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سمفـوني پاييـز
صبا حسنوند ـ تهران

دس��تش را به لبه نيمکت داخل پارک گرفت و
با لرزه دردي در بدن گفت:
׳׳حامد کمکم کن بش��ينم .بس��ه ديگه ،خس��ته
ش��دم.׳׳ حام��د يک دس��تش را گرفت و دس��ت
ديگرش را بر ش��انه او گذاش��ت و کمکش کرد که
بر روي نيمکت بنش��يند.مهتاب با چهرهاي خسته
و چشماني که جالي زندگي نداشت ،خنده سردي
کرد و گفت :׳׳ش��دم مثل پيرزنها! همش بايد يکي
کمکم کن��ه تا بتونم چند قدم راه برم .نظرت چيه؟
عصا بگيرم دستم؟׳׳
حامد با لبخندي تصنعي گفت:
׳׳موافقم ،منم ميشينم رو ويلچر!׳׳
مهتاب بالفاصله گفت:׳׳عجب! ميخواي از زير
کار در بري؟ پس كي به من پيرزن عصا به دس��ت
کم��ک کنه.׳׳ ه��ر دو خنديدند و با ص��داي چند تا

بر جاي مانده...

محمد رضاييان ـ شاهرود

׳׳ب��ر ج��اي مان��ده...׳׳ نوش��ته روزنامه نگار
و نويس��نده خ��وش قريحه ׳׳محم��د رضاييان׳׳
نوعي بازآفريني خ�لاق و هنرمندانه يك اتفاق
ب��ه ظاه��ر س��اده و كوچك اس��ت در حاش��يه
واقعهاي عظيم...׳׳محمد رضاييان׳׳ هوشمندانه و
سنجيده با رويكرد به ساختار و شكلي متناسب
خاص ׳׳بر جاي مانده...׳׳ ،توانس��ته
ب��ا درونمايه ّ
است داستاني فشرده و به ياد ماندني بنويسد.

ش��ب اس��ت و تاريکي بر بيابان خيمه زده است.
فقط ش��علههاي اندک آتش که هيزم را ميسوزاند
و ميرقص��د و صداي پاي نگهبان��ان از وهمانگيزي
بيابان ميکاهد .زهير دورتر از خيمهها و در تاريکي
بر روي س��نگي نشسته است و با چوبي که در دست
دارد ش��کلهايي را بر روي خاک ميکش��د که ديده
نميش��ود و فقط در ذهن او شکل ميگيرد.حتي بيان
آنچه در س��ر دارد سخت اس��ت .خجالت بيشتر از
آنچه انتظارش را داش��ت او را به س��کوت وا داشته
اس��ت .وليد حوصلهاش سر رفته و به جايي که زهير
نشس��ته اس��ت نگاه ميکند .چهره او ديده نميشود
اما نفسهايش تند و نامنظم است و حکايت از نگراني
او دارد .وليد س��کوت را ميش��کند و ميگويد :مرد،
کش��تي ما را،حرفت را بزن!׳׳ زهير فرصت را مغتنم
ميشمارد و با صدايي گرفته ميگويد :׳׳برويم! اسبت
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׳׳س��مفوني پاييز׳׳ از نخستين داس��تانهاي نويس��نده جوان و خوش قريحه ׳׳صبا حسنوند׳׳
اس��ت كه انگار با نوعي نغمه دروني غمناك در ياد و خاطر خواننده ماندگار ميشود .سادگي
شفاف و ايجاز در روايت از ويژگيهاي بارز اين داستان به حساب ميآيد.براي ׳׳صبا حسنوند׳׳
ـ به ش��رط آن كه از مرحله ׳׳رمانتيسيس��م׳׳ عبور كند و با پيگيري و روحيه باز و جستجوگر به
مطالعه ادبيات داستاني جدي بپردازد و به ׳׳زبان داستاني׳׳ كه در واقع گوهر محوري داستان
محسوب ميشود ،اهميت بدهد ـ آينده مطلوبي در عرصه داستان نويسي پيش بيني ميشود.

دختر پس��ر چهار پنج س��اله ،همزمان نگاهشان به
سمتش��ان پرتاب شد.هردو س��کوت کرده بودند
و به بچهه��ا نگاه ميکردند ک��ه در حال دوچرخه
س��واري بودند.مهتاب گفت:׳׳حامد ،دخترمون که
ب��ه دنيا اومد يادت نره هر روز بياريش پارک .يکي
از همين دوچرخهها واس��ش ميخري.׳׳ س��پس با
انگشت اشاره دوچرخهاي را نشان داد که دختري
چهارساله کنارش ايستاده بود و به بقيه بچهها نگاه
ميکرد.حام��د بغضش را پايين ب��رد و با لبخندي
سرد و س��اختگي گفت :׳׳من چرا؟ دختر بايد پيش
مامانش باش��ه و با مامانش بره پارک׳׳ نميدانست
چ��ه بگويد .از جايش بلند ش��د و برگي زرد رنگ و
خشک را از روي زمين برداشت و در مشتش خرد
کرد .مهتاب باصدايي آرام گفت :׳׳خدا نکنه پيش
مامانش باشه!׳׳ سپس به سختي از جا بلند شد و در

امتداد نردههاي پارک ش��روع ک��رد به قدم زدن.
حامد خوب معناي اين حرفش را ميفهميد و حرفي
براي گفتن نداشت.
دردي عميق و زخمي کشنده هر لحظه روحش
را چن��گ ميزد.ناخ��وداگاه به ي��اد حرفهاي دکتر
همسرش افتاد که گفته بود׳׳ تا جنين کوچيکه بايد
سقط بشه ،اينجوري اميد زنده ماندن مادر بيشتره.׳׳
ولي همسرش راضي به سقط بچه نبود.
حامد ب��ا خودش فک��ر ک��رد ׳׳کاش راضيش
ميکردم ،کاش نميذاش��تم بچه رو نگ��ه داره׳׳ در
همين افکار بود که مهتاب گفت:
׳׳حام��د بيا اينجا׳׳ بعد نگاه��ي به اطراف کرد تا
مطمئن باشد کس��ي آنها را نميبيند .وقتي مطمئن
ش��د ،دس��ت حامد راگرف��ت و روي ش��کم خود
گذاش��ت :׳׳ببين حامد ،دخترمون ،عش��قمون داره

را بردار و بيا تا دير نشده برويم...׳׳
وليد با تعجب ميپرسد :׳׳کجا؟׳׳
زهي��رمک��ثميکند.گويابهدنبالپاس��خقانع
كنندهاي ميگرددو لختي بعد ميگويد:
׳׳اين جنگ عاقبت ندارد ،ما اندکيم و س��پاهيان
دشمنبسيار.کشتنماتاظهرهمبهطولنميانجامد.
بچه هايمان يتيم و زنانمان بيوه ميشوند.׳׳
در دل وليد آش��وب ميش��ود و فكر ميكند اين
زهير كه جنگهاي بسياري را ديده و رشادتهاي بسيار
کرده است حال چه شده که از رفتن ميگويد .آن هم
امشب و بعد از اينکه عده زيادي در تاريکي شب ياران
را ترک کردهاند؟ با لکنت ميپرس��د :׳׳پس حس��ين
چه؟ کودکان و زنان چه ميش��وند؟ تنهايي حسين را
تنهاتر کنيم!؟وعدهاي که دادهايم ،دس��ت بيعتي که
دادهايم ،شرافتمان ،مردانگيمان چه ميشود؟׳׳ زهير
بريده اس��ت .با خود ميگويداي کاش به وليد حرفي
نزده بودم و خود در تاريکي شب رهسپار ميشدم .اما
با خود ميانديشد که وليد دوست ديرين من است و
خان��واده او مانن��د خانواده من .پس بايد او را همراهی
کنم لذا با اينکه صورت او را نميبيند نگاهش ميکند و
با جسارت بيشتري ميگويد :׳׳حسين نوه پيامبر است
و حق،خداوند خود او را ياري خواهد کرد .چه با ما چه
بي ما .مگر نه اينکه حسين در خطبهها و رجزها پيوسته
از خويشاوندي با رسول اهلل و اميرالمومنين(ع)سخن
گفته اس��ت .ولي ما چه؟ وقتي فردا کش��ته شويم چه
کس��ي به ياري خانوداده م��ا خواهد آمد؟ وليد ،فردا
روزمانيس��ت!׳׳وليدميخروش��د:׳׳توخودميگويي

حق اس��ت.به خداوندي خدا اگر در کنار حسين قرار
دارم ب��ه خاطر همين ياران اندکش اس��ت .به خاطر
اطمينان از ش��هادت در کنار حسين است .ضربتي که
در کنار حسين بر بدنم فرو د آيد برايم ارمغان آورنده
بوي بهش��ت است .تو را چه شده زهير؟ با شرمندگي
روز بع��د از جنگ چه خواه��ي کرد؟׳׳ زهير هم مردد
اس��ت .از يک س��و نميتواند حس��ين را ترک کند و از
سوي ديگر مطمئن است که فردا کشته خواهد شد .دو
دلي آشوبي برايش ساخته است .ميداند حريف وليد
نميش��ود و اگر بيشتر بماند مجبور به نرفتن ميشود.
ن آيد ديگر او
صبح که حسين براي نماز از خيمه بيرو 
را ياراي رفتن نخواهد بود .از جا بر ميخيزد .چوب را
به کناري مياندازد .دست به کمر ميبرد و شمشيرش
را باز ميکند و در تاريکي به س��وي وليد دراز ميکند
و ميگويد شمش��ير و اس��بم را ميگذارم تا سهمي در
جنگ فردا داشته باشم ولي خود ميروم .وليد با تعجب
ميگويد :حس��ين را اس��ب و شمشير بدون صاحبش
ب��ه چه کا ر آيد؟ زهير! ب��ه فرداي قيامت فکر کن که
چطور جلوي خاندان رسول اهلل(ص) خواهي ايستاد .׳׳
اما زهير پش��ت به او و خيمهها در سياهي شب ناپديد
ميشود.
جنگ به پايان رس��يده و خبر پيروزي لشکر
يزيد پخش ش��ده اس��ت .حس��ين را س��ر از تن جدا
کردهاند و با اس��ب بر بدن بيجانش تاختهاند .تمام
يارانش کش��ته شدهاند .زهير منقلب است .پشيمان
است .اما قافله عشق رهسپار شده است و زهير را در
پشت سر خود جاي گذاشتهاند.
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