؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟
نوشتاری از کریم ا ...قائمی

اتوبيوگرافي  -كاريكريماتور

اشاره :نام کریم ا ...قائمی برای تمامی

اهل تاریخ ،فرهنگ و ادبیات گرگان
زمین آشناست ،او بیش از نیم قرن است

که با عشق در این عرصه تالش میکند
و امروزه هر چند دوران کهن سالی را
میگذراند اما بسیار پر انرژیتر از هر

جوانی مسیر خود را ادامه میدهد و

به عنوان گنجینهی ارزشمند این دیار
شناخته میشود .قائمی در کنار همه

کارها نیم نگاهی هم به طنز دارد ،در ادامه
نوشتاری به قلم ایشان را میخوانیم.
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 1ـ متولد  1318خورشــيدي ـ
باالجاده (سورمســرا) شهرستان
كردكوي
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اتوبيوگرافي

در تاريخ ششم تيرماه يك هزار و سيصد هجده خورشيدي ،چشم روزگار به جمالم روشن
شد .از آن زمان تا حال ،هنوز كه هنوز است ،زمان مرا به جلو ُهل ميدهد .در پايان هرسال ،با
يك سكندري روي دوش سال آينده ميافتم .هنوز بر مركب زمان سوارم و به اين زوديها،
نميخواهم از آن پياده شوم.
پاييزهاي زيادي ديدهام ،اما تا اميد در دلم ريشه دارد ،خزان عمر را از خودم فراري ميدهم.
از زماني كه با قلم آشنا شدم ،ترس از من فاصله گرفته است .وقتي قلم به دست ميگيرم،
اسلحه پا به فرار ميگذارد.
سد ديپلم رشتهي طبيعي را در شهريورماه يك هزار و سيصد و سي و نه با موفقيت شكستم و
براي فرار از سربازي ،به اماننامهي تربيت معلم يكساله متوسل شدم و سرانجام در پانزدهم
مهرماه يك هزار و سيصد و چهل ،به عقد رسميِ آموزش و پرورش و هشت سال بعد ،به
استخدام همسرم درآمدم.
آدم بسيار منصفي هستم ،چنانكه وصيت كردهام اموال مفقودم را بابت ماليات به دولت بدهند
و بقيه را به وارثان.
پدر ،مادر ،برادران و خواهرانم را دوست دارم ،چون توقع مادي از من ندارند .اميدوارم اين
خصلت نيك را فرزندانم نيز نسبت به من درنظر داشته باشند.
هروقت زبان سرخم گوشهنشين ميشود ،قلم جرئت پيدا ميكند كه مو دماغ اسلحه شود .در
اين سالها ،از بس نانم را اجر كردند ،حاال ميتوانم يك ساختمان چندطبقه بسازم و دشمنانم
را البهالي جرزهايش جا دهم.
چون پرندگان را دوست دارم ،از نمايشگاه قفس ديدن نميكنم و ميدانم كه تعداد پرندگان
آزاد ،خيلي بيشتر از قفسهاي دنياست.
اگر روزي بر خر مراد سوار شوم ،كرايهاَش را خواهم پرداخت تا بعد از مرگ ،بدهكار
اخالقيِ بازماندگانم نباشم.
هروقت چشمم به روشنفكران دستآموز ميافتد ،رويم را برميگردانم چون ميترسم
خردهشيشههاي ذاتشان ،نگاهم را جريحهدار كند.
نميخواهم مثل ميخ ،توسريخور باشم .هميشه زبان سرخم را با چاشنيِ طنز گالوانيزه ميكنم
تا كارساز باشد و زنگ هم نزند.
با آنكه اقتصاد نخواندهام ،ميدانم سنگي كه براي ديوار خانه الزم است ،براي س ِر همسايه
حرام است.
آدم بسيار دلرحمي هستم .وقتي س ِر پياز را ميبُرم ،گريهام ميگيرد .همه را به يك چشم نگاه
نميكنم چون اگر عمل درستي بود ،خداوند دوچشم براي ما نميآفريد.
موهاي پُرپُشتم سبب شده است ،شانههايي كه استفاده ميكنم ،به پيري نرسيده،
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دندانهايشان بريزد و بازنشسته شوند .گاهي چنان اَخم ميكنم كه براي بلند كردن
كمان ابرويم ،زور رستم الزم است.
شهرتم را بعد از مرگ ،براي فرزندانم به ارث ميگذارم ،بلكه بتوانند پاسخگوي اشتباهات
زندگيام باشند.

کریم اله قائمی*

كاريكريماتور

2

• با شكفتن گل ،ضبط صوتم صداي بلبل درميآورد.
• گربهزادهاي كه طرح دوستي با موشزادهاي ريخته بود ،به حبس ابد محكوم شد.
• مگس منزل پزشكان ،استرليزه شده است.
• اسلحهي پاسداران صلح ،گلولههاي دوستي پرتاب ميكند.
• به سگي كه پاي دزد را گاز گرفته بود ،يك هفته مرخصي دادند.
• از سنگي كه بر سر دشمنم خورده است ،در كلكسيون سنگها محافظت ميكنم.
• فرشتهاي كه رشوه گرفته بود ،در دادگاه اهريمن تبرئه شد.
• وقتي كبريت كشيدم ،آه از نهاد سيگار برآمد.
• انگشتان پايم ،از سوراخ جوراب بيرون آمدند تا مواظب اوضاع باشند.
• به خاطر آنكه كاسهكوزهها را به سرش نشكنند ،قب ً
ال آنها را شكست.
• براي آنكه جايم را ميان ديگران باز كنم ،رژيم گرفتم.
• به علت گراني مخارج زايشگاه ،پرندگان با يك اعتصاب جمعي ،تخمگذار شدند.
• اعتصاب موشها ،به نفع گونيهاست.
• موشي كه در نبود گربه ،رجزخواني ميكرد ،اسير تلهموش شد.
• پشهاي كه نيشش در پوست تنم فرو نميرفت ،تقاضاي بازنشستگي كرد.
• عدهاي با ذرهبينِ افراد متملق ،بزرگ مينمايند.
• به مرد دنياديده كرهي جغرافيايي هديه كردم.
• براي داشتن معدل خوب ،به دختر بازرس ،وعدهي ازدواج دادم.
• پدر ،براي ادب شدنم ،مرا به رشتهي ادبي فرستاد.
• غير از دندان طمع ،هيچ دندان سالمي نداشت.
• براي گل احساساتم ،يك حشرهكش تهيه كردم.
• به مرد كمحرف ،همسر پرحرف تجويز شد.
• اتوموبيلي كه كار نكند ،ارابه به آن فخر ميفروشد.
• چون قطب جنوب فقيرنشين بود ،به قطب شمال منتقل شدم.
• چون باالخانه را اجاره داده بود ،در طبقهي پايين دارالمجانين منزل كرد.
• براي كندن دندان طمع ،كاري از دندانپزشك ساخته نيست.
• در بهار،گلها رنگشان را به رخ هم ميكشند.

 2ـ از انجا كه نام نويســندهي
«كاريكلماتور»ها «كريم» اســت،
عنــوان كتــاب «كاريكريماتور»
انتخاب شد
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• در قفس شير ،پرواز مگس آزاد است.
• آنكه هم از توبره ميخورد و هم از آخور ،زودتر فربه ميشود.
• هيچ پرندهاي ،از نمايشگاه قفس ديدن نميكند.
• موشي كه به گربه اعتماد كند ،به مرگ زودرس ميميرد.
• از بس ريش گرو گذاشتم ،كوسه شدم.
• هروقت با آينه درددل ميكنم ،تصويرم ادا درميآورد.
• چون نامهي اعمالش سپيد بود ،به سياهچال محكوم شد.
• در شبي كه مويش را رنگ كرده بود ،خواب رنگي ديد.
• وقتي از كنار سطل زباله ميكذرم ،مگسها به احترامم بلند ميشوند.
• به علت سابقهي كار و ُحسن جمالُ ،كل َف ِ
ت خانه به خانم خانه ،ارتقاء گروه يافت.
• صابون در آب و انسان در خشكي كف ميكند.
• از يكچشمي پرسيدند :دنيا را چگونه ميبيني؟ گفت :نصفه.
• پردرآمدترين شغل ،آفتابهداريست.
• چون در روز تعطيل به دنيا آمده بود ،از گرفتن كار معاف شد.
• ماهيِ بچهزا ،احتياجي به ماما ندارد.
• در موقع سرشماري ،با تنه كاري ندارند.
• آدم شهرتطلب ،روي ديوارهاي جهنم هم يادگاري مينويسد.
• گربهي پرسر و صدا ،شكارچي خوبي نيست.
• دكتر آزمايشگاه ،در اثر حملهي ميكروبها درگذشت.
• قورباغهي بيسر و صدا ،عمر طوالنيتري دارد.
• خانهاي كه در آن دختر دمبخت باشد ،كوچهاَش پررفت و آمد ميشود.
• ژاندارم پرتوقع ،براي مرغ و جوجهها هم قانون وضع ميكند.
• قاتلي كه برگ ماموريتش را نشان داده بود ،تبرئه شد.
• راديو ،دهنلقترين جعبه.
•  ...و خداوند دست را آفريد تا انسان بتواند جاي نيش پشهها را بخاراند.
• من ،سهكيلو .شما را نميدانم.
• هروقت كفشم پاره شود ،به كفشدوزك مراجعه ميكنم.
• اتوموبيلها نشسته راه ميروند.
• رودخانههاي خوابآلود ،به مرداب ميريزند.
ِ
سرازيري قبر روشن نگه ميدارم ،تا زمين نخورم.
• چراغ ايمانم را در
• تيرمژگانش ،سنگ را سوراخ ميكند.
• وقتي به رودخانه فكر ميكنم ،قايق را از ياد نميبرم.
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• قد سروش را با نوشابه آبياري ميكند.
سرازيري عمر ،دستانداز بيشتري دارد.
ِ
•
• درختهاي عمودي ،سايههاي افقي دارند.
• براي تقسيم هر عدد به  ،2يك چشمم را ميبندم.
• جوي خشك ،در خاكروبه دفن شد.
• بين خواب و بيداري ،يك پلك فاصله است.
• خياط بيحوصله ،كت و شلوار دوخته ميخرد.
• جاده ،بيماشين منقبض ميشود.
• جادهي بيعابر ،خوابش سنگين است.
• زيرسيگاري ،خاكسترنشين است.
• به آهن خونم ،ضدزنگ زدم.
• س ِر بيمو ،منت شانه نميكشد.
• تا دستمال به دست نگيرم ،اشكم نميريزد.
• تخممرغها موقع آبپز شدن ،به هم تنه ميزنند.
• طبقهي تحتانيِ ابرها زنگ زده است .به همين دليل چكه ميكند.
• كاغذ ديواري ،پانسمان زخمهاي ديوار است.
• آنتن تلويزيون ،با باد به تصوير پشت ميكند.
• از ابر سياه ،برف سفيد ميبارد.
• نگاهم از چينهاي پيراهن گلدارش ،پلهپله باال ميرود.
• اگر تاريكي نبود ،چراغ اختراع نميشد.
• در موقع نشستن ،سايهام را زير گرفتم.
• هروقت به سوراخ موش فكر ميكنم ،گربهها مواظبم هستند.
• براي اين انتخاب نشدم كه قب ً
ال انتصابم نكرده بودند.
• همينكه كفگير به ته ديك ميخورد ،حاشيهنشينها پراكنده ميشوند.
• داشتن يك پاي سالم ،بهتر از داشتن دوپاي شكسته است.
• در تشييع درخت بريده شده ،تبر اولين شركت كننده است.
• فرشته هم اگر سر از مرداب درآورد ،بوي لجن ميدهد.
• گربهاي كه در حوض خالي خوابيده باشد ،خواب ماهي ميبيند.
• الاليي خواندن پشه ،به نيش زدنش نميارزد.
• وقتي به قطب رسيدم ،دندانهايم كف زدند.
• ستارگان دور ماه ،مرا به ياد كاسهليسان انداخت.
• تا دكتر خواست رشتهي عمرم را قيچي كند ،با مخالفت عزراييل مواجه شد.
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• به عقيدهي تفنگ ،يك چشم شكارچي زياديست.
• از بس خانهبهدوشي كردم ،شانههايم زخم برداشت.
• زنبورعسلي كه روي گل مصنوعي نشست ،از كندو اخراج شد.
• با هفتتير مصنوعي ،به يك دعواي حقيقي پايان دادم.
• به علت نافرمانيِ پدرم ،او را از ارث محروم كردم.
• مرغي كه به خروس خانه خيانت كرده بود ،تخمش توزرد درآمد.
• بلبل قفس ،به صداي بلبليِ صبط صوتم حسد ميورزد.
• قايق كاغذي ،مگسهاي توريست جمع ميكند.
• گربهي پير ،در تعقيب بچهموشهاي كمتجربه است.
• بعضيها اول سرمايهدار ميشوند ،بعد شرافتمند.
• سكوت بعضيها ،بابت حقالسكوتيست كه گرفتهاند.
• بهترين نويسندگان مانند خوشتغمهترين پرندگان ،اسير قفساَند.
• ميلههاي قفسي كه در آن زندگي ميكنيم ،نامرييست.
• وقتي زمين ميخورم ،ديگر اشتهايي به غذا ندارم.
• كورها ،چشم ديدن كسي را ندارند.
• هيچپرندهاي از نمايشگاه قفس ديدن نميكند.
• گربهي زمينگير ،انگشتنماي موشهاست.
• چون سيگارهاي مختلف ميكشد ،ريههايش ،كلكسيون دود شده است.
• زماني كه به موشها فكر ميكنم ،گربهها از سر و رويم باال ميروند.
زيادي حشرات ،سوسك به نمايندگيِ شاخداران انتخاب شد.
ِ
• به علت
• ناسزايي را كه بياجازه داخل گوشم شده بود ،با چوبكبريت بيرون كشيدم.
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