چرا خود آقای عبده چنین سیلیای از کسی نخورد؟ چرا گاهی بزنبهادرها منادی اخالقاند؟ چرا اخالقیها بزنبهادر نیستند؟
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دیوانگان را سوا کردم .مجنونان را سوا کردم .آیا جنون
با اخالق رابطهای غیرمستقیم دارد؟ بهمن سال  1335وقتی
که «مجمع عمومی جمعیت دیوانگان و جمعیت سالمت فکر»
تشکیل جلسه داده و تصمیم گرفتند که تحت مدیریت واحدی
بهنام «جمعیت بهداشت روحی» فعالیت کنند خبرنگار اطالعات
به گفتوگو با دکتر چهرازی عضو هیأت مدیره این جمعیت شتافت
و آمارهایی از او گرفت که باعث نگرانی شد .چهرازی گفت«:
خوشبختانه دیوانگان ایران نسبت به سایر ممالک بسیار کم است.
اما بالی بدتر از دیوانگی که گریبان ملت ایران را گرفته نداشتن
تعادل اخالقی است 95 .درصد از مردم ما کجخلق و بداخالق و
عصبیاند .حتی ملت آلمان هم که اینقدر دچار مصائب جنگ بوده
تا این حد تعادل اخالقی خود را از دست نداده است ».چهرازی گفت
دیوانگان در مملکت ما دو هزارنفر بیشتر نیستند ولی تقریباً همه
مردم ( 95درصد ایرانیها) به نداشتن تعادل روحی دچارند« .حاال
که میخواهم با بازخوانی این آمارها ربطی بین جنون و اخالق پیدا
کنم گمان میکنم که دکتر چهرازی زنده شده است .نکند تیمارستان
اصلی در بیرون از تیمارستان واقعی باشد؟
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حسین سیاه را سوا کردم .همان حسین مالقاسمی که هنوز
عقده همان گرامافونی را دارد که توی تولیدو امریکا نخریده است.
تختی نگذاشته بود توی تولیدو ،گرامافون بخرد و او تا آخر عمرش
عقده گرام داشت .شب آخر که تختی و مال مهمون منزل آن کارگر
ایرانی استیکفروشی بودند ،غالمرضا هرچی دالر نقدی توی جیب مال
بود گرفته بود و گذاشته بود زیر فرش میزبان که تازه بچهدار شده بود و
آهی توی بساط نداشت .اگر قرار به تعریف کردن اخالق باشد ،حسین
مالقاسمی محقتر است یا رضازاده؟
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پرسپولیس را سوا کردم .پرسپولیس دهه  50را سوا کردم.
رفتم نسخهای از قراردادهای پنجم بهمن ماه سال  1353قرمزها
را پیدا کردم که کیهان ورزشی چاپش کرده و تویش نوشته است که:
«هفته گذشته باشگاه پرسپولیس با بازیکنان خود قرارداد جدیدی
امضا کرد که این قرارداد از پارهای جهات بسیار تازگی دارد .درمتن
قرارداد باشگاه پرسپولیس آمده است که استعمال دخانیات در
رختکن و محوطههای میدانهای ورزشی برای بازیکنان اکیداً قدغن
است .همچنین به بازیکنان اخطار داده شده است چنانچه  48ساعت
قبل از مسابقه ،اقدام به شبزندهداری و شرکت در مجالس رقص،
میهمانیهای خصوصی و رفتن به کابارهها کنند از حضور در مسابقهها
محروم خواهند شد ،در نتیجه از مزایای مربوطه در قراردادها هم
سهمی نخواهند برد ».هنوز بعد از  45سال ،این باشگاه نمیتواند
چنین قرارداد اخالقگرایانهای با توپچیهایش ببندد .چون بهشان
میگویند برو جلو باد بیاید داداش.
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آقای دال را سوا کردم .آقای دال-اسداللهی نویسنده
گرانسنگ دهه  50را سوا کردم .اما دلم برای خاطراتش تنگ شده
است .مخصوصاً خاطره بازیهایش با حشمت و اصغر در تیم پاس
که مربیشان بود و یک بار تا د م دمهای صبح ،سهتایی باهم قمار
کرده بودند و فردا سر بازی ،توی رختکنی که اسامی فیکسها را
خوانده بودند ،یکهو حشمت و اصغر دیده بودند که اسمشان توی
ذخیرههاست! اعتراض کرده بودند به آقای دال که چرا؟ آقای دال
گفته بود«:بازیکنی که تا ساعت دوی صبح ،قماربازی کند حق فیکس
بازی کردن را ندارد! مخصوصاً اگر  500تومان هم ببازد!» اخالق
ورزش یعنی این .من به قربان اخالق ورزشکاریات بروم.
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محراب را سوا کردم .عمومحراب را سوا کردم .محبوبترین
ستاره پرسپولیس و خوزستان را سوا کردم که با آن موهای فرفریاش
و سیه چردگیاش ،به ملت درس وفا میداد .این آخریها که هشتش
گروی نهاش بود هر وقت اکبر اینها میرفتند خانهاش توی خیابون
نواب ،محراب میخواست سفیدی چشمش را بگذارد روی بشقاب
و به خوردشان بدهد .اما اینها میدیدند که عمو میرود اتاق پشتی،
یک چیز را توی نایلون مشکی میگذارد و میرود بیرون و بعد با کباب
کوبیده برمیگردد .نمیپرسند ازش که این چه هست و چه نیست اما
روزی که در فقر و فاقه جان داده بود از برادرزاده محراب شنیده بودند
«عموم دستش خیلی خالی بود ،هر وقت میهمان میآمد ،عمو این
ماشین ریش تراشیاش را یواشکی میگذاشت توی نایلون مشکی و
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ایران جمعه

توی کبابپزی محله گرو میگذاشت و بعد که دستش پول میآمد
میبرد پس میداد ».حاال در حوزه رفاقت اگر اخالق ،نام کوچک عمو
محراب نیست ،پس اسم فامیل هیتلر است؟
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خوانندگان را سوا کردم .فرهاد مهراد را سوا کردم .شاید اخالق،
چکیده همان لحظهای بود که یکبار فرهاد را از نزدیک دیدم و مرا عاشق
ابدی او کرد .و آن هم لحظهای بود که دیدم او کفشهایش را خودش
واکس میزند .اگر کفش واکس زدن یک سلبریتی مظلوم ،نامش
گ منشی
اخالق است پس ضداخالق چیست؟ شاید اخالق همان بزر 
قمر بود که کل جواهرهایی که یک شب به افتخارش روی سن انداخته
بودند بعد از پایان مراسم ،از روی درشکه برای سپور اللهزار انداخت.
م رمز آن شبی بود که قمر در نزدیکیهای خانهاش
شاید اخالق ،اس 
مردی را دیده بود که چشمهایش خیس خیس است .گفته بود برای چه
غمبرک زدهای مرد مؤمن؟ گفته بود زنم دوقلو زاییده ،یکیاش مرده،
بردیم دفنش کردیم ،حاال بهخاطر بیپولی روی خانه رفتن ندارم .قمر
با او به خانهاش رفته بود و طفل نوزادی را دیده بود که روی زیلوی پاره
پورهای و زیر نور لرزان شمع ،سینه خشک مادرش را میمکد و هیچچیز
دستگیرش نمیشود .قمر ،فایتون گرفته بود ،رفته بود بیرون و با چند
پرس چلوکباب و دبهای شیر و یک پاکت خرما به خانه برگشته بود .حتی
کهنه کودک را با دست خودش عوض کرده بود .او  5000تومان دستمزد
یک شبش را گذاشته بود زیر تشک زن زائو و بیرون آمده بود .اگر اخالق
این است ،من سگاخالقترین آدم روی زمینم و خوانندگان امروز ما
نوعی یغلوی سربازی محسوب میشوند.
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مجسمهها را سوا کردم .فردوسی را سوا کردم .بهنظرم اخالق
نام آن مجسمه گچی سفیدی است که وسط میدان فردوسی تهران
افتاده است و روزهای غریبی را به چشم دیده است .روزی که زن سرخ
ل شرقیاش دیده که به انتظار مردی،
پوش طهران را در ضلع شما 
پیریاش را به مناقصه گذاشته است .آن مجسمه ،روزی از روزهای
دهه هفتاد تماشاگران تیفوسی فوتبال را دیده که علیه تیم مقابل شعار

سه قاب
1

برادرزادهمحرابمیگفت«عمومدستشخیلی
خالیبود،هروقتمیهمانمیآمد،عمواینماشین
ریشتراشیاشرایواشکیمیگذاشتتوینایلون
مشکیوتویکبابپزیمحلهگرومیگذاشتوبعد
کهدستشپولمیآمدمیبردپسمیداد».

2

ناصرمحمدخانیراسواکردم.دوستداشتم
بهشبگویمآیناصرآیناصر!آیناصرشرمروی
شاهعبدالعظیم،تودیگرچرا؟اگردردههشصت
بهمامیگفتندکهمعصومترینبازیکناینفوتبال
کیست؟میگفتیمحتماًتو.حتماًتو.توکهشالقهای
احمدافغانیرادرزمینراهآهنخوردهبودیوآخ
نگفتهبودیتاساختهوپرداختهشوی.
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داستان پنالتی گرفتن او جلوی بازیکن کویتی را
پیش کشیدم .گفتم چرا قبل از اینکه یارو پشت
توپ بایستد با روانش بازی کردی و بهش گفتی
که «بند کفشت باز است» و او چنان درگیر این
بازی روانبرگردان تو شد که اصالً توپ را زد
الی شمشادها و باقالیها .گفت به نظرت این
بیاخالقی ست؟ گفتم این اخالق است؟

میدادند و وقتی مأموران میخواستند ساکتشان کنند ،رو به مجسمه
حکیم داد میزدند که «فردوسی حیا کن ،آن بچه رو رها کن ».آن
مجسمه چه روزها که ندیده است .همچنان که فوتبال برای خودش
حوزه اخالقی دارد ،مرگ هم برای خودش اخالقی دارد .اخالق مرگ
یعنی اینکه مرحوم تاج اصفهانی وقتی میمیرد نمیگذارند در قبرستان
شهر دفن شود .این را آقای ارحام صدر با تضرع و اندو ه خواری در گوش
خودم گفت که وقتی تاج مرد ،نگذاشتند در قبرستانشان دفنش کنیم
چون مطرب تلقیاش کردند و ما نصفشب در حوض خانه دوستان،
جنازه او را شستیم .اخالق شاید همان صورت کبود پروین اعتصامی
باشد که به دست شوهرش کبود میشد .آقای دال-اسداللهی که خانه
پدریاش در همسایگی پروین بود میگفت این زن شب و روز پناه به
مادر و خواهر من میآورد و همسر نظامیاش آنقدر کتکش میزد که
از کیسه بوکس بدتر میشد« .شاعرهای که از  19تیر  1313با پسرعموی
ن خود طالق
پدرش ازدواج کرد و  19مرداد  1314با گذشتن از کابی 
گرفت ».اخالق شاید همان بساط آدامسفروشی بازیگر فیلمفارسی
در سال  49باشد که رفت در اعتراض به مناسبات غیرانسانی حاکم
بر فیلمفارسی ،با آدمسفروشی در مقابل دانشگاه دست به اعتراض
زد .اخالق شاید همان ضررهای مادی آن بانو بود که به خبرنگاران
گفت «من تجربه فروشندگی نداشتم .گران خریدم و ارزان فروختم .به
عدهای نسیه دادم .هنوز دانشجویان دانشگاه ملی بابت آدامس و سیگار
نخی و کبریت به من بدهکارند ».اکنون گمان میکنم آیا اخالق آیا با
آدامس نسبتی دارد؟ نسبتی سببی یا نسبی؟
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جنگ را سوا کردم .انقالب را سوا کردم .شاعران و
نویسندگان را سوا کردم .بازیگران و روزنامهنگاران را سوا کردم.
پهلوانان و قهرمانان را سوا کردم .دیوانگان و عاقالن را سوا کردم .بچه
محصلها و پیش نمازان را سوا کردم .حاال ماندهایم خودم و خودت.
نگو که اخالق ،امری انتزاعی است .من خودم اخالق را در جابلسا و
جابلقا به دار آویختهام و ککم هم نگزیده است .آیا کک شماها هم
گزیده است؟

