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چکامه ای در فراق دوست...

ظریف ایران

.

آیت قیصربیگی

دیپلمات کهنه کار ایرانی گاهی با سکوتش بلند تر
از هر صدایی سخن می گفت؛ با لبخندش بهتر از هر
خشونتی نمایش اقتدار می داد؛ چهره بشاش و دستهای
باز او گاهی یخ مذاکرات را در هم می شکست .در سر و
صدای منتقدان ،در حالی که اعتماد ملتی را با خود به
همراه داشت او آرام و صبور بود اما در مذاکرات قاطع
عمل می کرد .در طول گفتگو های هسته ای وی چنان
با قدرت ظاهر شد که وندی شرمن (دیپلمات آمریکایی)
در باره او گفته است که ما از ظریف خیلی می ترسیم
چون مثل ما حرف می زند ،با فرهنگ ما کامال آشناست،
فنون ما را خوب می شناسد و برای همین عجیب به
او احساس نزدیکی می کنیم اما درعمل مثل قاسم
سلیمانی قاطع است ،او آدم خطرناکی هست .آری
در ماراتن سخت و نفس گیر مذاکرات هسته ای او با
قاطعيت خود به ما آرامش و اطمینان می داد و هیچ گاه
از مواضع عزتمندانه و بر حق ایران اسالمی کوتاه نیامد.
ایرانی ها او را دوست دارند ،امروز او یک قهرمان ملی
در فتح یک راه طوالنی و عبور از یک پیچ تاریخی است
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که به سالمت به خط پایان رسیده و جام ادب و اخالق
را در یک نبرد تمام عیار دیپلماتیک باالی سر برده است.
امروز ظریف نام بزرگ و قابل احترامی است که شاید
دیگر نیازی نباشد با القاب و عناوینی خاص چون مصدق
و امیر کبیر او را توصیف کنیم .چراکه امروز ظریف چهره
کاریزماتیک عالم دیپلماسی در جهان است که خود
گویای همه چیز است .او ظریف ایران است مردی از
دیار خوبان که جهان را مقهور دستان بلند خود کرده
است .مردی که در تورنمنت هسته ای روی استقامت
را سپید کرد و شش قدرت جهانی را سر میز مذاکره تا
لحظه توافق میخکوب کرده بود .او ظریف است مردی
که هرگز با مشت های گره کرده دست نداد و گفتگو را بر
اساس احترام متقابل به دیپلماسی دنیا آموخت .او ظریف
ایرانی هاست مردی که در عالم دیپلماسی صداقت را
فدای سیاست نکرد و فصل نوینی از رفتار دیپلماتیک
بجا گذاشت .مرد همیشه خندان دستگاه دیپلماسی با
همه تفاسیر موجود نشان داد که دیپلماسی عرصه شعور
است نه شعار.
آری عقالنیت و هوشمندی این مرد ظریف ایرانی
بذر امید کاشت تا گل لبخند را بر لبان ایرانیان بکارد.
هنرنمایی دیپلمات کارکشته و قهار این روزهای ایران
اسالمی آنقدر زیبا و دیدنی بود که برای سال ها در خاطر
تماشاگران ناظر بر صحنه دیپلماسی بعنوان یک الگوی
شایسته در روابط بین الملل در اذهان خواهد ماند .ظریف

ایران با همه سلول هایش یکسره فریاد  70میلیون ایرانی
بر سر زورگویان عالم شد تا حقانیت سرزمین مادری را به
نمایش بگذارد .همیشه چهره ای خندان از ظریف سراغ
داشتیم اما در نبرد دیپلماتیک “فریاد ظریف” شنیدنی
بود؛ “هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید!” این است چهره
محبوب این روزهای ایران که سپاس میلیون ها ایرانی
قدرشناس را بدرقه راه خود کرده است .به پاس تالش
وصف ناپذیر و صلح طلبانه ظریف ایران روزی مجسمه
این دیپلمات غیرتمند ایرانی را بعنوان نمادی هوشمند
از دیپلماسی نوین در سازمان ملل نصب خواهند کرد
تا جهان بداند که همیشه گفتگو منطقی ترین و کم
هزینه ترین راه برطرف کردن مشکالت در روابط بین
الملل بحساب می آید .ظریف در نقش تک ستاره صلح
و دوستی در صحنه مذاکرات هسته ای ظاهر شد که
تاثیر گذاری فراوانی در جلوگبری از یک جنگ جهانی
احتمالی داشت.
او روش ستاندن حق مسلم هسته ای ایران را به خوبی
نشان داد .او راه خارج کردن ایران از ذیل  7منشور
سازمان ملل را نشان داد و بستر رفع یکجای تحریم های
هسته ای را فراهم نمود .به یقین عالم دیپلماسی خاطره
خوش این قهرمان ایرانی را به خاطر خواهد سپرد که
چگونه گفتگو را قویترین ابزار دیپلماسی معرفی کرد و
تاریخ نام او و یارانش را به خاطر می سپارد و به احترام
آنها کاله را از سر برخواهد داشت.

گرانترین قبرهای تهران کجا هستند؟

قیمت قبر در امامزاده صالح تجریش به  ۷۰۰میلیون تومان رسیده است!
واقعیتی که در بیشتر آرامستانهای تهران به چشم میخورد.
به گزارش مهر ،قیمت نجومی قبر در تهران از خبرهایی است که هر چند وقت یک
بار به آن پرداخته میشود و سپس به فراموشی سپرده میشود .دغدغهای که به شورای
شهر تهران کشیده شده و اعضای آن در پی حل این معضل هستند« .مجتبی شاکری»
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر ،هفته گذشته در هفتادوپنجمین
جلسه چهارمین دوره این شورا گفته است « :قیمت یک قبر در امامزاده صالح هماکنون
 ۷۰۰میلیون تومان است .چه کسی توانایی چنین خریدی را دارد؟ بنابراین باید در این
زمینه به صورت جدی رسیدگی شود ».مسئلهای که نه تنها امامزاده صالح که دیگر
گورستانهای تهران هم با آن مواجه هستند.
بهشت زهرا
با اینکه بهشتزهرا به افراد بیبضاعت قبر رایگان اختصاص داده است ،اما قانون

باالشهری و پایین شهری اینجا هم حاکم است .چرا که در این گورستان نیز طیفی از
قیمتهای رایگان تا  ۲۰میلیون تومانی وجود دارد .هزینه واگذاری هرقبر در قطعات
 ۲۰۰تا ( ۲۵۸فاز دوم آرامستان) بهشت زهرا(س) تا سقف هفتاد درصد ظرفیت به
قیمت یک میلیون و  ۵۰۰هزار تومان ،از سقف هفتاد تا هشتاد درصد  ۴میلیون تومان،
تا نود درصدظرفیت  ۶میلیون تومان و در ظرفیت نود تا صددرصد  ۸میلیون تومان
تعیین میشود .هزینه واگذاری هر قبر در کلیه قطعات فاز اول این آرامستان قطعات یک
تا  ۱۱۲به جزء قطعات  ۸۶ ،۸۴ ،۳۵ ،۳۲تا  ۱۰۰به قیمت  ۲۰میلیون تومان و قطعات
 ۸۶ ،۸۴ ،۳۵ ،۳۲تا  ۱۰۰به قیمت  ۱۷میلیون تومان فروخته میشود.
شاهعبدالعظیم
قیمت قبر در امامزادهها از بهشتزهرا هم عجیبتر است .معموال دفن اموات در این
امامزادهها که اغلب داخل شهر قرار دارند ،ممنوع است .به همین خاطر در این اماکن
هم شاهد قیمتهای نجومی هستیم .قیمت هر قبر در قسمت صحن شاه عبدالعظیم،
 ۶۰۰میلیون تومان است؛ اما قیمتها باالتر هم می رود و تا یک میلیارد تومان هم می
رسد .قیمت دیگر مکان های حرم هم از  ۲۵میلیون تومان شروع می شود و به ۵۰

نگاه

میلیون تومان می رسد.
امامزاده  ۵تن لویزان
امامزاده پنج تن که مرقد پنج برادر است در لویزان قرار دارد .این امامزادگان همگی
پسران شیث ،فرزند کاظم ،فرزند علیبنالحسین زینالعابدین(ع) هستند .بنای امامزاده
تاریخی  ۱۳۰ساله دارد و دارای بقعهای چهارگوش با پوشش گنبدی است .امامزاده
درسال  ،۱۳۷۶بازسازی شد و مساحت آن به  ۴۶۰مترمربع افزایش یافت و تزئینات
داخلی نیز به صورت آینه کاری درآمد .گورستان عمومی لویزان نیز در کنار امامزاده پنج
تن واقع شده و مساحت آن به  ۳هکتار میرسد .در این گورستان هم قیمت قبر متغیر
است و از  ۴۰میلیون شروع میشود و به  ۸۰میلیون و حتی باالتر میرسد.
امامزاده صالح فرحزاد
بقعه حضرت امامزاده صالح (ع) ازنوادگان حضرت امام زین العابدین (ع) با داشتن
سابقهای طوالنی یکی از اماکن مقدس قدیمی و شناخته شده و در منطقه فرحزاد
است .قیمت قبر در این امامزاده که به پیکر شش شهید گمنام هم متبرک شده ،از ۱۰۰
میلیون به باال تعیین شده است.
امامزاده اسماعیل چیذر
امامزاده اسماعیل چیذر از پسران امام هفتم شیعیان ،امام موسی کاظم (ع) است که
آرامگاه او در جنوب چیذر و باالی بزرگراه صدر واقع شده است .قیمت قبر در اینجا هم
سر به فلک کشیده و باالی  ۱۰۰میلیون تومان است.
ابن بابویه
ابن بابویه نخستین گورستان شهر ری و دومین گورستان تهران است که بسیاری از
مشاهیر ایران در آن دفن شدند .نام این گورستان برگرفته از نام محمد بن بابویه معروف
به شیخ صدوق یکی از فقها و دانشمندان شیعه است که آرامگاه او در آنجا واقع شده
است .خرید قبر در این آرامگاه هم برای افراد بین  ۵۰تا  ۶۰میلیون تومان آب میخورد.
امامزاده عبداهلل شهرری
حسین ابوعبداهلل فرزند عبداهلل ابن عباس و از نواده های امام زین العابدین (ع )
است .گورستان امامزاده عبداهلل در شهر ری است و گمان میرود بقع ه داخلی آن
مربوط به دوره صفوی (قرن یازدهم هجری شمسی) باشد .آرامگاههای خانوادگی واقع
در محوط ه این امامزاده به سبک معمار دورهی قاجار ،پهلوی اول و دوم ساخته شدهاند
و دفن مردگان مگر در گورهای از پیش خریداری شده در آنجا از دهه پنجاه متوقف
شدهاست .مجموعه گورستان امامزاده عبداهلل در چهارده اردیبهشت  ۱۳۷۸در فهرست
آثار ملی کشور ثبت شد .این گورستان معروف هم گرانترین قبرهای پایتخت را در
اختیار دارد و افرادی که بخواهند عزیزانشان را در این آرامستان دفن کنند باید  ۳۰۰تا
 ۴۰۰میلیون تومان بپردازند .وضعیت قیمتهای عجیب و غریب قیمت قبور مخصوص
تهران نیست و اگر سری به دیگر شهرها و زیارتگاه های کشور مثل حرم امام هشتم
در مشهد یا حرم حضرت معصومه در قم بزنیم متوجه خواهیم شد که این گرانی فقط
مختص پایتخت نیست!

روایتی از اقدامات رسانه ای در مذاکرات وین؛

از جنگ فكت شيت ها تا جلسات توجيهي
*علیرضامیریوسفی
دقايقي بعد از قرائت متن بيانيه مشترك توافق برجام،
بسياري در ايران منتظر انتشار فكت شيت جديد
آمريكايي و كليد خوردن دور جديدي از شكاف روايتي
و جنگ فكت شيت ها ميان دو طرف بودند .اين انتظار
پربيراه نبود .فكت شيت آمريكايي اين بار هم جذاب تر
از قبل و اين بار در قالب اينفوگرافي هاي مفصل منتشر
شد .با اين حال بر خالف دو دور قبلي از جمله توافقات
موقت ژنو و لوزان ،اين بار خبري از جنگ فكت شيت
ها نبود .هرچند عده اي اين موضوع را به انتشار كامل
متن برجام نسبت داده اند كه بي تاثير هم نبوده است،
ولي مي بايست به ساير اقدامات و ابتكارات متفاوت تيم
هسته اي در اين دور از مذاكرات با تكيه بر ابزارهاي نوين
ديپلماسي عمومي هم توجه کرد.
اگر بخواهيم چارچوبي نظري براي سياست گذاري
رسانه اي پيشنهاد كنيم تا از آن براي تاثيرگذاري رسانه اي
استفاده شود ،مي توان آن را در دو موضوع خالصه كرد:
تنظيم محورها  agenda settingو تنظيم محتوي
 .framingأولي به معني اين است كه چه مسائلي در
رسانه ها طرح شود و چه چيزهايي مطرح نشود و دومي
به اين معناست كه موضوعاتي كه تصميم به طرح آنها
داريم به چه طريقي بيان شوند؟
يكي از ابزارهاي اصلي كه هيات هاي سياسي غربي
و به ويژه آمريكايي براي همراه كردن افكار عمومي با
سياست خارجي شان بكار مي برند ،جلسات توجيهي
پرتعداد براي خبرنگاران و ارباب رسانه ها بوده است.
انتشار فكت شيت ها هم بعنوان حلقه آخر در اين برنامه
هماهنگ رسانه اي استفاده مي شوند ،ولي نقش اساسي
تَر و پنهان تَر در واقع متعلق همان جلسات توجيهي

منظم در طول مذاكرات بوده است.
تيم مذاكراتي ايراني هم در دورهاي قبلي مذاكراتي به
تناوب از جلساتي مشابه براي خبرنگاران ايراني حاضر در
محل مذاكرات استفاده مي كرد ،ولي در عمل قدرت رسانه
اي رسانه هاي غربي و آمريكايي در هر دور از مذاكرات
باعث مي شد مطالب مطروحه در اين رسانه ها به سرعت
ترجمه شده و به محورهاي رسانه اي در داخل ايران
تبديل شوند .به همين خاطر در اين دور از مذاكرات ،تيم
مذاكرات هسته اي توجيه همزمان و موازي خبرنگاران
ايراني و غربي را در دستور كار قرار داد.
در اين راستا ،تيم ايران  8جلسه توجيهي متفاوت براي
رسانه هاي داخلي و خارجي بطور منظم با عالي ترين
مقامات حاضر در مذاكرات برگزار كرد كه در نهايت باعث
شد روايت ايراني از مذاكرات هم به موازات روايت غربي
در رسانه هاي جهاني و بين المللي برجسته گردد.
چهار جلسه توجيهي خبرنگاران رسانه هاي غربي
عموما با امكان نقل قول از مقامات بدون نام بردن از
مقام ايراني برگزار شد و آنچه در طول مدت مذاكرات
در رسانه هايي نظير نيويورك تايمز ،واشنگتن پست ،وال
استريت ژورنال ،گاردين ،سي ان ان ،بي بي سي،الجزيره،
شبكه هاي تلويزيوني عمده آمريكايي و  ....به نقل از منابع
ايراني مطرح گرديد ،عموما مطالب مطروحه در اين چهار
جلسه مفصل بوده اند .به ويژه استخراج فوري متن كامل
اين جلسات و ارسال آنها براي صدها خبرنگار و رسانه
در سراسر جهان نقش مهمي در گسترش بيش از پيش
روايت ايراني از مذاكرات و برجسته نمودن خطوط رسانه
اي مدنظر ايران در رسانه هاي خارج از ايران داشت.
در این ميان ،به ويژه جلسه چهارم توجيهي براي رسانه
هاي غربي كه بالفاصله بعد از اعالم توافق برگزار گرديد،

در واقع نقش يك فكت شيت موثر و مفصل ايراني را
داشت كه متن آن براي بسياري از رسانه هاي خارجي
ارسال گرديد و مورد استفاده قرار گرفت.
اقدامات مشابهي براي توجيه رسانه هاي داخلي
به موازات رسانه هاي خارجي نيز انجام شد كه تهيه
و ارسال محورهاي شش ماده اي توافق برجام حاصل
آخرين جلسه توجيهي براي رسانه هاي داخلي بود .ساير
اقدامات پيش دستانه تيم مذاكراتي در عرصه رسانه اي
نقطه قوت ديگري بود كه اين اقدامات غير محسوس را
تكميل و تاييد مي كرد .تهيه يك پيام يوتيوبي حرفه اي
و پرمعني ،استفاده موثر تيم هسته اي از ابزارهايي نظير
توييتـر در مواقع مورد لزوم ،چاپ مقاله در مهمترين
رسانه هاي بين المللي و سرانجام يازده مصاحبه
اختصاصي با رسانه هاي بين المللي موثر شامل ان بي
سي ،سي بي اس ،اي بي سي ،سي ان ان ،بي بي سي،
شبكه اول روسيه ،سي سي تي وي چيني ،الميادين،
پرس تي وي ،يوميوري و ماينيچي مكمل اين اقدامات
موثر و مداوم در طول دوره مذاكرات بودند.
آنچه امروز بايد مورد توجه جدي باشد اين است كه با
وجود ارزشمند بودن تالش هاي سيزده ساله كشورمان
در عرصه مذاكرات هسته اي و از جمله ابتكارات جديد
دور آخر مذاكرات ،كار هنوز تمام نشده و توافق بر سر
برجام شروع مرحله اي مهم و حساس تَر است .تيم
مذاكراتي و رسانه هاي داخلي الزم است با حساسيت و
هوشياري بيشتر ،ابتكارات رسانه اي مناسبي را در دوره
پسا توافق برجام طراحي و با همدلي و همكاري آنها را
به انجام برسانند.
*رایزنوسخنگویسابقنمایندگیایراندرسازمانمللورئیس
گروهمطالعاتخاورمیانهدفترمطالعاتبینالمللیوزارتخارجه

نوشتار

به بهانه درگذشت استاد منصور نریمانی

.

دکترسعیدنیاکوثری

استاد منصور نریمانی ،پدر بربط ایران صبحدمی
چهره در نقاب خاک کشید که آفتاب بیصبرانه طلوع
هشتادمین سال عمرش را به انتظار نشسته بود...او
رفت و سحر پنجه های هنرمندش را به نسیم پاک
سحرگاهی سپرد تا در هر آغاز سپیده ای که پرتوهای
زرین هنر،بوستان فرهنگ میهن را می آراید،پای
احساس سروهای سبز بالندگی و گلبرگهای لطیف
نسترنهای احساس ملی،یادگار نغمه های دل افروزی را
ماندگار زمزمه کند ...تیشه ی تیز اجل تناور درختی را
در باغ هنر بر خاک افکند که چین و شکن زلف پریشان
شاخسار احساسش ،مجمع دلهای پراکنده بود و چشم
آرای بوستان فرهنگ....
نریمانی را لطف خلقت بر آن بود تا در سایه سار
پرورش پدری هنرمند،قامت به خلعت هنر بیاراید و
شوق هنری اش را با آفرینش های بدیع بپروراند....تسلط
کامل او بر ردیف موسیقی ملی و چابکی پنجه هایی
که عاشقانه ،سرمست پرده های ساز را در می نوردید و
با زخمه انگشت هنر،موج بیتابی را در سیمهای لرزانی
می آفرید که بیقرار شوکت دوست،تسلیم احساس او
بودند،شعله های نای وجودش را از دردمندی هبوط در
ناسوت خاک،تا بیکران عالم پندار می افروخت...
کوچه باغهای پر خاطره موسیقی ،طنین گامهای
با صالبت مردانی را به یادگار دارد که هر چند دل از
جفای روزگا ِر نامراد ،پر خون اما متین و سرفراز به شوق
بالندگی فرزندان پاک میهن،دست سخاوت گشوده
می داشتند و نریمانی را التفات این قوم ،حاصل بشد
تا در حصار تنگ روزگارانی که فرصت پروریدن را از او
می ستاند،خوان گسترده لطف استاد خالقی ،رخصتی
بس گرانسنگ نعمت بخشد و اندیشه اش را در بستر
گوهر آفرین هنر بپروراند و شاخ و برگ بیاراید و کانی
وجودش را در کانون مهر آفرین هنرمندانی که دین
و دانش و مروت و آزادگی خویش را فدیه تعالی هنر
داشتند،جوهره کمال بخشد...
پردیس آوای بربط به همت او از پستوی پنهان

غریبانگی به روشنای روح بخش موسیقی آمد تا
کنسرتهای بسیاری را شکوهی افزون بخشد...در مکتب
هنرش ،شاگردان بسیاری پرورش یافتند و نغمه های
دلکش سازش را دلهای تشنه بی شماری خریدار
گشتند ..سیطره هنر گران سنگش تا بدانجا که آن
سو تر از مرزهای جغرافیایی شنوندگان بسیاری بیقرار
زخمه های سازش بودند..
لطافت نغماتی که استادانه همچون شعله ای آتش
افروز از پرده دستان سازش بیرون می جهیدو ژرفای
موسیقی ملی راپیش چشم اهل هنر ترسیم می کرد ....

جور فلک و تاتار طراران موسیقی ،خسته از روزگاری
که جز پریشانی و غم،آورده ای برای او نداشت،پس از
سالها مجاهدت در آوردگاه مقابله با بی هنران تیشه به
دست،کنج عزلت گزید و خاموشی برگزید.ثمره سالها
خدمت صادقانه او به موسیقی ملی آثار مکتوبی است که
با عناوین شیوه بربط نوازی،مشتمل بر پنج اتود متنوع
در نوازندگی بربط22،قطعه برای عود و ردیف موسیقی
ایرانی برای بربط می باشد.موسیقی دوستان ایرانی
صدای دلنشین ساز او را در برنامه گلها بخاطر دارند...
...سرانجام طوفان بیداد خزان در گرمای تابستان

دل انگیز نغماتی که زیبنده ارکسترهایی بود که خالق
ماندگار ترین آثار موسیقیایی بودند و بر دیبای گلهای
موسیقی رادیو می شکفتند...و همه نمو ِد اهتمام مجدانه
هنرمندی که با عشق به جاودانه های فرهنگ سرزمین
همیشه جاویدش می کوشیدبه رسم دیرینه بزرگان این
آب و خاک ،یادگاری که در این گنبد د ّوار بماند ومیراثی
ارزشمند برای فرزندان فردای مهد فرهنگ و هنر...
ساختار موسیقیایی ایران که تا پیش از دهه 40
و  50بر مبنای راست کوک و چپ کوک تعریف و
تداوم داشت برای نخست بار در با صدای عود نریمان
که در برنامه گلها به سمع عموم می رسید با بم خوانی
و همراهی آکومپمان بم صدای ساز او رنگ تازه ای به
ارکستراسیون موسیقی ملی بخشید و سر فصل مکتب
جدیدی شد که پس از بداعت خالقانه او در پارتیتور
بندی موسیقی ایرانی اصوات بم ،حائز جایگاهی شگرف
در موسیقی باشند....
نریمان پس از سالها تالش خستگی ناپذیر در عرصه
موسیقی ،همچون دیگر صحابه این کاروان به چوب

،رشته تاک وجودش را از هم گسیخت و موسیقی ملی
را در حسرت ِهزار باده ناخورده از رگ تاکش گذاشت...
در باد بیز روزگاری که سنگ اجل بس سبوی عشق
بشکست..
...شاخه گلی از گلستان موسیقی به دست یغمای
روزگار چیده شد ...چکاوک موسیقی ملی آخرین نغمه
خود را خواند و از باغ هنر پرکشید...آوخ که باز در قدر
نشناسی از مردان راستین هنر و فرهنگ آفرینان بی
بدیل،در ماتم هنرمندی جامه سیه پوشیدیم که سالها
سعه صدر او آفرینشگر میراثی گرانقدر بود...شمع وجود
هنرمند بزرگی؛در سکوت ناشناختگی خاموش شد که
خود سالها بی چشمداشت شعله افروز شمع هنر در
برابر طوفان نامالیمات روزگار و تندبادهایی که همواره
بر پیکره هنر تاخته اند ...نریمانی در سکوت آخرین پرده
دستانش را با نوای ملکوت کوک کرد ...کلک شیدایی
او بر کتیبه تاریخ هنر این سرزمین چکامه ای ماندگار
نگاشت...صدایش سایش بالهایش تا همیشه در کوچه
باغهای هنر جاودانه خواهد ماند...

معادالت حاج اصغر

.

سیدابوالفضلطاهری

امشب سکته کرد .حاج اصغر حبیب زاده ،تاجر نیک نام دیروز و پیرمرد مردنی این
روزها ،همینطور دراز به دراز افتاد ،بی آنکه کسی از این حادثه بویی ببرد .در مقابل
تلویزیون بود و اخبار می دید .کنترل زیر دستش بود و استکان چای در مجاورش قرار
داشت .پیژامه راه راه پوشیده بود و زیر پیراهن سفید برتن داشت .طبق روال گذشته
صدای تلویزیون را تا حد امکان زیاد کرده بود تا گوش سنگینش مانعی برای شنیدن
اخبار نباشد .این سر و صدا همسر و دخترش را مجاب کرد برای پاره ای از مسائل مادر
و دختری به داخل آشپزخانه روند و همین دلیل باعث شده بود.
برزو ،داماد حاج اصغر برای پاسخ دادن به تماس همکارش به حیاط رود .حیاط تاریک
بود و جز نور ساطع گشته از پنجره ی ضلع جنوبی خانه روشنایی دیگری نبود .حتی
چراغ تیر برق داخل کوچه هم سوخته بود و ماه نصفه و نیمه هم پشت ابر پنهان بود.
برزو دور حوض فیروزه ای رنگ حیاط قدم می زد و در همان حال با همکارش صحبت
می کرد .با یک دستش تلفن همراهش را به گوش چسبانده بود و با دست دیگرش کله
اش را می خاراند و هر از چند گاهی دستی به ریش پروفسوری اش می کشید .در طی
این مدت چیز مشکوکی بنظر نمی آمد .با چشم پوشی از صدای گربه ی روی دیوار
که چشم هایش را به چهار پنج ماهی قرمز داخل حوض دوخته بود و ایضاً صدای بلند
تلویزیون حاج اصغر که داشت از خسارات وارد شده ی ناشی از سیل آفریقای جنوبی می
گفت ،سکوت حکم فرما بود .برزو“ :مهندس جان من قب ً
ال هم عرض کردم خدمتت ،فردا
برادر خانم من میاد قراره یه جشن کوچولو بگیریم ،همه ی کارهاش افتاده گردن من،
یه فردا رو محبت کن از خیر اومدنم بگذر ،جبران می کنم”.چند باری سرش را تکان
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حجره ی بغلی

داد و گفت“ :می دونم ،حق با شماست ،ولی مهندس باور کن ناچارم .یه فردا رو معــاف
کن من از خجالتت در میام” در همین حال که برزو برای مرخصی فردا چانه می زد ،در
سوی دیگر این خانه اعظم یگانه دختر حاج اصغر و نصرت خانم ،مادر سالخورده اعظم
خلــوت کرده بودند و راجع به بازگشت سعید از مالزی و پیرامون ازدواج او به صحبت
می پرداختند .نصرت خانم که چیزی قریب به شصت بهار را در زندگی دیده بود ،به
صندلی تکیه داده و تسبیحی در دست می چرخاند .کمی به دخترش نگاه می کرد و
کمی به تسبیح می نگریست .اما در طی این مدت تمام حواسش به صحبت های اعظم
بود .صدای بلند تلویزیون به همراه صدای قل قل خورشت قیمه ،اعظم را مجبور می کرد
کمی بلند تر حرف بزند .اعظم :ببین مامان خانم ،شازده پسر شما االن سی و دو سال
سن داره ،زودتر دستش رو بزار تو دست بهار برن پی زندگی خودشون ،همین علی پسر
مرضیه خانم بود ،االن بچه اش دبستان میره تازه دوسال از سعید کوچکتر بود ،حاال خان
داداش ما چی؟ سه سال و اندی نامزد کرده و رفته فرنگ پی درس و مشقش” اعظم
این را گفت و به سراغ قیمه رفت .نصرت خانم آهی بلند کشید و گفت“ :واال چی بگم،
منم از خدامه سر و سامان گرفتن بچه ام رو ببینم چقدر این باباش تو گوشش خوند که
بچه بیا به زندگی ات برس کجا داری میری تو مملکت غریب ،تو گوشش فرو نرفت که
نرفت .پاشو کرد تو یه کفش و گفت باید برم”
اعظم در قابله را برداشت ،عطر مطبوع غذا در جای جای آشپزخانه پیچید .کمی
از خورشت چشید و بالفاصله گفت “ :نه مامان خانم سعید تقصیری نداره ،اگه شما از
روز اول گل پسرت رو لوس بار نمی آوردی اینجوری حرف بابا رو زمین نمی زد” در
طی این مدت که قرار و مدار عروسی می گذاشتند ،کسی از حاج اصغر خبری نداشت.
هنـــگامی کـــه نصرت خانم سه هفته ی بعد را زمان مناسبی برای جشن عروسی
می دانست .اعظم به سراغ حاج اصغر آمد تا نظر پدر داماد را هم جویا شود .کمی هاج
و واج ماند و سپس جیغ زد .تمام کرد .مسیر پر فراز و نشیب عمرش را ،بهم زد ،جشن
فردا شب پسرش را ،به تعویق انداخت ،عروسی سعید را ،و اینگونه بود که حاج اصغر
تمام معادالت موجود را بر هم زد.

