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اعظم مهدوی
در سال 1360 متولد شد. او دانش آموخته ی رشته ی گرافیک 
است. غول دوست داشتنی مامان اولین کتاب او برای نوجوانان 
بود که در سـال 1391 توسـط نشـر نزهت منتشـر شد و بعد 
از آن کتاب هـای دیگـری بـا همکاری انتشـارات افـق،  چکه و 
حـوض نقـره بـه چـاپ رسـاند که پشـِت پشـِت گردنـم النه 
کـرده ای، گلچه وقتی بـاد در چارقدش می پیچید و مامان ببر 
نبود، شـاید پیازچه، شـاید روبان چاقو، شـاید... از آن جمله اند.

تصویرگـری و ترجمه ی کتـاب  برای کـودکان و نوجوانان از 
فعالیت هـای دیگر اوسـت. 

ایـن داسـتان با عنـوان علی بونه گیر در کتاب داسـتان های 
امثـال از ا. امینـی روایـت شـده و بعـد از آن احمد شـاملو 
در کتـاب کوچـه آن را بـه شـیوایی نقـل کـرده و کـم و 
کاستی هایش را برطرف کرده است. شاملو در بخش پایانی 
داسـتان از روایت امینی سـود جسـته، اما معتقد اسـت که 

بخـش آغازیـن و میانی نسـخه ی امینی ناقص اسـت.
روایت حاضر برداشـتی آزاد و تالشـی برای جان بخشـی به 

شـخصیت های دلنشـین این داستان است.
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صفـورا دیـالق و بی قـواره بـود بـا شـانه هایي پـت 
و پهـن و دسـتاني بـزرگ مثـل دو طاقـار کـه از 
دو طـرف تنش آویـزان بودند. صورتـش ُگرگرفته، 
دهانش گشـاد و بیني اش اسـتخواني کشـیده بود. 
یـک خـال بـزرگ گوشـتي گوشـه ي چـپ لـب 
پایینـش داشـت. حـرف کـه مـي زد گاهي چشـم 
راسـتش مي پریـد. زبانـش مثل نیش عقـرب بود، 

بلکـه هـم بدتـر، مثـل اَره تیـز و تنـد و برنده.
براي همین در و همسایه و فامیل و آشنا صفورا اَره 
صدایـش مي زدند. اول بـار آقـا دده ي خدا بیامرزش 
ایـن اسـم را رویـش گذاشـت. مي گفـت: »معلـوم 

نیسـت به کـي رفته!« 
ننـه اش مي گفت: »گمونم سـر زاي ایـن صفورا، از 

مـا بهترونـي چیزي باال سـرم اومده!«
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مي شـد. اَره  مي خـورد  توقـي  بـه  تقـي  صفـورا 
هـم  بـه  را  همه چیـز  بزرگـش  دسـت هاي  بـا 
مي کوبیـد، بـا زبـان تند و تیـزش جان همـه را به 
لـب مي رسـاند و همـه را به جان هـم مي انداخت. 
دختـر بـزرگ و بالغـي هم که شـد، کسـي به زني 
نمي بـردش. اگـر هم یـک روزي خالـه خانباجي ها 
بـه گوش مـرد زن مرده، یـا عزب اوغلي پیرپسـري 
مي  خواندنـد کـه بـرود و صفـورا را به زنـي بگیرد، 
احتمـاالً طـرف یـاد جیـغ  و  ویغ هـاي او مي افتـاد 
کـه هفـت کوچـه این ورتـر و هفت  کوچـه آن ورتر 
را پـر مي کـرد. بعـد صفـورا می آمـد بـه خیالـش 
کـه نیمه شـب بـا چشـم هاي ورقلمبیـده ي سـرخ 
بـاالي سـرش ایسـتاده و هـوار مي کشـد، همیـن 
هـم می شـد کـه طـرف اسـتغفرالهي مي گفـت و 

صفـورا کـه بمانـد، بـه کل از فکر زن و عروسـی و 
دامبـول و دیمبـول بیـرون مي آمـد. 

بـا همـه ي این ها صفورا آني داشـت کـه هیچ کس 
نداشـت. مـال خـودش بود. آنـي که در گیـر و دار 
خواسـتني  را  او  کشـیدن ها  جیـغ  و  بزن بزن هـا 
تـِه  مي گرفـت،  ُگـر  بیشـتر  صورتـش  می کـرد. 
چشـم هایش نـوري سوسـو مـي زد و نگاهـش را 
تـب دار و بي قـرار مي کـرد. آخر صفورا عاشـق بود. 
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عاشقيت در پشت بام

اولین بار که صفورا خاطرخواه غالم شد، چهارده ساله 
بود. آن موقع ها صفـورا هنوز اَره ي اَره نبود. زبانش 
نـه به تنـد و تیزي اَره بود و نه به نتراشـیدگي آن. 

غـالم هم هنوز غالم بهونـه نبود! غالم بود.
و  پشـت بام  نـوك  بـود  رسـیده  آفتـاب  آن روز 
شـب پره ها و پشـه وزوزها َکم َکمـک آمـدن غروب 
را خبـر مي دادنـد، یک غروب خنـک پاییز. صفورا 
روي پشـت بام خانه شـان، کنـار خمره هـاي خالی 
ننـه  اش کـه بغـل بـه بغـل تکیـه داده بودنـد بـه 
دیـوار بادگیر، چمبـک زده بود و از سـوراخی الي 
خمره هـا، کوچه و قهوه خانه ي روبه روي خانه شـان 

را دزدکـي دیـد می زد.

ایـن کار هر روز صفورا بـود. بعد از ظهرها با آبجي  و 
دخترخاله هایـش مي آمدند روی پشـت بام، پشـت 
خمره هـا و بادگیرهـا، یک قـل  دو قـل بـازي کنند. 
صفـورا همـان اول هاي بـازي هربار به بهانـه اي اَره 
مي شـد. یـک روز بـه یکي شـان مي گفـت: »تـو 

چرا سـنگ کـه می انداختـی خندیدي؟« 
یـا بـه دیگـری می گفـت: »نوبت من که شـد، چرا 
دمـاغ بي صاحابـت را خارانـدي؟ خواسـتي حواس 

مرا پـرت کني.«
بعد پره هاي بیني اش را مثل گوسـاله ي ماده اي که 
یونجـه به اش نرسـیده باد مي کرد، صـورت یکي را 
چنگ مي زد، گیس دیگري را مشت مشت می کند، 
تـف مي انداخـت و آخر سـر هـم با همه شـان قهر 
مي کـرد و از پشـت خمره هـا مي نشسـت به سـیر 
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