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ادامه دارد

شادروان

«خسرو شاهاني» كه بود و چه كرد

طنزنويسي و تعريض

حافظ ميفرمايد:
ب��ا خراباتنش��ينان ز كرامات
مالف /هر س��خن جاي��ي و هر
نكته مكاني دارد
اي��ن بي��ت را اگ��ر در جاي��ي
اسماعيل اميني بخواني��م ك��ه كس��ي دارد
خاليبن��دي ميكن��د و
ش��خص الفزن،
حرفهاي غيرمعقول ميزند ،آن
ِ
ميفهمد كه ما فهميدهايم .پس اگر آد ِم فهميدهاي
باش��د ،يعني اگر ش��عر بلد باش��د و عقل و ش��عور
داشته باشد ،س��اكت ميش��ود؛ اما اگر اهل شعر و
نكتهسنجي نباش��د ،نهتنها س��اكت نميشود بلكه
از ما تشكر ميكند كه با ش��عر حافظ ،به او دلگرمي
دادهايم.
وقتي براي انتقاد يا ش��وخي يا استهزا ،سخني بيان
ش��ود كه در آن صفات و مس��تنداتي باش��د ،اما به
موصوف و مسنداليه ،اشاره مس��تقيم نشود ،به اين
كار اصطالحا «تعريض» ميگويند.
در يك جلسه ش��عر ،جواني تازهكار ،شعري خواند پر
از غلط وزن و قافيه و معنا ،بعد گفت :اين شعر را فالن
استاد تاييد كرده است .جالب آنكه آن «فالن استاد»
هم شاعري بود با شعرهاي سست و ناتندرست.
يكي از بزرگان جلسه گفت« :ذات نايافته از هستي
بخش /كي تواند كه شود هستيبخش؟»؛ آن شاعر
ِ
ظرافت اي��ن تعري��ض را درنيافت و به
ناش��ي البته
خواندن شعرهاي پُر از غلط ادامه داد.
ِ
«تعري��ض» اغل��ب در مكالم��ه حض��وري ش��كل
ميگيرد؛ مثال وقتي كسي پُرحرفي ميكند ،يكي از
حاضران بگويد :بسياردان ،كمسخن است.
معناي نهفته اين جمله آن است كه :پُرگويي نشانه
كمدانشي است.
اس��تفاده از تعريض براي طنزآفرين��ي در متن ،هم
در جاهايي كه مكالمه هست و هم در جاهاي ديگر،
ميسر است.
نمونه تعريض در مكالمه:
برواي ايكس از ميخانه بيرون
كه اينجا ،جاي گاو و خر نباشد
(ناصرفيض ،املت دستهدار ،ص)133
مخاطب شاعر كه «ايكس» است ،بطور
در اين بيت،
ِ
پوشيده به گاو و خر تشبيه شده است .وقتي ساختار
تشبيه در كالم نباش��د ،اما رابطه تش��بيهي برقرار
باش��د ،آن را «تش��بيه ُمضمر» مينامند .مانند اين
بيت حافظ كه در آن تشبيه مضمر است:
يار دارد سر آزردن حافظ ،ياران
شاهبازي به شكار مگسي ميآيد
يار قصد آزا ِر حافظ را دارد ،انگار كه عقاب به ش��كار
مگس برود.
ب��ردن ضربالمثلها ،درواقع
كار
ه
ب
ها
ت
بيش��تر وق
ِ
نوعي تشبيه پوش��يده (مضمر) اس��ت .مثال وقتي
كس��ي ميگويد :يك م��و از خرس كن��دن غنيمت
است؛ شخص خس��يس را بطور پوش��يده به خرس
تشبيه كرده اس��ت؛ اما اين تش��بيه چون صراحت
ندارد ،گزنده نيست.
تعريض هم همينگونه اس��ت؛ مثال وقت��ي در برابر
كس��ي كه اخمو و بداخالق اس��ت ،اين مص��راع را
بخوانيم:
آيين خردمندان است
خنده ِ
چون بيخردي او را به صراحت و مستقيم نگفتهايم،
چندان گزنده نيست كه واكنشي برانگيزد.
به اين بيت از ناصر فيض نگاه كنيد:
اينهمه موي بيقواره كه چه؟
توي هر كوچه چند سلماني است
(املت دستهدار ،ص)38
در مصراع اول ،جمله پرسش��ي اس��ت اما قصد آن
صاحب
پرسش نيست؛ يعني ش��اعر توقع ندارد كه
ِ
آن م��وي بيق��واره ،درب��اره فلس��فه آنهمه موي
بيق��وارهاش ،به او توضي��ح بدهد .اين پرس��ش به
قصد انتقاد و س��رزنش اس��ت؛ چنانك��ه در مصرع
بعد ،جمله خبري ،اين قصد را نش��ان ميدهد :توي
هر كوچه چند س��لماني اس��ت .در اينجا هم ،جمله
خبري براي خبررساني نيست؛ يعني شاعر ميداند
كه صاحب آن موي بيقواره ،نيازي به اين خبر ندارد
كه :توي هر كوچه چند سلماني است؛ اما ميخواهد
بگوي��د :چرا ب��ا آنكه اينهمه س��لماني هس��ت ،تو
اينهمه موي بيقواره داري؟
پشت س��ر اين جمله خبري ،يك جمله امري است:
برو سلماني و موهاي بيقوارهات را اصالح كن!
يكخبر

«وقتی میمون میشوم»
در کتابفروشیها

«وقتی میمون میش��وم» یک مجموعهداستان طنز
برای نوجوانان است که از سوی نشر ذکر منتشر شده
و ماجرای پسری را روایت میکند که وقتی هیجانزده
میشودبهشکلمیموندرمیآید.
به گزارش مهر« ،کالید» ،پس��ربچهای اس��ت که زود
از همهچیز هیجانزده میش��ود« .کلودی��ا» ،خواهر
دوقلویش همیشه کاری میکند تا او به دردسر نیفتد
اما وقتی کالی��د ،یک موز عجیب و غری��ب را در موزه
علوممیخوردبهمیمونتبدیلمیشود.
کالید و خواهرش کلودیا ،تنها کسانی هستند که این
راز را میدانند به همین خاطر کلودیا همیش��ه سعی
میکند جلوی هیجانزده ش��دن برادر خود را بگیرد.
اما وقتی کالید ،ش��بح یک دزد را در راهروی مدرسه
میبیند ،مجبور میشود از قدرت میمونیاش استفاده
کند تا دزد دستگیر شود .آیا کالید میتواند به زندگی
عادیخودبرگرددوبهیکپسربچهتبدیلشود؟!
کالید و میمون طالیی ،کالید و نمایش��گاه حیوانات
خانگ��ی ،کالید و همس��ایه جدی��د ،کالید و ش��بح
مدرس��ه ،عناوی��ن مجموع��ه چهارجل��دی «وقتی
میمون میش��وم» نوش��ته «تیموتی روالند» است.
این کتابهای طنزآمیز برای نوجوانان را امیرحسین
میرزایی��ان ترجم��ه و «کتابهای قاص��دک» واحد
کودکونوجوانانتشاراتذکرمنتشرکردهاست.
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ي ش��رق» (با
«خس��رو ش��اهان 
القاب��ي همچ��ون آقامعل��م،
بچهخراسون ،ش��ادونه ،شاميوه
خراس��ون ،نمدم��ال و ،)...متولد
 10ديماه  1308نيشابور ،يكي
عمادالدين قرشي از چهرهه��اي شناختهش��ده در
طنز اجتماعي مطبوعات معاصر
بود كه همهچيز مينوش��ت و البته طنز ،وجه مشترك
اكثر آثارش بود .او مجموعهاي از بهترين داس��تانهاي
طنز ايراني را با سبك و سياق خاص خودشو بداعت در
طرح و فضاسازي خالقانه نوش��ت .معتقد بود« :زندگي
قصه تلخي اس��ت كه من از اين قصهها ،افس��انه شيرين
ساختهام ».انساني صريحاللهجه ،نكتهسنج ،باريكبين،
خوشمحضر و رفيقدوست ،كه بيش از  25عنوان كتاب
از دوران كارياش ،ب��راي ما به يادگار مانده و بخش��ي از
آن مجموعهداستانهاي طنز ،طي س��اليان در روسيه و
اروپايشرقي مورد استقبال قرار گرفته و ترجمه و بازنشر
ش��دهاند .در جاي��ي ميگويد« :من افتخ��ار ميكنم كه
سالهامردمراخنداندهاموباعثگريهآنهانشدهام».
ش��اهاني با مرگ زودهنگام پ��درش (علياصغ��ر) و به
م��وازات كار در اداره داراي��ي جهت معيش��ت خانواده،
ي را در زاهدان با «ن��دايزاهدان» و «پيام
كار مطبوعات�� 
سيروس» ( )1326-1329آغاز كرد .پس از آن ،با روزنامه
«خراسان» (به س��ردبيري فخرالدين حجازي) در يك
دوره مستمر سهساله از فروردين س��ال  1334با ستون
«شوخي و خنده» همكاري داشت .ش��اهاني در ديماه
 ۱۳۳۶به دعوت صادق بهداد ،مدير روزنامه «جهان» ،به
تهران آمد و س��تون طنز اجتماعي «از هر دري سخني»
را آغاز كرد .آشنايي شاهاني با مهدي اخوانثالث ،يادگار
همان سالهاس��ت .از س��ال  ،۱۳۳۷عالوه بر كار در اين
روزنامه ،خبرنگار پارلماني روزنامه پستتهران هم بود.
در  ،۱۳۳۸در تهيه برنامه «گفتنيه��ا» با راديوتهران به
همكاري پرداخت .روزهاي يكشنبه ،در سالهاي ۱۳۵۱
تا  ۱۳۵۵برنامهاي با عنوان «سيروس��فر» مينوشت .از
 ۱۳۳۸خبرنگار پارلمان��ي روزنامه كيهان ش��د كه اين
همكاري ت��ا ( ۱۳۵۸بازنشس��تگي اجب��اري) به طول
انجاميد و هفتهاي يكروز ،بين سالهاي ۱۳۴۲تا۱۳۴۵
در اي��ن روزنامه يكصفحه مطلب طنزآمي��ز به صورت

آقامعلم در كارگاه نمدمالي

طرح/عمرانصالحي

داستان و مقاله با عنوان «جنجال براي هيچ» مينوشت
كه بعدها به «بين دو س��نگ آس��يا» و «مسافرت بدون
گذرنامه» تبديل ش��د .از مهر  ۱۳۴۱تا خرداد  ۱۳۵۸به
دعوت عطاءاله اميراني ،با «خواندنيها» همكاري داشت
و در هر ش��ماره خواندنيها ،س��ه يا چهار صفحه تحت

عنوان «در كارگاه نمدمالي» مطالبي مينوشت كه رنگ
طنز اجتماعي داش��ت .باس��تانيپاريزي درباره شاهاني
و اين س��تون مينويس��د« :ش��اهاني آنقدر خوشقلم و
شيريننفس اس��ت كه اگر توي قلم خودنويست عسل
و مربا بري��زي و روي كاغذ بياوري ،در برابر نوش��تههاي

كائوس4 /

مصاحبه با ديوانه نمونه استان

او ،مثل ترنجبين خراس��اني اس��ت در برابر گز خوانسار
و حكايت زي��ره به كرمان ب��ردن و زعفران به خراس��ان
آوردن .»...گزيدهاي از مطالب «در كارگاه نمدمالي» ،در
سه مجلد (نشر توس )1377-1380 ،چاپ شده است.
عمران صالحي از قول شاهاني در زمان امضاي جلد سوم
كارگاهنمدمال��ي نقلقول ميكند كه ب��ه وي ميگويد:
«حاال ميتواني هر سه جلد را روي هم بگذاري و رويش
بايستيتادستتبهجاييكهميخواهيبرسد!»
ش��اهاني با داس��تان طنز «كور لعنتي» ( )1343جايزه
زرين» سنديكاي نويس��ندگان و خبرنگاران
معتبر «پر ّ
مطبوعات را به دس��ت آورد .مجموعا او پيش از انقالب با
نش��ريات ترقي ،سپيد و سياه ،روش��نفكر ،نور و ظلمت،
آس��ياي جوان ،اميد ايران ،تهرانمصور و توفيق و پس از
انقالب با فكاهيون ،جدول كتيبه ،گلآقا و آتيه (آخرين
همكاري در ستوني با عنوان چندوچون )1375-1380
همكاري مستقيم و غيرمستقيم داشت .فرجام زندگي
خس��رو ش��اهاني 20 ،ارديبهش��تماه  1381ب��ود كه
بهخاطر سرطان پيشرفته معده ،در تهران چشم از جهان
فروبست.خودشمعتقدبود«:بعضيهافرهنگپيشرفته
دارند ،بعضيها تمدن پيش��رفته ،بعضيه��ا تكنولوژي
پيشرفته ،ما هم سرطان پيش��رفته داريم!» كمتر كسي
بهخاطر دارد كه شاهاني ش��اعر طنزپرداز هم بود و البته
خودش را «ناظ ِم» بدي نيز نميدانست .نمونهاي از اشعار
طنزازمجموعهاشعارش«تافتهجدابافته»چنيناست:
به روي خنجر عري��ان دوي��دنُ /دومن فوالد ب��ا دندان
جويدن //به روي شيشه بشكسته تيز /به سينه خفتن و
دايم خزيدن //چو رگبار بهاري فحش و ياوه /ز جاهلهاي
هر برزن ش��نيدن //به پش��ت خويش كوه بيس��تون را/
ز كرمانش��اه تا مش��هد كش��يدن //به قعر چاه ژرفي پر ز
شمشير/همهروزهسحرگاهانپريدن//ميانآتشسوزان
دوزخ /بدون «دغدغه» عمري لميدن! //ندانس��ته شنا از
فرط اجبار /به كام موج درياها جهيدن //ميان شير و ببر
و يوز خونخوار /چو آهوي زبانبسته چريدن //زني ديوانه
و بدخو گرفتن /بالي زندگي بر جان خريدن //پياده رفتن
از ايران به تونس /به چشم خويش مرگ خويش ديدن//
ميان «مرسدس بنز» فالن تور /ز گرما مثل آن «گرمك»
لهيدن //گواراتر بود در نزد «خس��رو» /كه ح��رف زور از
ناكسشنيدن.

شعرطنز

هرچه دارم از نَود دارم ،بگویم یا نگویم؟
از شما کلی سند دارم ،بگویم یا نگویم؟
عکسهایی از غضنفر داشتم؛ آنها بماند!
عکسهایی از صمد دارم ،بگویم یا نگویم؟

قدبلندان دو متری
چیزهایی دیدهام از
ِ
خود اگر یکمتر قد دارم ،بگویم یا نگویم؟
من از آن یارو که اسمش را نمیگویم ،بدانید
پوست ِر صد در نود دارم ،بگویم یا نگویم؟
ای مدیر بوق! آن شب پشت گوشی یاد داری،
گفته بودی نامزد دارم؟ بگویم یا نگویم؟
از عربهای قطو ِر نفتی دشداشه بر تن
بشار اسد دارم ،بگویم یا نگویم؟
عکس با ّ
تو اگر این پنج روز و شش ز من پرونده داری
من برایت تا ابد دارم ،بگویم یا نگویم؟
فیلمهای سینمایی داری از من ،اینکه خوب است!
فیلمهای مستند دارم ،بگویم یا نگویم؟

درهمينزمينه

بایگانی

بگویم یا نگویم؟

سعيد بيابانكي

قصیده بارانیه

نیستی؛ چیست ماجرا ،باران؟!
میزنم باز هم صدا :باران!
آی باران ،بیا ،بیا باران!
دی به آخر رسید و بهمن شد
نرسیدی چرا ،چرا باران؟!
هیچ جایی تو را نمیبینم
پس کجایی؟ بگو کجا باران؟!
مجتبیاحمدی
خبر از ابر و رعد و برقی نیست
نیستی؛چیستماجرا،باران؟!
نه که رگبار ،دستکم نمنم
مدتی باش پیش ما ،باران!
هم هوا گند و هم زمین خشک است
به زمین آی از هوا ،باران!
آی دلاّ ِ
ک آسمان ،بشتاب!
کیسه کو؟ لیف کو؟ هال ،باران!
باز پرشور ،هی ببار و بشور
تن شهر چرک را ،باران!
از ِ
پاک کن از هوای آلوده
از س ِر شهر تا به پا ،باران!
نه فقط از هوا ،که از اهوا
از کژی ،حیله ،ناروا ،باران!
هی بشور و ببر که پاک شود
از دغلکاری و ریا ،باران!
گر نشد از دروغ ،اما از
خشکسالی شود رها ،باران! ...
گور بابای «ناکسان» اص ً
ال!
«عاشقان» زندهاند با باران
تو بیا تا که عشق جان گیرد
با همان بوی آشنا ،باران!
عاشقان باز هم قدم بزنند
زیر تو ،توی کوچهها ،باران!
مدح زی ِر تو را
گفته «سهراب» ِ
چه لطیفی تو ،مرحبا ،باران!
دوست دارم زیارتت بکنم
السالم علیک یا باران!
مدتیمیشودکهدلتنگم
خستهام ،خسته ،پس لذا باران؛
مرحمت کن بیا که پَر بکشم
از کنار درخت تا باران
چتر را بستهام که تا بزند
بوسه بر روی «مجتبی» ،باران ...
ای خدای َودود ،قسمت کن
چای و سیگار در پساباران!

من از آن شاعر که اسمش را ...بماند ،یادم آمد
یک ِ
جوک بسیار بد دارم ،بگویم یا نگویم؟
قهرمانی بینظیرم ،از المپیک جهانی
جا ِم پرتاب لگد دارم ،بگویم یا نگویم؟
اوج نفهمي...
نائل شدن به ِ

مسلمحسنشاهي

دوران درك نيست كه دوران مدرك است
نائل شدن به اوج نفهمي مبارك است!
ما از كتاب و مدرسه فيضي نبردهايم
شكر خدا كه كار شما روي غلتك است!
با حرف مفت ،مزرعه را بيمه كردهايم
صدها كالغ پشت سر هر مترسك است
بر باد رفته را به تماشا نشستهايم
تنها نماد شاديمان بادبادك است
آتش بگير تا كه بداني چه ميكشم
شاعر در اين زمانه بهدنبال فندك است
من گريههاي واقعيام پشت صحنه بود
از درد خنده كردم و گفتند دلقك است!
طنزمطروحه

تدابیر سیلآسا!
ِ

«نخستوزیردراهوازگفت:مابرایمبارزهباسیل،تدابیریاندیشیدهایم/».جراید
سیلزدهها:قربان،چیکارکنیم؟
عصایی:هیچنگراننباشین،اسمهفتکچلروبنویسینزیرناودونبذارینبارونبندمیاد!
(آنچهمیبینید،طرحجلدروزنامهفكاهي«توفیق»استکهدر 17بهمنماه 1347منتشرشد.طراحیكارتوندر
استودیو توفیق انجام شده است .توفیقیها در جلد این شماره ،با نخستوزیر وقت -صدراعظم عصایی؛ امیرعباس
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عمل كم است برادر!
شعار بسيار است
انجمنه��اي ادب��ي از قديماالي��ام رس��مي به اس��م
«مطروح��ه» داش��تهاند .غالبا بزرگت��ر محفل ،يك
بيت شعر را به عنوان «مطروحه» مطرح ميكرده و از
شاعران حاضر در صحنه ميخواسته كه در همان وزن
و با همان رديف و قافيه ،شعر بگويند و در جلسه آينده
مشق شاعري بوده و تمريني براي
بخوانندش .يكجور ِ
بهتر سرودن .ما هم در ستون «طنز مطروحه» ،بيتي از
يك شاعر بزرگ را براي رفقاي شاعرمان ميفرستيم و
از آنها ميخواهيم كه از يك بيت تا چند بيت ،بر همان
سبكوسياقبگويند؛منتهاطنزپردازانه.
خواجويكرماني-عليهالرحمه:-
به بوستان جمالت ،بهار بسيار است
وليك با ُگل وصل تو خار بسيار است
جوادزهتاب:
بساز با من و كم ناز كن ،وگرنه برو!
چرا كه يار در اين روزگار بسيار است
جوادنوري:
بگوبهدولتيان؛اندكيعملبكنيد!
عمل كم است برادر! شعار بسيار است
محمودبنينجار:
ميانآگهيروزنامهسرگرميم
نخور تو غصه برادر! كه كار بسيار است
محسنطاهري:
اگر به دوره ما بود حضرت خواجو
سروده بود كه اينجا نگار بسيار است!
سعيدطاليي:
سوار مترو نشو كاين قطار خارجكي
كرايهاش كم و نرخ فشار بسيار است!
عبدالرضاقيصري:
به رغم مدعيانيكه اغتشاشكنند
معترضجنبهداربسياراست
گروه
ِ
عبداهللمقدمي:
(به بوستان جمالت بهار بسيار است)
اگرچه مثل تو در روزگار بسيار است!
عبدالحسينانصاري:
به هوش باش و نكن باد در دك و پوزت!
گلم! قيافه شش در چهار بسيار است
چراندن دوسهتا غاز ،كشك سابيدن
ِ
ببين چقدر در اين شهر كار بسيار است!؟
صابرقديمي:
بهار من نه بها ِر «مموتي و رفقا»ست!
وهم بهار بسيار است
در اين خزانكدهِ ،

(توضيح :در اساطير يونان،
«كائوس» به معناي آشوب،
هرجوم�رج و آش�فتگي
اس�ت .ش�ايد ه�م معناي
كامالمتفاوت�ي دارد! به هر
محمدعليعلومي حال چه فرقي ميكند؟! به
قول حافظ :زيركي را گفتم
اين احوال بين ،خنديد و هيچي نگفت!)
آنچه گذش��ت :دهها س��ال قبل ،يكي از استانداران
ما يكبار تصميم گرفت «ديوانه نمونه اس��تان» را
انتخاب كند تا از او قدرداني ش��ود .سرانجام ،ديوانه
نمونه استان انتخاب شد؛ «سهرابجان فلكزده».
البته دكتر الفبا -مدير عجيب تيمارستان -مخالف
بود و ميگف��ت« :هي��چ معلوم نيس��ت چهجوري
پارتيبازي ك��رده يا چقدر پ��ول داده كه دكترهاي
تقلبي او را ديوانه نمونه انتخاب كردهاند ،آنهم در
كل استااان! هه! اگر انصاف در كار بود من بايد ...هه!
سر آدم سوت ميكش��د از اين بيانصافي!» ...در هر
حال ،براي برگزاري مراس��م قدردان��ي ،او را همراه
با خبرنگارها به تيمارس��تان اصلي در مركز استان
اعزام كردند و مراسم قدرداني از او ،با اهداي هداياي
ويژهاي برگزار شد .حاال ادامه داستان:
س��ردبير مجله وزي��ن «بادمج��ان ب��م» ،ماهنامه
فرهنگي ،هنري ،آش��پزي ،كش��اورزي ،ورزش��ي،
اقتص��ادي ،اجتماع��ي ،سياس��ي ،مخصوص چاپ
آگه��ي و رپرتاژآگه��ي ك��ه در دو صفحه منتش��ر
ميش��د ،با آقاي الفبا صحبت ك��رد و باالخره قرار
مصاحبه با س��هرابجان گذاشته ش��د .براي انجام
اين كار ،سردبير مرا انتخاب كرد.
وقتي كه به تيمارستان ش��هرمان رسيدم ،در فلزي
زنگزده و نيمهپوسيده آنجا هنوز تعمير نشده بود.
آنوقتها اين در ،يكي از معدود شاهكارهاي هنري
شهرمان به حس��اب ميآمد .روزي روزگاري ،گويا
در اواخر سلطنت احمدشاه قاجار ،يك نقاش آواره
قهوهخانهاي ،شكل يك ش��كارچي با تير و كمان و
انگش��ت به دهان و يك آهوي تيرخورده و بهتزده
را روي در كش��يده بود كه ح��اال بهخاطر تصادف و
برخورد وانتبار ،هردوش��ان كجوكوله ش��ده بودند
گ رويش��ان هم
و البت��ه از خيلي س��ال قب��ل ،رن 
پريد ه بود.
من از البهالي در به زحمت گذش��تم .مواظب بودم
كه تكهپارههاي فلز ،دس��ت و بال��م را زخم نكنند و
لباسهايم تكهپاره نشوند .در محوطه تيمارستان،
وانتبار مش��كي و خاكآلوده ،زير س��ايه درختها
بود .راننده هم كنار وان��ت ،روي زمين لميده بود و
زير لب آوازي زمزمه ميكرد .ته وانتبار و س��قفش
پر از گنجش��كهايي بود كه تا م��را ديدند ،پريدند.
راننده با نيمنگاهي به من از جا برخاس��ت .خميازه
مفصلي كشيد و چشمهاي قيكردهاش را با مشت
ماليد .سالنهس�لانه به طرفم آم��د و گفت :كبريت
داري؟
داشتم ،دادمش .راننده س��يگار از پشت گوش خود
برداشت و آتش زد .پرسيد :تو ديوانهاي؟
گفتم :نميدانم ،نه به گمانم.
ترس��يدم كه تا بيايم و ثابت كنم ك��ه از ديوانههاي
آنجا نيستم ،مدتي گرفتار بشوم.
 پس چهكارهاي؟راننده پرسيد و دود سيگار را به صورتم دميد.
گفتم :مطبوعاتي هستم.
خنديد و گفت :خب ،پي بگ��و پس! همان ديوانهاي
و خودت خبر نداري ...بگو ببينم؛ فالني نيستي تو؟
گفتم :چرا ،هستم.
راننده با حركت س��ر گفت :جن��اب الفبا منتظرت
هستند .باهات كار دارند.
گفتم :ولي من بايد با سهرابجان مصاحبه كنم.
گفت :وقتي الفبا فرمايش ميفرمايد كه كارت دارد،
نه و نو نبايد باشد ...هنوز كه وايستادي! ِد برو دِ!
مرا به طرف داالني تاري��ك و باريك هل داد .صداي
قدمهاي��م در آن داالن ميپيچي��د كه ان��گار انتها
نداشت .ترسيدم .برگشتم .راننده دم داالن ايستاده
بود .غريدِ :د ب��رو نفله! و الاّ هرچي ديدي از چش��م
خودت ديدي!
خواه ناخواه ب��هراه افت��ادم .داالن دايما ميپيچيد
و تاريكت��ر از قبل ميش��د .از اطراف��م صداهايي
ميشنيدم كه بلند و آهسته بههم ميگفتند:
 طرف دارد از ترس ميميرد... بعله ،آنكه بعله... دارد ميرود پيش الفبا... خودم ميدانم ،معلوم نيست سيگار دارد؟! خب بپرس!...ص��داي آب مث��ل شرش��ر نه��ر در داالن تاري��ك
ميپيچيد .ميترس��يدم و نميفهميدم كه اينهمه
صداها از كجاست؟ ...سايههايي تاريكتر از تيرگي
داالن در دور و ب��رم راه ميرفتند .حت��ي چندبار با
سايهها بههم برخورديم و حس كردم كه انگار بايد
آدميزاد باش��ند .اما آيا ديوانه نيستند؟ ديوانههاي
خطرناك؟...
بيرمق شدم .عرق س��رد س��رتاپايم را پوشاند ،باز
به زحمت ب��هراه افت��ادم .داالن پيچ خ��ورد و حاال
روشنايي روز در فاصلهاي نسبتا دور ،چشمهايم را
زد .همانوقت يكي از سايهها از پشت تختهسنگي
صاف و بزرگ ،برخاست .مردي بود وحشيشمايل
و بوي چرك ميداد؛ «دكتر الفبا»!...
اينك��ه آنجا چ��ه گذش��ت ،خيلي مفصل اس��ت و
بماند براي يك وق��ت ديگر ...در هر ح��ال ،با اجازه
دكتر الفبا ،مدير تيمارستان ش��هر ،خبرنگار مجله
«بادمجان بم» -كه من باشم -به ديدار سهرابجان
فلكزده ميرود تا با او گفتوگو كند كه معلوم شود
س��هرابجان چهكار كرده و چه زحماتي كش��يده
تا شده است «ديوانه نمونه اس��تان» و افتخار شهر
كوچك ما.
طبيعتا ادامه دارد

