سکوتیطوالنیحاکممیشود؛دیگربحثی وجودندارد؛
متوسلیانبهجبههبازگشتهتا...

«محمدحسینمهدویان»برایساختمستند
«آخرین روزهای زمســتان» که به زندگی
شــهید «حســن باقری» میپــردازد به
پیادهسازی تعدادی از گفتوگوهای رد و بدل
شده میان فرماندهان جنگ پرداخته است .در متنی که در ادامه
میخوانید یکی از گفتوگوهای رد و بدل شده پشت بیسیم بین
شهید «حسن باقری» و جاویداالثر حاج «احمد متوسلیان» به
رشته تحریر درآمده است .این متن پیش از این در شماره 24
مجله «همشهری داستان» منتشر شده است.
احمــد متوســلیان آرام ،مــودب و با احترام ســخن
میگوید.درعینحالاثریازاستیصالواعتراض
هم در صدایش هســت .حســن باقــری در مقابل،
محکــم و باقــدرت حــرف میزنــد .میخواهــد
متوسلیانراقانعکند.
متوســلیان« :ما میگیم این خط ،این قسمت رو
از ما تحویل بگیرید ،ما بتونیم بیشتر به کار سازمان
دهیبرسیم».
باقری«:میدونم.اگهازجنوبرخنهشدباکیه؟»
متوسلیان«:بااونیکهاینجاروتحویلبگیره».
باقری«:نمیتونهاین».
متوسلیان« :خــب اون رو بذارید زیر امر فجر .مگه
منطقهفجرنیست.بذارشزیرامرفجر».
باقری« :عجب بابا! کی رو میگه بذار زیر امر کی؟!
آخهاینحرفرومیزنی،فکرهممیکنی؟»
متوســلیان« :بله دیگــه ،برای

اینکهاونمجبوربشه،بیادبچسبونه».
باقری« :زماننیست.مافرداشبمیخوایمحمله
کنیم .ایــن تعویضــی اگه بکنــه تا فرداشــب طول
میکشــه .ما میخوایــم ایــن رو بذاریم تــو خط که
شبحملهبعدازاینکهشمارفتیدجلو،خطخالی
نباشه .بابا! ما بیستوچهارســاعت ،جون بکنیم،
چهلوهشتســاعت وقت داریم .محالــه حمله از
پسفردا شب به بعد بیفته .این تیپ هنوز لوازمش
توحمیدی هاست.نیروشروسوارکنهبیادفرداشب
میرسه.تیپینیستکهبتونهخطنگهدارهکه».
متوسلیانسکوتکوتاهیمیکند.انگارمیخواهد
افکارشراجمعوجورکند.بعدباصدایمحکمتری
بحثراادامهمیدهد.
متوســلیان« :حاجآقا! من به خدا قســم ،مســئله
شــرعیش رو دیگه از عهده
خودمون خارج

شما قصه بنویسید

میدونیمودیگهنمیتونیماونجاوایستیم».
باقری«:عجب!اگهیکیروگذاشتیماومدپشترو
شستوبرد،تکلیفتچیه؟»
متوسلیان«:اونتکلیفدیگهبامانیست».
باقری«:یعنیتاحاالهرچیامثالوزواییروتواین
خط شهید دادی ،بیان بشورن خط رو ببرن؟ هیچ
مسئلهای نیست؟ تو مسئله شــرعیش رو به عهده
میگیریاگهدورتزدن؟»
متوسلیان«:آره».
باقری« :این جلوی توست حاجیها! اگر از جناح
چپ شــکافی شــد ،رخنهای شــد ،من این رو کتبا
مینویسم،شماهمکتبابهمنجواببده،اونتیپ
رومیارممیذارماینجا».
دوبــاره ســکوت حکمفرما میشــود .متوســلیان
پاسخی نمیدهد .گیج شده اســت .نمیداند چه
جوابیبدهد.دوبارهآراممیشود.اماحسنباقری
سخناو
همسعیمیکندمتقاعدشکند.برایهر
ِ
پاسخیآمادهدارد.
متوسلیان« :شــما خدا شــاهده من رو مستاصل
کردید!»
باقری« :بحث استیصال نیست .استیصال مال
همه است .بحث حفظ اسالمه .من یقین دارم
اینتیپبیاداینجانمیتونه»...
متوســلیان« :شــما اگــه بحــث حفــظ
این مطلبــه ،به ایــن تیــپ فجر بگیــد بیاد
بچسبونه».
باقری«:گفتم.ازصبحرفتم،االناومدم».
متوسلیان«:بههرحالماهمبهایننتیجه

به این عکس جالب نگاه کنید ،الزم نیست بدانیم عکاسش چه کسی است یا کجا و چه زمانی
گرفته شده ،فقط کافی است یه کم ذوق به خرج بدهیم و برایش یک داستان کوتاه بنویسیم.
از  50کلمه تا  250کلمه .سعی می کنیم بهترین ها را هفته آینده به نام خودتان چاپ کنیم.
داستان تان را همراه با یک عکس به شماره  09354394576بفرستین.

جایی برایکوتاهها هم هست
در ستایش زمانه خورخه کامپوسها

ابراهیم قربانپور

منازآندستهآدمهانیستمکههمه
سوءتفاهمهایدنیا،همهحسرتها،
آرزوها ،ســرخوردگیها و غمها را میخواهند زیر بار
کلمه «نســل» دفن کنند .نســل برایــم آنقدرها چیز
تعیینکنندهاینیستومعتقدنیستمدرآندوسهروز
فاصلهمیانآخرسال 69واولسال 70اتفاقویژهای
افتادهکهآدمهارایکهوکنفیکونکردهاست.اماباهمه
اینهاچیزیهستکهنمیتوانمپزشراندهم؛فوتبال
دههما.باورقلبیمنایناستکهدرآنزمان،فوتبالها
خیلی بیش از امــروز روایت داشــتند .بازیها خیلی
درامتربودندوالبتهبازیکنها ...بازیکنهایآنزمان
خیلی بیشــتر از االن شــخصیت داشتند.
انگار بــرای هر بازیکن روایتــی در کار بود
کهباعثمیشدپیگیرشدنشجذابیتی
فرای کاری که در زمیــن فوتبال میکند،
داشتهباشد.بله .مهارت بازیکنها احتماال
خیلی کمتر از حاال بود اما شخصیتشــان
چیزی بود که آنها را ویــژه میکرد.بیایید به
یکــی از آن ویژهترینهــا نگاه کنیم .بــه خورخه
کامپــوس؛ دروازهبــان
مکزیک در جامهای جهانی
 94و  .98اول .قــد یک متر
و هفتــادی .کوتــاه برای یک
فوتبالیســت .خیلــی کوتاه
برای یک دروازهبان .آنقدر
کوتــاه که مجبــور شــده بود
بــرای مانــدن در فوتبــال در

پســت مهاجم هم بازی کنــد .بله! درســت خواندید.
دوم .بــازی همزمان در پســت مهاجــم .کامپوس در
خیلی از بازیهــا ،بهخصوص بازیهای باشــگاهی،
جایش را با یک بازیکن دیگــر عوض میکرد و به نقش
مهاجمفرومیرفت.ماباچشمهایگشادبهتلویزیون
زل میزدیــم تــا آن لحظــه را ببینیم .لحظــه جادویی
تبدیل شــدن یک دروازهبان به مهاجم را .سوم .نکند
خیال کردهاید در مــدت زل زدن ما او یــک دروازهبان
معمولــی بود؟ نــه ،او کوتــاه بــود .برای همیــن ناچار
بود دایم شــیرجه بزند .برای ســادهترین توپها هم.
برای آرامترین شوتها .برای کمزاویهترین ضربهها.
چهــارم .مگر میشــود شــگفتی فقط محتــوای یک
نفر باشــد .ظاهر کامپوس هم همانقدر عجیب بود.
لباسهایرنگووارنگاوتکبود.مثلتیمش.
پنجم .مکزیک .سرزمین سرخپوستها.
سرســختها .آنها که همیشــه با آمریکا
جنگیــده بودنــد .او از مکزیک میآمــد .از
جایی شبیه ما .جایی شبیه آرزوی ما .جایی
مهارنشده،سرخمنکرده،شکستنخورده.
او بــرای فوتبــال زاده نشــدهبود اما داشــت
فوتبال بازی میکرد .او خودش را به دنیایی
که او را نمیخواست ،تحمیل
کردهبود .مثل ما .مثل ما که با
بردن اســترالیای قدرتمند به
جام جهانی  98رفتــه بودیم.
مثلماکهمیخواستیمدنیایی
را بــه بودنمان مجبــور کنیم.
مثل ما که هنــوز آرزوهایمان
نمردهبود.

رسیدیمکهدیگهنمیتونیم.یعنیواقعارسیدیمبه
آخرش.منامروزاومدم»...
باقری« :چرا به آخرش رســیدین؟ مگه اسالم آخر
دارهآخه؟»
متوســلیان« :نه نــداره .ولــی االن ما امــروز این
پنجمینفرماند هگردانمونشهیدشده.دهمین
فرمانده گردانمون شهید شده .اونم کسایی که
خدا شاهده بهعنوان مســئول تیپ انتخاب کرده
بودن».
باقــری« :تــو یــه جایــی رو که بــا خون یــه همچین
بچههایــی حفظ کــردی ،چهجــوری دلــت راضی
میشهکهبهسادگیبرهازدستت؟»
متوسلیان«:خداشاهدهماهرموقعداریممیریم
اونجا،بانیروداریمحرفمیزنیم،زلمیزنهفقط
مارونگاهمیکنه!یعنیمندیگهاصالنمیتونمبرم
اونجا.رومنمیشهبهقرآنبرم!»
باقری« :بابــا مگه واســه خودت میکنــی که روت
نمیشهآخه؟»
متوســلیان« :نه .برای خودم نمیکنم .ولی میرم
اونجامیبینمنیروازبساینجاخونریختهشده،
من رو همینطور نگاه میکنه .میگم آقا پاشو برو،
هینگاهمیکنه».
باقری« :حاال اگه یه وقت فــردا دورت زدن ،چی به
همیننیروجوابداریبدی؟»
متوسلیانجوابینمیدهد.سکوتیطوالنیحاکم
میشود .دیگر بحثی وجود ندارد .انگار متوسلیان
بهجبههاشبرگشتهتابازهممقاومتکند.مقاومتی
کهبهفتحخرمشهرمیانجامد.

خبرآنالین به نقل از نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرده از
چند بانوی گیاه خوار اهل آمریــکا که با دغدغههای محیط
زیســتی و حمایت از حیوانات ،یک قصابــی باز کردهاند!
بخشی از این روایت عجیب را با هم میخوانیم تا به نیت این
زنان پی ببریم.
***
در قصابــی «دختــران غربی»« ،کیــت کاوانا» تکهای گوشــت گاو که بــه اندازه
یک بالش اســت را تکهتکه میکند و در حالی که روی کار با چاقو تمرکز کرده،
میگوید« :استیک فلتآیرن ،دومین عضله حساس در بدن یک گوساله است،
من عاشق این موجود هستم ،به خاطر این که چربی زیبایی دارد ».خانم کاوانا
قبل از این که قصاب باشد ،یک گیاهخوار سختگیر بوده است .او برای عشق
و احترام عمیقش به حیوانات و محیط زیســت برای بیش از 10سال ،خوردن
گوشت را کنار گذاشته بود و حاال دقیقا به همین دالیل او به یک قصاب تبدیل
شده است!

زندگیسالم
پنج شنبه
 24مرداد 1398
شماره 1395

کاناپه

عکس ها از «ایستاده در غبار» و «حکایت زمستان»

صـداهای زنـده وطـن

گیاهخوارانی که برای حفظ
محیطزیستقصابشدند

خانم کاوانا عضــو گروه کوچک اما موفقــی از گیاهخواران قدیمی اســت که به
امید انقالب در سیســتم غذایــی موجود در آمریــکا به یک قصاب تبدیل شــده
است .این افراد که به خودشان «قصابهای اخالقی» میگویند مغازههایی باز
کردهاند که به مشتریان گوشت حیوانات پرورشیافته در چمنزارها را میدهند.
چمنزارهایــی که در آنهــا حیوانات با دغدغههای زیســتمحیطی بیشــتری
پرورش داده میشوند ،چون بهزیستی حیوانات برای آنها اهمیت دارد .این
سیستم کامال مخالف سیستمهای صنعتی دامداری است که سهم بیشتری در
تولید گوشت در جهان دارد.
از این صنعت به علــت آلودگیهای زیاد ،مصرف بیــش از حد آنتیبیوتیکها،
ایجاد شــرایط غیرانســانی و خطرناک بــرای حیوانــات و ...انتقــادات زیادی
میشود .شرایط به حدیوخیم است که این سیستم خودش هم پذیرفته که باید
تغییراتی انجام دهد اما «قصابان اخالقی» بر این باورند که سرعت این تغییرات
بسیار آهسته است .کاوانا در این باره میگوید« :من اساسا دنبال این هستم تا
صنعت گوشت موجود را زیر و رو کنم».

بالماسکهروانی

«من هفته پیش  10ساعت
روی اقیانوس اطلس پرواز
کردم» بله یا خیر؟ با خودم
گفتم اگر من روی اقیانوس
پرواز کرده بودم حاال توی
مطب روان پزشک چه
میکردم؟»
مرتضی برزگر

بعــد از مدتهــا پرسوجــو ،یکــی از
دوســتهایم ،آدرس روان پزشکی را
داد و گفت کارش حســابی اســت .وقــت را هم خودش
برایم گرفت .باید ساعت شــش عصر آنجا میبودم که
یک ربع زودتر رســیدم .ســالن انتظار مطب 40متری
میشــد .پــر بــود از مریضهــای جــوان ،پســر و دختر.
بعضیهاشانبهزحمت 20راداشتند.یکمادرودختر
هم بودند که دختر با هر صدای زنگی ،آیفون را میزد و
منشی چپچپ نگاهش میکرد.
روی دیوار تابلو خــورده بود که وقــت اعالمی به معنای
ساعت ویزیت شما نیســت ،به معنای زمان حضور شما
در مطب اســت و زمان انتظار ممکن است بیشتر طول
بکشــد .برای من یک ســاعت و 40دقیقه طول کشید.
دکتر ،پیرمرد سرحالی بود .گفت« :چته پسرم؟» گفتم:
«اضطــراب شــدیدی دارم و افســردگی ».شــروع کرد
به ســوال و جوابهای معمولی که از کی شــروع شــده
و به کجاهــا مراجعه کــردهام و چه داروهایــی خوردهام
پیش از این .بعد از گذشته پرســید .از خانوادهام و چه و
چه .بعضی وقتها خودکار آبــیاش را میانداخت و با
خودکار قرمز نکاتی را اضافه میکرد .آخرش گفت باید
تستیبدهم.
تست را توی اتاق کناری ،خانم روان شناسی میگرفت
که زیاد سرحوصله نبود .انگار آماده بود برود و بعد ناچار

شــده بود بماند .وقتی رفتم اتاقش ،برگه پاسخنامهای
شبیه کنکور داد دستم و چند صفحه به هم منگنه شده
بود که صدوهفتاد یا هشــتاد ســوال بود .همه سوالها
دو پهلو بودند اما باید با بله یا خیر جواب میدادم .مثال
این که «وقتی سیگار میکشم  ،پشــیمون نمیشم ».اما
من اصال ســیگاری نیســتم .گفت« :شــما بزنیــد خیر،
ما خودمــون میفهمیم ».همــه صد و هفتاد یا هشــتاد
ســوال را زیر  10دقیقه جواب دادم .چند سوال غریب
هم آن وسط بود .مثال « من هفته پیش  10ساعت روی
اقیانوس اطلس پرواز کردم»! بله یا خیر؟ با خودم گفتم
اگر من روی اقیانوس پرواز کرده بودم ،حاال توی مطب
روان پزشــک چه میکردم؟ یا این که «ماه پیش بیش از
 10بار عکســم را روی جلد مجالت انداخته اند ».انگار
که گلزار و ریوندی بخواهند بیایند اینجا .تستها را زدم
و بیرون نشستم به انتظار پاسخ.
جواب که آماده شد دکتر صدایم کرد توی اتاقش .گفت:
«خب.خداروشکر».گفتم«:چیشده؟»گفت«:الحمدهلل
هیچمشکلینداری».گفتم«:هیچی؟»گفت«:هیچی».
گفتم« :حتی یه اضطراب ساده؟» گفت « :نه .اصال هیچ
نشونهای از اضطراب یا افسردگی توی تستها نیست.
پس چــی بــود اون حرفا کــه مــیزدی؟» گفتــم« :آقای
دکتر البد تستها غلط بودن یا روی من جواب ندادن».
گفت«:هرچیبودهکهتومشکلینداری».گفتم«:یعنی
اینی که دلم میجوشــه و قل میزنه ،همــه اش خیاالی
ناجوردارم،دلممیخوادیهگوشهبشینمواینا،سالمم؟»

گفت«:اینتستمیگهسالمی».
خندهام گرفت .دکتر هــم خندید .گفتــم« :ولی الاقل
میتونیم به این فکر کنیم من اون قدر دیوونهام که میام
کلی پول میدم ،تو نوبت میشــینم ،تستهای عجیب و
غریب میزنم و بعد سر مریض بودن خودم با شما چونه
میزنم.همینکافیهکهدیوونهبهنظربرسم.نه؟»گفت:
«پس به جای تســت به حرف خودت اعتماد میکنیم».
شروع کرد به نوشتن نسخه .گفتم« :من فقط میخوام
حالم خوب بشه .همین ».گفت« :خوب میشی .نگران
نباش».بعدداروهاییراکهتایکماهبعدبایدمیخوردم
برایم توضیح داد.
بعد از ظهر غریبــی بود .ســرخیابان چند نوازنده ســاز
میزدنــد و زنی خــوش و خرم ایســتاده بــود و آهنگین
دستمیکوبیدبرایشانوآخرسرچنداسکناسدرشت
ریخت توی محفظه گیتــار .دلم میخواســت جای زن
باشم؛ شاد ،ســرخوش ،دلزنده .یادم افتاد که به دکتر
گفته بودم « :من فقط میخوام حالم خوب بشه ».و حاال
داشتم برایش تالش میکردم .اصال چه میدانستم آن
تســتهای غریب هم وجود دارد که من تویش خوب به
نظر میآیم .با این حال ،حالم کمی بهتر شد وقتی دکتر
خواســت به حرف خودم اعتماد کند .انگار نیاز داشتم
باور شــوم؛ تعاملی که اینروزها میانمان گم شده .هوا
کمی گرم و تاریک شده بود .باید میرفتم به خانه .باید
ماسک بابای شــاد و همســر خوش اخالق را میزدم به
صورتم تا داروها اثر کند.
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