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 کنار آب و کشتيها که فاصله می گرفتند با خشکی با خود مـیدود بود دود، در     
نداده بـه                  بردند  آتــش حسرت طعم مرغهای بریان را تا ميانه آب و کباب هنوز تن 

سپرده مــی شـد بــه دسـتی مشــتاق                .گرم پيچيده می شد در فـانی سـپيد و 
 را بــیصدای آشنا بلند بود از هر گوشه و دوسـتان مالقـات مـی کردنــد یکـدیگر         

اگر سيگاری بر .وقفه و سالم بود که پر می کرد فاصله آشنایی های قدیمی را                 
 بـارانی مـی باریـد چـتریاگر. لب می رفت دستی بود که بيافروزد آن را به مهر           

 شيرینی به سخاوت تقسـيم مـیظرفهای. بود که سرپناهی باشد برای مردم       
 .  صاحب شيرینیشد با رهگذری که عبور می کرد از کنار

. نبود حتی با کسـانی کــه شکسـته بودنـد پيمـان مـودت را                 دليلی برای غریبی   
مه جـا آمـده بودنـد.  لبخندی، گره خوردن نگاهی و خوشامدی        تکان سری،  از ه

 مهاجر باز کرده دیدار تيرگان بدون مرز و محدوده و تورنتو شهر پذیرنده هزاران                   به
 فرهنگشــان، هنرشــان وبــود آغوشــش را بــه روی مردمــی کــه در طــی قرنهــا            
بـه.  فرامـوش شـده بــود       آرزوهاشان هميشه در زیر سایه سنگينی حکومتشان           

 .  افتخاربه شادی به. سرعت گذشت فاصله این چند روز

 آرزوی داشتن ده پسر همانند پسر هنرمندش که عشق را در تـنشنبه زاده با  
لطفی در حسرت نواختن بـا تمامـی.  ریخت برگشت به محل اقامتش      دهل می 

سهيل پارسـا دســتان فـروغ     .  شيدا دلتنگيش را رساند به گوش بازماندگان          گروه
 دریـارا در باغچه خانه کاشت و تا یکسال در انتظار روئيدنش نشســت و صـدای                

 رود یا نوازشدادور در سالنی که حتی یک جای خالی هم نداشت مانند موج یا         
نه از، عاشورپور را به فریدون مشيری و اخـوان   Edith Piafباد پيوند داد دلکش را به  ثالـث و مــن ناباورا

ند واین همه زیبایی، عشق، دوستی نگاه می کردم               به مردمی که بی شتاب مـی گذشـتند از کنــار یکـدیگر بـا لبخ

 شـدند از آنچـه کـه مـی گذشـت در ایـن تيرگان را می خریدند گاهی به بهایی که مقدورشان بود و باخبر مـی            مجله

 . چند روز

 شناختند به اختصار، رخشان بنی اعتماد را و ریـزش بــاران راکيارستمی را می  
 .  دیدند و در پيچش نرم دستهای مشکين قلممی

. گرم از ماه تير، باران نزدیک کرد ما را در زیر سرپناه های محدود                      در این چند روز     
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. دور  زمــان گلـه، شــکایت، صـحبت از آرزوهـای          . زمان صحبت یافتيم با هـم دیگـر         
 روز گـرم ازدر ایـن چنـد     . فرصت مکالمــه . فرصت یافتيم . کارهای در دست انجام   

حسی.  لطيف و آشنا     ماه تير موسيقی پيوست ما را با کالم، با صوت با حسی                  
 .  کمی حوصله، وقتگم شده در روزمرگی هر روز، ساعات کار طوالنی،

نگــاه مهربــان در جســتجوی تالقـی بـا نگاهـی. خنـده پـر صــدا      .دستها بـاال بـاال      
مسافرت خيــال بـه جنـوب بـه شـمال بـه         . کوبيدن پا با صدای موسيقی     .مهربان

 کـهدرخشيدن هنر، اميد، استعدادهای جـوان همـه چــيزی بـود               . سرتاسر ایران  
 . اتفاق افتاد در چهار روز گرم از ماه تير

اميــد گســترده در   . کـالم پرمهـر    . لبها پر لبخند  . گردنها برافراشته    .دستها باال باال    
 دیدن تيرگان آمدندهزاران ایرانی و غيرایرانی به   . البالی ناباوریهای چندین ساله   

 نهـاد هنـوز نشـانه مــی گـيردو دیدند تيری که آرش قرنها پيش جــانش را در آن               
حتی در خيـال آرش هــمقلبها را به مهر و افتخار می آفرینـد در             سـرزمينی کـه 

 . نميگنجيد

شـما یــاری کنيـد و اگــر بــه دیـدن. سـفارت کانــادا در تهـران هـم         .هوا یاری نکرد  
 .  رفته اید برای من بنویسيدتيرگان

Sholeh.khalili@gmail.com 
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