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فروغ فکــری| «اعالســت .با تمــام وجودت
نفس بکش .آتیش نگرفتهاش هم خوشــبو است».
 5انگشتش را فرو میبرد توی کیسه .بعد کیسه را با
پا هل میدهد گوش ه دکان .دانههای اسپند میریزند
روی کاشیهای کمرنگ حجره 45سالهاش در پله
نوروزخان .اینجا سالها راسته عطارها بوده و حاال
جایش را هر مغازهای گرفته به غیر از عطاری« .کار
سختیه جنس عطاریرو جورکردن .سودش هم زیاد
نیست .اینها دنبال سود بیشتر بودن و شغلشونرو
عوض کردن ».با پا اسپندهای روی زمین را کناری
میزند« .من بهش میگم اسفند ».دانههای قهوهای
میلغزند به کنجی .دانههایی که نامشــان ریشه در
اوستا دارد و از کلمه «سپنته» گرفته شده و در زبان
پهلوی به معنی «افزونیــک» یعنی برکتدهنده و
مقدس است« .معنیشرو نمیدونم ولی ایرانیها از
س میدونستن و براش
قدیم اســپندرو گیاهى مقد 
ارزش قایل بودن .میگن چشمنظررو دفع میکنه و
سرسفرههفتسینهمنقشویژهایداره».چشمش
به پیرمردی است که یک مشــت گلگاوزبون را بو
میکشد .پیرمرد با عصا و عینک دور چوبی میآید
وسط صحبتهای ما« .خدا بیامرز زنم سالی دو بار
اسپند میخرید .یکی اسفندماه و یکبار هم آخرای
تابستون ».قیمت اسپند را میپرسد« .صدگرم بریز
به یاد زنم ببرم ».میخندد با چشمهایی که نگاهشان
به آن دانههای قهوهای است« .ما هم شنیدیم برای
چشــمنظر خوبه .دود که میکنی اصال آدم سبک
میشه».
فاطمــه همدانیــان در تحقیقی درباره اســپند
گ عامه مرد م سرزمینهای
مینویســد که در فرهن 
س شمرده مىشود و
ن مقد 
اسالمى ،اسفند و دانه آ 
ی درامانماندن از بال و آفت و دف ع چشمزخم
ن را برا 
آ
ب ه کار مىبرند .اما در ادیان و کشــورهای دیگر هم
اســپند دانه قابلاحترامی اســت« .گفته میشود
ن را نکاشت ه و کسى
ت ک ه کسى آ 
اسفند گیاهى اس 
ش را نیفشــانده و بهخودیخــود و با قدرت
تخم 
ی از مرد م جهان
خدایى روییده است .در باور بسیار 
ن گیاهانىجنبه قدسى دارد و از نیرو و خاصیت
چنی 
جادویى -درمانىبرخوردار است .حتی گفته میشود
ت ک ه به
ج اس 
ی رای 
ن فرانســ ه ورد 
در میانمسیحیا 
ی اشــاره مىکند و
ن گیاه مقدس 
ت چنی 
خصوصی 
ت را افشاندهاند
س ک ه ن ه تخم 
ی گیاه مقد 
مىگوید« :ا 
و ن ه تو را کاشتهاند ،قدرتى را ک ه خداوند ب ه تو بخشیده
ن هم در یکى از وردهای
است ،آشــکار کن ».ایرانیا 
ن اسپند مىخوانند،
که هنگا م دودکرد 
مخصوصى 
ت مىدهند و
ن گیــاه را ب ه خدا نســب 
ی ای 
پدیــدار 
مىگویند ...« :اسفند را خداوند بنا کرد».
پیرمرد کیســه خریدش را برمیدارد .چشمش
دنبال بنفشه و هفتگیاه است .فروشنده یک کیسه
بهارنارنج میگذارد روی دخل« .از این بکشم ببرید
حاج آقا؟» پیرمرد میخندد و میرود .نگاه فروشنده
هنوز دنبال اوست« .تو خونههای فعلی دیگه کسی
اســپند دود نمیکنه .دودش همســایههارو اذیت
میکنه .شــاکی میشــن .اصال دوده میگیره به در
و دیوار .اعتقاد آدمها هم مثل قدیما نیســت دیگه.
میگن یعنی چی که اسپند آدمرو از نظر بد محافظت
میکنه .اینا خرافاته .بیشتر دیدم توی گاراژ ماشین
که هوا بده اسپند دود میکنن».
همدانی در جای دیگری از مقالهاش مینویســد
ت مریم ه م ربط
بعضی از کتب اسپند را حتی به حضر 
ت مری م ب ه هنگا م درد زادن
داده و نوشــتهاند «حضر 
خ » که همان اسپند
عیسى(ع) ،بر گیاه «خبز المشای 
ن گیاه در اثر پنجههای
گ و پنج ه افکند و ای 
است ،چن 
ت درآمد و به همین خاطر در
ت  5انگش 
مری م ب ه صور 
گ مریم ،شجره مری م و
ن پنجه مریم ،چن 
فارسى ب ه آ 
بخور مری م هم میگویند که ضدتب و درد است ».اما
پیش از آنکه به اسالم یا حضرت عیسی رجوع کند،
ن سده
ن رومى  -که در نخستی 
از پلینى -طبیعىدا 
میالدی زندگی میکرده ،نام میبرد ،کسیکه چند
ص گوناگون
ب بیســت م خود را ب ه خوا 
صفح ه از کتا 
یاسر نوروزی| تنگ را خالی کنید ،شیر را باز کنید
و آب تازه را بگیرید روی کله ماهی .این تکنیک برای
دقمرگ کردن انواع ماهی کافی اســت! چه رسد به
ماهی قرمز که اصوال جزو گونههای ســختجان هم
نیست .ناقل یکســری درد و مرض هم هست؛ مثل
بیماریهای پوســتی و حتی گوارشی .این ماهی که
آن را زیرشــاخه  Goldfishطبقهبندی میکنند،
خوراک گربههــای خیابان میشــود ،چون طفلی
عمرش در خانههای اکثر مردم ایران به ســیزده روز
هم نمیرســد .تعویض آب آن بهخاطر کلر ،به  24تا
72ساعت صبر احتیاج دارد .باید بگذارند کلر آب بپرد،
سرد باشد و اسیدی یا قلیایی بودن آن هم چک شود.
هفتهای دو سه بار هم غذای ماهی الزم است؛ طبیعتا
نه نانخردههای ته سفره! تمام اینها خب البته برای
خریدار مهم نیســت .همین که دم عیدی ،سر سفره
هفتســین ،ورجهورجه کند ،کافی است .بعد از عید
هم میشود الشــهاش را با ســبزههای گرهزده خانه
پرت کرد بیرون! غیر از اینها تازه کارشناسان گفتهاند
چنین چیزی اصوال ســنت ایرانیان کهــن نبوده و
گویا از چین به خوردمان رفتــه .هرچند که مردم از
خرید ماهی دست نمیکشــند .حتما باید سر سفره
هفتســین ،جانوری توی تنگ بچرخد یا جلو عقب
کند .برای همین فروشندگان هم دستبهکار شدند
و در این یکی دوســال رفتند ســراغ گونهای دیگر از
ماهی به اسم «فایتر» .فایتر به معنی جنگجو ،گونهای
زیباتر و مقاومتر است و البته یکمقداری هم گرانتر
ولی آنقدر محبوبیت داشــته که نسل ماهی قرمز را
در بساط دستفروشهای کنار خیابان منقرض کند.
جنگجو را میاندازند داخل یک ظرف پالســتیکی
کوچک میفروشند و مردم هم بدشان نمیآید یک
ماهی زیباتر ببرند خانه .بالههای پخش و پالتری هم
داردوخالصهبیشتربهچشممیآید.یک«سامورایی»
کوچک بیتحرک که سفره دم عید را میکند هشت
سین! ســطح آب میرود ،چرخ زیادی هم نمیزند و
همانجا منتظر میماند تا اعال م ســال نو .آنقدر هم
سختجان هست که توی پالســتیکهای مثلثی
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اسپندی که در اسفند دود میشود

اسپند ایران به هند و پاکستان فرستاده میشود

ن تیره ،بهخصوص
ن وابســت ه ب ه ای 
ب و گیاها 
ســدا 
ص داده است« .پلینی کاربرد اسفند
اســپند اختصا 
ن را در درمان
ی دارویى برســاخت ه از آ 
و ترکیبها 
انــوا ع بیماریها ،دردها ،گزیدگیها و پیشــگیری
از بیماریها مفید میداند و مىنویســد« :خوردن
ی معده
ی شدید و دردها 
اسپند همراه با کلم ،تبها 
ک یونانى
ن مىدهد و دیوسکوریدس -پزش 
را تسکی 
ب مواد طبى -هم اسپند
ف کتا 
سده اول میالدی و مؤل 
را درمان پهلودرد ،سینهدرد ،تنگىنفس ،سرفه ،ورم
ش و ورم
ریه ،درد مفاصل ،دف ع کرم ،گوشدرد ،خار 
حاددانسته».
اسفند،ماهخریداسپند
«اســپند چینــی داریم منصــور؟» منصــور با
نگاهی براق که یعنــی نمیدانم راهش را میگیرد و
میرود .در عطاری وزیرنظام ،با آن قفســههای پر از
گیاه و روغن گیاهی که تا ســقف رفتهاند ،مردهای
بسیاری سفارش مشتری را جواب میدهند .یکی از
قدیمیترین عطاریهای بازار ،هنوز هم حجرهاش
را نو نکرده .شکل و شمایلش مثل سالهای 1330
است .همان سالها که عطاری پا گرفت و بعدها اسم
و رسمی برای خودش دستوپا کرد .وزیرنظام بزرگ
خودش در حجره نیست اما پسرش میگوید خریدار
عمدهفروشها دوام بیاورد .توی دست دستفروشها
هم جان نمیدهد و سر صبر میرود توی ظرفهای
پالســتیکی دردار کوچک که هوس نکنــد از داخل
این تنگ محبوس بپرد بیرون .چون جزو ماهیهای
زینتی است که احتمال جســتزدن دارد .سامورایی
خالصه همیشه ســودای رهایی دارد .برای همین در
ظرف را میبندند که هوس آیینهای شــرق دور به
ل هاراگیری نکند! کپهکپه آنها
ســرش نزند و ناغاف 
را هم میگذارند روی هم ،کنــار جدولهای خیابان
تا من جلوشــان بایســتم ،از دســتفروش نوجوان
بپرســم« :چند قیمت؟» میگوید 2700« :تومن»
میگویــم« :چند میخــری؟»2« -تومــن» « -از
کجا؟» « -نواب .پخشکنندهها میارن تو نواب ،ما از
اونجا میخریم» « -میدونی اونها خودشون از کجا
میارن؟» « -تایلند» « -خب 2تومن میخری ،با پول
ظرفش میدی 2700؟» « -بله» « -سود هم داره؟»
 «روزی 30تومن تا 40تومن سود داره .دو هفته هممیتونیبفروشیدیگه.بعدشدیگهخریدارندارهکنار
خیابون« - ».پس اگه بخوام برسم به عمدهفروش باید
برم نواب؟» کنار متروی میدان صادقیه هســتم و به
محضپاسخدستفروش،میرومسمتنواب.
ازسنگآکواریومتانارنجکدستی!
بیرون متروی نواب ،تا برسی به مغازههای آکواریوم،
ساختمانهای سهسانتی کنارت سر ساییدهاند به باال.
آپارتمانهایی یکشــکل و یکرنگ با اسامی جالب.
من از سمت راســت پایین میروم به سمت جنوب.
یعنی ساختمان «چلچله» را رد میکنم ،بعد «تیهو»
را و بعد هم «پرســتو» را .عجب اسامی جالبی دارند.
ساختمانهایقدیمیآجرسهسانتیکهمعلومنیست
چه کسی با چه نیتی اسم پرندگان را بخشیده به اینها.
آنطرفنوابهمهمیناسمهارویساختمانهاادامه
دارد .من یکــی از مغازههای بزرگ را انتخاب میکنم
میروم داخل .جالب اینجاست که از مغازه آکواریوم
و ماهی سفره هفتسین قرار اســت برسم به اکلیل
سرنج و ساخت نارنجک! چون داخل مغازه ،فروشنده
با جوانی چکوچانه میزند که «ســنگها رو واسه

در اسفند و ماههای محرم و صفر ،میزان خرید اسپند افزایش پیدا میکند

اسپندهای مغازهشان خانمها هستند« .اکثرا خانمها
اسپند میخرند .بعضی هم مرد خونهرو میفرستن
برای خرید ».میگوید اگر کســی بداند این اسپند
چه چیز خوبی است ،بیش از اینها دود میدهد« .در
کتاب طب ابنسینا نوشته اگر کسی 15دانه اسپند
را ناشــتا و به مدت 40روز بخــوره ،بعد از یک هفته
سموم بدنش دفع میشــه و پس از آن حال جسمی
و روحیاش بهبود پیــدا میکنه .البته اگر فقط یکم
بیشتر از حد مصرف شه مسمومیت بسیار زیادی به
همراه میاره و خطرناکه ».وزیرنظام میگوید خیلی از
پزشکان به بیمارانشان توصیه میکنند تا در مصرف
گیاهان دارویی سرخود عمل نکنند« .راست میگن
خانم .خطرش بســیار زیاده چون هــر گیاه همراه
خودش سمی هم داره که باید به اندازه مصرف شه.
یا باورهای غلطی در بین مردم جاافتاده که کاش از
بین بره .مثال بسیار شنیدم که میان و برای کاهش
فشار خون گلگاوزبون میبرن .گلگاوزبون فشار رو
باال میبره و این از همون باورهای غلط رایجه».
تاثیر مخرب اســپند در صورت مصرف زیاد ،کم
نیست .چه آنها که خیلی دود میدهند و چه کسانی
که به صــورت خوراکی از آن اســتفاده بیش از حد
میکنند .دکتر محمداسماعیل صالحی هم یکی از

مهمترين تاثيرات سميگياه اسپند را خواص مخدر و
روانگرداني آن میداند و در مقالهای در مجله دنیای
تغذیه مینویسد «ميزان مصرف زياد اسفند ميتواند
باعث مشکالت رواني ،استفراغ ،افزايش بزاق ،ديدن
مناظر رنگي و رعشه (لرزش) شــود .در تحقيقات
حيواني دوز مرگآور آن 1500ميليگرم بهازاي هر
کيلوگرم وزن بدن است که به علت اثرات دپرسيون
 CNSاســت و حتی دانه سفيد آن در آسيا بهعنوان
کرمکشوآميبکشاستفادهميشود».
وزیرنظام دست میبرد البهالی بابونه و یک مشت
لیموعمانیبرمیدارد«.وقتیلیموعمانیومهرکربال
چینی باشه ممکنه اســفند هم چین تولید کنه اما
خداروشکرماهنوزندیدیم.افغانستانهماسپندهای
خوبی داره ».میگوید اسپند ایران به هند و پاکستان
فرســتاده میشــود و خریدارش هم کم نیست اما
اروپاییهایی که میآیند حجره خیلی طالب اسپند
نیستند« .مشــتریهای اروپایی ما بیشتر در فکر
گیاهان هستند و کمتر به دانهها توجه دارند .حداقل
آنچه من در این سالها دیدم اینطور بوده».
زیرزمین عطاری وزیرنظام پر است از کیسههای
معطر گیــاه و یک ســماور که چای تــازهدم دارد.
«ارزونه.کیلویی5هزارتومنمیفروشیمامامتاسفانه

ماهیهای قرمز سفره هفتسین جایشان را به ماهیهای «جنگجو» (فایتر) میدهند

سین مثل سامورایی!

مغازههای آکواریوم ،پاتوق سوداگران چهارشنبهسوری است...

نارنجک میخوای؟» جوان گفــت« :نه آقا! نارنجک
چیه؟» و فروشنده را دیدم که به من چشمک میزند.
رفتیککیسهسنگآکواریومازکنجمغازهبرداشتو
آمد .بعد اینبار بدون اینکه سوال کند ،به شکل تأکید
گفت« :واســه نارنجک میخوای ».جوان خندید و

گفت« :نه بابا .نارنجکمون کجا بود؟» همزمان پول
پالستیک سنگ را حساب کرد5.هزار تومان .مغازهدار
گرفت و با پوزخند گفت« :مارو سیاه نکن! عیب نداره.
برو بزن بترکون!» و جوان که بیــرون رفت ،ادامه داد:
«منتها خودتو!» پرسیدم« :ســنگ آکواریومرو واسه

استفاده از اسپند با خرافات قاطی شده .اینکه چشم
بد رو دور میکنه تصور غالب درباره اسپنده .البته من
فکر میکنم قدیمها این حرف رو میزدن که مردم از
اسپنداستفادهکنن».وزیرنظاممیگویدجنبهعلمی
اســتفاده از گیاهان دارویی هنوز هم نادیده گرفته
میشودوکمترکسیموقعخریدبهجنبههایعلمی
آن توجه میکند« .حتما دیدین که با اسپند گردنبند
درست میکنند و بهعنوان تزیین هم استفاده میشه،
در باور عامیانه این نگاه وجود داره که اســپند باعث
افزایش رزق و روزی میشه».
میزان فروش اسپند معمولی اســت .اما ماههای
محرم و صفر و اسفندماه ،میزان خرید اسپند افزایش
پیدا میکند .دانهدانه قشــنگش را مینشانند روی
سفره هفتسین کنار باقی ســینها تا شاید رزق و
روزی بیاورد و چشــم بد را دور کند .چند سالی هم
میشود که دانههای اسپند را رنگ میکنند .با رنگی
که عطارها میگویند خوراکی اســت و فقط باعث
میشود مشتری بیشــتر به آن جلب شود« .اسپند
رنگی بدترین نوع اسپنده .رنگ خوراکی میزننن به
ی آن از بین
اسپند که باعث میشه خاصیت دودزای 
بره .رنگ ،دود رو خفــه میکنه و برای همین هم ما
نمییاریم ».وزیرنظام میگوید اسپندهای نامرغوب
نارنجک میبرن؟» مغازهدار گفت« :آره بابا .میخواد
منو بپیچونه .هفته آخ ر سال که میشه ،میان سنگ
میبرن واســه نارنجک .دیگه مث قدیمها نیست که
میگشتیم تو خاک و خل ،سنگ پیدا میکردیم .االن
میاد5تومنمیدهیهکیسهبزرگمیبره،صدتاراحت
باهاشمیسازه».
گفتم« :چند ســاله تو این کار هســتین؟ آکواریوم
منظورمه ».گفت12« :ســال» .گفت سه چهار سالی
اینطرف آنطرف کار کرده و حاال 10ســال اســت
همینجا،یعنینوابکارمیکند.منهمرفتمسراصل
موضوع«یکیدوسالهماهیقرمزخیلیکمشده.واسه
شب عید همه «فایتر» میفروشن .واسه چی؟» رفت
سر بزند به یکی از سفرهماهیها .پاسخ مرا هم میداد:
«ماهی قرمز ،مریضی داره .مریضی پوســتی واسه آدم
داره .زود هم تلف میشه .آب سرد هم میخواد .منتها
فایتر اینطوری نیســت .همون دمــای خونه باهاش
میســازه .کاری هم نداره .مقاومه .زیاد میمونه .خب
راحتتره دیگه .واسه همین این سالها به جای ماهی
قرمز،فایترمیفروشن».میپرسم«:شماازپخشچند
میخرین؟» « -به ما گرون میدن .به دســتفروش
ارزون میدن ولی .یعنی اگه دســتفروش ازشــون
بخواد کمتر مــیدن .به ما 600تومن تــا 700تومن.
دســتفروش ولی 500تومن هم میخره ».همزمان
توجهم جلب شــده به یک آروانای قهــوهای .یکی از
گرانقیمتترینماهیهایزینتیاستکهمنتابهحال
این رنگش را در ایران ندیدهام .بیمقدمه پرسیدم« :این
چند؟» نگاه کرد پشتسر به آروانای رقصنده و گفت:
«ســهونیم میلیون ».گفتم« :کی میخره اینهارو؟»
گفت« :عشق اینجور ماهیها هم هستن .تازه اینکه
چیزینیست10.تومنهمداشتم».احتماالمقصودش
آروانایطالییبوده.قیمتسفرهماهیهاهمبرایمجالب
است .نشانشان میدهد و میگوید 600« :تا700هزار
تومن ».خداحافظی میکنم .از مغــازه میروم بیرون.
ساختمانهای آنسوی نواب هم جالباند .بهموازات
«چلچله» و «تیهو» و «پرستو» ،آنطرف هم «توکا» و
«فاخته»اند و پرندهای دیگر که از گونه کرکسهاست.

هــم در بازار کم نیســتند که به جنس خاکشــان
برمیگردد .همانهایی که بوی بد دارد و رنگشــان
تیره است« .اســپند وارداتی نداریم .همه همین جا
کاشتهمیشه.درایران».
اسپند،ارتباطیباماهاسفندندارد
نام هر دو یکی اســت .اســفند .یکی نام ماه آخر
سال اســت و آن یکی هم نام گیاهی خودرو که در
بيشــتر نقاط ايران میروید .در اطــراف تهران ،قم،
قزوين ،کرج ،تبريــز ،کرمان ،نواحي مختلف فارس،
سيستانوبلوچســتان ،نواحي مختلف خراســان،
سمنان ،دامغان و حواشي کويرهاي ايران .زمینهای
این مناطق هرسال بوتههاي 50ســانتي را به خود
میبینند ،بــا برگهاي فراوان و ســبز .با 5گلبرگ
بلند به رنگ سفيد مايل به سبز و دانههایی قهوهای.
دانههاییریزوزیباکههیچکسبرایکاشتشتالشی
نمیکند .خودرو است و مهمان زمینهای خشک.
برای همین هم مهدی ایمانی ،کارشناش تحقیقات
گیاهان دارویی مرکز تحقیقات کشاورزی به ایسنا
گفته« :به علت خودروبودن این گیاه در زمینهای
بایر ،مردم ایران تاکنون نیاز به کشــت و کار آن پیدا
نکردهاند و با این تصور که اسپند گیاهی مهاجم است
و دامها آن را نمیتوانند بخورند و رویش آن هم زیاد
است ،در برخی مناطق به شکل گسترده و بهصورت
ناصحیح آن را برداشت میکنند که برای جلوگیری
از برداشت این گیاه به شکل گسترده بهتر است افراد
آن را کشت کنند تا از تخریب زمین جلوگیری شود،
چون استفاده از گیاهان دارویی روشهای متنوعی
دارد و باید افراد نوع برداشت عامیانه را کنار بگذارند و
اجازه تولید دارو به روش علمی داده شود».
تیر و مرداد ،فصل برداشــت اســت .اسپند تازه
شــهریورماه از زمینهای ســخت مرکز کشور به
بازار میرســد .هرچند نامش هم نام ماه آخ ر سال
اســت و خریدارانش در این ماه بیشتر از همیشه،
اما محمد بقاییماکان مترجم و پژوهشگر به ما از
بیارتباطبودن این دو با یکدیگر میگوید .ماکان
معتقد است اســپند ،ارتباطی با ماه اسفند ندارد.
«اسپند یا اسفند ،از نام سپندارمزدان گرفته شده
که ســپندارمزدان ایزدبانوی نگهبان زمین است
و به عبارتی دختر اهورا .اســپند نام گیاهی است
که تشــابه با این نام دارد اما ارتباطی با ماه اسفند
نباید داشته باشد .اینها به فرهنگ عامه ربط پیدا
میکند که توجیهات و تعریفهای مختلف برای
آن آوردهاند .یکــی از ریشــهدارترین آنها جنبه
دینی دارد که البته آن هم چندان با ریشــههای
تاریخی مرتبط نیست و بیشتر جنبه آداب و رسوم
مردمشناسی دارد و نمیتوان مبنای تاریخی برای
آن متصور شــد که به شــخص یا رویداد خاصی
مرتبط باشد».
مــاکان میگوید برای ایــن اعتقــادات عامیانه
نمیتوان ریشــهای خاص و مشــخص متصور شد.
«مثل فشــار دادن روی تخممرغ و  7بــار ذکری را
خواندن تا اینکه تخممرغ بشــکند و به این ترتیب
چشــم بدخواهان از شــخص موردنظر دور شود،
میمانــد .این مورد هــم مثل اســپند گرداندن از
دیگر تصورات عامــه در اینباره اســت .اینها مثل
ضربالمثلهاســت .همانطور که نمیشود برای
آنها مبنا و پایهای به دست آورد ،کسی نمیداند مبنا
و مأخذ مثلهای پرمعنی ما که سالیانســال است
کاربرد دارد از کجا پیدا شده و چه کسانی آنها را باب
کردهاند».
در شــلوغی آخرســال خیابان ،جوانی با صورت
سیاه دایره زنگیاش را میچرخاند و میزند زیر آواز.
پشت چراغ قرمز در اینروزهای سال ،کنار مردان و
زنانی که قوطی اسپند در دست دارند ،عمو نوروز هم
میچرخد و گاهی کنار ترانههای عید ،تران ه (اسپند
دونهدونه /اســپند سيوســه دونه /قوم و خويش و
بيگونه /بتركه چشم حســود و حسد و بیگونه) هم
میخواند .اسفند دود میشود و به هوا میرود و حاال
هوا ،هوای بهار است.
تعجب میکنم از حضور این پرنده استخوانخوار بین
اینها.همزمانالبتهمغازهایدیگریافتهامورفتهامداخل.
کنارمغازهفایترهاراچیده.داخلکهمیشومهمینطور
شیشهبهشیشــه ،ماهیبهماهی ،میروم برسم به میز
مغازهدار .نشسته .جوانی حدودا7-28ساله است .ازش
میپرسم« :از کجا میارید این فایترهارو؟» « -از پخش
میگیریم .ماهیران ،پخش بزرگــی داره .اون میاره».
 «از تایلنــد وارد میکنــن؟» « -آره« - ».چرا مثلبعضی ماهیها ،همینجا تولید نمیشه؟» جوان تکیه
میدهد به صندلی ،میگوید جفتگیری فایتر کار هر
کسی نیست .ادامه میدهد« :سخته .فایتر باید جفت
خودشروتوطبیعتانتخابکنه.همینطورینمیشه
جفتشون کرد .کنار هم بذاری ،به قصد مرگ میزنن
همدیگهرو.واسههمینتکتکبایدتوتنگبذاری.تازه
غذای الروهاش هم تو ایران نمیشه داد .بچهماهیها
میمیرن .ما غذاشو نداریم .هزینهش خیلی باال میره.
واسههمینواردمیکنن».میپرسم«:چراجای ماهی
قرمزاینماهیهامدشده؟»میگوید« :مدنیست.خب
مردممیبینناینماهیقشنگتره.رنگهایمختلف
داره .بیشتر هم میمونه .توی جای کوچیک هم باشه
مشکلیبراشپیشنمیاد.مریضیشهمکمتره.مقاوم
هم هست .واسه همین حاضرن بیشتر پول بدن ،فایتر
بخرن».
از مغازه که میآیم بیرون ،دوباره چشــم میاندازم
به «تــوکا» و «فاختــه» .دو ســاختمان کهنه .بعد
هم میرســم به «هما» .نوعی کرکس اســت که در
افســانههای ایرانی جایگاه خاصی دارد .قدما معتقد
بودندسرهرکسسایهبیندازد،بهسعادتونیکبختی
میرسد .منتها عجیب اینجاســت که در طبیعت
جزو کرکسهاست .استخوان الکپشت را هم خرد
میکند ،به منقار میکشــد .اصال نمیدانم چرا مرغ
سعادت در افسانههای پیشین باید الشهخوار باشد.
آنها برای اضداد بیشتر از ما حرمت قایل بودند .جای
گنج را در خرابه میدانســتند ،طعم لــذت را در رنج
میجستند ،امید را در یأس و حیات را در ظلمات .آب
حیاترادرظلمات...
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