم!
بهار با خودش نیاورده است. همراه عید نوروز نبود. مهمان ها با 
خودشان نیاوردند، به آواز پرنده ها و شناي ماهي ها در آب ربطي 
نداشــت. اعتدال بهاري هم با خودش نیاورده اما ســیزده به در با 

خودش دلشوره مي آورد. 
ســیزدهم  فروردین، دل همه ي ما شــور مي زند. چرایش هم 

معلوم است، پایان تعطیالت!

دلشوره دارید؟ براي چه؟!
فرید 13 ساله: من از وســط هاي عید دلشوره مي گیرم. فقط 

براي تکلیف ها و درس ها. 
بهاره ي 15 ســاله: بعضي ها را دوســت ندارم ببینم، اما در 

مهماني هاي عید مجبور مي شوم؛ آن وقت دلشوره مي گیرم.
مهتاي 16 ساله: براي کنکور سال آینده دلشوره دارم!

البته بهتر اســت ایــن دلشــوره را بگذارید بــه وقتش. اآلن 
دلشوره هاي دیگري هم هست.

دلشوره دارند؟
پدر و مادرم براي مهماني هایي که باید بدهند، دلشوره دارند. 
مادرم براي این که غذا خوب باشــد و پدرم براي این که مهماني 
درست و حســابي برگزار شــود. من که معني دلشوره ي آن ها را 
درســت نمي فهمم و البته آن ها هم مي گویند دلشــوره هاي من 

بي مورد است!

لحظه ى اعتدال بهاري و دلشوره هاي من
 مانلي جبلي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 501، 22 اسفند 1387

 فريبا خاني
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 501، 22 اسفند 1387
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بوي عیدي، بوي توپ، بوي کاغذرنگي...
امروز اما از همه ي ایــن بوها انگار بوي عیدي  بیش تر به مشــام مي خورد! 
به هرحال نوروز قدیمي ها حال و هواي دیگري داشته است. مي  گویید نه، پس 
نوروز 45 سال پیش را از زبان نوجواني قدیمي )6۰ ساله ي امروزي( بخوانید؛ 
نوجواني که به یاد خاطرات خوش نوجواني اش، دوست داشت عكس امروزي اش 

هم همان چهره ي قدیمي نوجوانانه باشد.
»محمدعلي کیاني«، دبیر بازنشســته، نــوروز نوجواني هایش را  این گونه 

توصیف مي کند...

در اين عكس فقط دو سال داشتم، 
هنوز آن قدر به حسابم نمي آوردند 

كه برايم لباس عيد بخرند!

تقريبًا در همه ي خانه ها، حوض و باغچه بود. چندروز مانده به عيد، 
آب حوضي مي آمد و آب حوض را خالي مي كرد و حسابي حوض را مي شست. 
اما قبل از خالي كردن حوض، ما ماهي ها را با سبد مي گرفتيم و در يك سطل 

مي ريختيم. شب عيد چند ماهي زيبا و قرمز از حوض مي گرفتيم و سر سفره ي 
هفت سين مي گذاشتيم.

روي سفره ي هفت سين كاسه اي آب بود كه دو يا سه تا نارنج در آن مي انداختند 
و به ما مي گفتند لحظه ي تحويل سال اين نارنج ها در آب مي چرخند، ولي ما 

هرچه قدر نگاه مي كرديم، هيچ چرخشي نمي ديديم. 
بعدها فهميديم كه  به اين دليل اين حرف ها را مي گفتند تا حواسمان را پرت 
كنند و ما براي لحظه اي هم كه شده از شيطنت دست برداريم و سر سفره ي 

هفت سين آرام بگيريم!

خوراكي هاي عجيب وبامزه اي  داشتيم. در اين عكس 14سال دارم. 
هروقت اين عكس را مي بينم، ياد »فوتينا« مي افتم . فوتينا، خوراكي بامزه اي 

بود كه به قول شما نوجوان هاي امروزي، »اند« )END( سركاري بود! 
كاغذي كوچك كه در آن آرد نخودچي و خاك قند مي ريختند، با لوله اي 
كاغذي كه بايد مثل ني آن را  هورت مي كشيديم تا اين مخلوط عجيب در 

دهانمان بپرد! 
گاهي فقط به اندازه ي يك هورت داشت،گاهي هم بيش تر. اگر بيش تر بود، 

يعني خوش شانس بوديم. فروشنده هم تا اين خوراكي مسخره را به ما 
مي فروخت در مي رفت و ناپديد مي شد.

رسم بود كه لباس عيد از سر تا پا نوي نو باشد؛ حتي جوراب هايمان هم بايد نو مي بود، چون 
بزرگ ترها عقيده داشتند لباسي كه قباًل پوشيده شده باشد، بدشگون است. 

در اين عكس 12سال دارم.  اسمال آقا، خياط محله مان در خيابان »مخصوص«، نفري 50تومان 
مي گرفت و برايمان يك دست كت و شلوار مي دوخت؛ چه كت و شلوارهايي! هركدام دو سايز 

بزرگ تر، چون بايد آن ها را حاال حاالها مي پوشيديم. ببينيد آستين و پاچه چه قدر تا خورده 
اند تا اندازه مان شود! اسمال آقا، هرجا هستي دستت درد نكنه!

چند روز قبل از عيد براي عيدي هايي كه قرار بود بگيريم نقشه مي كشيديم. اسكناس هاي  
دوتوماني نويي كه از مادربزرگ و پدربزرگ مي گرفتيم،  بيش ترين عيدي مان بود. مادربزرگم 

درست لحظه ي تحويل سال، سر سفره ي هفت سين، يك مشت برنج و يك سكه در دستش 
مي گرفت و از اين مشت به آن مشت مي كرد و زير لب دعاي تحويل سال را مي خواند. برنج و 

سكه نشانه ي غذا و پول كافي در سال آينده بود.

خاطره بامزه اي از مادربزرگم دارم. مادربزرگم هرسال شب چهارشنبه سوري، اره اي 
برمي داشت و به طرف درختي مي رفت كه در آن سال بارنداده بود و وانمود مي كرد كه مي خواهد 
آن را بُِبرد. ما هم بايد پاي درخت مي رفتيم و وانمود مي كرديم كه مي خواهيم شفاعت درخت را 

بكنيم و مي گفتيم: »نه! تو را به خدا او را نبر، قول مي دهد كه امسال ميوه بدهد.« 
به اين ترتيب مادربزرگ را منصرف مي كرديم. اتفاقًا آن درخت بهار آينده ميوه مي داد...

 از همه نوجوان ها مي خواهم خاطره هايشان را حفظ كنند چون شايد 40سال بعد خاطرات 
شما براي يك نوجوان ديگر جالب باشد.

 پگاه شفتي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 501، 22 اسفند 1387

وزهاى نوجوانى، كجاييد...؟! نور



ننه سرما! 
حاال نمي شد لحافت رو ببري اون ورتر 

بتكوني؟!
آخه اين چه وضعیه؟ سرسال نو

بايد هي برف پارو کنیم!

آآآآي خانووووم کمك! 
صبر کنین! 

من نمي خوام اين وري 
برم.

چه لباس قشنگیه 
عباس آقا! 

به نظرت همین رو 
بخرم يا يه دور ديگه 
همه جا رو نگاه کنیم؟

پسرم! با توجه به هدفمندشدن 
 يارانه ها، يادت باشه واسه ي 

هرنفر يك قاشق مرباخوري آجیل 
مي ريزي، شیريني ها رو نصف 
مي کني، میوه هم يكي يه دونه 

بسه! 

يك جوري برنامه ريزي 
کردم که سرسال تحويل 
بريم و درست روز آخر 
تعطیالت برگرديم که 

چشمم تو چشم فامیل هاي 
بابات نیفته!

آره اصغرآقاجون، خیلي 
خوشحالم که آشتي کرديم، ولي 

يادت باشه هنوز اون 
صدهزار تومني  رو که تابستون 

و باألخره نوروز مي آید...ازم گرفتي پس ندادي.

به نظر شما، اگه اآلن برم 
فرمانده رو از خواب بیدار 

کنم و سال نو رو بهش تبريك 
بگم، اين قدر خوشحال 

مي شه که اين يه هفته رو 
بهم مرخصي بده؟

حاال مي ذارمت سرسفره 
هفت سین تا دفعه آخرت 
باشه که ماهي قرمزهاي 
توي حوض رو مي خوري!

نوروز که بیاید، ننه سرما 
لحافش را تكان مي دهد و 
وسایلش را جمع مي کند 

که برود، اما....

نوروز که بیاید بعضي ها لباس جدید مي خرند تا خودشان هم نو نوار بشوند. 
اما امان از وسواس....

نوروز که بیاید، بعضي ها فكرهاي اقتصادي در مي کنند!

نوروز که بیاید، 
بعضي ها وسایل 

سفره ي هفت سین را 
جور مي کنند.

نوروز که بیاید، 
آن هایي که با هم 

قهر بودند هم دیگر 
را مي بخشند.

نوروز که بیاید، 
بعضي ها مشتاق 
دیدار مهمان هاي 
نوروزي هستند!
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به پيشواز نوروز در هفت نما
 نازنين جمشيدي
چاپ شده در دوچرخه ي شماره ي 595، 26 اسفند 1389


