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گاه راز

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

پنجشنبه  21دی  23- 1396ربیع الثانی  - 1439شماره 6256
ایســنا :نوســتالژیها بخش مهمی از زندگی همه
آدمها را تشکیل میدهد؛ آدمهایی که امروزشان را بر
پایهی گذشته بنا کردهاند و خواه ناخواه فلشبکهای
امروزشــان به روزهایی ختم میشــود که قسمتی از
ذهنشان را مشــغول کرده است؛ نوســتالژیها برای
همه خصوصا آنهایی که در وادی هنر و ادب حضوری
مستمر دارند ،جایگاهی خاص دارد.
کتابها ،مجلهها ،برنامههای مختلف تلویزیونی و
رادیویی و ساختارهایی از شــهرها و ...نوستالژیهای
خیلــی از آدمها را در جامعه امروز تشــکیل میدهند؛
پر از خاطرههای خوب و بدی اســت که غبار گذشت
ســالها روی آن را نپوشــانده اســت؛ کیهان بچهها
هــم یکــی از نوســتالژیهای بچههــای دهههای
 40تا  60را تشــکیل میدهد ،بچههایی که مهمترین
بخش از خواندنیهایشــان را در این مجلهی هفتگی
جست و جو میکردند.
اما امروز کیهان بچههایی که شــصت و دو ســاله
شده ،با دیروزش فرسنگها فاصله دارد؛ دیروز کیهان
بچهها را سهشنبههای هر هفته ،اکثر بچه مدرسهایها
دنبال میکردند ،با تمام داســتانهای مکتوب و مصور
و شعرهایی که از آدمهای آشنا و غریب چاپ میکرد؛
بچگیهای خیلی از دهه چهلی و پنجاهیها در سراسر
ایران ،مملو از خاطراتی است که کیهان بچهها جزئی
از آن بهشمار میرود.
کیهان بچهها ،برای خیلی از نویسندگان و شاعران
و تصویرگران و هنرمندانی که امروز ســری بین سرها
دارند هم پر اســت از نوستالژی ،مجلهای که بسیاری
از آنها عالوه بر خواندن اولین نوشتنهایشــان را با آن
شروع کردند و حاال به نویسندههایی بنام بدل شدهاند.
بهمن پگاهراد ،نویسندهی ادبیات کودک و نوجوان
و از روزنامهنگاران پیشکســوت شیرازی از آن دست
نویسندههایی است که اول خواننده کیهان بچهها بوده
و از نوجوانــی ،همکاریاش را با این مجله آغاز کرد و
تا امروز و هنوز با آن مانده.
بهمن پگاه راد در یادداشتی که به مناسبت شصت
و دومین ســال انتشار کیهان بچهها نوشته و در اختیار
ایسنا قرار داده ،نقبی به گذشتهی این مجله زده است
و کنکاشی در حال و روز امروز آن دارد.
این یادداشت را با هم میخوانیم؛
/ميراث ملي؛ دوران طاليي !
"بعضي از نامها يادآور خاطراتي اســت كه ريشــه
در گذشــته آدمها دارند و " كيهــان بچهها" يكي از
ايــن نامهاســت .آدم بزرگهاي امــروزه و كودكان
ديروز ميدانند ميخواهم از چه احساسي حرف بزنم ؛
احساس منتظر ماندن ،خريدن كيهان بچهها و خواندن
آن .خواندن مجلهايي با كاغذ كاهي كه همين جوري
هــم نوعي قديمی بودن را القاء ميكند و اين خاصيت
كاغذهاي كاهي اســت( ".عباس علي سپاهي يونسي،
روزنامه نگار)
"به ديگر ســخن ،در طــي دورانهاي گذشــته
ميليون هــا كودك و نوجوان ايرانــي هر هفته كيهان
بچه ها را در دســت گرفته و بــا آن زندگي كرده اند.
بــه واقع اين مجله متعلق به همــه ايراني ها و ميراث
ملي است.آرشيو كيهان بچه ها نيز گنجينه بي نظيري
اســت كه صفحات اول شناســنامه هنري بسياري از
نويسندگان ،شــاعران ،تصويرگران و ديگر هنرمندان
عرصه كــودك و نوجوان را در خود به ثبت رســانده
است( ".محمد حســين صلواتيان مدير مسئول اكنون
كيهان بچه ها)
/تولد كيهان بچه ها
كيهان بچه ها كه در روز ششــم دي ماه  1335به
همت دو معلم آن روزهاي دور "جعفر بديعي " ناشــر
مجله بازي و "عباس يميني شــريف " نخستين شاعر
كودكان تولد يافت ،مجله اي بود كه با هدف ســرگرم
كردن كودكان منتشر شــد .موضوعي كه در سرمقاله
اولين شــماره كيهان بچه ها به آن اشاره شده بود " :
باالخره راي دادند كه يك مجله براي بچه ها منتشــر
كنيم كه آن را از داســتان هاي شــيرين و بازي هاي
خوب و معماها و جدول هاي تفريحي و مطالب ديگري
كه دوست دارند پركنيم و آن را طوري بسازيم كه همه
شما در موقع بيكاري با آن سرگرم شويد"....
/پيدا كردن راه !
مــن ،طي يــاد داشــت هايي كــه به مناســبت
سالگشــت هاي اين مجله در دهه هــاي  60و 70در
هميــن كيهان بچه ها نوشــتم ،يادآور شــدم كه فكر
تاسيس اين نشريه در آن زمان فكر خوبي بوده و نمره
 20داشته ،اما می بينيم كه در ادامه توجهی به مطالب
چاپ شده در آن و بحث گریز از ترجمه به جای تالیف
و توجه به فرهنگ خودمان بــه جای فرهنگ بیگانه
نشــد و تنها گردانندگان آن راضی و خشــنود از نشر
منظم هفته به هفته آن بودند.
قدم های بعدی کیهان بچه هــا نیز قبل از انقالب
که بیش از دو دهه به طور دقیق  ۲۲ســال و چند ماه
ادامه داشــت ،غیر از جنبه سرگرم کننده آن ،گام های
موثر و تاثیرگزاری نبود ،اما نظم انتشــاراتی مجله ،که
منجــر به عادت مطالعه در کودکان و نوجوانان شــد،
خــود میتواند تاییــدی برجایگاه ایــن مجله به ویژه
سال های دهه چهل باشد ،یعنی نوجوانان آن سالها،
بعد از خرید و مطالعه دو ،ســه ســاله آن به ناگهان به
طرف کتابهای سازنده تالیفی و ترجمه میرفتند و با
اســتفاده از آموزههای ملی و مکتبی راه حقیقی را پیدا
میکردند ،که حاصلش جمع بی شماری از نویسندگان،
تصویرگران و شــاعران دهه طالیی  ۶۰بود ،که خود
بعدهــا این موضــوع را از طریق گفــت و گو و بیان
خاطرات بازگو کردند.
با ایــن همه ،قضاوت مــا از روند انتشــار کیهان
بچهها در قبل از انقالب ،در این زمانه اســت و به نظر
می رسد پیشنهاد دهندههای اولیه ،راهی جز این سراغ
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نداشتهاند وگرنه این اجازه به آنها داده نمیشد.
/از بهر حفظ ایران!
البته پیداســت که شاعر شــیرین سخن کودکان،
عبــاس یمینی شــریف با شــعرهای مانایش چون "
فرزنــدان ایران " " یار مهربان " و " درخت " باوجود
اهتماهی که به شــعر و شــاعری و دلســوزی پدرانه
نســبت به فرزندان داشته ،نتوانســته همراه دوستش
جعفر بدیعی آن تاثیر شگرف را در تداوم و نشر کیهان
بچههای پویا داشته باشد.
با این وصف به این نتیجه میرســیم که بضاعت
ایــن دو خالق مجله به همیــن مختصر بوده و اکنون
که به قضاوت کار آنها نشستهایم ،همان مختصر یادها
و لــذت مرور دوران طالیی برایمان کافی اســت و با
چشم بستن بر روی خیلی مسائل ،کیهان بچهها و این
مجله را همان درختی می بینیم که یمینی شریف گفته:
"ای که این جا درختی کاشتی ،روح تو شاداب!" البته
در این شــادابی روح ،هم یمینی شریف شیرین سخن
سهم دارد و هم جعفر بدیعی!
/دوره جدید!
با این وصف کیهان بچهها ،قبل از پیروزی انقالب،
به مدت هشت هفته تعطیل میشود و نخستین انتشار
بعد از تعطیالت انقالبی ،به شــماره  ۱۱۲۷در ســال
بیست و ســوم حیات ،بار دیگر بر پیشخوان دکههای
مطبوعاتی قرار میگیرد.
ســردبیری عباس یمینی شریف تا شماره  ۱۱۵۱به
تاریخ هفتم تیرماه سال  ۱۳۵۸ادامه مییابد و از شماره
 ۴۶دوره انقــاب ،صاحب امتیازی جعفر بدیعی نیز که
در بستر بیماری بوده به پایان میرسد و سکان هدایت
به " وحید نیکخواه آزاد " سپرده میشود.
وی جمعا  ۳۵شماره هدایت و سردبیری این مجله
را برعهده داشــته و بعد از آن " داریوش نوروزی" در
 ۲۱،۲۲ســالگی که زیاد هم با دوران نوجوانی فاصله
نداشــته مســئول جدید میشــود .کیهان بچهها از
شــماره پنجشــنبه  ۱۱مرداد  ۵۸به دوران جدید قدم
میگــذارد .این مجلــه از شــماره  ۱۵۲+۱۱۵۵به "
امیرحسین فردی " سپرده می شود و داریوش نوروزی
خداحافظی می کند.
خود امیرحســین در این بــاره میگوید  " :بعد از
انقالب ،مدتــی در حوزه هنری بــودم ،خبر دادند که
کیهان بچه ها در آســتانه تعطیلی است و کمک کنید
که این اتفاق نیفتد .مسئولیت سنگینی در حوزه داشتم،
گفتم نمی آیم ،اما کیهان بچه ها با سابقه و پر مخاطب
بود .تصمیم گرفتم هفته ایی دو روز بیایم .از شــهریور
 ۶۱آمدیم تا االن؛ با کیهان بچهها ماندگار شدم !"
کیهان بچه ها که در آغاز انتشــار در دی ماه سال
 ۳۵با شــمارگان پنج هزار نسخه منتشر شد ،در فاصله
کوتاهی به فروش رفت .موسسه کیهان شماره اول را
با همان شمارگان تجدید چاپ کرد و کمتر از شش ماه
بعد ،تعداد شــمارگان از مرز  ۵۰هزار نسخه هم فراتر
رفت و به عنوان رکورد تیراژ در تاریخ مجله نویســی
ایران ،نام خود را ثبت کرد.
/شمارگان افسانهای!
اما در دوران طالیی دهه  ۶۰این تعداد شــمارگان
از مــرز  ۳۰۰هزار نســخه فراتر رفــت ،به طوری که
بعضی دکه های فروش ،بسته به تعداد نفرات کودک و
نوجوان محله و اطراف خود و دیگر دوستداران عبوری
حتی تا  ۱۰۰نســخه مجله نیز به نمایندگی ها سفارش
میدادند و فروشــندگان به لحاظ اینکه مجله به خاطر
قطع کوچــک آن لیز نخورد و لبریز نشــود ،آن را به
تدریج روی پیشخوان دکه قرار می دادند.
یعنی اســتقبال به حدی بود که روز دوم انتشــار،
این مجله نایاب می شــد و فروشــندگان اگرچه باید
پاسخگوی "سین" و "جیم"های بچهها میبودند که
چرا بیشــتر نیاوردی و چرا به این زودی تمام شده ،در
عین حال نفســی راحت می کشیدند تا هفته بعد و روز
از نو ،روزی از نو !
“ حمیــد ریاضی " که از همــان اوایل به همراه "
رســول فالحپور " به یاری فــردی آمده بودند ،درباره
تیــراژ افســانه دوران طالیــی میگویــد " :به وقت
خداحافظی آقای نــوروزی ،وی مجله را با تیراژ ۳۰۰
هزار به مــا تحویــل داد .چاپ مجلــه دو روز طول
می کشــید و برای چاپ ،بــرش و صحافی خیلیها از
بیرون موسســه به ما کمــک می کردند و در این دهه
با کمی باال و پایین این تیراژ افسانه ای حفظ شد".
با این توضیح که داریوش نوروزی در گفت و گو با
" اعظم کاوه " که در سالگشــت چهل و سومین سال
کیهان بچه ها صورت گرفته ،در پاســخ به این سئوال
که چه خاطره ای از آن دوران ،یعنی زمان ســردبیری
کیهان بچه ها دارید گفته است" :خاطره که زیاد است،
اما چیزی که برایم خیلی خوشــایند بوده ،این بود که
تیراژ کیهان بچه هــا  ۴۵هزار تا بود و روزی که جمع
ما بیرون آمد ،تیراژ  ۳۲۰هزارتایی را تحویل دادیم !"
/من و كيهان بچه ها !
در دوران طاليي كيهــان بچه ها دهه  ،60من در
شرايطي به ياري مجله و سكاندار آن دوستم زنده ياد
امير حسين فردي شتافتم كه كار روزنامه نگاري را در
روزنامه شهرمان شيراز " خبر جنوب " دنبال می كردم
و كار توليد روزانه كه تا نزديك غروب و حتي روزهايي
تا شب هنگام ادامه داشت ،فرصت امور ذوقي و ادبي را
از من گرفته بود ،اما يك نيروي خارج از توان به ياريم
شتافته بود كه با بهره گيري از نعمت خدا دادي آرامش
نيمه شــبان ،عليرغم دوران جنگ تحميلي در آن دهه
به عشــق كار براي كودكان و نوجوانان سرزمينم ،بي
خوابي را بــر خود هموار كردم ،ضمن اين كه صبوري
همــراه عزيزم و دو فرزندم ،طي كردن اين مســير را
برايم مهيا كرد.
/راز ساختمان زرد !
اولين داستان كوتاه من در كيهان بچه ها در دوران
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امام علی (ع)

صاف تا کمیابری همراه با وزش باد

خاطرههای مانای ذهن ما!
طاليي به نام " قلك " در شــماره  234در تاريخ 28
فروردين ماه سال  1363به چاپ رسيد .نخستين رمان
من نيز كه به صورت دنباله دار در مجله چاپ شــد "
راز ســاختمان زرد " بــود ،كه چند ســال بعد از چاپ
در كيهان بچه ها ،توسط كتاب هاي شكوفه ،انتشارات
اميركبير به صورت كتاب هم منتشر شد.
از جمله ديگر داستان هاي كوتاه من كه در اين دهه
در كيهان بچه ها چاپ شد می توانم به " بهترين هديه
دنيا " " ،درياي طوفاني " " ،دوچرخه مشــهدي عزيز
" " ،ماشــين پرنده "  " ،بابا اشتياق "  " ،پوتين هاي
جادويي آقاي فرازيان "  " ،كورس حاجي شــجاعي "
و ده ها داســتان ديگر كه بعدها تعدادي از آنها كتاب
شدند ،اشاره كنم.
يكي از ويژگي هاي اين دهه طاليي ،چاپ تصاوير
روي جلــد مجله اســت ،كه به همان شــكل قبل از
انقالب  ،سوژه تصويرگر ،به يكي از داستان هاي اصلي
مجله بر می گشت كه البته چندين سال ادامه داشت.
در ايــن دهه عالوه بر نويســندگان و شــاعران،
تصويرگران بزرگي به ياري كيهان بچه ها شتافتند ،كه
از آن جمله بايد به " الكس گورگيز" نقاش روس تبار
ارمني ساكن كشورمان اشاره كرد.
چندين داســتان من از جمله "ماشــين پرنده " يا
" درياي طوفاني " كه به آنها اشــاره شد ،توسط اين
نقاش بزرگ كه شــاگردان فراواني از جمله "هانيبال

 70كــه زمان وقوع ماجراهای آنها دهه طاليي دوران
نوجوانــي ما بود ،دو دوران را باهم گره زدم و تكرار در
تكراري با رنگ طال بود ،براي نســل هاي متفاوت با
دوران بي بازگشتي كه اكنون براي هميشه در حسرت
آنيم.
البتــه اين را من تنهــا نمی گوييم .بســياري و از
جمله زنده ياد فقيد اميرحســين فــردي معتقدند كه
ديگــر كيهان بچه ها ،حتي در صــورت چاپ و تداوم
انتشــار آن ،در يادها نمی ماند و هرگز ديگر بار خاطره
نمي شود .فردي يكي دوســال قبل از خداحافظي ،در
گفت و گويي در پاســخ به اين سئوال كه " آيا كيهان
بچه ها هنوز هم آن جايگاه را دارد كه براي نسل امروز
خاطره شــود؟" گفته است " :نه ! اين جايگاه را ديگر
نه كيهان بچه ها می تواند داشته باشد و نه هيچ نشريه
مكتوب ديگر! االن با گذشته متفاوت است و بچه هاي
ما جور ديگري زندگي می كنند.
امــروز کمتر اتفاق می افتد که بچه ها مجله ای را با
عالقه بخوانند .با ورود رســانه های دیداری ،بچه های
ما وارد عرصه دیگری شــدند و همه باید تالش کنیم
که از رسانه های مکتوب فاصله نگیرند؛ چون در آینده
به ضرر آنهاست .رسانه مکتوب ،بچه را به فکر کردن
وادار می کند .اما رسانه تصویری فرصت فکر کردن را
به مخاطب نمی دهد؛ یک نوع پاسخگویی به نیارهای
هیجانی بچههاســت و تفکر غنی و قوی پشــت آن

الخاص " به جامعــه ما تقديم كرد به يادگار مانده كه
نامش را گرامی ميدارم.
در دوران طاليــي دهه  60كه به اعتقاد من تا دهه
 70ادامه داشــت ،عمق مطالب به شــعر و تصاوير در
برخي شمارهها ،اين مجله را به ادبيات جهاني نزديك
ميكــرد و اين عقيده را "مصطفي رحمان دوســت "
نيز دارد .وي گفته اســت" :هر ادبياتي كه بومی شود،
جهاني ميشود ".
در ايــن دهه و دو دهــه بعد ،از تاثيــر و پيگيري
اميرحسين فردي ،مدير مسئول  32ساله كيهان بچه ها
نمی توان به آساني عبور كرد .در واقع او مشوق خيلي
از نويسندگان ،تصويرگران و شاعراني بود كه بعدها در
ميدانــگاه هنر و ادبيات كودك و نوجوان براي خود جا
پاي محكمی باز كردند.
به گفتــه "عليرضا متولي" واقعيت اين اســت كه
ادبيات كودك و نوجــوان ما در همه زمينههاي اصلي
داستان ،شعر ،ژورناليسم ادبي و تصويرگري در دوران
بعد از انقالب ،از كيهان بچهها و دهه طاليي سال 60
شــروع شد و آقاي فردي با ســعه صدري كه داشت،
امــكان حضور خيلي از نويســندگان را در اين عرصه
فراهم كرد.
/مثل خودم ،مثل دالي !
اوج همكاري من با كيهان بچه ها در دهه هاي 60
و  70بود كه فكــر می كنم در ياد نوجوانان آن دهه و
پدران و مادران ايــن دوران كه اكنون خود كودكاني
دارند ،مانده باشــد؛ اگرچه روانكاوي اين مســئله چيز
ديگــري ميگويد و طبــق نظريه روانشناســان ،نام
نويســنده يك اثر زياد در ذهن افراد ســنين ياد شده
نمی ماند و بيشــتر با نام هاي قهرمانان همراهي دارند،
مگر داستان هاي دنباله دار كه چندين ماه هرهفته ،نام
نويســنده به چاپ می رســد و اين تكرار در ذهن ها و
چشم ها می ماند.
با يادآوري اين كه در دهههاي ياد شــده ،به ويژه
دوران طاليي دهه  60عالوه بر داستان هاي كوتاه من
كه چاپ آنها گاه يك هفتــه در ميان هم اتفاق افتاد،
داستان هايي نوشتم که اغلب دو قهرمان ثابت داشتند.
اين دو نقش آفريــن ،اگرچه از جنس ما آدمها نبودند،
امــا تحرك آفرينــي به ويــژه در آن دوران جزء ذات
وجودي  اشــان بود .اول خود همين " كيهان بچه ها! "
و دوم " دوچرخه"! اغلب داســتان هاي چاپ شده من
دركيهان بچه ها همچون " قصه مادرم !" " ،يك خبر
دســت اول !"  " ،مجله و پاســبان !"  " ،مثل خودم ،
مثل دالي !"  " ،يك عكس دســت جمعي !" و...اشاره
به دوران طاليي دهه  40است.
دوراني كه زندگي ها به زاللي آب چشمه سارها بود
و بازي هاي سنتي و قديمی بهترين لحظه هاي شادي
آور براي كودكان و نوجوانان بود .آن زمان ها داشــتن
يــك دوچرخه  26مــدل " هامبــر " و " هركولس "
آرزوي دست نيافتني پسراني بود كه به دوره نوجواني
رسيده بودند ،اما جيب هاي پدر خالي خالي بود .بعضي
از اين نوجوانان حتي در حســرت خريد همين كيهان
بچه هاي پنج ريالي بودند.
از جمله داســتان هاي دوچرخــه اي من ،يكي "
دوچرخه مشــهدي عزيز " اســت كه در شماره 278
كيهان بچه ها به تاريخ  30بهمن ماه ســال  63چاپ
شــد .در واقع من با چاپ داســتان هايم در دهه  60و

وجود ندارد.
/آخرین داستان من !
"مشــق " عنوان آخرین داســتان من در کیهان
بچه ها بود .این داســتان کوتاه در دو شماره  ۲۷۸۴و
 ۲۷۸۵به تاریخ  ۲۰و  ۲۷تیر ماه ســال  ۹۱درست ده
ماه قبل از وداع امیرحســین فردی با ما ،به چاپ رسید
تا آن سال ها نیز بگذرد و به این جا و این سالهابرسیم
به این عشــق و این رویا که کاش کوچک و کوچک
تر می شــدیم و یک بار دیگــر دوران های طالیی و
نوستالژی را تکرار می کردیم!...
***

دل شیر...

دانه  های درشــت عرق روی صورت بابا نشســته
بود .گرما به روزهای اوج خود رســیده بود .مدرسه  ها
تعطیل بود.
مادر که متوجه آمدن بابا شــده بود ،از تو یخچال
پارچ نسترن را برای او آورد .من گوشه  ی اتاق نشسته
بــودم و همین  طور یک ریز به پشــت جلد مجله  ی
کیهان بچه  ها نگاه می  کردم .پشت جلد در  6ردیف پر
تا پر از عکس دوستداران مجله بود.
نفر ســوم از ردیف ســوم عکس من بود و این بار
مثل این کــه آن آقا که عکس  هــا را چاپ می  کرد،
دلش سوخته و عکسم را پشت جلد چاپ کرده بود.
بابا که متوجه من شد گفت :خسته نشدی ،پسرم؟!
سالم کردم و گفتم« :از کی بابا ،از چی خسته شدم؟!»
 از کیهان بچه  ها! از عکس خودت؟!مادر لیوان نســترن من را نیز کنارم گذاشت و به
جای من گفت« :چه کارش داری ،تازه پسرم از صبح
تا حاال خیلی کمک کرده ،همین عرق نســترن را هم
او خریده! بعد هم رفته وسایل آش خریده!»
بابا لیوان نسترن را از لب گرفت و با تعجب گفت:
«آش؟ آش چی  چی؟!»
مادر با خوشحالی گفت« :آش پشت پا! برای سفر
مادر!» مادربزرگ مرتب به ســفر می  رفت .یک پایش
شیراز بود و یک پایش مشهد ،قم و حتی شهر ری ،به
اهواز هم برای دیدن خاله منظر می  رفت.
همین هفته گذشــته برای چندمین بــار به اهواز
رفته بود .شــوهرخاله ،حبیب  آقا ارتشی بود .چند سالی
می  شــد که تو اهواز زندگی می  کردند .خاله منظر که
حوصله  اش سر می  رفت ،مرتب تلفنی از مادربزرگ که
بعد از رفتن بابابزرگ تک و تنها شده بود ،می  خواست
که پیش او برود و حاال ،یعنی از هفته پیش مادربزرگ
و قبل از این که دوباره به سفر مشهد برود ،پیش علی
اینها رفته بود .علی و همایــون بچه  های خاله منظر
بودنــد .مادربزرگ گفته بود ،از همــان اهواز و بعد از
یکی دو هفته می  رود مشهد!...
سفر کربال!
بابا که بیشتر تعجب کرده بود ،گفت« :چند بار آش
پشت پا ،همین چند روز پیش آش پختی؟!»
مادر گفت« :اون آش برای سفر مادر به اهواز بود،
حاال برای یک سفره دیگه هس!»
 یعنی از اونجا رفته مشهد؟!من می  دانســتم آش پشت پا برای چیست؟ همین
صبــح وقتی برای خرید رفته بــودم ،خاله منظر از تو

تلفنخانه  ی اهواز به مــادر تلفن کرده ،گفته بود برای
مادربزرگ آش پشت پا درست کنه!...
مادر که دید بابا هنوز منتظر است ،فوری گفت :نه،
مشهد نه! رفته کربال!
 کربال؟! با کی ،مگر می  شه؟! حاال که شــده ،با لنج ،با لباس زن  های عرب! یاشناسنامه یکی از همان زن  ها! از شط  العرب!( )1همه
که مثل شازده ما بی  عرضه نیستند! کار حبیب آقاست!
او فرستاده!
بابا همین که اسم حبیب آقا را شنید ،مثل این که
به او برخورده باشــد گفت :چــه عرضه  ای خانم! آخه
عقل هم خــوب چیزیه ،آدم یک پیــرزن الجون که
فوتش کنی می  ره آســمون ،می  فرسته کربال ،اونم با
این شرطه()2های وحشی؟!
مادر گفت :اول این که مــادرم الجون نیس ،دل
شــیر داره ،بعد از این همــه مواظب باش پیش این و
اون نگی ،اگــر این طور حرف زدی می  گن آقا مجید
چشــم دیدن آقا حبیب رو نداره ،می  گن حتی عرضه
یک مشــهد فرستادن مادربزرگ رو نداره ،چه خواسته
کربال! کربالی معلی!
بابا خیلی زود کوتاه آمد و گفت :خب ،آش پشت پا
بپز! دیگه چه کار باید بکنیم؟!
مادر که می  دانســت بابا خیلی زود کوتاه می  آید،
گفت :ایــن حبیب آقا با فرســتادن مــادر به کربال،
تک زده!
بابا ته لیوانش را خورد و گفت« :منظور؟!»
مادر پارچ را برداشــت و همین طور که لیوان بابا
را پــر می  کرد گفت« :آقا حبیب تک زده ،حاال ما باید
پاتک بزنیم!»
بابا گفت« :تک و پاتک را بذار برای بعد ،حاال بگو
چه کار باید بکنیم؟»
مادر خیلی خونســرد گفت :هیچی! آش را می  پزم،
بعد هم همه با هم می  ریم اهواز! هم ســفر تابستانه،
هم پیشواز مادر! می  مانیم تا بیاید!
بابا گفت« :همه  اش دردسر! او ًال می  دونی مرخصی
نمی  دن! تازه می  دونی االن اهواز آتشــه! کم کمش
بــاالی پنجاهه! تخم مــرغ که جلو آفتــاب بگیری
می  پزه! بعد هم باید کلی سوغات ببریم!»
مادر گفت« :همه اینها درســت! اما چاره  ای نیس!
در دروازه را می  شــه بســت ،اما جلوی دهن مردم را
نــه! می  گن حبیب آقا ،مادربزرگ را کربال فرســتاده!
امــا مجیدآقا اون داماد دیگه  شــون یک تک پا حتی
به اهواز نرفته!»
من گفتم« :مادر ،من چه طور؟ من هم بیام؟!»
مادر گفت« :اصل کار تو هســتی ،پسرم! هم تو و
هم بهنام!»
بهنام تو انباری بود .او کالس چهارم بود و من بعد
از تابستان می  رفتم کالس ششم!()3
بهنام از بیکاری حســابی کالفه شده بود .رفته بود
ســراغ کارتن مجله  های من ،مجله  های من که با 5
ریــال  5ریال خودم خریده بــودم .مجله  ها تو کارتن
بزرگــی بود .صد تا هم بیشــتر بود! تــا حاال چند بار
تک  تک صفحه های آن را ورق زده بود ،حتی بعضی
از داستان  ها را از بس خوانده حفظ بود!...
شاید ســفر ناخواسته ،کم  کمک زیر پوست و جانم
می  رفت .خواســتم بروم و همه چیــز را برای بهنام
بگویم .امــا یک دفعه به یاد ســوغاتی افتادم .همان
چیزی که بابا هم یادآور مادر کرده بود.
 مــادر ،من هــم باید بــرای علــی و همایونسوغاتی ببرم؟!
بابا خندید و گفت« :نخیر ،الزم نکرده! ســوغاتی
بی ســوغاتی ،تازه اگر از من می  شــنوی دو تا کتاب
بخر و یکی دو تا از همین مجله  های دم دســتت! از
همین مجله  ای که عکست را چاپ کرده ،همین  ها را
کادو بپیچ!...
سعید گلم!
خالــه منظــر ،در خانــه را باز کرد .حــال خود را
نمی  فهمیــد .باورش نمی  شــد که مــادر و بابا رو به
رویش هستند و من و بهنام ،با دست  های پر از مجله
و کتاب! برق شــادی در چهره  اش دویــد و بی  اراده
سرش را برگرداند.
بابا گفت« :مثل این که سر من بی کاله ماند ،پس
این حبیب آقا کجاست؟!»
 علی ،هما!...دوباره بچه  ها را صدا زد .انگار حبیب آقا ،خانه نبود.
مادر قدم به خانه گذاشت .از بیرون پیدا بود که حیاط
خانه ،کوچک است .مادر دســت  هایش را دور گردن
خالــه انداخت .علی و همایــون دویدند بیرون .علی
دستش را جلو آورد .بهنام کادو را جلو همایون گرفت.
 اینا مال سعید است؛ کادوی سعید!سعید من بودم ،همین طوری گفتم« :برگ سبزی
است تحفه درویش!»
اشــک تو چشــم  های خاله پیچید ،این را موقعی
دیدم که صورتم را بوسید.
 ســعید گلم ،می  دونی چه قدر وقته ندیدمت؟ دوســال هم بیشتره! همیشــه علی و همایون اسمت را
می-یارن! چرا زحمت کشیدی!
گفتــم« :قابلی نداره! دو تا کتــاب ،چند تا کیهان
بچه  ها! عکســم پشــت جلد یکی  اش هســت ،بعد
نشونتون می  دم!»
همایون در خانه را بســت ،شادی را تو چهره  اش
می  دیدم.
بابــا گفت« :که این طور ،حاال دیگه مادربزرگ رو
می  فرستید کربال! خوش به حالش! االن معلوم نیس
کجاســت! شاید تو حرم باشه ،نزدیک اذانه ،شاید داره
وضو می  سازه!»...
خاله نگذاشــت بابا حرفش را ادامــه بدهد ،او هم
حال خودش را نمی  فهمید .لبه چادر سفیدش را پایین

کشید و گفت« :هوا گرمه ،بیایید تو زیر کولر ،حتم ًا ده،
یازده ساعت تو راه بودید؟!»
مادر گفت« :ماشــینش خوب بود ،سوپر دولوکس
بود! ایران پیما!»
خاله گفت« :الهی شــکر! نمی  دونم امروز آفتاب از
کدوم بر طلوع کرد!»
بابا گفت« :همه  اش زیر سر حبیب آقاست!»
مادر حرکتی به صورتش داد و به بابا عالمت آتش
بس! در عوض گفت« :خدا عمرش بده ،فرستادن مادر
به کربال کار کوچکی نبــوده ،یک همت بزرگ بوده،
دیگه»...
خالــه که ما را به اتاق فرســتاد ،از در دیگر بیرون
رفت ،علی کتاب و مجله  ها را روی قالی گذاشت ،زانو
زدم و مجله  ها که سیزده ،چهارده تا بودند به هم زدم.
مجله را پیدا کردم .پشت جلدش را رو به علی گرفتم!
 اینم عکس این جانب!همایون مجله در دســت را کنار گذاشت و سرک
کشید به مجله دست من! در نگاه اول عکس را ندید.
علی گفــت« :صبر بده من نگاه کنــم ،به تو هم
می  دهم!»
خاله با یک بشقاب پر از هندوانه وارد اتاق شد.
هنوز بشــقاب را نگذاشــته بود که بابا گفت :خب
نگفتید ،این مادر پیرتون از دیدن شرطه  ها...
مادر تو حرف بابا رفت و گفت« :خواهر چرا زحمت
کشیدی ،حاال تا برگشت مادر چند روزی مانده ،یعنی
چند روزی مزاحم هســتیم ،حاالم فقط دلم می  خواد
پهلوم باشی تا سیر نگاهت کنم!»
بابا گفت « :کاشکی آقا حبیب هم زودتر می  آمد».
خاله گفت« :او رفته حسینیه ،نمازش را که خواند،
برمی  گرده!»
علی گفت« :مادر! مادر! این عکس سعیده! نگاه!»
خالــه گفت« :الهی قربونش برم چه عکس ماهی!
اینا چیه خاله؟!»
فوری گفتم« :عکس دوستداران ،عکس دوستداران
کیهان بچه  هاست! منم دوستدار کیهان بچه  هام!»
دل شیر!
خاله همین طور که قاچ هندوانه را تو بشقاب مادر
می  گذاشت گفت« :نمی  شه عکس همایون و علی هم
چاپ کنن خاله؟!»
بادی به گلو انداختم و گفتم« :چرا ،عکس  شــون
بدید ،می  فرســتم که چاپ کنن! باید پنج ،شش هفته
صبر کنن!»
خاله گفت« :عکســم که ندارن ،خاله! حاال عکس
که انداختن زحمت می  دیم!»
گفتم« :چه زحمتی ،خاله! علی و همایون هم مثل
داداش بهنامم هستن!»
خاله گفت« :الهی قربونت برم ،خاله!»
مادر که دیــد موضوع اصلــی دارد از یاد می  رود
گفت« :راستی خواهر ،مادر با چه دلی رفت کربال؟»
خاله خندید و گفت« :اول هندوانه!»
اما بابا گفت« :این که ســؤال نداره صدیقه خانم،
با دل شیر!»
بهنام که انگار تا حاال کیهان بچه  ها را ندیده بود،
چشــم از مطلبی گرفت و گفت« :دل شــیر و کیهان
بچه ها!»
بابــا خندید و گفت« :تو بابــا کیهان بچه  هایت را
بخوان! وقتی چند تا جت تــو هوان ،یک هلی  کوپتر
نمی  آد پخ پخ کنه!»
صــدای زنگ خانه را که شــنیدیم ،مــادر گفت:
«انگار همان زنگ قرارداد در شیرازه ،سه زنگ کوتاه
پی در پی»...
بابا گفت« :حبیب آقان؟!»
خاله گفت« :علی جان ،برو در را باز کن ،مادر!»
بابا تکانی به خود داد؛ انگار می  خواست خودش را
آماده بلند شدن کند.
خاله که متوجه شد گفت« :راحت باشید!»
همایون و بهنام چنان غرق تماشای کیهان بچه  ها
و خواندن داستان  هایش بودند که اص ً
ال متوجه به صدا
درآمدن صدای زنگ نبودند .من هم نگاهم را از مجله
کندم ،بلند شــدم و رفتم به ابتدای در .چشــم به آنور
حیاط که انداختم قلبم لرزید.
حبیب آقا ،علی و آن خانم! زن چادر را از ســرش
گرفت ،انگار مرا به خوبی از پشت عینک ته استکانیش
شناخت.
صــدای مادربزرگ ،در فریاد من کــه مادر را صدا
می  زدم پیچید« :مادر! مادر! مادربزرگ!»
بابا کاردش می  زدی خونش بیرون نمی  آمد.
حبیب آقا گفت« :خوش آمدید! دیدی منظر خانم!
حاال پســندیدی! دیدی گفتم تنها با این نقشه هست،
که صدیقه خانوم و آقاشــون اینا مــی  آن به دیدنت،
دیدی گفتم! فقط با یک دروغ مصلحتی!
بابا گفت« :پس کو آن دل شیر؟!»
حبیب آقا گفــت« «مادربزرگ چنــد روزه می  ره
کالس! تو همین حســینیه ،با زن  هــای اینجا که تو
کربــا هم قوم و خویش دارن دوســت شــده ،لنج،
شــط  العرب و شــرطه  ها که خاله منظــر گفت همه
درســته ،اما مادربزرگ به یاری خــدا فردا عازمه! فردا
باید ببرمش خرمشهر!
بابا گفت« :پس این طور!»
قبل از حبیب آقا ،بابا گفت« :نه جانم! شــما دو تا با
آقا همایون و بهنام همین جا باشین! دل شیر با ما ،این
همه کیهان بچه  ها با شما!»
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