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فروغ فکــری| »اعالســت. با تمــام وجودت 
 نفس بکش. آتیش نگرفته اش هم خوشــبو است.« 
5 انگشتش را فرو می برد توی کیسه. بعد کیسه را با 
پا هل می دهد گوشه  دکان. دانه های اسپند می ریزند 
روی کاشی های کمرنگ حجره 45ساله اش در پله 
نوروزخان. این جا سال ها راسته عطارها بوده و حاال 
جایش را هر مغازه ای گرفته به غیر از عطاری. »کار 
سختیه جنس عطاری رو جورکردن. سودش هم زیاد 
نیست. اینها دنبال سود بیشتر بودن و شغلشون رو 
عوض کردن.« با پا اسپندهای روی زمین را کناری 
می زند. »من بهش میگم اسفند.« دانه های قهوه ای 
می لغزند به کنجی. دانه هایی که نامشــان ریشه در 
اوستا دارد و از کلمه »سپنته« گرفته شده و در زبان 
پهلوی به معنی »افزونیــک« یعنی برکت دهنده و 
مقدس است. »معنیش رو نمی دونم ولی ایرانی ها از 
قدیم اســپندرو گیاهی  مقدس  می دونستن و براش 
ارزش قایل بودن. میگن چشم نظررو دفع می کنه و 
سر سفره هفت سین هم نقش ویژه ای داره.« چشمش 
به پیرمردی است که یک مشــت گل گاوزبون را بو 
می کشد. پیرمرد با عصا و عینک دور چوبی می آید 
وسط صحبت های ما. »خدا بیامرز زنم سالی دو بار 
اسپند می خرید. یکی اسفندماه و یک بار هم آخرای 
تابستون.« قیمت اسپند را می پرسد. »صدگرم بریز 
به یاد زنم ببرم.« می خندد با چشم هایی که نگاهشان 
به آن دانه های قهوه ای است. »ما هم شنیدیم برای 
چشــم نظر خوبه. دود که می کنی اصال آدم سبک 

میشه.«
 فاطمــه همدانیــان در تحقیقی درباره اســپند 
می نویســد که در فرهنگ  عامه مردم  سرزمین های  
اسالمی ، اسفند و دانه آن  مقدس  شمرده  می شود و 
آن  را برای  درامان ماندن از بال و آفت و دفع  چشم زخم  
به  کار می برند. اما در ادیان و کشــورهای دیگر هم 
اســپند دانه قابل احترامی اســت. »گفته می شود 
اسفند گیاهی  است  که  کسی  آن  را نکاشته  و کسی  
تخمش  را نیفشــانده  و به  خودی خــود و با قدرت  
خدایی  روییده  است . در باور بسیاری  از مردم  جهان  
چنین  گیاهانی  جنبه قدسی  دارد و از نیرو و خاصیت  
جادویی - درمانی  برخوردار است. حتی گفته می شود 
در میان  مسیحیان  فرانســه  وردی  رایج  است  که  به  
خصوصیت  چنین  گیاه مقدسی  اشــاره  می کند و 
می گوید: »ای  گیاه  مقدس  که  نه  تخمت  را افشانده اند 
و نه  تو را کاشته اند، قدرتی  را که  خداوند به  تو بخشیده  
است ، آشــکار کن .«  ایرانیان  هم در یکی  از وردهای  
مخصوصی  که   هنگام  دودکردن  اسپند می خوانند، 
پدیــداری  این  گیــاه  را به  خدا نســبت  می دهند و 

می گویند: »... اسفند را خداوند بنا کرد.« 
پیرمرد کیســه خریدش را برمی دارد. چشمش 
دنبال بنفشه و هفت گیاه است. فروشنده یک کیسه 
بهارنارنج می گذارد روی دخل. »از این بکشم ببرید 
حاج آقا؟« پیرمرد می خندد و می رود. نگاه فروشنده 
هنوز دنبال اوست. »تو خونه های فعلی دیگه کسی 
اســپند دود نمی کنه. دودش همســایه هارو اذیت 
می کنه. شــاکی میشــن. اصال دوده می گیره به در 
و دیوار. اعتقاد آدم ها هم مثل قدیما نیســت دیگه. 
میگن یعنی چی که اسپند آدم رو از نظر بد محافظت 
می کنه. اینا خرافاته. بیشتر دیدم توی گاراژ ماشین 

که هوا بده اسپند دود می کنن.« 
همدانی در جای دیگری از مقاله اش می نویســد 
بعضی از کتب اسپند را حتی به حضرت  مریم هم  ربط 
داده و نوشــته اند »حضرت  مریم  به  هنگام  درد زادن  
عیسی )ع (، بر گیاه  »خبز المشایخ  « که همان اسپند 
است، چنگ  و پنجه  افکند و این  گیاه  در اثر پنجه های  
مریم  به  صورت  5 انگشت  درآمد و به همین خاطر در 
فارسی به  آن  پنجه مریم ، چنگ  مریم ، شجره مریم  و 
بخور مریم  هم می گویند که ضدتب و درد است.« اما 
پیش از آن که به اسالم یا حضرت عیسی رجوع کند، 
از پلینی- طبیعی دان  رومی-  که در نخستین  سده 
میالدی زندگی می کرده، نام می برد ، کسی که چند 
صفحه  از کتاب  بیســتم  خود را به  خواص  گوناگون  

ســداب  و گیاهان  وابســته  به  این  تیره ، به خصوص  
اســپند اختصاص  داده  است . »پلینی کاربرد اسفند 
و ترکیب های  دارویی  برســاخته  از آن  را در درمان  
انــواع  بیماری ها، دردها، گزیدگی ها و پیشــگیری  
از بیماری ها مفید می داند و می نویســد: »خوردن  
اسپند همراه  با کلم ، تب های  شدید و دردهای  معده  
را تسکین  می دهد و دیوسکوریدس - پزشک  یونانی  
سده اول میالدی و مؤلف  کتاب  مواد طبی - هم اسپند 
را درمان پهلودرد، سینه  درد، تنگی  نفس ، سرفه ، ورم  
ریه ، درد مفاصل ، دفع  کرم ، گوش  درد، خارش  و ورم  

حاد دانسته.«
اسفند، ماه خرید اسپند

»اســپند چینــی داریم منصــور؟« منصــور با 
نگاهی براق که یعنــی نمی دانم راهش را می گیرد و 
می رود. در عطاری وزیرنظام، با آن قفســه های پر از 
گیاه و روغن گیاهی که تا ســقف رفته اند، مردهای 
بسیاری سفارش مشتری را جواب می دهند. یکی از 
قدیمی ترین عطاری های بازار، هنوز هم حجره اش 
را نو نکرده. شکل و شمایلش مثل سال های 1330 
است. همان سال ها که عطاری پا گرفت و بعدها اسم 
و رسمی برای خودش دست وپا کرد. وزیرنظام بزرگ 
خودش در حجره نیست اما پسرش می گوید خریدار 

اسپندهای مغازه شان خانم ها هستند. »اکثرا خانم ها 
اسپند می خرند. بعضی هم مرد خونه رو می فرستن 
برای خرید.« می گوید اگر کســی بداند این اسپند 
چه چیز خوبی است، بیش از اینها دود می دهد. »در 
کتاب طب ابن سینا 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 روحی اش بهبود پیــدا می کنه. البته اگر فقط یکم 
بیشتر از حد مصرف شه مسمومیت بسیار زیادی به 
همراه میاره و خطرناکه.« وزیرنظام می گوید خیلی از 
پزشکان به بیمارانشان توصیه می کنند 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 گل گاوزبون می برن. گل گاوزبون فشار رو 

باال می بره و این از همون باورهای غلط رایجه«. 
تاثیر مخرب اســپند در صورت مصرف زیاد، کم 
نیست. چه آنها که خیلی دود می دهند و چه کسانی 
که به صــورت خوراکی از آن اســتفاده بیش از حد 
می کنند. دکتر محمداسماعیل صالحی هم یکی از 

مهم ترین تاثیرات سمي گیاه اسپند را خواص مخدر و 
روان گرداني آن می داند و در مقاله ای در مجله دنیای 
تغذیه می نویسد »میزان مصرف زیاد اسفند مي تواند 
باعث مشکالت رواني، استفراغ، افزایش بزاق، دیدن 
مناظر رنگي و رعشه )لرزش( شــود. در تحقیقات 
حیواني دوز مرگ آور آن 1500میلي گرم به ازاي هر 
کیلوگرم وزن بدن است که به علت اثرات دپرسیون 
CNS اســت و حتی دانه سفید آن در آسیا به عنوان 

کرم کش و آمیب کش استفاده مي شود.« 
وزیرنظام دست می برد البه الی بابونه و یک مشت 
لیموعمانی برمی دارد. »وقتی لیموعمانی و مهر کربال 
چینی باشه ممکنه اســفند هم چین تولید کنه اما 
خداروشکر ما هنوز ندیدیم. افغانستان هم اسپندهای 
خوبی داره.« می گوید اسپند ایران به هند و پاکستان 
فرســتاده می شــود و خریدارش هم کم نیست اما 
اروپایی هایی که می آیند حجره خیلی طالب اسپند 
نیستند. »مشــتری های اروپایی ما بیشتر در فکر 
گیاهان هستند و کمتر به دانه ها توجه دارند. حداقل 

آنچه من در این سال ها دیدم این طور بوده.« 
زیرزمین عطاری وزیرنظام پر است از کیسه های 
معطر گیــاه و یک ســماور که چای تــازه دم دارد. 
»ارزونه. کیلویی 5هزارتومن می فروشیم اما متاسفانه 

استفاده از اسپند با خرافات قاطی شده. این که چشم 
بد رو دور می کنه تصور غالب درباره اسپنده. البته من 
فکر می کنم قدیم ها این حرف رو میزدن که مردم از 
اسپند استفاده کنن.« وزیرنظام می گوید جنبه علمی 
اســتفاده از گیاهان دارویی هنوز هم نادیده گرفته 
می شود و کمتر کسی موقع خرید به جنبه های علمی 
آن توجه می کند. »حتما دیدین که با اسپند گردنبند 
درست می کنند و به عنوان 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 ما ه های 
محرم و صفر و اسفندماه، میزان خرید اسپند افزایش 
پیدا می کند. دانه  دانه قشــنگش را می نشانند روی 
سفره هفت سین کنار باقی ســین ها تا شاید رزق و 
روزی بیاورد و چشــم بد را دور کند. چند سالی هم 
می شود که دانه های اسپند را رنگ می کنند. با رنگی 
که عطارها می گویند خوراکی اســت و فقط باعث 
می شود مشتری بیشــتر به آن جلب شود. »اسپند 
رنگی بدترین نوع اسپنده. رنگ خوراکی می زننن به 
اسپند که باعث می شه خاصیت دودزایی  آن از بین 
بره. رنگ، دود رو خفــه می کنه و برای همین هم ما 
نمی یاریم.« وزیرنظام می گوید اسپندهای نامرغوب 

هــم در بازار کم نیســتند که به جنس خاکشــان 
برمی گردد. همان هایی که بوی بد دارد و رنگشــان 
تیره است. »اســپند وارداتی نداریم. همه همین جا 

کاشته میشه. در ایران.«
اسپند، ارتباطی با ماه اسفند ندارد

نام هر دو یکی اســت. اســفند. یکی نام ماه آخر 
 سال اســت و آن یکی هم نام گیاهی خودرو که در 
بیشــتر نقاط ایران می روید. در اطــراف تهران، قم، 
قزوین، کرج، تبریــز، کرمان، نواحي مختلف فارس، 
سیستان وبلوچســتان، نواحي مختلف خراســان، 
سمنان، دامغان و حواشي کویرهاي ایران. زمین های 
این مناطق هر سال بوته هاي 50ســانتي را به خود 
می بینند، بــا برگ هاي فراوان و ســبز. با 5گلبرگ 
بلند به رنگ سفید مایل به سبز و دانه هایی قهوه ای. 
دانه هایی ریز و زیبا که هیچ کس برای کاشتش تالشی 
نمی کند. خودرو است و مهمان زمین های خشک. 
برای همین هم مهدی ایمانی، کارشناش تحقیقات 
گیاهان دارویی مرکز تحقیقات کشاورزی به ایسنا 
گفته: »به علت خودروبودن این گیاه در زمین های 
بایر، مردم ایران تاکنون نیاز به کشــت و کار آن پیدا 
نکرده اند و با این تصور که اسپند گیاهی مهاجم است 
و دام ها آن را نمی توانند بخورند و رویش آن هم زیاد 
است، در برخی مناطق به شکل گسترده و به صورت 
ناصحیح آن را برداشت می کنند 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 روش های 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 زمین های ســخت مرکز کشور به 
بازار می رســد. هرچند نامش هم نام ماه آخر  سال 
اســت و خریدارانش در این ماه بیشتر از همیشه، 
اما محمد بقایی ماکان مترجم و پژوهشگر به ما از 
بی ارتباط بودن این دو با یکدیگر می گوید. 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 
می کند که توجیهات و تعریف های مختلف برای 
آن آورده اند. یکــی از ریشــه دارترین آنها جنبه 
دینی دارد که البته آن هم چندان با ریشــه های 
تاریخی مرتبط نیست و بیشتر جنبه آداب و رسوم 
مردم شناسی دارد و نمی توان مبنای تاریخی برای 
آن متصور شــد که به شــخص یا رویداد خاصی 

مرتبط باشد.«
مــاکان می گوید برای ایــن اعتقــادات عامیانه 
نمی توان ریشــه ای خاص و مشــخص متصور شد. 
»مثل فشــار دادن روی تخم مرغ و 7 بــار ذکری را 
خواندن تا این که تخم مرغ بشــکند و به این ترتیب 
چشــم بدخواهان از شــخص موردنظر دور شود، 
می مانــد. این مورد هــم مثل اســپند گرداندن از 
دیگر تصورات عامــه در این باره اســت. اینها مثل 
ضرب المثل هاســت. همان طور که نمی شود برای 
آنها مبنا و پایه ای به دست آورد، کسی نمی داند مبنا 
و مأخذ مثل های پرمعنی ما که سالیان ســال است 
کاربرد دارد از کجا پیدا شده و چه کسانی آنها را باب 

کرده اند.« 
در شــلوغی آخر  ســال خیابان، جوانی با صورت 
سیاه دایره زنگی اش را می چرخاند و می زند زیر آواز. 
پشت چراغ قرمز در این روزهای سال، کنار مردان و 
زنانی که قوطی اسپند در دست دارند، عمو نوروز هم 
می چرخد و گاهی کنار ترانه های عید، ترانه  )اسپند 
دونه دونه/ اســپند سي وســه دونه/ قوم و خویش و 
بیگونه/ بترکه چشم حســود و حسد و بیگونه( هم 
می خواند. اسفند دود می شود و به هوا می رود و حاال 

هوا، هوای بهار است.
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یاسر نوروزی| تنگ را خالی کنید، شیر را باز کنید 
و آب تازه را بگیرید روی کله ماهی. این تکنیک برای 
دق مرگ کردن انواع ماهی کافی اســت! چه رسد به 
ماهی قرمز که اصوال جزو گونه های ســخت جان هم 
نیست. ناقل یک ســری درد و مرض هم هست؛ مثل 
بیماری های پوســتی و حتی گوارشی. این ماهی که 
آن را زیرشــاخه Goldfish طبقه بندی می کنند، 
خوراک گربه هــای خیابان می شــود، چون طفلی 
عمرش در خانه های اکثر مردم ایران به ســیزده روز 
هم نمی رســد. تعویض آب آن به خاطر کلر، به 24 تا 
72ساعت صبر احتیاج دارد. باید بگذارند کلر آب بپرد، 
سرد باشد و اسیدی یا قلیایی بودن آن هم چک شود. 
هفته ای دو سه بار هم غذای ماهی الزم است؛ طبیعتا 
نه نان خرده های ته سفره! تمام اینها خب البته برای 
خریدار مهم نیســت. همین که دم عیدی، سر سفره 
هفت ســین، ورجه ورجه کند، کافی است. بعد از عید 
هم می شود الشــه اش را با ســبزه های گره زده خانه 
پرت کرد بیرون! غیر از اینها تازه کارشناسان گفته اند 
چنین چیزی اصوال ســنت ایرانیان کهــن نبوده و 
گویا از چین به خوردمان رفتــه. هرچند که مردم از 
خرید ماهی دست نمی کشــند. حتما باید سر سفره 
هفت ســین، جانوری توی تنگ بچرخد یا جلو عقب 
کند. برای همین فروشندگان هم دست به کار شدند 
و در این یکی دو ســال رفتند ســراغ گونه ای دیگر از 
ماهی به اسم »فایتر«. فایتر به معنی جنگجو، گونه ای 
زیباتر و مقاوم تر است و البته یک مقداری هم گران تر 
ولی آن قدر محبوبیت داشــته که نسل ماهی قرمز را 
در بساط دست فروش های کنار خیابان منقرض کند. 
جنگجو را می اندازند داخل یک ظرف پالســتیکی 
کوچک می فروشند و مردم هم بدشان نمی آید یک 
ماهی زیباتر ببرند خانه. باله های پخش و پالتری هم 
دارد و خالصه بیشتر به چشم می آید. یک »سامورایی« 
کوچک بی تحرک که سفره دم عید را می کند هشت 
سین! ســطح آب می رود، چرخ زیادی هم نمی زند و 
همان جا منتظر می ماند تا اعالم  ســال نو. آن قدر هم 
سخت جان هست که توی پالســتیک های مثلثی 

عمده فروش ها دوام بیاورد. توی دست دست فروش ها 
هم جان نمی دهد و سر صبر می رود توی ظرف های 
پالســتیکی دردار کوچک که هوس نکنــد از داخل 
این تنگ محبوس بپرد بیرون. چون جزو ماهی های 
زینتی است که احتمال جســت زدن دارد. سامورایی 
خالصه همیشه ســودای رهایی دارد. برای همین در 
ظرف را می بندند که هوس آیین های شــرق دور به 
ســرش نزند و ناغافل  هاراگیری نکند! کپه کپه آنها 
را هم می گذارند روی هم، کنــار جدول های خیابان 
تا من جلوشــان بایســتم، از دســت فروش نوجوان 
بپرســم: »چند قیمت؟« می گوید: »2700 تومن« 
می گویــم:   »چند می خــری؟«- »2تومــن« - »از 
کجا؟« - »نواب. پخش کننده ها میارن تو نواب، ما از 
اون جا می خریم« - »می دونی اون ها خودشون از کجا 
میارن؟« - »تایلند« - »خب 2تومن می خری، با پول 
ظرفش می دی 2700؟« - »بله« - »سود هم داره؟« 
- »روزی 30تومن تا 40تومن سود داره. دو هفته هم 
می تونی بفروشی دیگه. بعدش دیگه خریدار نداره کنار 
خیابون.« - »پس اگه بخوام برسم به عمده فروش باید 
برم نواب؟« کنار متروی میدان صادقیه هســتم و به 

محض پاسخ دست فروش، می روم سمت نواب. 
از سنگ آکواریوم تا نارنجک دستی!

بیرون متروی نواب، تا برسی به مغازه های آکواریوم، 
ساختمان های سه سانتی کنارت سر ساییده اند به باال. 
آپارتمان هایی یک شــکل و یک رنگ با اسامی جالب. 
من از سمت راســت پایین می روم به سمت جنوب. 
یعنی ساختمان »چلچله« را رد می کنم، بعد »تیهو« 
را و بعد هم »پرســتو« را. عجب اسامی جالبی دارند. 
ساختمان های قدیمی آجر سه سانتی که معلوم نیست 
چه کسی با چه نیتی اسم پرندگان را بخشیده به اینها. 
آن طرف نواب هم همین اسم ها روی ساختمان ها ادامه 
دارد. من یکــی از مغازه های بزرگ را انتخاب می کنم 
می روم داخل. جالب این جاست که از مغازه آکواریوم 
و ماهی سفره هفت سین قرار اســت برسم به اکلیل 
سرنج و ساخت نارنجک! چون داخل مغازه، فروشنده 
با جوانی چک وچانه می زند که »ســنگ ها رو واسه 

نارنجک می خوای؟« جوان گفــت: »نه آقا! نارنجک 
چیه؟« و فروشنده را دیدم که به من چشمک می زند. 
رفت یک کیسه سنگ آکواریوم از کنج مغازه برداشت و 
آمد. بعد این بار بدون این که سوال کند، به شکل تأکید 
گفت: »واســه نارنجک می خوای.« جوان خندید و 

گفت: »نه بابا. نارنجک مون کجا بود؟« همزمان پول 
پالستیک سنگ را حساب کرد. 5 هزار تومان. مغازه دار 
گرفت و با پوزخند گفت: »مارو سیاه نکن! عیب نداره. 
برو بزن بترکون!« و جوان که بیــرون رفت، ادامه داد: 
»منتها خودتو!« پرسیدم: »ســنگ آکواریوم رو واسه 

نارنجک می برن؟« مغازه دار گفت: »آره بابا. می خواد 
منو بپیچونه. هفته آخر  سال که می شه، میان سنگ 
می برن واســه نارنجک. دیگه مث قدیم ها نیست که 
می گشتیم تو خاک و خل، سنگ پیدا می کردیم. االن 
میاد 5تومن می ده یه کیسه بزرگ می بره، صد تا راحت 

باهاش می سازه«.
گفتم: »چند ســاله تو این کار هســتین؟ آکواریوم 
منظورمه.« گفت:   »12ســال«. گفت سه چهار سالی 
این طرف آن طرف کار کرده و حاال 10 ســال اســت 
همین جا، یعنی نواب کار می کند. من هم رفتم سر اصل 
موضوع »یکی دو ساله ماهی قرمز خیلی کم شده. واسه 
شب عید همه »فایتر« می فروشن. واسه چی؟« رفت 
سر بزند به یکی از سفره ماهی ها. پاسخ مرا هم می داد: 
»ماهی قرمز، مریضی داره. مریضی پوســتی واسه آدم 
داره. زود هم تلف می شه. آب سرد هم می خواد. منتها 
فایتر این طوری نیســت. همون دمــای خونه باهاش 
می ســازه. کاری هم نداره. مقاومه. زیاد می مونه. خب 
راحت تره دیگه. واسه همین این سال ها به جای ماهی 
قرمز، فایتر می فروشن.« می پرسم: »شما از پخش چند 
می خرین؟« - »به ما گرون می دن. به دســت فروش 
ارزون می دن ولی. یعنی اگه دســت فروش ازشــون 
بخواد کمتر مــی دن. به ما 600 تومن تــا 700 تومن. 
دســت فروش ولی 500 تومن هم می خره.« همزمان 
توجهم جلب شــده به یک آروانای قهــوه ای. یکی از 
گران قیمت ترین ماهی های زینتی است که من تابه حال 
این رنگش را در ایران ندیده ام. بی مقدمه پرسیدم: »این 
چند؟« نگاه کرد پشت سر به آروانای رقصنده و گفت: 
»ســه ونیم میلیون.« گفتم: »کی می خره اینهارو؟« 
گفت: »عشق اینجور ماهی ها هم هستن. تازه این که 
چیزی نیست. 10تومن هم داشتم.« احتماال مقصودش 
آروانای طالیی بوده. قیمت سفره ماهی ها هم برایم جالب 
است. نشان شان می دهد و می گوید: »600 تا 700 هزار 
تومن.« خداحافظی می کنم. از مغــازه می روم بیرون. 
ساختمان های آن سوی نواب هم جالب اند. به  موازات 
»چلچله« و »تیهو« و »پرستو«، آن طرف هم »توکا« و 
»فاخته« اند و پرنده ای دیگر که از گونه کرکس هاست. 

تعجب می کنم از حضور این پرنده استخوان خوار بین 
اینها. همزمان البته مغازه ای دیگر یافته ام و رفته ام داخل. 
کنار مغازه فایترها را چیده. داخل که می شوم همین طور 
شیشه به شیشــه، ماهی به ماهی، می روم برسم به میز 
مغازه دار. نشسته. جوانی حدودا 28- 7 ساله است. ازش 
می پرسم: »از کجا میارید این فایترهارو؟« - »از پخش 
می گیریم. ماهیران، پخش بزرگــی داره. اون میاره.« 
- »از تایلنــد وارد می کنــن؟« - »آره.« - »چرا مثل 
بعضی ماهی ها، همین جا تولید نمی شه؟« جوان تکیه 
می دهد به صندلی، می گوید جفت گیری فایتر کار هر 
کسی نیست. ادامه می دهد: »سخته. فایتر باید جفت 
خودش رو تو طبیعت انتخاب کنه. همین طوری نمی شه 
جفت شون کرد. کنار هم بذاری، به قصد مرگ می زنن 
همدیگه رو. واسه همین تک تک باید تو تنگ بذاری. تازه 
غذای الروهاش هم تو ایران نمی شه داد. بچه ماهی ها 
می میرن. ما غذاشو نداریم. هزینه ش خیلی باال می ره. 
واسه همین وارد می کنن.« می پرسم: »چرا جای ماهی 
قرمز این ماهی ها مد شده؟« می گوید:   »مد نیست. خب 
مردم می بینن این ماهی قشنگ تره. رنگ های مختلف 
داره. بیشتر هم می مونه. توی جای کوچیک هم باشه 
مشکلی براش پیش نمیاد. مریضی ش هم کمتره. مقاوم 
هم هست. واسه همین حاضرن بیشتر پول بدن، فایتر 

بخرن.«
از مغازه که می آیم بیرون، دوباره چشــم می اندازم 
به »تــوکا« و »فاختــه«. دو ســاختمان کهنه. بعد 
هم می رســم به »هما«. نوعی کرکس اســت که در 
افســانه های ایرانی جایگاه خاصی دارد. قدما معتقد 
بودند سر هر کس سایه بیندازد، به سعادت و نیکبختی 
می رسد. منتها عجیب این جاســت که در طبیعت 
جزو کرکس هاست. استخوان الک پشت را هم خرد 
می کند، به منقار می کشــد. اصال نمی دانم چرا مرغ 
سعادت در افسانه های پیشین باید الشه خوار باشد. 
آنها برای اضداد بیشتر از ما حرمت قایل بودند. جای 
گنج را در خرابه می دانســتند، طعم لــذت را در رنج 
می جستند، امید را در یأس و حیات را در ظلمات. آب 

حیات را در ظلمات... 

ماهی های قرمز سفره هفت سین جایشان را به  ماهی های »جنگجو« )فایتر( می دهند

سینمثلسامورایی!
مغازه های آکواریوم، پاتوق سوداگران چهارشنبه  سوری است...


