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هدیه ای برای مادرم در روز تولدم
امس��ال در آس��تانه روز تولدم که جمعه بود و
تعطیل ،در تنهایی تهرانم نشس��تم با خودم خلوت
کردم و سپس کالهم را با اجازه قوه قضائیه قاضی
کردم دیدم که واقعًا چرا در روز تولدم باید بقیه به
من هدیه و کادو بدهند؟! ....مگر کوه کندم و شاخ
غول شکس��تم .من که خودم نقشی نداشتم .دیدم
این مادر اس��ت که رنج حمل مرا و به دنیا آوردن
مرا متحمل ش��ده و چون متولد ش��دم ،با خون دل
مرا بزرگ کرده تا روی پای خود بایستم و محتاج
کشورهای غربی نشوم!

پس چرا هیچکس به مادر هدیه نمیدهد؟!....
دیدم یکی از فالورهای من ،یک ش��یرینی فروشی
اس��ت با اسم بامس��مای مادر ،در زادگاهم تربت
حیدریه .عصر پنجشنبه بود که زنگ زدم و خودم
را معرف��ی ک��ردم .به من اظه��ار محبت کردند و
سفارشم را مطرح کردم.
با تلگرام محب��وب ،چندتا عکس از کودکیام
فرس��تادم تا روی یک کیک قش��نگ و خوش��مزه
طراحی و ترسیم شود و به منزل مادر عزبزم ارسال
گ��ردد .با این که دیر زن��گ زده بودم و جمعه هم
روز تعطی��ل بود؛ اما در حق م��ن محبت کردند و
این کیک تولدم را تا عصر جمعه آماده کردند و با
هماهنگی من به آدرسمنزل مادرم فرس��تادند .و
خالصه همه س��وپرایز شدند و خواهرزادهام الهام
نام ׳׳ابر سوپرایز׳׳ را به من اعطا کرد! (در ضمن ،پول

برای��م جالب آمد که این روحیه کنجکاوی در
مسائل خصوصی دیگران تا حد نوع پوشش و لباس
آنها ،فقط مختص عموم مردم نیست؛ حتی برخی
رسانههایجمعیهمآنقدرگاهیسطحیمیشوند
که مثال نوع پوشش فالن شخصیت و چهره سیاسی
فالن کش��ور جهان هم برایشان ارزش خبری پیدا
می کند .تیتر درشت بر باالی عکس تمام رنگیاش
می زنند که ايهالناس ،چه نشستید که خانم آنگال
م��رکل ،صدر اعظم آلمان ،ب��رای اولین بار با کت
و دام��ن در انظ��ار عمومی ظاهر ش��د! واین یعنی
رسمیت دادن به روحیه کنجکاوی!....
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کیک را هم کارت به کارت کردم .این را گفتم که
کس��ی خیال نکند از موقعیتم برای پیشبرد مجانی
کارهایم استفاده می کنم .خیلی بدم می آید از این
نگاه و اخالق!)
مادرموخواهرهایمچونعکسهایمعصومانه
کودکیام بر روی کیک بود ،بنده های خدا دلشان
نمی آمد آن را با چاقو ببرند! ...یکی دو ساعت فقط
باهاش عکس سلفی گرفته بودند!
ای��ن ماجرا را فقط از ای��ن حیث تعریف کردم
که حس کردم یک نوع فرهنگ سازی است .نه از
باب نوش��ابه باز کردن برای خودم که :ایهاالناس،
تحویل بگیرید منو که به دنیا اومدم!!
جا افتادن فرهنگ تش��کر از م��ادر ،در روزی
ک��ه ما را به دنیا آورده اس��ت؛ علت این کارم بود.
ت��ا فرام��وش نکنیم که هر که هس��تیم و به هر جا
که رسیدیم؛ برای مادرمان فقط بچهاش هستیم.و
من همان رضای کوچیک مادرم هس��تم که دیگر
حت��ی تا تهران هم نمی تواند بیاید تا چند روزی در
کنارش باشم.
سالهاس��ت پی��رزن معص��وم ،در ی��ک چهار
دیواری یک خانه نقلی ،چون مرغی اس��یر اس��ت.
بغ��ض م��ی کنم وقت��ی خس��تگی و تنهاییاش را
میبینم .خواهرهایم میگفتند کلی خوشحال شده
ب��وده طفلی مادرم وقتی با تعجب ،عکس جوانیام
را ب��ر کیک تولد دیده بود ...به قول خودش ،پس��ر
قندپهلویش!

البت��ه اصلًا نمی دانم خود رس��انه های آلمان
چق��در ای��ن قضیه ک��ت و دامن پوش��یدن صدر
اعظمشان برایشان مهم و خبری بوده است؟ باید
تحقیق كاملي کرد( .تا دقيقا و تحقيقًا مشخص شود
چرا ايش��ان با كت و دامن در خيابان ظاهر شده!!)
اما ظاهرا رسانه خود ما سطح صدر اعظم آلمان را
با س��طح اعظم خانم خودمان یکی گرفته است!...
(البته به کس��ی اگر اسم قش��نگش اعظم است ،بر
نخورد .منظور ،اعظم نوعی بود و در مثل مناقش��ه
نیس��ت .مگر طرف عصباني باشد و معنای مثل را
درک نکند!) و نمی دانم چرا رس��انه ما اگر به نوع
پوش��ش خانم مرکل دقت م��ی کند و حتی یادش
هس��ت که برای اولین بار است که کت و دامن می
پوش��د؛ ب��ه این نکته هم دقت م��ی کرد و فرهنگ
س��ازی می کرد که ببینید چقدر اینها س��اده پوش
و در عین حال ش��یک پوشان��د .چقدر طال و نقره
از اینها آویزان می بینید؟! ....چقدر ش��فافیت و بی
ریایی در پوشش و نوع لباس اینها می بینید؟ ...در
واق��ع اگر دقت كنيم ميبينيم چيزي پوش��يده كه
مثله ش��لوار كردي ما ايرانيها راحت و بيدغدغه
باش��ه نه آن که مترصد باش��د تا هواپیما از فضای
آسمان ایران خارج شود تا...


در راستای لغو کنسرت استاد ناظری

همی��ن اول عذرخواه��ی می کنم ک��ه مجبور
ش��دم با این صدای نتراشیده  -نخراشیدهام وسط
مطلب با گلوی خشکم یکهو بزنم زیر آواز و پا توی
کف��ش آن صدای دلنش��ین و خوش طنین و متین
استاد شهرام ناظری عزیز کنم .مجبور شدم .گفتم
ش��اید برخی از کسانی که در لغو بی خبر کنسرت
ایشان و پسرشان در جمعه گذشته(روز تولد ما!) و
پلمپ محل کنس��رت استاد در شهرستان قوچان،
نقش آشکار و پنهان داشتند؛ یادشان بیاید که این
خواننده شهیر و شوالیه آواز سنتی ایران ،چه کسی
است و چه سابقهای دارد .شاید سن بعضیها به آن
ایام(سال  )۵۹قد نمی دهدو...
اما زمان نوش��تن اين صفحه آنقدر کوتاه و در
نتیجه ریتم نوش��تن به قدری تند اس��ت که گاهی
کلمات و جمالت را ممکن است ناقص و ناتمام رها
کنم به امان خدا! ....هر لحظه هراس دارم که اتمام
وقت را نشانم دهند و خبر ابتر بماند كه ماند!...
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