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قصهماو غولمرحلهآخر

جهاندرسالیکهگذشت

دوران پیش از عید تو خونه ما یه مشــخصه تابلو داشــتن
و اونــم اینکــه مامانم ســعی میکرد بــا ما بیشــتر از قبل
معاشــرت کنه ،یعنی درســت یههفتــه قبل از عیــد ما از
حالت فوتوســنتز به گوشــتخواری اونم با شــیب باال رو
میآوردیم ،ماهواره همســایه که یه ســیم ازش کشــیده
بودیــم  -وگرنــه ما خودمــون ماهواره نداریــم  -تعطیل
میشــد و هرجای خونه مینشســتیم یه شــارژر و یه پریز
بــرق و یه کنتــرل تلویزیون در اختیارمون بــود ،از میکس
غذاهــای هفتــه وغذاهــای تهمونــده بــا اســم جدیــد و
گولزننــده بــه فنــاوری بومــی خــوردن غــذای داغ و تازه
دســت پیــدا میکردیــم ،یعنــی یه هفتــه مونده بــه عید
مامانمــون یهجوری با ما مهربون میشــد که ناخودآگاه
آدم بهش میگفت« :مامان چیزی شــده ،بهم بگو .من
طاقتــش رو دارم! دارم میمیــرم؟!» مامانــم هم داناتر
از ایــن بــود که خیالمــون رو راحــت کنه و ما تــو دور باطل
پاککــردن همــه مــوارد جــوون ضایعکنی بعــد از مرگ
در اطرافمــون میافتادیم و بعد یــه وصیتنامه تنظیم
میکردیــم و لپتاپ رو توش میبخشــدیم به همدیگه
کــه دســت غریبه نیفتــه .خود من ســ ه تــا وصیتنامه به
روز تــو همیــن ایام تدوین کــردم ،نکته جالبــش هم اینه
که هرچقــدر زور زدم بجز لــپ تاپ دربــاره چیز دیگهای
وصیت کنم نشــد ،آخرش تصمیم گرفتم لنز توســیمو
ببخشــم به دوســتم کــه اینقــدر تــو صفحــه پلنگهای
مجــازی ننویســه ،خیلی زشــتی ،اه .خیلی طول کشــید تا
فهمیــدم این یه تکنیک شــخصی بــرای قــرار گرفتن در
موقعیت خونه تکونیه .مادرم برای خونه تکونی احتیاج
به چهارشگفتانگیز داشت نه دو تا بچه معمولی ،برای
همین سعی میکرد دم عیدی قوای جسمیمون رو باال
ببره تا بتونیم از پس تعادل بخشــیدن به عناصر خاک و
آب و آتــش و باد تو خونــه بربیاییم .اتفاقــاً هر کدوممون
هم نماد یکیش بودیم ،فقط عنصر باد رو نمیتونستیم
کنتــرل کنیم کــه اون هم مایهاش یه رژیــم غذایی با فیبر
بــاال بــود .مــادرم از خاصیــت انعطافپذیــری مــا برای
دستیابی به نقاط دوراز دسترس خونه استفاده میکرد،
هنــوزم نمیدونــم آدمهــا چرا زیــر تخــت رو میتکونن
اونــم در حالی که بــدون مدال طــای المپیک دو ضرب
اصالً صــرف نمیکنه اینقدر براش انــرژی بذاری .نکته
جالــب ایــن خونهتکونیها ایــن بود که بــه محض تموم
شدن خونهتکونی ما دوباره به همون حالت پیشفرض
درمیاومدیــم و فوتوســنتز رو بــرای ادامــه حیــات از
ســر میگرفتیــم .دوبــاره بایــد بــرای دریافت بســته غذا
دســت به دامن ســازمانهای حقوق بشــری میشــدیم
و بدنمــون افــت میکرد و آب میــان بافتــی عضالتی که
با عرق جبین بهدســت آورده بودیم ،نــه مکملهای دو
زاری ،از بیــن میرفت و تبدیل به مــورد مطالعاتی توپ
درباره آنارکســیا و بیاشــتهایی عصبی میشــدیم .البته
هر سال سعی میکردیم یه نقشه پشتیبان داشته باشیم
و از شــرکتهای خدماتــی هــم کمــک بگیریــم منتهــا از
شــانسمون مواردی با روابــط اجتماعی بــاال رو برامون
میفرستادن که کل روز رو مشغول معاشرت باهاشون و
نالیدن از تورم و بیکاری میکردیم و در پایان روز هم صد
هزار تومن پول بهخاطر حســن رفتار و نوشیدن چای -نه
کمک تــو خونهتکونــی -بهشــون میدادیــم و خودمون
شروع به تکوندن خونه با قدرت  ۶ریشتر میکردیم .اون
وقتهــا نمیفهمیدیــم روی کاغــذ چقدر خوشــبختیم
اما حاال ســه ســاله کــه مامانم بهمــون گیر نمــیده برای
خونهتکونــی البتــه نــه اینکه دلــش نخواد فقط مشــکل
اینه کســی حرف روحــی رو که دلش هــوس خونهتکونی
کــرده رو جــدی نمیگیره و ما از زندهها هم حرفشــنوی
نداریم چه برســه بــه اونایی کــه دیگه بینمون نیســتن،
واســه همینه که لوســترها خاک گرفتن و هیچکدوممون
رمــق باال رفتن از نردبون ســه متــری رو نداریــم ،کل این
سهســال دم عیدی فقط تمارض کردیــم و گل بهخودی
زدیم و حسرت کشــتن غول مرحله آخرسالی به دلمون
حسابی مونده!

دربارهنمادهایسفرههفتسیننظرهایمختلفیوجوددارد
که ما بررسی کردیم و معتبرترین تفسیرها را پیدا کردیم و به ترتیب
در زیــر میآوریــم .از طرفی تصمیــم گرفتیم برای ملموس شــدن
خــواص و نشــانههای این هفت خوراکی ،برای هرکــدام چند اتفاق
گل درشــتی که در ســال گذشــته رخ دادنــد را بهعنوان شــاهد مثال
بیاوریم تا قضیه خوب جا بیفتد .پیشــاپیش از زدن بعضی مثالها
در ایــن متن عذرخواهی کرده و هرگونه تشــابه یــا تناقض موجود را
بشدتوقبلازهرگونهاقداممتقابلیتکذیبمیکنیم!
ســیر ،مبارزه با پلشــتی :چه نمونهای برای پلشــتی ملموستر و
دم دســتیتر از تروریســم و روی سفید (ســیاه؟) آن ،یعنی داعش؟
امید که امســال با گذاشتن سیر سر سفره و خوردن هرچه بیشتر آن،
داعش و آدمکشــی و جنگ هم از روی کره زمین برچیده شود .البته
در سال گذشته پلشتی یک نمود دیگر هم به لطف رأی امریکاییها
پیدا کرد که هم خودشــان را به هچــل انداختند و هم همه جهان به
شرپرزیدنتترامپگرفتارشدند!
سبزه ،خرمی :نخســتین نشانههای سرســبزی و خرمی در سال
گذشــته همان برجام معروف بود کــه دولت تدبیر و امید زحمتش
را کشــید و در دامانمان قــرار داد .هرچند نتایج برجام را با گوشــت
و پوســت و روح و روانمــان حــس کردیــم ولــی دولت یــک خرمی
دیگر هــم بهمان هدیه کرد که راســتش نفهمیدم چه شــد و به چه
سرانجامیرسید.امیدواریمامسالمنشورحقوقشهروندیجوانه
بزند و بعد از انتخابات و جمع شــدن خیال دولت ،برایمان روشــن
کنند که این منشــور برای کجایمان خوب اســت و بجز امید چه چیز
دیگریراسبزمیکند!
سیب،سالمتی:تابحثسالمتیپیشمیآیدفقطیکموضوع
به ذهنمان میرســد و آن هم مباحث پزشــکی .در سال گذشته هم
درکنارزحمتهاییکهپزشکانبرایهمهماکشیدند،یکیدومورد
جزئی هم به چشــم خورد که منجر به چند مورد مختصر فوت شد!
مثالً یکی از بزرگترین فیلمســازان جهان را از دست دادیم .هرچند
هنــوز پرونــده قصــور به ســرانجامی نرســیده اســت و اصــاً هیچی
بیخیال ،شــوخی کردیم! از دیگر اخبار ســیب نشــان ســال گذشــته
آلودگی هوا و ریزگردها بود که هنوز هم هســت! همچنین چند فقره
ناقابــل مواد غذایی تقلبی و آلوده هم داشــتیم کــه آنها هم خورده
شدند و تمام شدند!
ســمنو ،صبر و فراوانی :بررســی صبر در ســالی که گذشت میسر
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نمیشودمگربهیارانههانگاهیبیندازیم.یعنیآنقدرکهیارانهها
و مقدارشــان و قطــع و وصل شدنشــان خــون به دل مــا کردند ،یک
کاسه ســمنو که هیچ ،کل دیگش را باید سر ســفره امسال بگذاریم!
درباره نماد فراوانی در ســال گذشــته هم که بجز «ب.ز» ،سردســته
سمنوپزان که هنوز در زندان است ،فیشهایی داشتیم که چون در
ســالهای قبلتر سمنوی سر ســفره بعضیها بیشــتر از سمنوی
ســفره مــردم بــود ،فراوانیاش هــم بــرای همــان بعضیها بود
کــه خوشــبختانه ایــن دولــت بــا یکســان کــردن مقــدار ســمنوی
همــه ،آنها را بــه خزانه برگردانــد .ولی گویا هنــوز بعضی نهادها
و ســازمانها هســتند کــه کاســههای سمنوشــان چربتــر از کاســه
مردم اســت و به روی خودشــان هم نمیآورنــد! همانهایی که
اهــل عذرخواهی هســتند و در عــوض طلبکاران خوبــی از مردم
هستند!
ســنجد ،زندگــی :ســال گذشــته اوضــاع ســنجدی اخبارمــان
خیلــی روبــراه نبــود .از اول تــا آخر ســال درگذشــتگانی داشــتیم
که داغشــان هنوز بــه دلمان مانده اســت .از محیط بــان گرفته تا
آتشنشــان و هنرمند و سیاســتمدار و مســافر خودرو و قطار .ولی
از حــق نگذریم امید به زندگی را در ســال گذشــته به لطف خرید
هواپیمــای جدیــد تجربــه کردیــم و دهــان زندگیمــان بــا طعم
سنجدش حسابی گس شد!
ســرکه ،شــادی :مــوارد ســرکهای پارســال هــم کــم نبودنــد .از
پیــروزی فهرســت امیــد در انتخابــات مجلــس گرفته تــا المپیک.
البته بجز اینها ســرکه سر سفره عده خاصی بیشــتر به چشم خورد.
از قبیــل مخالفــان کی روش با قهرهایــش ،خریداران پایــان نامه با
فارغالتحصیلیهایشــان ،عالقهمنــدان شــاخ بــز و ســلفیهایش،
شنوندگان خبر نیامدن رئیس جمهوری سابق به عرصه انتخابات
و ســرانجام مردمــی که با دیدن عذرخواهی و اســتعفای مســئوالن
شگفتزده شدندوطعمشیرینسرکهراچشیدند!
ســماق ،پیوند دلها :یکی از عوامل پیوند دلها ،جشــنوارههای
ســال گذشــته اســت .از کن و موفقیت اصغر و شــهاب گرفته که دل
همه ایرانیان را شــاد و با هم متحد کرد تا جشــنواره فجر و پیوند دل
ســینماگران علیه تلویزیون و هفت و افخمی و فراستی! شبکههای
ماهوارهای در ســال گذشــته هم به نوعی در این سماقی شدن فضا
کمک کردند و عالوه بر پیوند زدن هنرپیشههایمان با خودشان ،با
تبلیغ فیلمهای ایرانی ،مردم را طوری به سمت سینماها کشاندند
که خود ســینماها هم کف دلشــان برید! یک پیوند دهنده ســماقی
سال قبل هم کنسرتهایی بودند که خیلی دلی و بدون هیچ دلیلی
لغو شــدند! امید که با وزیر ارشاد جدید ،در سال جدید ،سماقهای
جدیدیرابچشیم،البتهبدونجدیدی!
ســال نــو مبــارک و زندگیتــان سرشــار از نمادهــای ســفره
هفتسین.

