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ديوانگي از اين بيشتر؟!
چند سال قبل از فروپاشي شوروي سابق ،كتاب
جديدي به بازار آمده بود به نام ׳׳ودكاكوال׳׳ كه
در آن ،به روابط شرق و غرب ،و تاسيس بانكها و
مليتي در شوروي سابق اشاره شده
شركتهاي چند ّ
بود .منظور نويسنده از انتخاب چنين نام سمبوليكي
آن بود كه شوروي به خاطر ׳׳ودكا׳׳ و آمريكا به
خاطر ׳׳كوكاكوال׳׳يش در جهان شهرت داشتند كه
تلفيق آن دو ،حكايت از نوعي همبستگي اقتصادي
و گرايش روسيه كمونيست به سرمايه داري غرب
ميكرد كه در حقيقت ،مقدمهاي براي فروپاشي
شوروي سابق بود! چون اين كتاب را روبروي
دانشگاه تهران پيدا نكرده بودم ،براي يافتن آن ،به
كتابفروشيهايحواليبهارستان(ميدانمخبرالدوله
ـ شاه آباد سابق) مراجعه كردم .سر ميدان دو دهنه
كتابفروشي بود .به داخل سرك كشيدم و پرسيدم:
آقا ،׳׳ودكا كوال׳׳ داريد؟
فروشنده كه با هيكل چاق و خپله اش ،قيافه بامزهاي
داشت ،جوري به من نگاه كرد كه انگار نام يك چنين
كتابي اصلًا به گوشش نخورده بود .با لهجه شيرين
شمالياش گفت :قربانت بروم ،عرق فروشي چند
قدم باالتر است!!
آن شب در يك مهماني ،اين داستان را براي چند تن از
دوستان مطبوعاتي تعريف كردم كه همگي از خنده،
ريسه رفتند .موضوع بحث ما از آنجا به مشروبات
الكلي كشيد .يكي از دوستان گفت :در قاره آمريكا،
براي رانندگاني كه الكل مصرف كردهاند مقررات
بسيار سختي وضع شده .حتي در كشور آرژانتين به
خاطر افزايش آمار خالفكاران هنگام رانندگي ،از آنها
آزمايش مخصوص ׳׳سياه مست ها׳׳ به عمل ميآيد.
براي اين منظور ،قبل از شروع آزمايش ،از رانندگان
خواسته ميشود كه مقادير معيني آبجو بنوشند و
سپس در امتداد يك خط كج ومعوج رانندگي كنند!
من چنين عكسي را در آرشيو داشتم!
دوست ديگرمان معتقد بود كه زياده روي در الكل،
بر روي اندامهاي بدن از جمله كبد و معده و تخمدان
و دستگاه تناسلي ،اثرات مخربي دارد .اما ׳׳سعيد׳׳ كه
تا آن زمان ساكت نشسته بود پرسيد:
ـ آيا ميدانيد بيشترين آسيبي كه مصرف بيرويه
الكل به انسان وارد ميكند ،كجاست؟
ما ساكت مانديم و او گفت:مغز انسان!
׳׳سعيد ׳׳ جواني معقول و بسيار آراسته بود .انگار او
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را توي ׳׳ماتريكس׳׳ دانايي فرو كرده و بيرون كشيده
بودند!هيچ كار اشتباهي در زندگياش مرتكب
نميشد ودر هيچ كاري افراط نميكرد .محفوظات
او به اندازهاي زياد بود كه من غالبًا از داشته هايش
بهرهمند ميشدم .ميدانستماهل ميگساري نيست.
تعجب ميكردم كه چرا چنين سخني را پيش كشيده
است؟! البته شنيده يا ديده بودم كه الكل بر روي
برخي از آدمها چنان تاثير ناخوشايندي دارد كه
دست به خشونت وشرارت ميزنند .بعضيها
بيجهت گريه سر ميدهند .مثال دوست و همكار
فرهيخته من دكتر ׳׳م׳׳ ـ خواهرزاده ׳׳داور׳׳ مشهور
ـ وزير دادگستري زمان رضا شاه كه كتاب ׳׳شاه
لير׳׳ اثر ׳׳شكسپير׳׳ را به فارسي برگردانده ،همين كه
جرعهاي الكل روانه خندق وجودش ميكرد ناگهان
به گريه ميافتاد و در حاليكه زار زار ميگريست
خطاب به من ميگفت :گنجوي جان ،ببين چه هواي
دلپذيري است!و من در عجب ميماندم كه چه
لزومي داشت ،اين خبر خوب را با گريه ادا كند؟!
بعضي ديگر ،سخنان بيمحتوا را ـ مثل گرامافوني
كه سوزنش گير كرده باشد ـ بارها و بارها تكرار
ميكنند! حتي شنيده بودم كساني در عالم بيخبري
دست به جنايت زده بودند! اما نميدانستم منظور
׳׳سعيد׳׳ چيست كه يكباره مغز انسان را هدف قرار
داده بود! بنابراين ،اجازه داديم تا به صحبت ادامه
دهد .و او شروع به تعريف خاطرهاي كرد كه براي
خودش اتفاق افتاده بود و به قول خودش ،بوي الكل
ميداد!! او گفت:چندي پيش ،به يك مهماني دعوت
شده بودم .ظاهرًا يك جلسه شعر خواني بود .اما
متوجه نشدم كه ميزبان ،داخل نوشابه من كمي
الكل ريخته است .من مشغول صحبت با خانمي
بودم كه به تازگي از خارج آمده بود ،اما اطالعات
بسيار جامعي درباره شعر كالسيك و مدرن كشور
ما داشت! ضمن صحبت با او ،نوشابه خود را هم
جرعه جرعه مينوشيدم .چند ساعتي گذشته بود كه
احساس كردم سرم به دوران افتاده و از حال عادي
خارج شدهام .تا آن زمان ،با چنين حالتي روبرو نشده
بودم .اولين بار بود! به هر ترتيب بود خود را كنترل
كردم و پاسي از نيمه شب گذشته ،از آنجا بيرون
آمدم و با يك ماشين مسافركشي ،خود را به خانه
رساندم .در بينراه ،مرتب به مغزم فشار ميآوردم
و به خود نهيب ميزدم كه شق و رق بنشينم تا راننده
متوجه حال غيرعادي من نشود .شايد هم در اين
زمينه ،بيش از اندازه مبالغه ميكردم كه خودش
مايه آبروريزي بود! نميدانستم راننده مرا به كجا
ميبرد و در چه مسيري در حال حركت بود؟
ندانستم هنگام پياده شدن چقدر پول توي دامن
راننده ريختم؟ شايد همه موجودي جيبم را ،چون
صبح وقتي دست در جيب كردم ،ديدم فقط يك
بيست توماني ته جيبم مانده است!
آن شب به مادرم گفته بودم كه دير وقت به خانه
خواهم آمد و به او سفارش كرده بودم كه زنجير

پشت در را نيندازد .اما از بدشانسي من ،برادر
كوچكم كه آخر از همه به خانه آمده بود از اين
موضوع اطالع نداشت!
وقتي تلوتلو خوران پشت در رسيدم ،براي باز كردن
قفل ،مكافاتي داشتم! به هر زحمتي بود سوراخ كليد
را پيدا كردم و كليد را به داخل قفل انداختم ،اما
در باز نشد! متوجه شدم مانع اصلي ،زنجير پشت
در است كه انداخته شده بود! مغزم كمي همراهي
ميكرد .در آن وقت شب نميخواستم زنگ بزنم و
همه اهل خانه را از خواب ناز بيدار كنم ،بخصوص
نميخواستم آنها مرا در آن حال و روز بيسابقه
ببينند! از عقلم كمك گرفتم .عقلم كه دهانش بوي
الكل ميداد! به من گفت كه از ديوار خانه باال بروم
و خود را به داخل حياط بيندازم .بيآنكه به عواقب
كار بينديشم ،همين كار را كردم .از ديوار باال رفتم و
به داخل حياط پريدم ،سپس زنجير پشت در را باز
كرده دوباره ديوار را گرفته باال رفتم و پريدم توي
كوچه و با كليد ،در را باز كردم و وارد خانه شدم!!
وقتي صحبتش به اينجا رسيد ،همگي ما از خنده روده
بر شديم .اما او فقط لبخند زد و گفت:
ـآري،بايدهمبهديوانگيمنبخنديد!شمابهمعايب
افراط در الكل اشاره كرديد ،من هم اين تجربه را
برايتان تعريف كردم .آري ،از همه مهمتر ،آسيبي
است كه الكل به سلولهاي مغزي وارد ميكند .تعداد
معين و محدودي است .اگر
سلولهاي مغزي ،تعداد ّ
رفت،ديگر جايگزين نميشود .بنابراين بايد به اين
موهبت الهي ارج نهاد.
׳׳سعيد ׳׳ افزود :اگر يك پنجم كبد را بردارند ،خود
كبد ،آن قسمت بريده را ترميم ميكند ،اما در مورد
سلولهاي مغزي اين گونه نيست .اگر رفت ،رفت! و
ديگر هرگز جايش پر نميشود .در خاتمه خندهاي
كرد و گفت:نميدانم آن شب چند صد تا از سلولهاي
مغزي من پريد؟ به هر حال ،وقتي ماجرا را مرور
ميكنم ميبينم واقعًا چقدر سفيه و نادان شده بودم؟
من كه به داخل حياط پريده بودم ،ميتوانستم بروم
بگيرم بخوابم ،در حاليكه دوباره با تالش زياد ،از
ديوار باال رفته به داخل كوچه پريدم و كليد انداختم
و از در ،وارد خانه شدم! آيا ديوانگي از اين بيشتر؟!

