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در فیلــم »گاو«)1348( 
ساخته داریوش مهرجویی، 
وقتــی اهالی روســتا در 
میدانگاهــی برای تصمیم 
درباره چگونگی خبر دادن به مش حســن درباره تلف شــدن 
گاو نازنین اش جمع  شــده اند، مش اسالم )کدخدای ده- علی 
نصیریان( به عنوان بزرگ ده در حال بررسی روش هایی است 
برای رودررویی با مش حسن. بزرگان ده همه هستند و هرکس در 
این باره اظهارنظری می کند. مش اسالم به دیواری تکیه داده که 

باالی آن یک پنجره خیلی کوچک است. همین که مش اسالم و 
دیگران در یک روش به اتفاق نظر می رسند، مرد روستایی سرش 

را از این پنجره کوچک بیرون می آورد و با تعجب می پرسد:
- مش اسالم خبریه؟

کدخدا هر بار توضیحاتی به مرد می دهــد و مرد بی توجه به 
حرف های مش اسالم، سرش را از پنجره به داخل می برد و بعد از 

مدتی دوباره سرش را بیرون می آورد و دوباره می پرسد:
- مش اسالم خبریه؟

در این تکــرار و توضیحــات بی حوصله کدخــدا که هربار 

بی حوصله تر و عصبی تر می شود، متوجه می شویم که مرد در 
 بی خبری مفرط و بی حالی عمیقی قرار دارد. نه عالقه ای دارد 
که به توضیحات کدخدا گوش بدهد و نــه حوصله  که  از خانه 
بیرون بیاید و بفهمد که موضوع از چه قرار است. این بی حالی 
و  بی انگیزگی آن مرد که غیرسرش چیز دیگری از او نمی بینیم، 
با رفتاری که از خود بروز می دهد، به روشنی تصویر کاملی از 
ولنگاری ایرانی- روســتایی می دهد که هیچ تمایلی به تغییر 
ندارد؛ خصلتی که در چهره تهران امــروز هم می توان آن را 

پیدا کرد.

مش اسالم خبریه؟
نگاهی فرهنگی به ساختار محله ده ونک در تهران 
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چرخه های کوچک و تک فیلم ها دهه 60
فریب خوردگان و رها شدگان 

علمی- تخیلی 
از فیلم هایی که الگو های خود را از ژانری کم طرفدار در سینمای 
ایران گرفته و تداومی نیز در سینمای ایران نداشته، می توان به 
فیلم آقای هیروگلیف)غالمعلی عرفان/ 1359( اشاره کرد. یک 
اثر علمی- تخیلی با زمینه های سیاســی چپ. اثری غریب برای 
سینمای ایران که نمونه مشابه آن هرگز ساخته نشد. ژانر علمی- 
تخیلی و الگوهای روایی آن هرگز در سینمای ایران با اقبال عمومی 

روبه رو نشده. این فیلم به نمایش هم درنیامد.

تریلر های محیط کارگری 
در ســال 1360دو فیلم با موضــوع زندگی کارگــر و طبقات 
کارگر ساخته شــد: رسول پسر ابوالقاســم)داریوش فرهنگ( و 
1936)محمد بزرگ نیا(. هر دو فیلم به شرایط زندگی کارگران 
می پردازند. فیلم فرهنگ به شرایط اقتصادی و معیشت سخت 
کارگردان کوره های آجرپزی و فیلم بزرگ نیا به حضور یک کارگر 
کارخانه جنرال موتورز در نخستین دوره انتخابات مجلس شورای 
اسالمی. هر دو فیلم از پیشاهنگان سینمای مستند نمای ایرانی 
هستند که در دهه های بعد الگو ها و قرارداد های خود را به وجود 

آوردند. این دو اثر هرگز نمایش عمومی نداشتند.

تریلر های انتقامی 
فیلم هایي که در آن یک فرد آسیب دیده از فرد، جامعه یا شرایط 
دست به انتقام گرفتن از بانیان این خسارت می کند. این الگو در 
دهه 60دستمایه فیلم هایی چون مشت)سیامک اطلسی/ 1363( 
و شب حادثه)سیروس الوند/ 1367( شــد. تریلر هایی که در آن 
انتقام موضوع اصلی هیجان است. در مشت، قهرمان آسیب دیده، 
می خواهد حیثیت خود در محیط کاری را احیا کند و در شــب 
حادثه مردی با اهمال باعث مرگ فرزند کســی می شود و زمان 
مکافاتش می رسد. مشــت اکران موفقی داشت. اما شب حادثه 
فیلم موفقی نبود. تصویرآخر)مهدی صباغ زاده/ 1365( یک تریلر 

پزشکی در زمینه ای مشابه نمونه ناموفقی از این نوع تریلرهابود.

تریلرهای ورزشی 
2فیلــم در دهه 60به طور مشــخص درباره قهرمانان ورزشــی 
هســتند. هر دو فیلم با کمک دولتی ساخته شــدند و هر دو را 
2کارگــردان و فیلمنامه نویس پرکار این دهه ســاخته اند. خط 
پایان)محمدعلی طالبــی/ 1365( با فروش نزدیک به 7میلیون 
تومان پروژه بسیار موفقی بود. اما فروش این فیلم هرگز منجر به 
ایجاد چرخه فیلم های ورزشی نشد. خط پایان داستان یک قهرمان 
دوچرخه ســواری را روایت می کرد. در سینمای ایران نسبت به 
ساخت فیلم های ورزشی همیشه یک نگرش منفی وجود دارد که 
فیلم ورزشی نمی فروشد. مثال های زیادی برای تأیید این حرف 
وجود دارد و مثال های کمی برای رد آن. فروش خط پایان، بیشتر 
یک اتفاق تلقی شد یا  یک زمینه برای ساخت فیلم های مشابه. 2 
سال بعد شکست تجاری صعود)فریدون جیرانی(، فیلمی درباره 
کوهنوردی، دلیل محکمی برای ادامــه ندادن چرخه فیلم های 

ورزشی در سینمای ایران شد.

تریلرهای مهاجرت و عبور از مرز 
در کنار چرخه فیلم های فرار ســاواکی ها از ایران، فیلم هایی هم 
ساخته شــدند که قهرمانان  یا مســئله قهرمانان مهاجرت و یا 
عبورغیرقانونی از مرز و ســفر به کشورهای همجوار بود. در سال 
1360، فیلم فرار )جمشید حیدری( با موفقیت به نمایش درآمد. 
فیلمبرداری در آلمان و نمایش زندگی محنت بار ایرانیان مقیم 
خارج از کشــور از دالیل اصلی موفقیت این فیلم بود. در ســال 
1366دو فیلم از دو کارگردان با ســابقه و جوان سینمای ایران 
درباره عبورغیرقانونی از دریای جنوب به نمایش درآمد. اقتباسی از 
داشتن و نداشتن اثر ارنست همینگوی از ناصر تقوایی و گمشدگان 
ساخته محمدعلی سجادی. فیلم اول تریلر- جنایی و فیلم دوم از 
میانه به یک اثر عرفانی درباره گمشدگی انسان در هستی تبدیل 
می شد. هر دو اثر در گیشه با سردی تماشاگران روبه رو شدند. یک 
سال بعد منوچهر مصیری با ساخت فیلم مکافات، الگوهای روایی 
داستان ناخدا خورشید را در بستری تجاری تر استفاده کرد و فروش 
کمتری نسبت به اصل خود داشت و برای همیشه پرونده این نوع 

تریلرها را  بست.

تریلر های جنایی 
در ســینمای محافظه کار ایران که فقر تولید همیشه، مهم ترین 
عامل برای جلو گیری از تنوع ژانری و سرکوب خالقیت های فردی 
در قالب الگو های روایی و اجرایی است، سینمای جنایی نسبت 
به ژانرهای کم توجه شده، بیشــتر مورد اقبال بوده. به جز نیمه 
اول دهه 40که جنایی سازی  در سینمای ایران، چرخه اول تولید 
بود و فیلم های ساموئل خاچیکیان بیشترین اقبال را داشتند. در 
دهه 60نیز  ماننده باقی دهه ها خبری از جنایی ســازی  متداوم 
نیست. بازجویی یک جنایت )محمدعلی ســجادی/ 1363( با 
فروش بیش از 2میلیون تومان در سال فروش های باالی 6میلیون 
برای شــروع چرخه جنایی جانی ندارد. در این دهه بیشــترین 
تریلرهای جنایی، فیلم هایی درباره قاچاق اشــیای عتیقه است. 
به جز یوزپلنگ )س. خاچیکیان/ 1365( که با تلفیق الگوی فرار 
ساواکی ها با تریلر جنایی در زمینه اشیای عتیقه به موفقیت نسبی 
می رسد، فیلم هایی چون گودال )محمد حســن زاده/ 1366(، 
سیمرغ )اکبر صادقی/ 1366(، محموله )سیروس الوند/ 1366( 
با شکست تجاری روبه رو شدند. تریلرجنایی جنگلبان )منوچهر 
حقانی پرست/ 1366( و تریلرسرقت شبح کژدم )کیانوش عیاری/ 
1366( هر دو با اینکه سعی می کنند، الگو های ژانری را تا حدود 
قابل توجهی بومی کنند، اما موفق نمی شوند که مردم را به سوی 

خود جلب کنند.

فیلم های ترسناک
نساختن فیلم ترسناک در ســینمای ایران، تا مرز یک تابو پیش 
رفته. فیلمســازان ایرانی از ســاخت این فیلم هــای پرطرفدار 
می ترسند. این ترس ریشــه در قابلیت های تعریف نشده شغل 
کارگردانی و تهیه کنندگی در سینمای بومی نشده ایران دارد. دهه 
60در زمینه تولید فیلم ترسناک دوران کیفی قابل مثالی است. 
فیلم های طلسم )داریوش فرهنگ/ 1366(، باد سرخ )جمشید 
ملک پور/ 1366( و شب بیست ونهم)حمید رخشانی/ 1369( تنها 
نمونه های ترسناک این دوره هستند. طلسم و شب بیست ونهم 
به عنوان دو اثر گوتیک و شوک آور از سینمای ترسناک آثاری قابل 
تامل هستند. هر دو در بومی کردن داستان خود در زمینه تاریخ و 
خرافات موفق می شوند. اقبال عمومی از این دو اثر هم به این دلیل 
است. ترس از سینمای ترسناک در ســینمای ایران به رغم این 

نمونه های موفق همچنان ادامه دارد.

سال های بی قرار
کتاب»ســال های بی قرار« 
خاطرات جــواد منصوری از 
مبارزران انقالب اســالمی 
با تحقیق و تدوین محســن 
کاظمی از ســوی انتشارات 
سوره مهر انتشار یافته است. 
این کتاب در 10فصل تدوین 
و منتشر شده و فصل نخست 

با عنوان 55نفر به موضوع دستگیری منصوری به دلیل 
عضویت در حزب ملل اسالمی و چگونگی فعالیت این 
حزب می پردازد. فصل دوم با عنوان پشت پنجره به 
موضوع نوجوانی و کودکی منصوری و آشــنایی وی 
با قیام 15خرداد اشــاره دارد. ســومین فصل از این 
کتاب با عنوان تالشــی تازه هم به طور مشخص به 
بررسی زندگی مرحوم شالچیالر و آشنایی منصوری با 
حزب اهلل پرداخته است. فعالیت های سیاسی فرهنگی 
راوی هم در فصل چهارم با عنــوان دویدن بی امان 
گنجانده شده است. دستگیری منصوری برای دومین 
بار و زندانی شدن در زندان قزل قلعه و اوین هم موضوع 
پنجمین و ششــمین فصل کتاب با نــام زخم های 
گرم و پشت دیوارهای بلند اســت. این دو فصل در 
ادامه با بررسی وضعیت سازمان مجاهدین خلق در 
زندان های پهلوی در فصل هفتم تکمیل می شــود. 
منصوری خاطراتــش از دوران تبعید را هم در فصل 
هشتم از کتاب با نام تبعید مرور کرده و در فصل نهم به 
مرور حوادث سال پایانی حکومت پهلوی اشاره کرده 
است. فصل پایانی کتاب مجموعه ای از اسناد و تصاویر 

مرتبط با بازداشت منصوری است.

سه انقالب در داستان بلند و رمان
کتاب »سه انقالب در داستان 
بلند و رمان« نقد و بررســی 
تفصیلی 35داســتان بلند و 
رمــان درباره انقــالب کبیر 
فرانسه، انقالب اکتبر روسیه 
و انقالب اسالمی ایران است 
که به قلم محمدرضا سرشار، 
نویسنده و منتقد ادبی در نشر 
معارف به چاپ رسیده است. 
محمدرضا سرشــار در این 

اثر به بررسی تعدادی داســتان و رمان معروف پرداخته 
و از نظر موضوعی، مهم ترین مقوله مطرح این 40 ســال 
در عرصه داستان بلند و رمان، یعنی خود انقالب را محور 
کار خود قرار داده اســت. گونه ادبی رمان و داســتان از 
تحوالت فکری، اقتصادی، سیاســی و اجتماعی جوامع 
مرتبط با پدیدآورندگان خود تأثیر می پذیرفته و متقاباًل 
بر آنها اثر می گذاشــته اســت. از اواخر قــرن هجدهم و 
اوایل قرن نوزدهم میالدی، در غرب و از مشــروطیت به 
بعد در ایران، قالب های رمان و داســـتان بلند، به واسطه 
ظرفیت های به مراتب وسیع تر و عمیق تر خود، توانسته اند 
در زمینه نشان دادن زندگی واقعی فردی و اجتماعی مردم 
نقشی مهم تر از سایر آثار پیش از خود ایفا کنند. به ویژه 
به گونه ای که وقتی که صادقانــه و توأم با آگاهی صحیح، 
دقیق و همه جانبه به رشته تحریر درمی آمده اند، صرف نظر 
از جنبه های ادبی و هنری خود، به اســنادی معتبر برای 
جامعه شناســان، مردم شناســان و روانشناسان - خاصه 
دوران بعد - برای پژوهش هــای تخصصی در مورد تاریخ 
فکری، سیاســی، اجتماعی و حتی اقتصادی آن مردمان 

تبدیل می شده اند.

پاییز پنجاه سالگی
کتاب»پاییز پنجاه ســالگی« 
به قلم فاطمه بهبودی، روایت 
خاطرات مریم جمالی، همسر 
ســردار شــهید مدافع حرم، 
مـحـمـد جـــمالی است که 
از سوی انتشــارات خط مقدم 
چاپ و منتشــر شــده است. 
شــهید جمالی، از فرماندهان 
لشکر41 ثاراهلل و از همرزمان 
سردار سپهبد شهید حاج قاسم 

سلیمانی بوده که در 1342 در شــهربابک کرمان به دنیا آمد و 
در آبان92 در حومه دمشــق، به شهادت رســید. کتاب پاییز 
پنجاه سالگی با عنایت و پیگیری های شهید حاج قاسم سلیمانی 
تدوین و منتشــر شــد. درباره این کتاب، مرتضی سرهنگی، 
نویسنده و چهره سرشناس ادبیات مقاومت می گفت: حاج قاسم 
سلیمانی وعده داده بود در مراسم رونمایی آن شرکت کند. مریم 
جمالی در کتاب پاییز پنجاه سالگی به روایت خاطراتش از زمان 
خواستگاری و ازدواج با محمد جمالی )1365( تا عازم شدِن او 
به سوریه )1392( و شهادتش پرداخته است. در بخشی از کتاب 
پاییز پنجاه سالگی می خوانیم:»با اینکه عروسی گرفتیم، خانه 
نگرفتیم و زیر یک ســقف نرفتیم. از یک طرف، من می بایست 
به مدرسه می رفتم، و از طرفی، محمد می بایست راهی منطقه 
می شد. بابا، شب عروسی، به محمد گفت: مریم، تا امروز، دختر 
من بود؛ از امروز، عروس شماســت. دســتش رو توی دستت 
می ذارم؛ هر جا که دوست داری، می تونی با خودت ببری. هر جا 
بخوای ببریش، اختیاردارشی؛ اما دایی جان، به این هم فکر کن 
این دختر دو روز دیگه می ره مدرسه. ظهر، خسته برگرده، یکی 
باید باشه که ناهاری جلوش بذاره. شما هم که نیستی. یک دختر 

تک و تنها، توی خونه بمونه؟«

ادبیات داستانی

خاطره

زندگی نامه

نگاه

گرهی به نام تاریخ 
برای اینکه از گیجی مفرط بیرون بیاییم، بهتر است که سری به تاریخ بزنیم: نام ونک تشکیل شده از دو حرف 
»ون« نام نوعی درخت و حرف »ک « که به صورت صفت ظاهر می شود. ونک از آبادی های پهنه ری باستان است و 
به مناسبت های مختلف از آن در منابع تاریخی یادشده. این ده در دوره ناصرالدین شاه جزو آبادی های خالصه بود و 
میرزا یوسف مستوفی الممالک آن را از شاه خرید و با حفر چند رشته قنات ، در آبادی آن  کوشید. میرزا حسن خان 
مستوفی الممالک ، فرزند میرزا یوسف مستوفی الممالک و شکر خانم  )دختر رئیس یکی از قبایل کرد(، که یکی 
از اصیل ترین شخصیت های تاریخ سیاسی معاصر ایران است و مقام و لقب مستوفی الممالک بیش از یک قرن در 
خاندان او بوده است . مستوفی  در لغت به معنای حسابدار و دفتردار خزانه و در عرف حکومتی وزیر دارایی است . او 
در پنجم رمضان 1291ق ، در تهران متولد شد. از 5سالگی زیرنظر معلم سرخانه و زیرنظر محمودخان ملک الشعرا 
تحصیل کرد. مستوفی در سن 60سالگی درگذشت و جنازه وی در آرامگاه پدرش)خانقاه قلندرشاه ( در ونک به 
خاک سپرده شد. ونک از سده های گذشته تا 40-30 سال اخیر دوپاره بوده است . یک پاره ، ونک ارامنه نامیده 
می شد که بخش شرقی ونک را در بر می گرفت و قلعه ارامنه در مرکز آن بود و پیرامونش کشاورزی و باغداری 
رونق داشت . هنوز هم قلعه ارامنه و گورستان ارمنیان در همین بخش وجود دارد. گورستان کهنه ارمنیان اکنون 
به باشگاه آرارات پیوسته و متصل به بخش جنوبی آن است . پاره  دیگر ونک ، مستوفی نامیده می شد که بخش 

غربی ونک را در بر می گرفت که از آن ، ده کنونی ونک و اراضی کشاورزی و باغ ها باز مانده است .
اما تاریخ به تنهایی نمی تواند ما را از حیرت بیرون بیاورد. مگر بقیه تهران داستان های مشابه با این وضعیت ندارند، 
پس چرا در ساختار متغیر تهران که همه  چیز در آن به سرعت تغییر می کند، ده ونک مصون مانده است؟ اگر 
سری به بنگاه های معامالت  ملکی موجود در این منطقه بزنیم و از پشت  میز نشینان این بنگاه ها سؤال کنیم چرا 
ساخت وساز در این منطقه این قدر عقب مانده است، همه یک پاسخ دارند: امالک ده ونک وقفی و غیرقابل انتقال 

است. ده ونک به این دلیل دست نخورده باقی مانده که امکان دخل و تصرف در این امالک باید براساس اعالم مراکز 
تحت وقف امالک باشد و حاال به هر دلیلی این موقوفات تا کنون دست نخورده باقی مانده. بخش اعظمی از این 
موقوفات متعلق به بازماندگان خانواده مستوفی الممالک است و همین راه نفوذ برج سازان را که تا چند صد  متری 
ده ونک جلو  آمده اند، بسته است، وگرنه کیست که نداند: ده  ونک و امالکش جان می دهد برای بلند مرتبه سازی.

در حاشیه بزرگراه 
وقتی در بزرگراه چمران از جنوب به ســمت 
شمال حرکت می کنید، نرسیده به حوالی پل 
مدیریت، پیش از آنکه گنبد مســجد دانشگاه  
امام صادق)ع( نمودار شود و پیکان های خطی 
ســعادت آباد و ونک به چشــم بیایند، ردیف 
خانه هایی در راســت و چپ بزرگراه به چشم 
 می آیند که هیچ تناسبی با ساختمان های آن 
حوالی ندارند. ردیف خانه های یک طبقه ای که 
با بی ســلیقگی مفرط با آجر ساخته شده اند و 
البه الی درخت های کهنسال و جوان و نامنظم 
کنار بزرگراه خودنمایــی می کنند. آنتن های 
قد برافراشــته و دودی که از دود کش ها بیرون 
می زند، ما را به این تصور می رساند که در این 
خانه ها زندگی هست. از سمت راست بزرگراه 
از کنار چند مغازه راه به محله ای باز می شود که 
اگرچه به نسبت خانه های حوالی بزرگراه سر و 
شکل بهتری دارند، اما مستعمل و قدیمی اند. 
اغلب خانه ها با قدمتی بیش از 40یا 50ســال 
در کنار مغازه هــا و تعمیرگاه های   بی شــمار 
نشان می دهد که ســر و شکل  جایی که در آن 
هستیم شباهت فراوانی به یک ده دارد. اینجا 

ده ونک است.
ده ونک از جنوب به بزرگراه مالصدرا، از غرب به 
بزرگراه چمران، از شمال به بزرگراه سئول و از 
شرق به خیابان   شیراز شمالی محدود می شود. 
هر کدام از ایــن بزرگراه ها میــدان ونک را به 
شهرک هایی چون ســعادت آباد، شهرک غرب 
و شــهرک های غرب تهران متصــل می کنند؛ 
معابــری شــلوغ و پررفت وآمــد. در این میان 
خیابان های شــیراز و بزرگراه ســئول به لطف 
برج ها و ویالهای همجوارشان و مجتمع مدرن 
اما قدیمی پارک دوپرنس، همــه جلوه هایی از 
تهران مدرن به حســاب می آینــد. در دل این 
برج هــا و بزرگر اه ها، ده  ونک پا ســفت کرده و 
ایستاده تا ما یادمان نرود تهران مثل بار بعضي از 
میوه فروشي ها سواکردنی نیست. همه  چیز درهم 
است. حتی اگر دانشگاه و بزرگراه و نمونه های 
دیگر مظاهر دنیای مدرن بــه داخل این نمود 

نمونه  یک روستا رســوخ کرده باشند، ده ونک 
همانطور که از اسمش پیداست، ده یا بقایای یک 
ده است؛ با خانه های کوتاه، با یک  میدانگاهی، 
با یک قهوه خانه، با یــک امامزاده و چندین باغ 
پابرجاي میوه. مســئله چیست؟ یک روستای 
کالســیک در دل مجموعه ای از محالت مدرن 
یک کالنشــهر. میدانگاهی روســتا که بارانداز 
تاکسی های میدان ونک هســتند، تنها رابطه 
شهر و روستا را اعالم می کند. دیوارهای کاهگلی، 
نانوایی  های پی درپی و حضور دائم پیر مردهایی 
که زیر آفتاب، گوشــه دیوار لم داده و ســیگار 
می پیچند. اینجا تهران اســت؟ این چشمه ها 
و مظاهر قنوات، این کوچه باغ هــا و خانه های 
تیرپوش و درها و پنجره های چوبی و ایوان ها... 
و این همه شکل  و شمایل روستایی در کنار هم 
و در جوار مدرن تریــن برج ها و ویالهای تهران 
چه می کند؟ آیا دســت برج سازان و ویال سازان 
و مالکان به اینجا نرســیده است؟ آیا مهاجران 
روستایی که ســال ها پیش به تهران مهاجرت 
کرده اند و همه تهران را با ساختمان های  مدرن 
خود اشغال کرده اند، خواســته اند برای حفظ 
نوستالژی هم که شــده، این نقطه تهران را به 
 برج و ویال و آپارتمان و پاساژ تبدیل نکنند؟ این 

روستا در دل تهران چه می کند؟

روستای ایرانی در جوار سئول
ناخواسته ما با یک روستا طرفیم؛ روستایی که در 
دل مدرن ترین مناطق تهران با مناسبات الجرم 
روستایی ما را به خود فرا می خواند. این روستا در 
دل تهران بزرگ به شــکل ناخودآگاهی پاسخی 
است به نیاز تهرانیان که همیشه عقده و حسرت 
بازگشت به روســتا را دارند. همه ما که امروز در 
تهران زندگــی می کنیم، خلف زارعان ســلفی 
هستیم که در جاهایی شــبیه به همین ده ونک 
مشغول کشاورزی و باغداری و دامپروری بودند. 
دست زمانه و چرخش  روزگار ما را از روستاهایمان 
کوچاند به شهر ها، به جاهایی مثل حوالی همین 
ده  ونک و به کارهایی واداشت که ظاهر جا و مکان 
و شکل و قیافه مان عوض  بشــود، اما دلمان را که 
نتوانست عوض کند. همین که چشم مان به یک 
روســتا می افتد، دلمان لک می زند که پشــتی و 
مخده و قلیان و ســماور زغالی را بگذاریم وسط 
حیاط زیر درخت ون. جرعــه ای چای، لقمه ای 
گوشت کوبیده  با پیاز و پکی به قلیان که تنباکوی 
نیمکوب بــارش کرده ایم. صــدای آب بیاید و ما 
نگاهمان را بدوزیم به محصول درختان میوه و زیر 

لب زمزمه کنیم:
بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین

کین اشارات ز جهان گذران ما را بس
 در اعماق ما هنوز همان ولنگاری نفس می کشد 
که دوست دارد فقط در مواقع مقتضی آن هم برای 

خالی نبودن عریضه سر از پنجره بیرون بیاوریم و از 
کدخدا بپرسیم: مش اسالم خبریه؟

درحالی که ساکنان ده ونک دلشان برای زندگی 
در برج ها و آپارتمان ها لک زده، این روســتا برای 
ســاکنان محالت پیرامون توفیقی اجباری برای 
سرزدن به روســتا را فراهم کرده است. در دوره 
و  زمانه ای که برای تعییــن اصالت هر چیزی، آن 
را به یک روســتا نســبت می دهند، کم نیستند 
زنان و مردانی که با کفش ها و لباس های ورزشی 
مارک دار اصل خــود، صبح ها پــس از دویدن و 
نرمش برای کنترل کلسترول و قند خون و چربی 
سری به نانوایی های ده  ونک می زنند تا خود را از 
نان باگت یک شــب مانده رها کنند. کم نیستند 
کسانی که ماســت پرچرب و سیب درختی خود 
را از ده  ونــک تأمین  می کنند تا کنــار ژامبون و 
ســاالمی آن را مصرف کنند. امامــزاده حضرت 
 قاضی الصابر)ع( با دیوارهای کاهگلی خود و حرم 
دست نخورده اش، برای برخی یادآور امامزاده های 
روستاهای دور افتاده است با درخت های نظر کرده 
که حاجات زائران را بــا غریبی خود در دل تهران 
دورمانده از معنویت برآورده کند. هنوز می توان از 
میان ســر و صداهای تعمیرگاه های ماشین های 
مدرن خارجی که در ده ونــک فراوانند و در میان 
هیاهوی خانم های دانشجو که با تخته شاسی از 
میان ده  می گذرند، هر از چند گاهی صدای عوعو 
ســگ بی گله ای را شــنید که از دیدن غریبه ها 

عصبانی می شود.


