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من ماموریت دارم کوله ام را بردارم و دور راه بیفتم و برای این 
صفحه و این ستون خاطره جمع کنم. آن هم نه هر خاطره ای، 
دلبستگي هاي  و حتي  فداکاری ها  و  قهرمانی ها  خاطره ی 

آدم ها، آدم هایی مثل همه، مثل خودمان. 

مریم شجاعی پور

مطمئنم  اما  شنیده اید  حتما  شنیده اید؟  ذخیره  بازیکن 
نویسنده ی ذخیره نشنیده اید. نویسنده ی ذخیره کسی است 
که شب و نصفه شب دبیر تحریریه شماره اش را می گیرد و 
می گوید:  »آی کوله نویس تب کرده یه آی کوله بده تا یه 
ساعت دیگه!... داستان نویس بدقولی کرده یه داستان بده 

تا نیم ساعت دیگه!«
همسایه  آنکه خروس  از  قبل  امروز  مثل صبح سحر  یا  و   

که  می دهد  تلگرافی  پیامک  بدهد  سر  را  قوقویش  قوقولی 
"سالم! خاطره جمع کن مسافر. خاطره. دو ساعت!"

و نویسنده ی ذخیره یعنی من می نشینم و می شوم خاطره 
جمع کن ذخیره و می نویسم، اما این بار نه از مهربانی آدم ها 
نه از مرام و معرفت جوانان قدیم نه از لبخند بچه های چرخ 
و فلک سوار، می نویسم از یک باغ وحش، از دو تا قفس و 
از بی شمار مربع های آهنی چند سانت در چند سانتی که 
دیوار قفس بودند. از یک آهوی تنها و گرسنه و یک سبد 
میوه و یک بچه میمون شاد و شیطان با یک قلب آبی آبی 

به رنگ آسمان.
 ماجرا از این قرار است که نیلوفر جان یعنی همین خانم 
نیلوفر نیک بنیاد آچار فرانسه ی شماره دوی تحریریه ی 
کوله پشتی رفته بوده برای تهیه ی گزارش از پارک ارم. 
همینجور که در میان قفس ها و آدم های تماشاچی راه 
می رفته و می دیده و ضبط می کرده یک سبد پر از سیب 
سبز و هویج نارنجی از جلویش رد می شود و توی قفس 
نه  است  عجیب  نه  که  چیزی  می شود.  خالی  همسایه 
هیجانی دارد و نه قابلیت خاطره سازی در دیدار از یک 
باغ وحش را. اما خاطره از آنجا شروع می شود که چند تا 
میمون با جیغ هایی از سر شادی می دوند سمت سیب ها 
و فقط چند ثانیه بعد بوی سیب های گاز زده در هوا پخش 
دیگر.  قفس  به  می رسد  مالیمی  نسیم  کمک  با  و  می شود 
قفسی که آهو بچه ای تنها گوشه اش نشسته. بوی سیب دور 
سرش تاب می خورد و توی بینیش پر می شود و راهنماییش 
را  پوزه اش  بو  دنبال  به  آهو  همسایه.  قفس  طرف  می کند 
می چسباند به دیوار، دیوار تور توری محکم.  این آهو بچه 

دلش میوه می خواهد، کسی حواسش هست؟
از  برای همین یک سیب  بله هست! یکی حواسش هست. 

نامه ای که جای هیچ دستکاری در آن وجود نداشت.دست چپش را از دست داد، نامه ی عجیبی برای همسرش نوشت که نشان از قلب بزرگش داشت. سرجیوی 65 ساله قدرت بدنی فوق العاده ای داشت. اما قوی تر از بدنش، روحش بود. او بعد از این که 

نامه هاي جنگي یک سرباز

ماتیاس مودین امدادگر مجارستانی در 
سال های جنگ جهانی اول کارش نامه 
نوشتن از طرف مجروحین جنگ برای 
خانواده های شان بود. نامه هایی که گاه 
آن قدر نگران کننده بود که ماتیاس را 

مجبور می  کرد تا برای کم کردن بار 
نگرانی گیرنده  ی نامه هم که شده، 

بدون دست زدن به اطالعات اصلی 
نامه، کمی لحن نامه را امیدوارانه تر 

بنویسد و بعد آن را برای گیرنده  ی نامه 
ارسال کند. قصد داریم در هر شماره از 
کوله پشتی یکی از این نامه ها را همراه 

با دست کاری های ماتیاس در آن، 
برای تان چاپ کنیم. 

به رنگ آبى آسمانى

 برای مارگارت 

مارگارت، واقعیت این است که من دست چپم قطع شده است، اما حقیقت این است که چیزی تغییر نکرده و همه چیز 

مثل قبل است. هنوز هم از پس شکستن هیزم ها برمی آیم و قول می دهم از زیر بار تعمیر سقف خانه مان فرار نکنم و 

بهانه نیاورم. نگران نباش مارگارت؛ در سن و سالی که ما هستیم، چنین تغییری می تواند به زندگی مان معنای جدیدی 

 بدهد. قبل از این هم خیلی از دست چپم استفاده نمی کردم و شاید باورت نشود، حاال احساس سبک بودن می کنم. 

خبر خوش این که حاال دیگر شوهرت معاف است و چند روز دیگر برمی گردد و برای همیشه پیش تو می ماند.

سرجیو راست دست 

نامه ی عمیق رسجیو

الی دست های خاله و بچه هایش بر می دارد و می دود. حاال آهو بچه آن طرف 
دیوار است و بچه میمون این طرف دیوار و هر دو زل زده اند به سیبی که 
بزرگ است و دیوار تور توری که مربع هایش کوچک است. کوچک و محکم. 
میمون دوباره می دود، از کول خاله جان باال می رود، دست دختر خاله را 
آخرین  به  و می رسد  نشان می کشد  و  پسر خاله خط  برای  و  پس می زند 
بچه  و  می خورد  هویج  آهو  حاال  بچه  است.  الغرتر  مربع ها  از  هویج  هویج، 
میمون با نوک انگشت هایی که به زور از میان مربع ها رد شده، گردنش را 

نوازش می کند. و این یعنی مهربانی، مهربانی به رنگ آبی، به رنگ آسمان.

اگه می تونستم با اسکیت ام پرواز کنم باهاش می رفتم 

دور دنیا، توی بهترین پارک ها اسکیت بازی می کردم. 

علی 15 ساله

باشدو حرف دل تان. پس همین  قرار است عکس شما  این جا  در 

االن جلوی دوربین بایستید و بگویید سیب و عکس به دست آمده را با 

یک حرف از ته دلتان برایمان بفرستید. ایمیل مان را  هم که دارید.
مکان:  پارک ارم

زمان: تابستان 92
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