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بابا عاشــق بود ،من عاشقی را از او یاد گرفتم.
وقتی چشــم باز کردم و خودم را شــناختم متوجه
این قضیه شدم.
بابا مثل همه باباها بود ،ولی پای عشــقش که
به میان میآمد ،دیگر چیــزی نمیفهمید .حرف
کســی را خانه نمیبرد .تحمــل این وضع اولها
برای ننهام مشــکل بود .جوش میزد ،خودش را
میخورد .گاهــی داد و بیداد میکــرد .ولی بابام
ترجیح میداد سکوت کند.
بعدها وقتی ننه دید چارهای ندارد ،او را به حال
خود گذاشت ،بابا ماند و عشقش.
یک روز شــنیدم که ننه گفت :مــرد ،برای تو
زشته ،سن و سالی را پشــت سر گذاشتهای ،جلو
مردم خوبیت نداره ،جوانــی ،گفتند ،پیری گفتند،
باید قبول کنی کــه بعضی کارها زیبنده پیرمردها
نیست!
بابــا جوابی نــداد ،باز هم ســکوت کرد .همه
میدانســتیم سکوت بابا نشــانه رضایتش نیست.
آن وقت ننه با حسرت گفت :کاشکی برمیگشت
جوابم را میداد ،انــگار نه انگار که من هم آدمم.
من مــردی به ایــن یکدندگی تو تمــام زندگیم
ندیدهام! مردهای مردم اگر خاطرخواه میشــوند،
میروند اقل کم خاطرخواه بنده خدایی میشــوند.
مرد من هم رفته مث ً
ال عاشق شده!
اینجا بود که بابا سکوتش را شکست .لحظاتی
ناباورانه ننه را نگاه کرد و گفت :دوســت داشــتی
خاطرخواه زنی میشدم؟
یک مرتبه ننه مثل ببر مادهای غرید :آن وقت
با همین انگشــتام هر دو چشمش را درمیآوردم
میگذاشتم کف دستش.
 پس زن ،برو خدا را شکر کن!عشــق بابا فوتبــال بــود .توی تمام شــهر
میشــناختندش .بیجهــت نبود که اســمش را
گذاشــته بودند «عمــو طرفدار» .کشــته و مرده
فوتبال بود .با دوستاش جایگاه مخصوص به خود
داشتند .اسمش را گذاشته بود «دولتسرا» .سرما
و گرما را تحمل میکردند ،ولی تغییر جا نمیدادند.
با رفقایش دور هم مینشستند و از اینجا و آنجا
صحبت میکردند و چشم به زمین داشتند .موضوع
صحبتشان همیشه فوتبال بود.
گاهی من هم بــا او میرفتم ،با احترام جلوش
بلند میشدند.
 عمو بفرما؟ قربــون محبتتون .باید بروم تو دولتســرا،اهل بیت چشم به راه هستند.
دور هم که مینشستند ،بازی که شروع میشد،
همه چیز را فراموش میکردنــد .بابا طرفدار تیم
«ژیان» بود ،تیمی قدیمی که هواخواهان بســیار
داشت.

را برای همیشه فراموش کنی!
آن وقــت ســر از پنجره بیرون کــرد و گفت:
نیرومند ،بیا کف پاهاش را بگیر!
نیرومند فراش مدرســه بود .هیکلی درشت و
ورزیده داشت .اهل ورزش باستانی بود .صبحهای
زود در حیاط مدرســه میل میگرفت .یک مرتبه
پشــت کتم را گرفت و از جا بلنــد کرد .توی هوا
داشــتم دســت و پا میزدم ،فریاد کردم :آ ،اجازه
بدهید توضیح بدهم!
ولی کســی حرفهایم را نشــنید .یا شنیدند و
به روی خــود نیاوردند .تا آمدم بــه خود بجنبم،
چوبهــای مدیر را کف پاهایــم دیدم .هر چوبی
که بــه کف پاهایــم میخورد ،تــا مدتی جایش
میســوخت .مثل اینکه از جایشــان آتش بیرون
میزد.
 توی مدرسه من ،خاطرخواهی جایی نداره!اشکم درآمد .فریاد کردم ،مدرسه را روی سرم
گذاشتم ،کولی بازیای درآوردم که بیا و ببین!
 نیرومند ،بیعرضه ،دهنش را ببند؟ســرانجام آقــای «ناظمــی» آموزگارمان که
گوشهای ساکت ایستاده بود ،جلو آمد و چوب را از
دست مدیر گرفت.
 خوب ،حاال بنال ببینم چی میگی؟به هق هق افتاده بودم .کف پایم میســوخت.
نمیتوانستم کفشهایم را بپوشم .پاهایم ورم کرده
بود.
 آ ...آ ...گفتیم بابامون عاشقه ...خود...مون همعاشقیم ،ولی شما نپرسیدید عاشق چی هستیم؟
 خوب عاشق چی هستید؟ آ ...عاشق فوتبالیم.یک مرتبه شــلیک خنده از همه جا بلند شــد.
مدیــر هم زد زیر خنده گفــت :نکنه تو بچه عمو
طرفداری؟
 آ ...بله .بچه خودشیم.خشم از چهره مدیر گریخت.
 پسر میخواســتی همان اول بگی ،من عموطرفدار را میشناســم .مگر کسی هست که اهل
ورزش باشــد و عمــو را نشناســد؟ حرفهایش
تســکینم داد .غرور هیچ جا نبــودهای را در تمام
وجودم حس کردم .درد پایم یک مرتبه خوب شد.
شب که ماجرا را برای بابام تعریف کردم ،او هم زد
زیر خنده .گفت :پسر این اول عشقه.
ننهام گفت :بمیرم برای بچهام .الهی دســتش
بشکنه!
هر وقت که همراه بابا به دیدن بازی نمیرفتم،
موقع برگشــتن از چهرهاش و چیــزی که همراه
داشت میفهمیدم که تیم ژیان چه کرده است:
اگر میخندید و پاکتی شیرینی در دست داشت،
تیم ژیان برده بود.
اگــر پاکتی میوه در دســت داشــت تیم ژیان
مساوی کرده بود.
اگر دســتهایش خالی بود و قیافهاش تلخ بود،
تیم ژیان باخته بود.
ننــه که اینطــور میدید ،میگفــت :خدا کنه
همیشه تیم ژیان ببره تا ما هم به نوایی برسیم.

پای عشــق بابا به مدرســه هم باز شد .تازه به
آن مدرسه رفته بودم .کالس اول راهنمایی بودم.
روزی آقای مدیر سر کالس آمد .به هر کدام از
شاگردان پاکتی داد و گفت:
 پاکت را میبرید و میدهید دســت پدرتان.پنجشنبه همین هفته انجمن اولیاء و مربیان داریم.
باید اولیاء بدون اســتثناء در جلســه شرکت کنند.
دست بلند کردم و گفتم :آ ،بابای ما نمیاد.
 چرا؟ آ ،گرفتاری داره. ولی باید بیاد. ما میدونیم ،نمیاد. آخر ،چرا؟ آ ،بابای ما عاشقه. چی چیه؟ گفتیم ،آ ،عاشقه. پسر ،میفهمی چی میگی؟ بله ،آ ،میفهمیم ،تازه ما هم عاشقیم.یک مرتبه مدیر فریاد کشید :خوشم باشه! حاال
چنان عاشقی رو نشونت بدهم که عشق و عاشقی

در کوچهمــان ،اولین نفری کــه ویدیو خرید،
ما بودیم .یک شــب بابا از ســر کار که برگشت،
خوشحال گفت :این هم ویدیویی که میخواستید؟
راستش تا آن روز نه من ،نه خواهرم مریم ،و نه
ننه از او چنین تقاضایی نکرده بودیم.
کارتن را باز کرد .جعبه سیاه رنگی از آن بیرون
آورد .بوی نویی میداد .بستهای را هم باز کرد که
تعدادی فیلم در آن بود.
ننه گفت :فیلمها ایرانیه یا خارجی؟
بابا گفت :مگر فرقی میکنه؟
 خب ،معلومه.پشــت فیلمها را خواندم ،فوتبال جام جهانی،
فوتبال باشــگاههای اروپا .جام باشگاههای ایتالیا،

َجل جاللــه – قصهی نــان و پیاز و
پســر – احمدیا نشسه – تا شب نروی
روز به جایی نرســی – تا غم نخوری به
غمگساری نرســی – تا سر ندهی زیر
اَرنگ – آیا به ســر زلف نگاری برســی
یا نرســی – عجب رســمی است رسم
آدمیزاد – غریب افتادگان را کی کند یاد؟
غریب افتــادگان را مرده خوانند – پیام
مرده را کی میبرد باد؟
در زمانهای نه چندان قدیم در میان مردمان
شهر ما ،دخترعمو و پسرعمویی زندگی میکردند
که از کودکی نافشان را برای یکدیگر بریده بودند
و باور داشــتند که عقد دخترعمو و پســرعمو در
آسمانها بسته شده است)1(.
نام دختر نسابتول و نام پسر سیفاهلل بود ،ولی
مردم آنها را ن ِسو  NESUو سِ یفو SEYFU
صدا میکردند.
این دو ســخت همدیگر را دوست میداشتند
و خاطر هم را میخواســتند و گاهگاهی یواشکی
برای هم نامه مینوشتند:
نویسم نامهای از برگ گندم
برای سرور گردن بلندم
بگو دلبر سالمت میرسونه
جفای خود خورم یا حرف مردم
سیفو هم در جواب مینوشت:
نوشتم نامهای از دونه ُجو
من از عشق نسائی میکنم تُو
سالم من به مش تاجی رسونین
به پهلوی چپش من میکنم خُ و()2

آنهــا مشــتاقانه منتظر بودند کــه روزی کنار
هم ســر ســفره عقد بنشــینند .تا اینکه روزی
رفت و روزی آمد – خانواده «ســیفو» به جهت
خواســتگاری به خانه «ن ِسو» رفتند .نمیدانم چرا
علم مخالفت برداشته شد .تا اینکه خبر به لیلی و
مجنون قصه ما رسید ،ناراحت شده و میخواستند
از غصه دق کنند.
اما یــک مرتبه اوضاع برگشــت و دو خانواده
راضی به این وصلت شدند .به قول قدیمیها که
حرفهایشان بیحکمت نیســت ،شاید پای دعا
در کار بود ،که زبان بدگوها را بســت و آقا میر که
به او «آمیر» میگفتند ،آنها را برای هم عقد کرد.
همه خوشحال بودند ولی خوشحالی هیچکس به
اندازه خوشحالی «سیفو و ن ِسو» نمیرسید.
زنــان قــوم و خویــش و در و همســایه کل
میکشیدند؛ دایره میزدند و میخواندند:
امروز همهی کارا تمومه
بَعلهی «بله» نسا تو آسمونه
امروز ،روز خوش ،خوشون ماس
چارقدش سفید ،چیشاش سیاس()3
در شــهر ما رسم بود که عروس و داماد تا روز
«رو وا ُکنو»( )4اجازه دیدن یکدیگر را نداشــتند،
تنها گاهی برای هم نامه مینوشتند.
ای نامه که میروی به سویش
از جانب من ببوس رویش
پسرعمو گل راجونهی من
بکن کفش و بیا در خونهی من
بکن کفش و بیا در روی قالی
بده دستمال دستت یادگاری
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مرد تنها

فوتبال المپیک و فرار به سوی پیروزی...
گفتم :ننه ،همهش فیلم فوتباله.
ننه گفت :به ،خوشم باشه! همین فیلمها را توی
این خونه کم داشــتیم .کی گفت پول بیزبان را
بدی ویدیو بخری؟
حاال هم که خریدی ،میخواســتی فیلمهایی
بگیری که دلمون باز شه.
بابا چیــزی نگفت ،باز هم به ســکوت ،حربه
همیشگیش متوسل شد.
گرچه ننــه اظهار نمیکرد ،ولــی او هم بازی
فوتبال را دوست میداشت .این را از اظهارنظرش
فهمیدم .یک روز اصغر ،پســر خالهام به دیدنمان
آمد .پرسید :هفته گذشته نتیجه بازی تیم ژیان با
پیروزی چی شد؟
گفتم :مساوی شدند.
گفت :مساوی شدند؟
یک مرتبه ننه که ســر حوض ظرف میشست
گفت :پس توقع داشتی ببازند؟ تازه ژیان بدشانسی
هم آورد .چهار ،پنج شوتشان خورده به تیر دروازه.
خیال نکنی من دارم ازشان طرفداری میکنمها؟
این را که میگم ،تو روزنامهها هم نوشتهاند.
من و اصغر از اظهارنظر ننه تعجب کردیم.
گفتم :ننه ،پس تو هم ،ها؟
خندید و گفــت :پس چه خیــال کردی .مگر
میشه از قافله عقب افتاد؟
بابا دوچرخهســاز بود .دوچرخه هم میفروخت.
بــه در و دیوار مغازهاش عکس فوتبالیســتها را
چســبانده بود .وقتی بیکار میشد ،میرفت تو نخ
فوتبالیستها .گاهی باهاشون حرف میزد.
آن شب بابا وقتی از مغازه برگشت ،تو هم بود.
غمی در چهره داشــت .آرام آمد ،رفت گوشــهای
زانــوی غم به بغل گرفت و نشســت .این کارش
سابقه نداشت.
 چی شده مرد ،مگر کشتیت غرق شده؟بابا گفت :چیزی نیست!
ولی مگر ننه دست بردار بود .هی گفت و گفت.
سرانجام بابا به حرف آمد:
 میگــن ،محمد تیم ژیــان را ول کرده رفته.یکی نیســت به ایــن خوشغیرت بگــه گلی به
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ابوالقاسم فقیری

همان گوشــه جمالت .عزت و احترام نداشتی که
داشتی؟ باشگاه به اندازه تواناییش بهت نمیرسید
که میرسید .کی برداشت نوشت «غزال شیراز»؟
میگــن خریدنش ،پول بیشــتری بهــش دادند.
میخواهم بدانم همهی زندگی که پول نیســت،
هست؟
ننه گفت :جوانی با کسی بودی نمیکند ،دوران
«محمد» هم تموم میشه مثل بقیه.
 حــاال این محمد به کار ...بعضی از بازیکنانکه سرشــان به تنشــان میارزه ،هوایی شدهاند.
میخواهند بروند تهران .هوای تیم ملی را به ســر
دارند.
 خب ،مرد حسابی ،چرا نداشته باشند .جوانند،آرزو به دل دارند .بمانند اینجا که چی بشــه؟ تازه
این را بدون خودشون نروند میبرندشان .همه جا
باید خراب بشــه تا تهرون آباد شه .فوتبال مشتی
نمونه خرواره.
 این هم شد رسم روزگار .تف به این روزگار!بابا با ورزشــکاران مورد عالقهاش شــبها در
خواب حرف مــیزد .این عادتش شــده بود .بعد
خواهش میکرد برای یادگاری کنار هم عکســی
بیاندازند.
با همه خودمانی شــده بود .پله ،اوزه بیو ،بیکن
باور ،مارادونا و ...
بیشــتر با سیاهها میجوشــید .میگفت روزی
ورزشکاران سیاه ورزش دنیا را در دست میگیرند.
دیدیــد تیم کامرون تو جــام جهانی چه کرد ،گل
کاشتند .واهلل!
اظهارنظرهایش شنیدنی بود:
 ببین کاکو غالم ،این لینی که بســته بودیدرست نبود .تیمت آن تیم بُ ُبر سابق نیست.
خــط دفاعیت کندنــد ،کمکم دارند ســنگین
میشوند .باید بری تو خط جوانها.
شــنیده بودی یک تیم که دو تــا گل در خانه
حریف جلو اســت در دقایــق  89و  90دو تا گل
بخوره؟ ایــن کجای دنیا ســابقه دارد .دو تا گل،
دو دقیقه بارکاهلل کاکو!
حــاال دیگه عمــو نمیفهمــه؟ چــرا ما هم
چیزهایــی حالیمونه .این موها را که تو آســیاب
سفید نکردهایم .به قولی اگر نخوردیم نون گندم،
دیدیم دســت مردم .بیش از پنجاه ساله که دارم

قصهی سیفو و ِنسو روایت استهبان

خاک میدونهای این شــهر را میخورم .تو وقتی
تو میدون بازیگر خونه فوتبال میکردند یادته؟ نه،
یادت نیست.
بعــد زمین مرکز پیاده ،این هم یادت نیســت.
بعــدش اســتادیوم حافظیه ،حاال هم اســتادیوم
شــهدای ارتش .خیلی چیزها را با همین چشمهام
دیدم .حیف که حاال جای گفتنش نیست!
یک شــب دیدیم تو خــواب داره داد میزنه-.
همهمان بیدار شــدیم .طرف مقابلش علی پروین
بود .بعد از شکست تیم ملی از ژاپن -بابام سخت
پکر بود .بیشــتر تو خودش بود .به کســی حرف
نمیزد .توقع چنین باختی را نداشــت .همه چیز را
تمام شده میدانست.
 میدونم تو گرده .بازی برد و باخت داره ولیما تو ژاپن مفت باختیم .آدم دلش میسوزه .هر چه
رشته بودیم شد پنبه .روزهای بدی در پیش داریم.
میگید نه ،پس تماشا کنید.
دروغ میگم علــی آقا؟ اگــر دروغ میگم بزن
توی دهنم .چــرا موقعی بیدار شــدی که کار از
کار گذشــته بود .ســوت پایان بازی را که زدند،
دنیا را رو ســرم خراب کردند .علی آقا خیلی ساده
کوتاه آمدی .آنهایی را که آردشــون را بیختهاند و
آرد بیزشــان را آویــزان کردهاند ،بــا احترام کنار
بگــذار .بگــو حاال نوبــت جوانهاســت .به آنها
میدان بده .گوشه چشــمی به شهرستانها داشته
باش.
نه ،علی آقا ،اینطور به من نگاه نکن .به کاکات
میگــن عمو طرفدار .ما هم بلــه .من یکی تمام
جوانیم را به فوتبال بخشیدم .پشیمان هم نیستم.
خوب میدونــم فوتبال امــروز ،فوتبال قدیم
نیست بیداری ،علی آقا؟
ننــه گفــت :باید بیــدارش کنیم .میترســم
مرد حسابی کاری دست خودش بده .مگر آنها که
یکهو سکتهشان میزنه ،چطور سکته میکنند؟
بیدارش کردیم .با اکراه بیدار شد ،دستش روی
قلبش بود .آب خواســت .آبش دادیم .بعد دوباره
خوابید .ننه گفت :وقتی میگم عاشــقه ،میگویید
نه.
فردا گفتم :بابا ،دیشــب به علــی پروین چی
میگفتی؟
گفت :من؟
گفتم:کمکم داشتید دست به یخه میشدید.
گفت :یادم نیست .ولی من علی آقا را مثل همه
دوست میدارم .قدیمیها میگفتند گرز باید خورند
پهلوون باشه.
ولی علی آقا به این نکته نمیخواهد توجه کند.
دلم میخواهد تو هم مثل من ورزش و ورزشکارها
را دوست داشته باشی.
گفتم :خاطرجمع باش .دوست دارم ،بابا.
دستی به سرم کشید و گفت :خوشم آمد .شادم
کردی پسر ،تو بچهی خود خودمی.
از محبتش گرم شدم.
برای مریم خواهرم خواستگار پیدا شده بود .بابا
که شنید ،خوشحال شد.
گفت :مبارکه.
ننــه گفت :قراره پنجشــنبه همین هفته بیایند
خواستگاری.
بابا گفت :پســره ،اهل فوتبال موتبال هست یا
نه؟
ننه بیاختیــار خندهاش گرفت :مرد حســابی
نمیپرســه ،داماد چکاره است .وضعش چطوره .از
چه خانوادهایه .میپرسه اهل فوتبال هست یا نه؟
عجب دنیایی شده!
 شــوهر دختر من یا باید فوتبالیســت باشهیا طرفــدار فوتبال .من از آدم بیتفاوت خوشــم
نمیآید .راستی گفتی کی میآیند خواستگاری؟
 پنجشنبه همین هفته ،چهار تا پنج بعدازظهر. من نیســتم ،پنجشنبه باید برم زمین .بچههاقول دادهاند که ســنگ تمام بگذارنــد .این بار با

الهی خاک عالم بر سرت را
سر پل صراط و روز محشر
بگیره آه دختر دامنت را
گردآورنده :استاد محمدرضا آل ابراهیم
و هــر گاه چشــمش بــه پــدرش میافتاد
میگریست و میخواند:
بیا بابا ببینم تو چنونی
و ن ِسو چیزی کم نشده بود و آنها همچنان دورادور
بده دستمال دستت تا بشورم
بدادی من به یک ذغال سوزونی
به هم عشق میورزیدند.
به آب زمزم و صابون اری
مرا دادی به مردی پست ،ولگر
ن ِسو برای «سیفو» مینوشت:
و هرگاه «ســیفو» از «ن ِســو» اجــازه دیدار
غذای صبح و شوم خون جگر
بیا سیفو سیه شد روزگارت
میخواست ،ن ِسو در پاسخ مینوشت:
نســو عالوه بر پدر و مادرش ،پدر و مادر سیفو
نسو دیگه نمیشینه کنارت
قبای چیت نازداریت به بر کن
را هم نفرین میکرد:
سیفو هم نامهای با اشک چشم مینوشت:
سر کوچه نومزادت گذر کن
ننهی سیفو زوال از جون بگیری
سالم من به مش تاجی رسونین
اگر خواهی که نومزادت ببینی
بشی شَ ل و بشی کور و بمیری
که آخر دشمنی کردند به کارت
سر کوچه نشین آبی طلب کن
بشی شل و نشینی پای دیوار
با این همه سیفو دست بردار نبود و مرتب پیغام
دردســرتون نمیدهم دوره خوشی آنها خیلی
تموم ظلمها با خود کنی یار
زود تموم شــد .به ناگهان بین دو طایفه اختالف میداد:
ولــی لیلی و مجنون قصهی ما گویی فراموش
ُ
سر دست ِولم چیت ملوله
جر و دعوا کردن.
افتاد .شروع کردند به ّ
شده بودند ،بدانها کسی توجهی نداشت .زبان حال
خدا دونه که نومزادم بتوله
یــک طــرف گفت :مــا کــه دختر شــما را
«سیفو» اکنون چنین بود:
سالم من به مش تاجی رسونین
نمیخواستیم!
نسائی چارقد تیره به سر کن
همون عقدی که «آمیر» کرده قبوله
طرف دیگر گفت :کی میخواست به شما دختر
شبی که ت میبرن ما را خبر کن
اما چه کســی جرأت میکرد که سالم سیفو را
بده!
به حق گمبد سبز محمد
دعــوا چنان باال گرفت کــه روزی َمش تاجی به مش تاجی برساند.
بمیره «سیفو» و خاکش به سر کن()5
ماهها در غم فراق سپری شد .خورد و خوراک
«مشــهدی تاجی» پدر «ن ِســو» که حرفهای
سرانجام عروسی «نســو» فرا میرسد .سیفو
لُــک و ُپک زیــادی از این طــرف و آن طرف هر دو اشــک و آه بود .نســو به اصرار پدر و مادر
ال صیغه به عقد دیگری درآمد و به آن کسی که یک عمر که کاری از دســتش برنمیاید به پشت بام رفته
میشــنید زد زیر عقدنامه و گفــت :اص ً
و به ســتارهها چشــم میدوزد و به تعداد نصف
آرزوی وصالش را در سر میپروراند نرسید.
عقدی در کار نبوده!
نســو به پــدرش و مادرش نفریــن میکرد و ســتارهها به پدر و مادرش نفریــن میکند و این
آنگاه نــزد «آمیــر» رفت کــه صیغه را پس
چنین میگوید:
امیدوار بود که سرانجام روزی به سیفو برسد.
بخوان...
شب مهتاب و ابر پاره پاره
بیا مادر که دادی دخترت را
با همهی این حرفها از عشق و دلدادگی سیفو
نسا جان میبرن با شمع و الله
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بچههای جنــوب بازی دارند .بازی شــیراز با آن
طرفیها دیدنی است.
 یعنــی میخواهی تو بلهبــرون دخترت همحاضر نباشی؟
 زن ،تو که مرا خوب میشناسی .سر به سرمنگذار.
 میخواهــم بدونم ،این همــه رفتی و آمدیچی بهت دادند؟
 شــما زنها همیشــه دنبال چیزی میگردید.ببین زن وقتی تو زمینم ،وقتی بچهها را تشــویق
میکنیم ،دنیــا را ،غم و غصه را ،نداری را ،پیری
را فرامــوش میکنیــم .آن وقت دیگــر من آن
سیفاله شصت ساله نیستم .جوانم .برمیگردم به
روزهای قشــنگ جوانی ،شادابی ،بیخیالی ،غرور،
احساسات ،جست و خیز ،خنده ،خوشی ،تفریح .باز
هم بگویم زن؟ تو چرا نمیخواهی واقعیت را قبول
کنی؟
ننه ساکت شــد .اخم کرد ولی بعد چهرهاش از
هم باز شد.
 باشه ،میگم جمعه تشریف بیاورند.بابا تو زمین حالش به هم خورد .من هم باهاش
بودم .از بس بیتابی میکرد .آرام و قرار نداشــت.
با همــه توانش بچهها را تشــویق میکرد .روی
دست از اســتادیوم بیرونش آوردند .من گریهکنان
دنبالشــان میدویدم .مرگ را نمیشــناختم ،ولی
توی دلم خالی شده بود .فاصلهام با بابام چند متری
بیشتر نبود ولی احساس میکردم از او خیلی دورم.
دستش روی سرم بود.
 شادم کردی ،پسر تو بچه خود خودمی.رساندیمش خانه .ننه که دید ،زد توی سینهاش
موهایش را کند:
 همش از همین میترســیدم .میدانســتمعاقبت کار دســت خودش میدهــد .به این دل
صاحب مردهام افتاده بود!
بابــام را خوابانیدند .حرکــت نمیکرد .حرفی
نمــیزد .با نگاه بیفروغش ما را نگاه میکرد .بعد
چشمهایش روی هم رفت.
 چشــمهایت را باز کن بابا .میخواهم خوبتماشایت کنم .باز هم از فوتبال برایم بگو.
اورژانــس آمد .بابا را معاینــه کردند .بعد دیدم
مأمــور اورژانس پتو را که تا روی ســینهاش بود
روی ســرش کشید و این آخرین باری بود که بابا
را دیدم.
ننــه که تا حاال خودش را گرفتــه بود پقی زد
زیر گریه .دوستان بابام هم گریه کردند.
ننه گفت :برو شــوهر خواهرت را خبر کن .بگو
خونه خراب شدیم!
برای تشییع جنازه بابا ،ننه منتظر خیلیها بود.
 ننه ،مردم بابات را خیلی دوســت میداشتند.هواخواهان فوتبــال همه میشــناختندش .فردا
کوچهمان پــر از مشــتاقان بابات میشــه .باید
شــربت درســت کنیم که از مردم پذیرایی کنیم.
بایــد آبرومندانه بــرش داریم .مریــم ،خواهرم با
شــکم برآمده که انتظار بچهای را میکشید ،آرام
میگریست.
تلخی توی دهنم و اشک توی چشمهام بود .از
پشت پرده اشک ،همه را زیر نظر داشتم .تنها دلم
برای ننه میسوخت .ننه مثل ماهی توی ماهیتابه
جلز و ولز میکرد.
وقتی آمبوالنــس دنبال بابا آمــد ،از جمعیت
خبــری نبــود .خودمــان بودیــم و خودمــان،
قوم و خویشهایی که خبر شده بودند و چند تایی
از همسایهها و تک و توکی از یاران دولتسرا.
ننــه توقع چنین بیمهری را از مردم نداشــت.
شیونکنان میگفت :کو آنها که براشان سینه سپر
میکردی؟ کو آنها که ورد زبانشان «عمو طرفدار»
بود؟ دیدی آخر تنهات گذاشتند ،وفای این مردم را
دیدی؟ عین گربه کور میمانند.

قدم هموار بردار یار مهرو
که شاید چرخ برگرده دوباره()6
پینویس:
 - 1در گذشته و هنوز هم در بعضی از شهرها،
روستاها و عشایر ،رســم بود چون نوزاد دختری
بــه دنیا میآمد ،نافش را برای پســری بزرگتر از
خودش میبریدند و میگفتند ناف دختر فالنی را
برای پســر فالنی بریدهاند و بدین ترتیب این دو
کودک با هم نامزد میشدند ،تا چون بزرگ شوند
با هم ازدواج کنند .رسم بود که مادر کودک پسر،
هــم زمان هدیهای با یک قوطی شــیرینی برای
نوزاد دختر میبرد.
 - 2تُو  = TOVتب – مش تاجی «مشهدی
تاجی»  -خُ و  = KOVخواب – چیش = چشم
 - 3ماس = ما است – سیاس = سیاه است
 - 4رو واکنــو  = RU-VAKONUروی
بازکنان – در طی مراســمی با حضور زنهای دو
خانــواده ،داماد هدیهای میگرفت و برای عروس
میبرد و عروس برای اولیــن بار چهرهاش را به
داماد نشان میداد.
 - 5که ت  = KATکه تو را
 - 6ایــن ترانه از مهدی ترانهســرای جنوبی
اســت .مهــدی اهل بنارویه الرســتان اســت،
زندگیاش شــباهتی به پایان این قصه دارد .این
ترانه روایت دیگری هم دارد.
شب مهتاب و ابر پاره پاره
نسا را میبرن با شمع و الله
نسا جونی قدم آهسته بردار
که شاید چرخ برگرده دوباره

