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مقدمه
وقتی ما بچه بودیم ،کالس تاریخ یکی از حوصلهســربرترین کالسهای
عالم بود ،حتی خود معلمهای تاریخ هم از آنهمه عدد و ســال جنگها
و پیروزیهــا و چه میدانم اینهمه اســم و لقــب جنگجویان تاریخی
خوابشان میگرفت.
یادم نمیآید معلمی حوصله کرده باشد و برای ما قصهای گفته باشد
یا حتی سعی کرده باشد از خاطرات خودش کمی چاشنی به آن درسهای
بیمزه بزند.
شــاید همین هم بوده که باالخره وقتی خودم معلم شدم ،سعی کردم
برای هر اتفاق تاریخی و یا دربارهی هر شــخصیت جدی و خشکی یک
داســتان بامزه تعریف کنم؛ قصهای که خودم به چشم دیدهام یا کسی
تعریف کرده یا حتی در کتابی آمده ،اما هنوز توی کتابهای درسی نوشته
نشــده یا شاید هیچوقت هم نوشته نشــود .قصههای سادهای دربارهی
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کفش و کاله و حتی ســبیل آدمهایی که روزگاری بخش مهمی از تاریخ
ما را ساختند و فقط کافی اســت حوصله داشته باشیم و کمی دنبالشان
بگردیم تا درس تاریخ هم کمی شیرینتر شود.
ً
این کتاب اما کتاب تاریخ نیســت ،یعنی اصال هیچ ادعایی هم ندارد،
کتاب قصهای است که شما را با آن داستانهای قشنگ و آن بخشهایی
از اتفاقات روزگار گذشــته کــه به نظرم جذاب و دوستداشــتنیاند،
آشتی میدهد.

سی بیل نه ،سبیل!
پدربزرگ من از روز اول تولدش سیبیل داشت .سبیل نه ،که یک سیبیل

امیدوارم با کتاب من دچار خمودگی و خمیازه و خســتگی نشــوید و

بزرگ و سفید و ازبناگوشدررفته و قشنگ .دقت کنید! نمیگویم «سبیل»،

گیرم که کمی هم نمک و فلفل خیــاالت قاتیاش کنید ...میدانید که

آنطور که توی کتابها نوشتهاند ،بلکه میگویم «سیبیل» ،چون اینقدر
ْ
آن سیبیلهای قشنگ بزرگ بودند که انگار

یک روزی هم همت کنید و قصههای حقیقی روزگار خودتان را بنویسید،
چه میگویم.

بیل گنده تشکیل شده بودند.
از سی تا ِ
حتی میشــود گفت سی تا بیل پر
از برف ،آنهم برفی که آفتاب
رویش تابیده ،چون رنگ
این ســیبیل ،سفید
مایل بــه طالیی
ً
بــود .این را بعدا
میگویم چرا.
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پدربزرگم به سبیلش میگفت «مایهی
آبــرو»« ،عصــای دســت» و از این
حرفهای قدیمی که ما نمیفهمیدیم،
اما خیال میکردیــم که باید یک
چیزی شــبیه مــدال علمی از
دانشــگاه فالن و بیسار باشد
یا چه میدانم ،همان دیپلم ادبی
عهدبوق از اولین مدرسهی شیراز که
ِ
ً
وقتی جوان بود ،قاب کرده بود و زده بود به دیوار اتاقش .هرچه بود ،حتما
آن سبیل ،آنطور که پدربزرگ پزش را میداد ،از قدیم گنج باارزشی بود
که ازدسترفتنش ،هم باعث بیآبرویی بود و هم سرافکندگی؛ یعنی آدم را
َ
خواروخفیف میکرد و از چشم دروهمسایه میانداخت .حتی گاهی باعث
جنگهای جهانی و مرگبار در سراســر جهان میشد .البته این را من از
خودم میگویم ،اما بهقول خودش حتی بدتر از ســوارکردن االغ بود توی

همچین اتفاقی افتاده بود که پدربزرگم آنطور مثالش میزد و با حیرت و

صندوقعقب یک ماشین قراضه.

غصه جوری برایش سر تکان میداد که یعنی از این بدتر نمیشود.

تصویرگر محترم میتواند حداکثر تالشــش را بکند و آن االغ را در آن
صندوقعقب ماشین نقاشی کند تا بهتر متوجه شوید که این تصویر چقدر

خرابکاریهای هــرروزهی ما ،نمرههای خرابمان یــا حتی پادرازکردن

از نظــر پدربزرگم چیز عجیبی بوده .البتــه گمانم یک بار همین دوروبر

جلوی بزرگترها که از نظر پدر و مادر من ،گناه کبیره محســوب میشد

خودمانیــم ،هرچه بود ،نبودن این ســبیل یک چیزی بــود بدتر از
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و بههیچوجه بخشــودنی نبود .اما پدربزرگ بهآســانی میبخشــید و

این مســئله از نظر پیرمرد اینقدر نابخشودنی است ،چیزی خطرناکتر

میبوسیدمان و به روی خودش نمیآورد ،برخالف وقتهایی که دربارهی

از نفهمیدن شعر حافظ در شــبهای یلدا ،وقتی میپرسیدی« :میشود

بیسبیلی تأسف میخورد و قصه میگفت .آنهم قصههای تلخ و شیرین

بگویی معنی این فال حافظ یعنی چی؟»
ً
اینجور وقتها ،اصال اشــک توی چشــم پدربزرگ جمع میشــد و

از آدمهایی که مجبور شــده بودند سبیلشان را پاک بتراشند یا بیسبیل
عکس بگیرند یا سبیلشــان درست دم مراسمی ،چیزی ،کنده شده بود،
ً
یعنی باد برده بودش .منظورم این نیســت که واقعا باد میتواند سبیل

یکجوری بلند میشــد و میرفت توی اتاقش و تار میزد که انگار توقع
داشت آدم از شکم مادرش ،شعرخوان و شعردان بیرون آمده باشد.

کســی را از جا بکند .این یک اصطالح است دربارهی کسی که سبیلش

اما باز هم شــعرنفهمیدن بهبدی بیســبیلی نبود ،چــون بههرحال

را میتراشــد و این تراشیدهشــدن از نظر پدربزرگ من حتی بدتر بود از

پدربزرگم ســعی خودش را میکرد تا همان دو تا شعر را برایمان بخواند

افکندهشدن کالهگیس همسایهمان توی بادهای پاییزی.

و معنی کند .اما وقتی حرف ســبیل میشد ،صدایش میرفت ،چشمش

راستش ،ما حســابی به پرتابشــدن آن کالهگیس طالیی خندیده

تنگ میشــد و مینشســت روی صندلی مخصوصش و روزی صد بار

بودیم ،اما پدربزرگم طوری وانمود کرده بود که انگار اتفاق مهمی نیفتاده.

دســت میکشید به سبیل چاقش و از زیر آن جاروی سفید برای ما قصه

فقط ســر تکان داده بود و رفته بود و کالهگیس را برداشته بود و تکانده

میگفت و شــعر میخواند و بعد هم دور از چشم مادربزرگم ،ازمان قول

بود و نطق ما را کور کرده بود.

میگرفت که هیچوقت از تراشیدن سبیل کسی بهسادگی نگذریم.

درحالیکه وقتی همان آقای همسایه سبیلش را تراشیده بود ،پدربزرگم

هرچه بود ،برای پدربزرگ من ،آن ســبیل یا آن سیبیل گنج محترمی

نصفهعمر شــده بود از دیدنش .حتی جواب سالمش را درستودرمان

بــود که معنایش را بچههای امــروزی نمیفهمیدند یا اگر میفهمیدند،
ً
البــد زیرســبیلی رد میکردند ،یعنی کال بیخیال میشــدند و به روی

بود .البته آقای همسایه از کجا میدانست که تراشیدن سبیلش ربطی به

خودشــان نمیآوردند و این هم بدترین کاری بود که بچهای امروزی در

پدربزرگ من پیدا میکند؟ بهقول مادربزرگم ،هیچکس باور نمیکرد که

حق پدربزرگ دیروزیاش میتوانســت بکند ،حتی بدتر از چرتزدن و

نداده بود و رفته بود توی خانه و طفلک آقای همسایه را حسابی ترسانده
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خمیازهکشــیدن وقتی پدربزرگ دارد با آبوتــاب قصهی جوانیهایش
را تعریف میکند .میدانید که چه میگویم؟
اگر نمیدانید ،بیخیال بقیهی این نوشــته بشوید ،چون نمیشود که
امتحانش کنید .نمیشــود که بروید جلوی پدربزرگتان خمیازه بکشید و
وقتی قصهی روزگار قدیم را میگوید ،خودتان را به خواب بزنید تا ببینید
چه اتفاقی میافتد .چون این ناجوانمردانهترین کاری است که میشود در
حق پدربزرگی مهربان و عزیز کرد و آدمی که قصه دوست دارد و کتاب
ورق میزند و میخواند ،هرگز نمیتواند اینقدر ســنگدل باشد که دل
پدربزرگ مهربانش را بشکند .این را میدانم که میگویم.

نشر هوپا همگام با ناشران بینالمللی ،از کاغذ مرغوب با زمینهی ِک ِرم استفاده میکند؛ زیرا:
این کاغذ نور را کمتر منعکس میکند و درنتیجه ،چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود؛
این کاغذ سبکتر از کاغذهای دیگر است و جابهجایی کتابهای تهیهشده با آن ،آسانتر است؛
و مهمتر از همه اینکه برای تولید این کاغذ درخت کمتری قطع میشود.

به اميد دنيايى سبزتر و سالمتر
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