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 م١٩/٠٥/٢٠٠٨                         سراج وهاج
  
  

  سبــــــــــزه
  
  

آرتيست جوان، خط های نامرتب و درهمی روی کاغد .  با آن که تابلوی قشنگی نبود، نگاه مرا به سوی خود کشيد
  .ترسيم کرده، رنگ های زنده يی را به هم آميخته بود
مه ويران که در گوِشۀ چپ تابلو منظِرَمهيبی داشتند، دود غليظی در آن تابلو، جويبارها خشکيده بودند و از چند کلبۀ ني

ابر تيره يی فضا را سياه ساخته، چند مرمی آتشين رنگ، گويا از دهن توپ های کج و معوج که در . بر می خاست
 سپاهی ُپشت تپه يی، ميان برگ ها وُبته ها وشاخه های درختان پنهان بودند، به سوی هدف نامشخصی فـَـيرشده، چند

  .يا مرده؟    فهم آن برای من مشکل بود. . . با يونيفورم کهنه  در کنار توپ ها خفته بودند 
.   چند درخت بی شاخ و برگ  درحواشی کوره راهی ديده می شدند که سايه های درازشان تا سينۀ تپه امتداد يافته بود

احساس کردم که آن رنگ سبز تيره، تناسبی با .  بودبزهسدر فضا، پرندۀ يی پر نمی زد، ولی دامن تابلو ماال مال از 
  .بخش های ديگر تابلو ندارد

  اين چيست؟ :    پرسيدم 
  .گذاشته ام» بهار زندگی« اسمش را :    گفت    

  .  به چشمانِ  فرزندم که بهاررا اين طور می بيند و زندگی را آن گونه ترسيم می کند،  لحظه يی خيره شدم
  !ی دانستم بــِد تان می آيدم:     گفت    
، جز اين رنِگ سبز، ِشبه سبزه هايی که بهار در آن نشانی نيست و اززندگیبه خاطری خوشم نيامد که از :     گفتم    

  .،  اثری نمی بينم...دردامن کوه  ها می رويند  و ما حول خود را تازه و زيبا جلوه می دهند
 نيست، پس لطفاً  ُمدل نماِدی از بهاراناگر فکر می کنيد اين تابلو . نه ديده اممن بهار وطنم را همين گو:     گفت   

  !بهتری به من نشان دهيد  تا ترسيم اش کنم
اين سبزه ها را محض به خاطر شما :    پسرم،  آرتيست جوان، درحالی که ازمن و تابلو دور می شد، اضافه کرد

  ! . . . کشيده ام 
*****  

  
 زرد و گالبی که درمقدم بهار می شگفند،  نيز شعف و مستی می دهند، ولی او می دانست که از شگوفه های سپيد و

او می دانست که سبزه، .   رنگ ُخرمی و نشاط را می پاشدسبزه در چشم من بيشتر خوشم می آيد؛ چون سبزه ها
کرده، با سبزه يی که نقش آن در دل اما،  سبزۀ ُتندرنگی که اين جوان ترسيم ...  می سازد بهارحتی خزان زندگی مرا 

 -و انديشۀ من هست، شباهتی ندارد؛ روی سبزه های آرتيست جوان سايۀ مرگ افتاده است، اما سبزه های من، جلوه 
من عطر آن سبزه های اميد بخش و عشق آفرينِ  روييده ...  داشتند و تابلوی زندۀ عشق و اميد بودند بالندگیهايی از 

 ... .  را هنوز احساس می کنم ؛ آن عطروبو  هنوز مشام جان مرا تازه می سازد درمزرع جوانی ام
قريب است قلبم پاره شود، زيرا باچشم سرمی بينم که بهارزندگی فرزندانم !... چه ظلمی، چه بی رحمی وشقاوتی... آه

  ... ها روشن می شوداين تيــَرگی، گاهگاهی با آتش توپخانه ... بوی باروت می دهد  وسراسرسياه ومکدراست
درحالی که  بهار ...  ، غمين و خفقان آور است  نحسفضای اين تابلوی... ! دربهارشان،  آدم ها خوابيده ، يا مرده اند 

  .فرح بخش من که نقش بهجت فزای آن در ذهنم زنده مانده است، هنوز عطرگل پخش می کند و نفحۀ عشق می پراگند
اينان حتی درمهد آزادی ها .  است" ديپريشن" اين نسل فلک زدۀ بی سرنوشت، بارآور غم و اندوه و اضطراب و بهار

دين و ... . پدران و مادران شان غرق تعصبات خود اند : محبوس اند، محبوس افکار و تلقی های نادرسِت ابنای نوع 
  .زدور، تفتيش و ارزيابی و کنترول شودايمان و جميع معتقدات شان هم بايد توسط چند سياستمداِر م

ارمغانِ  دين و ايمان نسل من، صلح و صفا بود وطمانينه و عزت نفس اهداء می کرد و بيش ازهر پديدۀ ديگر، 
نسل امروز را مجبور می سازند به جای تفکر آزاد به آيينِ  نياکان و بهره برداری از آن در . . . آرامش دهنده بود 
 نو، بعضاً  غرق اين انديشۀ کهنه و اين جدال جنون آميز باشند که فالن شخص، در هزارو چهارسال ايجاد پديده های

  ...قبل، مسلمان بوده، يانبوده است؟ 
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اين گونه تلقينات که فرآورد چند مغزبيمار برای ُوسَعت دادنِ  ساحۀ فرمان روايی است، نه تنها هيچ مشکلی را حل و 
هيچ دلی را شاد نمی سازد، جلو آتش سوزی و کشتار هيچ توپ و توپخانه و انفجار َبم را هيچ دردی را دوا نمی کند، 

بلکه مانع رشد فکری، تعالی معنويات و روحيۀ سالم و شاد نسل ... نمی گيرد و چاره ساز هيچ ويرانی و کشتار نيست 
 صحنه های تراژيک و تابلوهای  جوامع عقب افتاده هستند و با توجه به آينده سازهای جوان می شوند، نسلی که

  . . .تأثربار، بد بختانه هرروز بيشتر به امراض روحی مبتال می شوند 
  

سبزۀ مادرکالنم تماشای سبزۀ تبره رنگ تابلوی تکان دهندۀ آرتيست جوان که سمبول فصل بهاروطن اش بود، خاطرۀ 
  :و پرورش می داد، در ذهنم زنده کردآماده می ساخت " سمنک"را که هرسال در کابل زيبا، به منظور تهيۀ 

  
*****  

  
ريخته، مرتب آب اش می داد  و گاه گاه از سايه به ) طبق مسی(جوانه های گندمی به يادم آمد که مادر کالنم در َمجَمه 

دلپذيری می ساخت که برای من جذابيت خاصی  چتر سبزآفتاب و ازآفتاب به سايه اش می کشانيد و بعد از چند روز، 
به همين جهت، درلحظه يی که مادرکالنم را درآن نزديکی ها نمی ديدم، آن رشته های نازک سبزينه را آهسته . تداش

و ... را درزير سبزه نظاره کنم ) ريشه( بلند می کردم تا نفيس ترين تارهای سپيدِ  به هم پچيده - با پنج انگشت–
ً  با انگشتی نوازشم می کرد، زيرا نمی  خواست نسج آن رشته های نفيس که شيرۀ دلخواهی برای مادرکالنم غالبا

  .ساختن سمنک بود، برهم بخورد
می ديدم که . هر سال، دريکی از شب های آغاز فصل بهار، صدای سحرانگيزی از خواب شيرين بيدارم می ساخت

 :مهمانان دايره می زنند و باشوق و ذوق می شنيدم که می خوانند
  

  »دختران در خواب، ما بوسه زنيم  يم    سمنک در جوش ما کپچه زن« 
  
  

******************  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


