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چهارشنبه 30 شهریور 1401 ، 24 صفر 1444 ، 21 سپتامبر 2022، شماره 4043

اینکه آدم کســی را پیدا کند که 
حاال یا از روی خطوط کف دســت یا 
پیشانی یا قهوه ماســیده بر ته فنجان 
برایش از آینده، رمز و راز سرنوشــت 
پیچ درپیــچ غیرقابل پیش بینی بگوید 

جذاب هست. 
هرچنــد که بدانــی همان ها را 
قبل از تــو حداقل به ده نفر دیگر هم 
گفتــه، واقعیتش زندگی آدم ها آن قدر 
هم یونیک نیســت که نشــود سروته 
داســتانش را با اندکی تخیل و تجربه 

هم آورد. 

زندگــی  در  گــره  همیشــه 
 هست همیشــه یک نفر بدخواه پیدا 

می شود. 
همیشــه خبری به آدم می رسد. 
چند متــری از نگهبانی درب آرامگاه 
عطار دور نشــده بودم کــه دنبالم راه 

افتاد. گفت:
»فالــت بگیرم، ارزان حســاب 

می کنم ...ده تومن.«
 خبرش را داشــتم اینجا گاهی 
فال گیرها بساط دارند و سمج هستند 
و اگر روی خوش نشــان بدهی ولت 
نمی کنند اما مثــل تمام موقعیت های 
مشــابه دیگر، سر بزنگاه عصاره همه 
آموزه ها و کتاب هایی که خوانده بودم 
باال زد و دهان و دســت وپایم را مقابل 
وجدان سرزنشــگر و اخالق مدارم 
بســت که باالخره این زن با ســربند 
مشکی و نقوش جوهری روی پیشانی 
انسانی است که اگر شانس آورده بود 
جای دیگری و در کنار دیگرانی بزرگ 
شــده بود اآلن به جای نشستن روی 

جــدول خیابان و التماس عابرینی که 
ظاهرشــان نشان می دهد دور ریختن 
ده هزار تومن برایشان اهمیتی ندارد، 
می توانست در ســالن مد »مو بالمن« 
پاریس ناخن هایــش را مانیکور کند 
و یــا روی عرشــه کشــتی تفریحی 
»سون ســی« رو به منظره غروب در 
هپروتی دل چســب لبخند بزند و ته 
دغدغه هایش از انتخاب رســتوران یا 
خرید لباس و جواهر مد ســال فراتر 
نــرود و از حفره چشــمانش رفتم تا 
تصویــر کودک ســیه چرده الغری با 
موهای وز و آشــفته که قاشــقش را 
زیر نان نم کشــیده در کاســه اشکنه 
 بــرده...  ؛ و این ها همه اش در یک ثانیه 

بود. 
شاید غریب باشــد اگر بگویم 
جمیــع آن چادر به کمر گره شــده، 
ســربند و پوســت آفتاب خــورده و 
نقوش جوهری روی پیشانی یک جور 

احترام به دلم انداخت. 
شــبیه حالی که از دیدن وقار و 

ســنگینی غم جاگیر شده در چشمان 
ســربازان ژولیده و زخمی بازگشته 
از جنــگ بــه آدم دســت می دهد، 
 پــا ُکنــد کــردم تــا رودرروی هم 

بایستیم. 
مصر شــد کف دســتم را نشان 
بدهم. گفتم:» نمی خواهم« و هم زمان 
داخل کیف دنبال اسکناس ده تومنی 

گشتم که نبود. گفتم:
»پــول نقد نــدارم و تتمه عمرم 
هــم ارزش فال گرفتن نــدارد.« و با 
خنده اضافه کردم: »آفتابه خرج لحیم 
اســت.« اولی را بــاور نکرد. صلب و 
 سخت نگاهش را روی پیشانی ام نگه 

داشت. 
گفت: »خنــده را روکش غمت 
کــرده ای«، گفتــم: »کی نکــرده.« و 
خودم را بابت گیر افتادنم ســرزنش 
کردم، دســتی برایش تکان دادم و راه 
افتادم. لخ لخ دمپایی اش را از پشــت 
ســر می شــنیدم و صدایش که »فکر 

مشغولی داری«

 و بــاز دوش بــه دوش هــم 
شــدیم. گفتــم: »از ایــن حرف هــا 
بــرای همه می زنــی«، گفت: » چیزی 
راضــی ات نمی کنه.« گفتــم: »کف 
دســت ندیده، چطور فال می گیری؟« 
 گفت: »کــف دســت نمی خواهد.« 

گفتم: 
»باور کن پولی ندارم بدهم.«

 ایستاد. 
روی  را  چــادرش  گوشــه 
شــانه اش انداخــت و گفت: »غمت 
نباشد، درســت می شود.« رو گرداند 
و گذاشــت تا دقیقــه آخر صحبتمان 
یک بــار دیگــر اسلوموشــن و نرم 
 کلمــه به کلمه در پــرده ذهنم پخش 

شود. 
ماندم و فقط پوِل نقِد نداشــته ، 
دهانم را بست تا نپرسم چطوری و کی 
قرار است درست شود و پشت بندش 
لجبازانه تمام استدالل های عقلی مثل 
»حــرف مفت می زنــد.« »یک چیزی 
پراند.«»این هم جز پکیج فالگیری شان 

هست.« را پس بزند.
 زن رو به دختر و پســر جوانی 
که دســت همدیگــر را گرفته بودند 
برگشت و گفت: »فالتان بگیرم؟ نفری 
ده تومن.« نگاهم از صورت پسر، ُسر 
خورد روی چشــمان منتظر دختر که 
در توافقی خاموش بی کالمی از مقابل 

زن فالگیر گذشتند. 
زن مدتی به رد عبورشــان خیره 
شــد بعد مثل ســربازی کــه آخرین 
رمقــش بــرود و پرچم از انگشــتان 
بی حســش بر زمین بیفتد آرام... غم و 
خستگی اش  زیر سایه درخت و روی 
جدول آوار شــد . تسلیم و منتظر، دلم 
خواست از همانجا داد بکشم »درست  
می شــود.«دلگرمش کنم به دو کلمه  
جادویی کــه به گمانم از پیدایش آدم 
تا بــه امروز تمام بار افتــاده بر گرده 
مــا و خاورمیانه و رنگین پوســتان و 
دل شکستگان زمین را بر دوش کشیده 
و می کشد. دلم ده هزار تومن پول نقد 

خواست.

اسم من پرویزه و زاده روستایی 
بنام کشــن در ۱۰ کیلومتری شــیراز 
هستم. که البته امروزه جزیی از مناطق  
شهر قرار داره .سالیان خیلی دورتر که 

کشن مدرسه نداشت . 
بچه هــا بــرای درس خواندن 
باید چندین کیلومتــر پیاده می رفتند 
تا به مدرســه کارخانه سیمان فارس 
برســند .از آنجا که کارخانه ســیمان 
یک شرکت صنعتی بزرگ  ومهم بود، 

امکانات زیادی داشت . 
یکــی از ایــن امکانــات زمین 
فوتبالــی بود که بچه های کارگران از 

آن اســتفاده میکردند. بچه های کشن 
هــم برای اینکه از قافله عقب نمونن. 
دو ریــال دو ریال روی هم گذاشــته 
بودند و یک توپ پالســتیکی خریده 
بودند و با همت اســتاد واحد که یک 
نجار درجه یک و عالقه مند به فوتبال 

بود، تیمی راه اندازی کرده بودند .
استاد واحد با درایت و عالقه  تیم 
را ســر و سامان داده بود. یکی از بچه 
ها  تیم مســعود نام داشت که مقداری 
تپل  با شــکمی بزرگ بود که هنگامی 
میدوید ، شــکم با لپ اش باال و پایین 

میشد . 
اســتاد واحد و بچه ها بابت قد 
کوتــاه و تپل اش، زیــاد رو بازیش 

حساب نمیکردند.  
بــه همین دلیل اکثر مواقع او یار 
ذخیــره بــود . آن روز هوا خیلی گرم 
بود . و تو یک ســری بازی تیم کشن 

روبروی تیم سیمان قرار گرفت .
از آنجــا کــه ایــن دو تیم مثل 
پرسپولیس و اســتقالل همیشه با هم 
کری میخوندن، بازی حیثیتی شده بود 

.علیرضا عباســی و طالب دو بازیکن 
اصلی تیم کشــن بودند . بازی شروع 
شــده بود وهردو تیــم هر چه تالش 

کردند .
گلی از دروازه هــا عبور نکرد.
مسعود رو به استاد واحد کرد و گفت:

اسو واحد مو هم بازی بده . 
بچه، تو این بازی حساس چطور 

تو را بازی بدم ؟
آخه مو هم پول توپه دادم.

بگذار هواسم به بازی باشه.
بازی همچنان تســاوی در حال 
جریان بود و مســعود همچنان اصرار 

داشت او را بازی بدن. 
آفتاب مستقیم میتابید و گرما را 
دو چندان کرده بود. دقیقه ۸۵ بود .دو 
تیــم با همین نتیجــه راضی بودند. از 
طرفی اســتاد واحد که احساس کرد 
نتیجه تغییــر نمیکنه و از طرف دیگه 
اصــرار بیــش از حد مســعود هم او 
را کالفــه کرده بــود ،تصمیم گرفت 
مســعود را با علیرضا عباسی تعویض 

کنه . 

مســعود هم که دل تو دلش نبود 
تا وارد زمین بشــه ، کنار زمین دستش 

را باال برد و گفت :
هوی عر رضو )علیرضا(مو هم 
پول توپــه دادوم . بیو بیرون چرو تو 
بــازی کنی مو بازی نکنوم .بیو بیرون 

تا بیام بازی رو جمع کنوم
مســعود همانطورکه داشت در 
جا گرم میکرد ، شــکمش باال و پایین 

میشد.
علیرضا عباســی که متوجه شد 
مســعود یار تعویضی او هست رو به 

استاد واحد کرد و داد زد .
 یکی باید اول شــکم اینو جمع 

کنه. بعد بازیش بدی .
عاقبت با پــا درمیونی بزرگان ، 
تعویض صورت گرفت . مســعود که 
شورت فوتبالی اش تا روي ساق پاش 
آمده بود و نصف شــکمش از پیراهن 
ورزشی اش بیرون زده بود؛ با شور و 

هیجان وارد زمین شد . 
هنگام دویدن به حدی ســرش 
اینطرف و آنطرف میرفت که احتمال 

کنده شدن ســرش دور از ذهن نبود. 
چهــار دقیقه همانطــور اینور و آنور 
میدویــد بدون اینکه تــوپ به پاش 
بخوره .دقیقه ۹۰ بود که توپی از سمت 

راست سانت شد .
مســعود که آفتاب زیــادی به 
سرش خورده بود و موقعیت خودش 
را در زمین گم کرده بود،ناگهان متوجه 
توپی شــد که جلوش افتــاد .وبدون 
معطلی توپ را شــوت کرد ســمت 
دروازه .دروازه بان هر چه ســعی کرد 
توپ گل نشه ،نتوانست .در این لحظه 

مسعود فریاد زد .
گل    گل .

و شــروع به شــادی بعد از گل 
کــرد با ایــن گل داور ســوت پایان 
را زد .همگــی چه نیمکت نشــینها 
و چــه بازیکنان  به ســمت مســعود 
هجوم آوردند .مســعود که ســر از پا 
 نمی شــناخت پا به فرار گذاشــت. 

فریاد میزد :
مو گل زدوم مو گل زدوم.

علیرضا عباسی خودش را به او 

رســاند و زیر بغلش را گرفت .طالب 
هم آنطــرف را گرفت . بقیه هم به او 
رسیدند .همگی او را بلند کردند و به 
سمت دروازه تیم مقابل بردند .مسعود 

رو دستای بچه با شادی فریاد میزد. 
عر رضو نگفتم  جمعش میکنوم.  
دیــدی مــو گل زدوم .هیچ کدامتون 
نتونســتید گل بزنیــد مــو گل زدوم 

موگل زدوم.
بچه ها او را داخل دروازه حریف 

انداختند. علیرضا عباسی فریاد زد .
 تــو گل زدی اما بــه خودمون . 

المصب این دروازه اونا بود .
مسعود هم نگاهی به اونا کرد و 

برای توجیح کارش گفت :
مهم ای بود که مو گل بزنوم .

و با بی تفاوتی ادامه داد .
حاال چه فرقــی میکنه تو کدوم  

دروازه .
با این حرف او پا به فرار گذاشت 
و همــه او را دنبال کردنــد . از آن به 
بعد بود که مســعود بــه یار دوازدهم 

معروف شد.

فریده ترقی 

محسن قاسمی

داستان

داستان

فالگیر

 این داستان : یار دوازدهمقصه های محله   

»مسافر دریا«

میوه ی ممنوعهاطلسی ها

کار جهان 

پشیمان

نازیال نوبهاری

آزاده غایبیبتی کبیری

سالومه افالکی

کمال جعفری امامزاده

وقتی شروع شد
فقط

یک سالم بود
یک شرم نهفته، در یک نگاه.

لرزش شاخه های
نازک و ترد تاک بود

و نجوای برگ های مو
در پس تاقی باغچه

نوازش خوشه های زمردین 
بر تن خسته

از بی مهری رهگذران.
وقتی شروع شد

تن مهتاب به تب نشست و 
بغض گلوی خورشید را فشرد...

باد 
شلخته و سر به هوا
گیج و پریشان موی

به دامان طوفان آویخت.

اما 
قبل از آنکه شروع شود

کوله ام بر پشتم بود 
لنجی را خواب می دیدم که راهی ام کند

پیرمرد دریا در گوشم می گفت:
-وقتی مسافر دریا شدی

جز رسیدن به هیچ نمی اندیشی
در آرزوی خاک 

انتظار را نفس می کشی...

حاال
در سیر و سلوک هفت دریا

شروع تازه ای را 
هر روز ورق می زنم

دیگر
فکر سفر به دغدغه ام نمی اندازد

التهاب دیدار توست
که در شب های بی شعور

مدام
تنهایی ام را زمزمه می کند

و دریغ!

- که دل ترسیده ام
از همین امروز 

نگران، فردای این 
شروع تازه است!...

به شایعات محلی
در کوچه گوش کنید
حرفهای ناروایی  که

دم کشیده اند
برگردید،برای خودتان کف بزنید 

در جیب کاپشن تنهایی من
حرافی های 
بی بندوباران

مچاله شده اند
زنی که می توانست  از روی

احساسمان کپی شود
برابر با اصل

کمی وجدانت را 
بگرد

زنی که
برای برداشتن حقش

آن سوی حرف های ناروا
در میان اطلسی ها 

به دنبال سرش می گردد ...
و به زنی بیندیش

که گلوی بی کسی اش
خشکید بی باران ...

لطفا 
چایتان سرد نشود...

در نگاهت آتشی دیوانه داری
یک شراب ناب در پیمانه داری

وای بر بیچاره دل که آن دم بمیرد
که از شراب چشم مستت جرعه گیرد

می شود در عمق چشمانت رها شد
بی درنگ از کّل عالم هم جدا شد

ببر وحشی نگاهت جان ستیز است
با تو این ققنوس عاشق می شود مست

میوه ی ممنوعه ی باغ بهشتی
خّط عشقی در نهان من نوشتی

با تو درگیر نبردم با دل خود
آن دلی که از یک جنون دیوانه ای شد

مبتال گشتم به یک درد نفس گیر
درد عشق آخر جوانی را کند پیر

من که آن دل مبتالی پیر زارم
درد بی درمان درون سینه دارم.

سحر از غنچه شنیدم که جهان تنگ شده
برگ گل همنفس خشت و کمی سنگ شده

 صبحدم ژاله که قِل خورد و زچشمم غلتید 
دل من هم به تپش آمد و با او لغزید

چه بسا رسم جهان رسم ُگل و توفان است
قامت نازک گل زیر ُسم بوران است
ای نسیم سحری راه گذر کج کردی!

چمن و گل به تن دشت خدا رج کردی
عطر گیسوی پریشان مرا پخش بکن 

به تمام بدن دشت سمن نقش بکن

آب از رود سخاوت به زمین جاری شد 
نغمه ناز ز مرغان هوا ساری شد

یک طرف رسم گل و شادی محبوب و صفا 
طرف دیگر این دشت فقط ناز و نوا

سحر از غنچه شنیدم چه جهان زیبا شد!
همه قامت این دشت چه خوش سیما شد!

خبر از خشم شب و َجنگ ُگل و توفان نیست
می توان شاد درون دمن و صحرا زیست

ُحکمت این بود که من الیق ویران شدنم
برو ای دوست که نزدیک به طوفان شدنم

پر بکش از سر بام دل من زود برو
ابری ام ، صاعقه دارم ، پِِی باران شدنم

سهمم از حوصله جز کوچه ی بن بست نبود
مثل یک فیلم که در نوبت اکران شدنم

شهر خاموش دلم خسته شد از ُمهر سکوت
پس برو تا نشوی شاهد تهران شدنم

مصلحت نیست بمانی برو از خاطر من
قصه ی تلخم و نزدیک به پایان شدنم

خیر از زندگیَت کاش نبینی عمری
که تویی باعث این بی سرو سامان شدنم

یاوه گفتم بخدا ..آه.. بمان جان خودت
به همین سرعت باد است پشیمان شدنم

شعر

شعرشعر

شعر

شعر

از سری داستانهای تاکسی نامه 


