دو داستان کوتاه از :نسيبه توفيقي

شيرين

سنگي به پنجره زد و شيشه شکست .بعد کناري نشست و به پنجره
نگاه کرد .تي ش��رت قرمز و ش��لوار جين آبي و کتانيهاي آ .دي .داس.
و چهرهاي که در بوري موهايش ميدرخشيد.س��هراب هر روزرصبح
بالباس��هايجذابش،روبرويپنجرهميايس��تد.گاهيکهپشتپنجره
نيستم،سنگي به شيشه ميزند .مادرم ميگويد:׳׳به زودي ازاينجا اسباب
کش��ي ميکنيم .ازاين وضعيت راحت ميش��يم.׳׳بچههاي همسايه او را دست
مياندازن��د ،ديوانه صدايش ميکنند .بيش��تراوقات ،از پنجره اورامي بينم ،آب دهانش،
گوشه لبش شره ميکند .نامزدش شيرين را چقدر دوست داشت .بعد از سه سال انتظار ،سوار بر موتور
س��هراب ،براي خريد عروس��ي رفتند .تصادف کردند و سرسهراب به جدول کنار خيابان اصابت کرد.
از آن روز به بعد ،مشاعرش را از دست داد .نامزدش او را ترک کرد .هفتهاي نيست که در خانه شان،
مادرش را کتک نزند .قبل از آن سانحه با پنجره کاري نداشت .از بيمارستان که مرخص شد ،روي ديوار
سيماني روبه رو باگچي که از خرابه برداشته بود اسم نامزدش را روي ديوار مينويسد:׳׳شيرين׳׳
باخطوط درهم و بدخط .مردم از رفتار او ميترسند .همه را باسنگ ميزند ،غير از شيرين.
مادرم ميگويد:׳׳بيچاره خانوادهاش ،خدابهشون رحم کنه.׳׳
ام��روزازصب��حاورا ندي��دهام.نکن��د اتفاقي برايشافتاده باش��د .نگرانش ش��دم.م��ادرمصدايم
ميزند:׳׳شيرين ׳׳ چقدر جلوي پنجره ميايستي؟خسته نشدي؟׳׳
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انسانها نه به نسبت تجارب خود ،بلكه به نسبت ظرفيتي كه براي تجربه دارند عاقل هستند

خورش��يد سعي ميکرد از پش��ت ابرهاي تيره به خيابان
س��رک بکشد تا يک عصر نيمه آفتابي را رقم بزند.فروشنده
سبزه روي جواني از شيشه مغازه بيرون را تماشا ميکرد .يک
دستشرازيرچانهتکيهدادهوبادستديگرباتلفن همراهش
َور ميرفت .با بيحوصلگي،گوش��ي را به سمت کامپيوتر روي
ميز ُس��ر داد .باز هم به تماش��اي رفت و آمد عابران و اتومبيلها
مش��غول شد .زير لب غرغر کنان گفت:׳׳ چه بازار کسادي .سه روزه
دش��ت نک��ردم .صبح تا ظهر ک��ه خبري نبود.׳׳ خانم ق��د بلندي که موهاي
شرابياش زير نور خورشيد دلبري ميکرد به سمت مغازه آمد .زن دستان نحيف دختر بچهاي را در
دستانش فشار ميداد و دنبال خود ميکشيد .ــ بسه دختر .ميخوري زمين.دختر بيتوجه روي هوا لي
لي ميکرد .ويترين ش��يک و گران قيمت مغازه زن را به آن طرف کش��اند .وارد مغازه ش��د و به فروشنده
سالم داد.فروشنده به نشانه احترام نيم خيز شد وگفت:׳׳عليک سالم .خوش اومدين خانم.׳׳زن يکراست
به طرف رگال لباس مجلس��ي رفت و يکي يکي لباس��ها را برانداز کرد .فروش��نده به دنبال زن راه افتاد و
باخوش روييپرس��يد:׳׳ميتونمکمکتون کنم؟׳׳زن بدون اينکه برگردد به لباس��ي که در دس��تداشت
نگاه کرد و گفت:׳׳ دنبال لباس خاصي ميگردم تا بتونم تومهموني مختلط بپوشم.׳׳مرد به يک راهنمايي
کوچک اکتفا کرد گفت:׳׳لباس زياد داريم .به رگال سوم هم نگاهي بندازيد.׳׳فروشنده با خودش زير لب
زمزمه کرد:׳׳ چه روز کسل کنندهاي بود .مخصوصا با باراني که بعد از ظهر باريد.׳׳پشت صندوق نشست
و دوباره دستها را تکيه گاه چانه کرد و به نور آفتابي که داخل مغازه ،روي زمين افتاده بود خيره شد.زن
گفت:׳׳پريا،دس��تنزن.يکجابايس��تدختر.׳׳فروش��ندهتازهمتوجهحضوردخترکدرمغازهشد.به
چهره او نگاه کرد .زير چشم سمت راست ،زير مژگان سياه و بلند دختر لکهاي قهوهاي رنگ به انداره دو بند
انگشت ،گوشت اضافه شرره کرده بود .بياختيار روي نيمرخ چپ صورت خود دست کشيد.ياد مادرش
افتاد که گفت:׳׳ مصطفي ،از آش��پزخونه برو بيرون .برو پيش عمه جون ببين چه هواپيماي قش��نگي برات
اورده.׳׳چک چک قطرهها او را به س��مت س��ماور کشاند .روي نوک پا ايستاد .دستهايش را به طرف شير
سماور درحال جوش دراز کرد .تعادلش بهم خورد و سماور برگشت...فروشنده ،صورت خود را محکم
در دست فشار داد .با ياد آوري خاطرات بچگي ،سوزش را در يک طرف صورت احساس کرد.
ــ اقا اين لباس صورتي چنده؟
ــ اوناoff خورده .نصف قيمته.׳׳
پريا با سيمهاي کامپيوتر روي ميز بازي ميکرد .به چهره فروشنده خيره شد .دست را روي آن قسمت
زير مژهاش که گوشت اضافه ُشره کرده بود گذاشت و چند قدم عقب تر رفت...

برناردشاو

در اواسط دهه هش��تاد فردی با ادعای داشتن
قدرت سحر و جادو از یک خط تلفنی نامعتبر با یکی
از مدیران باشگاههای لیگ برتری تماس میگیرد
و مدعی می شود می تواند برای این تیم مفید باشد.
این تماس درس��ت صبح روزی برقرار میشود که
بعد از ظهرش همان تیم یک بازی س��خت با یکی
از تیمهای مدعی قهرمانی داش��ت .فرد مدعی به
دارا بودن قدرت سحر و جادو بعد از آنکه از مدیر
باشگاه پاس��خ منفی میشنود و مدیر مربوطه به او
میگوید به این مس��ائل اعتقادی ن��دارد ،تلفن را
قطع ميکند و یک پیامک برای او میفرستد .متن
پیامک به این شرح بود:
׳׳ح��اال که به قدرت من اعتقاد ندارید کاری
می کنم که امشب با  ۳گل بازنده شوید .هر سه
گلی هم که می خورید گلهای مردودی هس��تند
که با اش��تباه داوری قبول میش��وند׳׳ .نتیجه آن
بازی دقیقا نتیجه بازی  ۳بر یک به ضرر آن تیم شد
و هر س��ه گل هم گلهایی بودند که در حالت عادی
باید مردود می ش��د ،اما اشتباهات داوری منجر به
ثبت این گلها شد!
ورزشکاران دیگر رشتهها
یک ورزشکار بسیار سرشناس و المپیکی ما قبل
از یکی از رویدادهای بسیار مهم ورزشی به جادوگر
سرشناس فوتبال وصل و با حمایت او راهی رویداد
مهم ورزش��ی می شود .جادوگر با او شرط می کند
در این تورنمنت قهرمان می ش��وی ،اما بعد از آن
به طرز بدی دوران قهرمانیات تمام می شود .آن
ورزشکار قهرمان میشود ،اما همانطور که جادوگر
به وی وعده میدهد ،تاوان این قهرمانی تمام شدن
عجی��ب و غری��ب دوران قهرمانی اس��ت .یکی از
مدالهای بس��یار با ارزش این ورزش��کار به نشانه
قدردانی به این جادوگر اهدا می شود.
مبالغ گزافی که هزینه میشود
از این قبیل مثالها در ورزش ایران زیاد اس��ت
که نشان می دهد کم نیستند مربیان و ورزشکارانی
که به اس��تفاده از س��حر و جادو تمايل دارند تا در
کوتاه مدت نتیجه بگيرند و منافع مادی شان تامین
ش��ود .هر یک از آنها هم برای کار خود توجیهاتی
دارند که از بار گناهشان بکاهند.
معموال مربیان و ورزش��کارانی که با این قبیل
اف��راد هم��کاری می کنن��د متحم��ل هزینههای
گزافی هم می ش��وند .افرادی که ادعای بهره بری
از قدرته��ای ماورای طبیع��ی دارند و وارد عرصه
فوتب��ال ش��دهاند مجانی با ورزش��کاران همکاری
نمیکنند .بخصوص چهرههای سرشناس تر فعال
در ای��ن زمین��ه در قبال دریاف��ت مبالغ هنگفت با
ورزشکاران همکاری میکنند .در این رابطه شنیده
میشود گاهي مبالغ رد و بدل شده بین ورزشکاران
و یا باش��گاههایی که حاضر به همکاری با این افراد
ش��دهاند ،از مرز چند صد میلی��ون هم عبور کرده
است.

نيمرخ

