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سوري

فاطو دکمه کنترل را که زد ،يک نقطه به اندازه عدس
وس��ط صفحه تلويزيون چش��مک زد و کم کم ريشه
دوانيد و کل صفحه تلويزيون را گرفت ،مثل خرچنگي
که از گلوي عزيز خزيده بود توي شکمش و کم کم همه
پرسيد:
جاي بدنش را ُق ُرق کرده بود .اميرو هميشه مي
تن عزيز؟
يي خرچنگو چطو رفته تو ِ
و فاطو جواب ميداد :چن بار سيت ُ
بگم؟ اگه شربتو س ِر
وخت نخوري خرچنگو جون ميگيره و ديگم س��خته
درش کني!
ُ
صاحاب چارقل!... 
فاطو سمت سماور رفت و گفت :يا
ِ
صداي جرجر با برفکها قاطي ش��ده بود .عزيز دست
س��المش را بلند کرد و رو به فاطو گفت :ببند دهانشه،
سوهان ميکشه به جانم!
فاطو آبجوش را به قوري گلسرخي بست و بخاري کم
جان بلند شد و بوي چاي نارس در اتاق پيچيد .قوري
را روي تنوره س��ماور گذاشت وهاله پنجره را باز کرد.
گوشه افق به سرخي ميزد .ربّناااااا... 
عزيز دست سالمش را به طرف سقف گرفت و ناليد :يا
بچام ذلّه شدن!
شفام بده يا بکش! ...يي ّ
فاطو اس��تکانها را توي س��يني رديف کرد و رفت که
س��بزيها را توي آبکشهاي پالستيکي بريزد .عزيز
هن��وز نگاهش به گوش��ه افق بود که ک��م کم رنگ
ميباخت مثل صورت عزيز .فاطو قالب کوچک پنير را
با چاقو س��ه تکه کرد و هر تکه را کنار سبزي و خرما
ها گذاشت .بعد برگشت و به عزيز نگاه
در پيشدستي
کرد .عزيز دستش بلند بود و داشت زير لب چيزهايي
هاي ديروز فاطو افتاد...
زمزمه ميکرد .فاطو ياد حرف
خواب ديده بود که رودخانه لبالب از آب شده بود .آب
نبود ،رب گوجه فرنگي بودُ .قل ميزد و آرام ميرفت.
تمام روز رب گوجه در رودخانه ميرفت .اول که شروع
ِ
رفت .آن قدر
کرده بود ،غليظ بود .آهسته آهسته مي
رفت که فکر ميکردي نميرود .حوالي ظهر،
آهسته مي
رقيق ش��ده بود و ديگر ميشد رفتنش را ببيني .آب
اي به ديوارههاي دو
کمي فروکش ک��رده و خطي قهوه

طرف رودخانه انداخت��ه بود .تا غروب اين خط انداختن
اليه اليه پايينتر رفته بود .خورش��يد هنوزتوي آسمان
لزجي قهوهاي
بود که آب رودخانه ته کشيده بود و فقط
ِ
رنگ کف رودخانه ماسيده بود .قلوه سنگها قهوهاي شده
هاي حلبي
بودند مثل رنگ شکالت .آت و آشغال و قوطي
ها قهوهاي شده بودند.
ها و لنگه دمپايي
و چوب بالل
اولين وول خوردن از وس��ط رودخانه شروع شده بود.
کم کم چيزهايي از ديوارهه��اي رودخانه باال آمدند که
ش��کالتي بودند .کف رودخانه پر شده بود از خرچنگ
لوليدن��د و از رودخانه ميزدند بيرون و
که روي هم مي
ب��ه کوچه و خيابان افتاده بودن��د .از ديوارهاي کوتاه و
رفتند .از نخلچههاي هرس
بلند آج��ري و بلوکي باال مي
رفتند .از کپرها و کلبهها باال ميرفتند .از
ش��ده باال مي
آنتنهاي پشت بامها باال ميرفتند .از تيربرقهاي چوبي
باال رفته بودند و روي سيمها و کابلهاي برق راه ميرفتند.
از در و ديوار خانهها و اتاقه��ا باال ميرفتند .خرچنگها
به دهان ب��از آدمها ميخزيدند و آدمها خوابيده بودند و
هاشان هم خرچنگها را نميترساند... 
خرناس بعضي
فاطو ب��ا خودش نجوا کرد :بايد از فک��ر اميرو بيارمش
بيرون! مجنونش ميکنه.
نگاهش به عزيز افتاده بود که صدا زده بود :فاط ...فاط...
فاطوووو... 

*
فاطو گفته بود :يي قد ئو روزا رو زنده نکن سيت!
عزيز اما دس��ت بردار نبود .هي ميگفت و ميگفت .مثل
پنکه ي برقي لکنته که گوش��ه اتاق لق لق ميچرخيد.
نخل بي سر!...
عزيز مي
گفت :کي ديده نخل آدم بکشه؟ ِ
گف ُتمش بذارش��ون بمونن .سبز ميشن .گوش نداد .يک
روز آزگار صداي ا ّره موتوري توي گوشمان بود .عبدو داد
زده بود :جاسم! ...جاسم!
جنگ نکش��تش ،نخل کشتش و سه تا يتيم گذوشت رو
دس ُتم.
فاطو ميگفت :عزيز تو َر به جان اميرو يي قد تلواس��ه
نکن! سيت خوب نيس.
عزيز ميگفت :در ُدم سبک ميشه وختي حرفشو ميزن ُم...
چه ّلم��ش را که دا ُدمه ،م ّمدو ب ِرارش گفت س��وري! تو
جِ ووني ،يتيم داري ،تو بندر به جمال تو َک َمن .صدتا چش
زنن.
پُشتِت له له مي
گف ُتم :يي که مردا چششون ناپاکه ،گناه منه؟
گفت :سي آبروداري مي َگم.
گفتم :چه کنم؟
گفت :بيا عقدت کنم خالص!
گفتمش :برارت سي مو وفا نکرد!
گفت :س��ي خو ُدم نمي ُگم .س��ي خاطر تو و يي رولهها
مي ُگم .اختيار با خودته .ما چارتا براريم هر کدوم از يکي
کاس��ب تر .هر کدومو که صالحته ...يي بيتره تا چشم
اجنبي دنبالت باشه!... 
شنيدم.
تموم نخلس��تون گر ِد س ُرم چرخيد تا يي حرفو
ُ
رسم براري؟! ...از وختي
گف ُتمش :تف به غيرتت! يي بود
ِ
جاسم ئو بال س��رش اومد ،تور باف ُتم ...نون پخ ُتم ...کار
کشيدم که يکيش اآلن مر ِد
ها رو به دندون
کردم و روله
ُ
تون ...
َ
باد صداي ربّنااااا را از پنجره ميپاشيد توي اتاق .صداي
دنان! و دست سالمش
قارقار موتور که آمد ،عزيز گفتَ :ع َ
وخت اذون! يا شفام بده يا ُ
ِ
بکشم...
را باال برد و ناليد:اي
هام ذلّه شدن... 
روله
فاطو نگاهش کرد .عزيز گفت :فاط ...فاط ...فاطوووو
ِ
سمت ننه سوري .ننه سوري به پهلو افتاده
فاطو دويد به
بود و چش��مش به در مانده بود .فاطو بلندش کرد .ننه
سوري بدنش خشک شده بود مثل نخل باغچه عدنان.

خالصه اي از يك رمان؛
چشمهایش
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اس���تاد « ماكان» نقاش بزرگ كه یكی از
مبارزان علی���ه دیكتاتوری رضاخان بوده،
در تبعید درمیگذرد .جزو آثار باقی مانده
او پردهای اس���ت به نام «چشمهایش».
های زنی كه گویا رازی را در خود
چش���م
پنهان كرده اس���ت .راوی داس���تان كه
ناظم مدرسه و نمایش���گاه نقاشی است
دچار كنجكاوی سوزانی است كه راز این
ها را دریابد .بنابراین سعی میكند
چشم
«مدل» را یافته و درباره ارتباطش با استاد
ا زاو بپرسد .پس از چند سال ،ناظم مدل را
یابد و در خانه مجلل او با هم به گفتگو
می
گوید كه دختر خاندان
نشینند .زن می
می
متعینی بوده كه به خاطر زیباییاش توجه
كرده است.
مردان بس���یاری را جلب می
اما مردان و عشق بازیچه او بوده اند .تنها
یابد كه
در برخورد با اس���تاد كسی را می
اساساً توجهی به جمال و جاذبه وی ندارد.
زن برای جلب توجه اس���تاد در تهران و
اروپا با تشكیالت مخفی كه زیرنظر استاد
است همكاری میكند ،تا سرانجام به وی
شود .اما استاد نه فداكاری او را
نزدیك می
جدی میگیرد و نه پی به كنه احساسات
ب���رد .در عوض در برابر او،
و عواطفش می
هایش هراسی گنگ
و بخصوص از چش���م
ابراز میكند .در پایان استاد گرفتار پلیس
شود ،و زن پیش���نهاد ازدواج رئیس
می
شهربانی را ،كه یكی از خواستاران قدیمی
اوست ،میپذیرد به شرط آن كه استاد از
مرگ نجات یابد .استاد به تبعید میرود و
البته هیچگاه از فداكاری زن آگاه نمیشود.
او تمام حسیات و تلقیات خود را در قبال
ای به نام «چش���مهایش» به
زن در پرده
یادگار نهاده اس���ت .در این چشمها بطور
كل زنی مرموز ،اما به هر حال دمدمی مزاج
و هوس���باز و خطرناك متجلی است :زن
میداند كه استاد هیچگاه به ژرفای روح او
پی نبرده و این چشمها از آن او نیست...
بزرگ علوی در این رمان روش استعالم و
استشهاد را به كار برده ،روشی كه چند اثر
دیگر او را نیز شكل داده است .این شیوه
بیش���تر در ادبیات پلیسی معمول است.
یعنی كنار هم نه���ادن قطعات منفصل
یك ماجرای از دس���ت رفته و ایجاد یك
طرح كلی از آن ماجرا به حدس و قرینه.
بدین ترتیب یك واقعه گذش���ته به كمك
بازماندههای آن نوسازی میشود .اشارات
تاریخی بزرگ علوی نیز بحثها برانگیخته:
استاد ماكان گاهی ش���بیه كمال الملك
است .رییس شهربانی ،سخت به «آیرم»
ش���باهت دارد .اما هیچكدام دقیقاً الگوی
واقعی شان نیس���تند .این كار فقط برای
خلق فضا انجام ش���ده است .نثر منظم و
سیال نویس���نده در قیاس با معاصرانش
بس���ی امروزی مینماید .این كتاب از آثار
معدود فارس���ی است كه در مركز آن یك
زن با تمام عواطف و ارتعاش���ات روانی و
ذهنی قرار گرفته است.
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