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تمامش کن! چقد این دست و اون دست میکنی و کش میدهی؟
کشاکش عذابه ،عذاب! باالی یه پرتگام انگار .پرتگاه نیس .کاش که
بود! خودمو میانداختم و خالص! نه ،پرتگاه نیس .روی ُپلم شاید؟ پلی
که هر طرفش یه دنیای دیگن .چقد هم دنیاهاش با هم فرق دارند! این
جام .کجاش ولی؟ اولش ،یا وسطاش ،نکنه به آخرش رسیدم و خبر ندارم؟
اگه به آخر رسیدم ،نباید چیزی ببینم؟ درختی مثال ،یا هر چه ،چیزی که
نشان بده رسیدم به جایی؟ کجاشم که هیچی پیدا نیس؟ یه ذره نور هم
روشنروشن .میون تاریکی و روشنایی
تاریک تاریکه و نه
پیدا نیس .نه
ِ
ِ
سرگردانم .کجاس اینجا؟ چقد تشنم میشه! این همه آب را کِی خوردم؟
این لیوان که خشکِخشکه .ای داد از تشنگی! برم آبی بیارم .این دفعه
خو ِد پارچ رو میارم که بلند نشم و هی آبآب کنم و داد تشنگی بدم.
وقت خدا خنک
دل جهنمی هیچ ِ
یعنی ،راسته توی جهنم همه تشنهاند و ِ
نمیشه...؟
جهنم دل...
وای از دل و
ِ
باید تکلیف خودم رو تمام کنم امشب ...هه! خواستم بگم روشن کنم؛
گفتم تمام .روشن یا تمام ،فرق نداره که! ولی ،فرق داره .خیلی هم فرق
داره .باید روشن کنم امشب! شب ،شبی که هیچ هم سیاه نیس .هیچ
شبی سیاه نیس .شب ،همیشه روشنه .چه ماه باشه یا نباشه .نیس حاال
که! نباشه .آبی بخورم شاید این دل بیانصاف خنک شه .یعنی میشه
آخرش شکوه؟
باید بشه! خنک شدم از آب ،ولی ...چرا این همه لفتش میدم؟ تا کی؟
مال آدمه و ارزش آدمی
سخته خُ ب .خیلی هم سخته! نگو نگو ،سختی ِ
به همی سختیه که میکِشه ...چقد از این حرفا بدم میآد دیگه! زندگیمو
که همش همینه .همین بوده .خسته شدم خسته؛ هی انتخاب و انتخاب.
ولکن هم نیس المصب .نکن .ول نکن! خستهای انگار شکوه؟ خسته
شدیها؟ خسته...؟ ها ،خستهام .خسته زندگی نه ،ولی ...البته که خسته
زندگی نیستم! نه ،خسته نیستم مو.
کجا بودم؟ چه میخواستم بگم؟ هی فکرا و حرفا حمله میکنند .حمله
بع ِد حمله .یه نفس میتازند .بتازید .از پس ِهمه شما برمیام .تک میزنید؟
بزنید .تک و پاتک بلد نیستم نه که ،بلد نباشم! از پس این حملهها برمیام.
پاتک نمیخواد .میارمشون توی بغلم و یواشیواش نرمشون میکنم و بعد
هم ذرهذرهشون میکنم و ریزریز .به مو میگن شکوه! نه شک ّوه و شکایت.
کجایی شکوه؟ نرو اون دور دورا! بیا همی جاُ ،درست اینجا .توی همی
اتاق و ،با ...با تو ،ها ؛ با تو خلیل! تویی که هنوز که هنوزه همه چیزمی.
همه حواس و همه...
چرا نگفتم؟ چرا زبونُم بند اومد و نچرخید و نگفت عشـ ...؟ به همی دلیله
خُ ب که میگم خستهام و سرگردان نه...
بس کن دیگه تو! تو چه میخوای از چشُ م؟ حاال که وقتش نیست .زار
نزنی ها! نگفتم ،چون نمیتونستم ُبگم .اگه میتونستم چه نیازی بود به
این شبزندهداری ها؟ خیلی وقته ،خواب فراری شده و معلوم نیس کجا
رفته که ردی هم بهجا نذاشته .نگفتم چون ...خُ ب ،همی رو میخوام بدونم
که هنوز عشق ...یا ...چی هستی تو آخه؟ چه تاپتاپ میزنه دلُم !...انگار
اون روزها شده باز.
نمیخواد شکوه اون روزا را زنده کنی .همینه که هست! چرا دوباره و هی
دوباره اون روزا زنده بشن؟ ول کن! بذار هر جا که هستند؛ باشند .کاری
باشون نداشته باش .جاشون امنه.
سقف اتاقمون دهن باز کرده بود به این بزرگی! آفتاب و
یادته خلیلِ ،
ماه مهمانمون بود .البته که یادته ،تو هیچی رو فراموش نمیکنی .شباش
شب
قشنگتر از روزاش بود .همی که بچهها خواب میرفتند ،میرفتیمِ .
بیابر وغباری بود .از آسمون ستاره میبارید .چش چشم میکردیم پی ماه
تا بیاریمش باالی سقف و دور تا دورش رو ستاره بکاریم .چه شبهایی
بود! حاال هم هس .هرچند ،این گردوغبا ِر لعنتی نفسمون رو گرفته و داره
خفه میکنه .مگه دیگه میشه ماه رو دید یا ستاره و ستارههایی! همی که
خفه نشدیم جای شکرش باقیه .چه میدونم چی زده بود و رومبیده بود
خونه .خمپاره بود یا خمسهخمسه ،نمیدونم مو .همه خونه صاف شده و
شده بود ُکپهای سنگ و آهن .جز همی اتاق که سقفش به اندازه سفرهای
شکافته بود .تکهای تیرآهن هم افتاده بود همی جا و تاقچه رو خراشیده و
دل زمین .بیترکشی روی دیوارا .بعدها یه روز رشیدو گفت:
رفته بود توی ِ
«عجیبه! اگه خمپاره بوده که باید کف اتاق هم گود میکرده و دورتادور
پرسیدم:
هم ،جای ترکش باشه! نکنه ،این خمپارهه بیترکش بوده!» ازش
ُ
«مگه میشه؟» گفت« :این ...نخواسته از این د ِر پوکیده بیاد تو تا ...حتی
اگه نارنجک هم زده باشه به سقف ،باز ترکش داره!» خواستم بگم ،یعنی
گفتم« :رشیدو ،تو ،کوکا یه جوری حرف میزنی انگار یه کسی عمدا این
سقف رو تر ُکنده؟ اگه اینطوره ،پس چرا نمیگی کا ِر کیه؟ بگو خُ ب!» تو
که رشیدو رو میشناسی ،وقتی نخواد حرفی بزنه؛ نمیزنه .و نگفت! چه
شبهایی بود اون شبا و روزاش هم ...جنگ ،تازه تمام شده بود .چه شوقی
داشتیم برای اومدن به شهر و خونههامون! شنیده بودم خونه بمبارون شده،
دل
ندیده بودم که! صاف شده بود همه جا ،جز ،این اتاق .و این نخل که از ِ
سنگ و آهن و اثاثیه خُ رد و خاکشیرشده سر کشیده بود رو به آسمون و
خاک و غباری چند ساله هم پهن شده بود روی همه چیز .فریدون و فاطمه
هم بودند .چند سالشون بود؟ سه چهار سالی داشتند ،نه؟ چقدر هم با خاک
و ِگلها بازی کردند! یه کم آب ،کوچه را شُ ل میکرد .نه اون شُ لی که
زمان بچگی ما بود .اون شُ لها ،تمیز بودند و پاک .اینا لجن بودند و ُپر از
ترکِش .حاال مرد و خانمیشدن برای خودشون! بزرگشدن بِچهها ،خلیل!
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شب شکوه
تنهایی ِ
حسین رحیمی

نه ،نمیگم !...بذار بگم .بگم ،بهتر ه ها! «بگو شکوه ،بگو!»؛ «باشه،
میگم »....این نخل ،عجیبه خلیل ،عجیب !...وقتی که تنهایی زبونم رو
بند میاره .وقتی که هیچ حرفی نمیتونه مرهمی باشه برای در ِد تنهایی.
اون هم برای مو که دیگه یاد گرفتم با حرفزدن خودم را ُگم کنم .مو ایی
ک و سنگُ ،گل و گنجشک و بلبل .با این نخل،
که حرف میزنم با خا 
نمیتونم .دریغ از یه کلمه ،زبونم بند و قفل میشه .آخه یه جوریه این
نخل ،انگار که ...طوری که با گفتن نمیشه گفت خلیل! الل میشم.
خو ِد نخله انگار که میگه« :هیچی نگو شکوه ،فقط س ِر تو بذار و تکیه
بده به مو!» تکیه میدم و نفس میکشم .بعدش ،سبک میشم .خیلی
خلیل !...زارخلف میگه« :نخلها هم جون دارن خو .ایی نخل نفسش
فرق داره بابا!» یادته؟ همی که میرفت باال نخل ،میگفت« :پیداس!
شهر و پاالیشگاه و عراق!» حاال عباسش میاد .او دیگه به نخل میرسه
و باغچه .بعضی وقتا با عباس میاد و میشینه سایه دیوار و چشم میدوزه
به نخل با سیگاری که میپیچه و دود میکنه .خلیل؟ یعنی نخل میفهمه
تنهایی چه دردیه؟ مو میگم به خدا میفهمه! دیده خب ،خیلی چیزها رو
دیده .قبل و بعد جنگ هم .اگر زبونش به گفتن باز شه ،چه حرفهایی
میزنه که همهمون الل شیم و ساکت! چه صبری داره ولی ،نه؟ تکیه که
بهش میدم ،دور میشم از هر چه درد و غصن .انگار نافمو ،همی حاال
بریدن .حاال هم انگار خو ِد نخله که میگه« :تمامش کن شکوه!» من که
دیگه کسی برام نمونده .پدر و مادر و ...دیدی که خودت ،همون روزای
اول رفتند زیر بمب و آهن .عجیب نیس خلیل که جنگ هم نتونسته نخلو
بندا ِز زمین؟ هنوز جا جای تنش جای ترکشه و شیا ِر خراش و زخم .حتی
بعد از این همه سال که پوستی اُورده ،زخمهاشو میشه دید .این نخل
خیلی عجیبه خلیل!...
یهباره شنیدم« :سالم!» رشیدو بود .نمیگم چه نگاهی بود نگا ِه رشیدو
به مو و مو به او؟ تا همی حاال هم که این حرفا رو میزنم که بعضیاش
بغض دل مو و او نترکیده .خدا به دادمون برسه! خدا به دا ِد
هم شنیدی؛ ِ
نزده رشیدو برسه! به خدا هم گفتم مو« :بدهکاری تو خدا ،بدهکـــار به
رشیدو!»
رشیدو گفت« :چرا نگفتی میای؟» هیچ نگفتم .نمیتونستم بگم .لب،
اگه باز میکردم ،اشکم سیل میشد خو! او هم خوب فهمید .گفت:
«پدرسوخته ها! چه بزرگ شدید!» بِچهها رفتند توی بغلش .نگذاشت
بمونیم و چشم بدوزیم به خونه ویران و مچالهشده توی هم .چمدونم رو
برداشت و رفتیم خونهشون.
هنوز به آبادان نیامده بودم که رشیدو ،مهندس بهرامی ،یکی از رفیقاش
رو برده بود و خونه رو نشونش داده بود .او هم نقشهای کشیده بود .قبول
نکردم که! مهندس گفت« :خانم شوکت ،تمنا دارم بپذیرید .من خانهای
طراحی کردم که موجب آسایش شما شود ».باز هم همون رو شنید که
گفته بودم .گفت« :رشیدخان فرموده بودند که شما سرسختی میکنید.
خواهش میکنم ،این خانه را طوری میسازم که در آبادان بینظیر باشد.
ساعتها فکر و خیال صرف کردم تا در این مساحت کم ،این نقشه را

را دور کنم .به باغچــه برمی گردم .آبپاش ها آب
دهانشــان را به رویم می ریزند .خســته و کرخت
دور می شــوم .بوی گوشــت ،باز بلند می شــود.
گربه ی چاق و چله یی را می بینم .دیروز تعقیبش
کردم ،می خواستم دمش را بگیرم .خوردم به یک
هیکل درشت قهوه یی و ایستادم ،نیشش ترسناک
بود ،غافلگیر شــدم .از میــل مقابله به مثل کوتاه
آمــدم .عقب عقب رفتم ،از ترس گیر افتادن میان
دندان هایش.
دو دل اســت .وانمود می کند من را نمی بیند.
میان درخت ها قایم می شــود .اهمیتی نمی دهم.
کرختی عاجزم کــرده .خمیازه می کشــم .روی
زمین خیس یله می شــوم .پای خســته ام را آرام
خم می کنم ،اســتخوان هایم سست می شود .فرو
می روم توی گِل ســرد خواب .خواب یک غذای
لذیذ می بینم.
ناگهان؛ دووم ...دووم ...دووم...
صدای تیزی همراه با درد توی سرم می پیچد.
بیدار می شــوم .ســنگی در نزدیکی ام افتاده .به
پســرها نگاه می کنم .خنده صورت هاشــان را پر
کرده .غضب آلود و نعره زنان بلند می شوم .هرچه

طراحی کنم .تا رضایت پیدا نکردم دست از قلم برنداشتم .خواهش میکنم
بپذیرید!» گفتم« :نه!» اینطور که نگفتم .به همین سادگی .میون حرف و
کالم میپیچیدم و میگفتم« :نه!» گفت« :حداقل اجازه بدهید این اتاق را
از اینجا بردارم و جای دیگر ،بیهیچ کموکاست بگذارم .من به مساحتی
بیشتر نیاز دارم تا حیاطی باصفا و فرحبخش بسازم ».نگذاشت حرف بزنم.
گفت« :باغچهای طراحی کردهام به جای این اتاق که هر فصل با کاشت
مناسب ،سبز خواهد بود و زیبایی این نخل را دوچندان میکند .خواهش
میکنم!» گفتم« :ایی اتاق...؟» نگو داد زده بودم که مهندس گفت« :بله
البته ،همین اتاق!» گفتم« :همه این خونه یه طرف و ایی اتاق هم یه
طرف! این ...اصال ،حرفشو نزن! ابدا!» دیگه صبرم انگار به آخر رسیده بود.
شاید هم داد زده بودم ،یادم نیست که .گفتم« :نمیخوام ،نخواسم!» اهل
داد و فریاد نیستم که ،ولی صدام لرزیده و یه جوری حتما بوده؛ وگرنه چرا
صورت آقامهندس و رشیدو سرخ شده بود؟ مهندس گفت« :راستیراستی،
ِ
شما آبادانیها سمج و یکدنده هستید! پیلهاید! بسیار هم بد پیلهاید .باشد!
همین خانه با همین نقشهای که هست ،و همین اتاق در همینجا! حیاط
هم در وسط .ولی ،نمای خانه و طراحی داخل اتاقها و حیاط با خودم.
هیچ حرف دیگری هم نمیپذیرم .تمام!» خم شد و کیفش را که روی آوار
گذاشته بود ،برداشت .خاکو غبار از دوروبر کیفش هوا شد .هنوز بندش رو
روی شونه نینداخته بود که مکث کرد .بعد گفت« :نمیدانم؛ ولی ،وفاداری
شما را به این خانه( ...ساکت شد .شاید هم مثل مو نگاش به ر ِد گلولهها و
ترکشهای روی در و دیوارای خانههای ُرمبیده توی کوچه بود ... ) .جرات
به خودم نمیدهم که بگویم درک میکنم ،ولی »!...حرفش رو خورد .از ما
فاصله گرفت و پشت به ما سیگاری روشن کرد .دود از موهای سیاهش
کشیدن
باال رفت .بعد برگشت .گفت« :من پیش از اینکه بروم و مشغول
ِ
نقشه جدیدی شوم ،کارگرها را میفرستم برای خاکبرداری .رشیدخان
امری با بنده ندارید؟» رشیدو چقد ساکت بود! گفت« :لطف کردی!» مو
گفتم« :آقا! ببخشیدا! خیلی ممنون!» گفت« :حرفش را هم نزنید! نه حاال
و نه هیچوقت دیگر!» تا رشیدو خواس چیزی بگه؛ او گفت« :من هیچوقت
از زیر دِین رشیدخان درنمیآیم .ایشان »...رشیدو لبش باز شد و نمیدونم
چرا هیچ نگفت .هر دو به هم نگاه کردند با سکوتی که رازی داشت.
مهندس گفت« :با اجازه شما!» رفت .رشیدو گفت« :داره گرم میشه،
عادت به ایی هوا ندارن ».مو نگاه میکردم هنوز هم
بریم خونه .بِچهها
ِ
به خونه داغون و ویران.
گفتم خونه انگار!...؟ خُ ب ،خونه آدم که توی آسمون نیس! توی همی
کوچه و لینهاست .توی همی احمدآباد و سده ،کواتِرا و توی همی شهره
که آب خوردن هم نداره هنوز که هنوزه! ولکن شکوه ،امشب جای این
حرف من و تو و این همه سال
حرف دیگهایهِ .
حرفا نیس! امشب ،حرفِ ،
زندگیه خلیل! اون هم چه سالهایی !...زندگی چقد عجیبه !...نه خلیل؟
ادامه داره و پیش میره همینطور .این زندگی خیلی پوست کلفته خلیل!
از مو و تو هم پوست کلفتتره!
دارم باز فرار میکنم که...

او
استبرق احمد
مریم حیدری

خُ ب ...از کجا بگم حاال؟ همی رو بگو! ای داد ...باید بگم ولی ،به کی؟
به تو؟ یعنی تو نمیدونی؟ مگه میشه؟ تو که باخبرتر از مونی! تو که یه
پات ...کجان؟ یه پات که همیشه خدا اینجان...
جلیل اومده!...
حرف دیگهای هم
ایکاش برای دیدن اومده بود! برای دیدن نیس فقطِ ،
داره .کی یا کیا بهش گفتند یا زیر پاش نشستند ،نمیدونم .اصال تو بگو
تخمجنها ،فریدون و فاطمه
ِ
حرف خودشه .یا نمیدونم خواهرات .یا همی ِ
ازش خواستن ،که بعید میدونم! یعنی اینا حاال برای مو تعيينتکلیف
میکنند؟ شاید هم حق دارند .دوسم دارند خو! کسی هم کمکم نمیکنه.
شاید ،حق دارند! چون اونی که باید انتخاب کنه ،مو هسم نه هیچکس دیگه.
حتی رشیدو هم که این همه سال یار و یاورم بوده و هس ،نه که سکوت
بس سوالپیچش
کنه و هیچ نگه ،نه! به قول خودش ،مخشو پوکندم از ِ
حرف آخر رو از زبونش بکشم بیرون ،نگفت .گفت« :خودت
کردم تا بلکه ِ
زندگی خودته!» تا دلت بخواد حرف زد و زد.
باید تصمیم بگیری شکوه،
ِ
اهل حرف نیس! چقد حرف زد و حرف زدیم با هم!
اونم ،رشیدوای که ِ
حتی گفت که تو دیگه نمیای .میگم حاال  ،حاال که نه ،بعد ،بعد میگم.
امیدم بُبره که گفت« :تو نمیای »...نمیدونم ،شاید!...
شاید هم میخواس ُ
زندگی تو هم هس
ولی ُدرس میگه ،زندگیمونه .تصمیم با مونه .ولی،
ِ
خُ ب! تو چه میگی؟ حرفی بزن! یه چیزی بگو خُ ـــب...
جلیل اومده خواستگاری!
کجاش خنده داره...؟ اون هم از کی؟ از مو؟ که فکر و ذکرم عروسی
این دو تا بِچهس .حاال ،میخوام عروس بشم! چرا میخندی خو؟ به مو
نمیاد؟ ای خدا بگم چت کنه که با ِر این زندگی رو انداختی روی دوشم و
رفتی .همه میگن بسه دیگه شکوه ،خلیل اگه میخواس بیاد تا حاال اومده
بود .حتی بچهها هم میگن .نگرانند خو! نگران تنهاشدن و تنها موندن مو.
انگار که مو تنهام! نکنه نگرانند که سربارشون بشم یهوقت ،ها؟ اونم مو،
منت کسی باشم بعد از تو؛ اون آدم ،رشیدوه .خیلی حق
شکوه! اگه زیر بار ِ
به گردن مو داره! عموی بچهها همی رشیدوه ،نه جلیل .جلیل هم ،خب،
هر چه از دستش براومد کوتاهی نکرده ،اون هم از اون سر آب با این همه
فاصله و دوری .ناحق نباید گفت ،عموی بچههاست خب .ولی خو ِد بچهها
هم رشیدو رو عموتر میبینند تا جلیل .رشیدو رو نمیتونم بگم کوکامه.
برادر برای خواهرش این همه از خودش نمیگذره که رشیدو برای مو و
بچهها گذشته ،نه ،رشیدو فقط برادرم نیست .دوستیه که تو و خدا سر راه
مو گذاشتید تا تنها نباشم .خلیل ،از زیر دِینش نمیتونی بیرون بیای تو!
چه بگم حاال؟ عروس بشم؟ کجا سربهسرت میذارم؟ باورکن! میخوام
عروس بشم ،بده؟ به مو نمیاد؟ همه میگن خوبه که! خودمم انگار باورم
دل مو پیر شده
شده که جوونم هنوز .غیر از تو و رشیدو کیه که بدونه ِ
دیگه؟ پی ِرپیر که ...ولی ...معلومه که جلیل هم برای هوس نگفته .نافهم
نیستم ،میفهمم! این آخ ِر عمری میخواد از مو نگهداری کنه تا خیال
بچهها راحت بشه و برند پی بخت و سرنوشتشون .خلیل ،خیال مو چه؟
چطور راحت میشه؟ چرا امشب تو ساکتی و هیچ حرف نمیزنی؟ کی
میخوای بیای؟ بس نیست!؟ نمیخوای بیای و بشینی زیر سایه نخل و
تکیه بدی و برات چای با لیموی قاچشده بیارم؟ هی سربهسرم بذاری تا
بلکه لبم لبخندی بشه .چه میگفتی اون وقتا ،نوک زبونم بودا ،یادم اومد،
تا لبم غنچه شه .چرا هیچی نمیگی؟ چرا ساکتی؟ شبی مثه امشب بود
که غیبت زد .شب که نبود .شب خبرش را اُوردن .همه دیده بودن تو رو.
همکارات میگفتن« :توی محوطه بودیم که آژیر؛ قرمز شد .خلیل از ما
دور بود .دوردور هم نبود .داشت میرفت سمت کارگاه مرکزی .او هم
مثل ما با صدای آژیر ایستاد .دنبال میگ یا میگهایی میگشتیم توی
آسمون پاالیشگاه هیچی نبود .خلیل هم نگاه میکرد مثل
آسمون .توی
ِ
ما به ابر و آسمون .یکباره سرمون رو گرفتیم توی دستامون ،دهنمون
موج انفجار گوشمون رو َکر نکنه .چند نفری هم
رو باز و بازتر کردیم تا ِ
داشتن دراز میکشیدن که بُمبها ترکیدن« :بُمب ...بُمب! » پاالیشگاه
تن چند نفر
شد آتش و دود دوباره .میگ نبود .خمسهخمسه بود .ترکشهاِ ،
از بِچهها را پارهپاره کرد .تکهتکههایی از تنشون رو اینور و اونو ِر محوطه
جمع کردیم بعد .مجروح هم داشتیم ،بیدستوپا .خلیل هم برای کمک
دوید مثل ما که ترکش نخورده بودیم یا خراش و زخمهامون چیزی نبود.
دست رضا
ماشین بود که از هر طرف میاومد و آمبوالنس هم بعدش.
ِ
رستگاری توی دست خلیل بود .ترکش خورده بود به شونه چپ و بازوی
راستش .رستگاری رو که بلند کردیم تا بگذاریم توی وانت ،دستش افتاد
پایین که خلیل ،دستشو گرفت تا کنده نشه .از بس خون شُ رشُ ر میزد
بیرون ،پیدا نبود دست به گوشت بنده یا آستین چاک خورده بیلرسوت .توی
وانت ،خلیل نشونمون داد که انگشتای رستگاری باز نمیشه .قفل شده
بود به انگشتای خلیل .رستگاری بیهوش شد آخرش .خلیل به ما گفت:
«میرم بیمارستان باش ».یکی از بچهها پیرهنشو درآورد و داد به خلیل.
خلیل مانده بود پیرهن سفید رو کجا بذاره ،روی شونه یا بازوی رستگاری،
گذاشت روی بازو که سرخ شد یه باره ».توی بیمارستان هم دیده بودن
دیدم ،خلیل بود!
تو رو .یکی دیگه از همکارات گفت« :به خدا خو ُدم ُ
به قرآن بود! دیدمش با همی چشا!» رشیدو میگه« :قصههای بیبیها
یادته؟ یهباره کسی از یه جایی بیرون میاد و قهرمانو میبره؟ خلیل رو هم
بردند .کجا؟ قصه که تموم نشده هنوز!» رشیدو چرا نمیگه؟ خیلی چیزها
دل مو باور داره،
میدونه! اینکه حرف نشد برا مو که« :تو نمیای دیگه » ِ
میای تو ...چه کنم؟ چه میگی تو ...اوهاوه! گنجشکها شروع کردن به
خوندن...آسمون داره روشن میشه .روز میاد...

را که دستشــان بیاید به ســویم پــرت می کنند؛
ســنگریزه ،مشــتی خاک ،چوب خشــک .خونم
به جــوش آمده .می ایســتم .می دوم به ســمت
کندترین شان .نمی ایستم.
او2
پدرم با عصبانیت می گوید :دیدی ،آمد.
پدرم در حال دور کردن مگسی وارد می شود؛
وززز وززز...
مــی رود در حــال دور کــردن مگســی وارد
می شود؛ وززز وززز....
می رود به ســمت انبار .بیرون را نگاه می کنم.
می روم .در را باز می کنم.
از او می پرسم :غذا خوردی؟
حرفش را قطع می کنم :من بهت غذا می دهم.
دهانــش را باز می کند .پدرم فریادزنان صدایم
می کند.
زیر لب می گویم :ششش ،برو.
در را می بنــدم .بــه پدرم کمــک می کنم و
شیشه های بخور و عود را بلند می کنم .بینی ام پر
از بو می شود .زنی آرام آرام رد می شود .دیروز هم
از این جا رد شد .دنباله ی بلند عبایش به دنبالش

تکان می خورد .مردد می ایستد .به او نگاه می کرد.
او لبخند می زند ،انگار دارد زن را با چشــم هایش
می بلعد .زن هیجان مان را ندیده می گیرد و میان
مغازه ها گم می شــود .خلق مان تنگ می شــود.
پدرم غرغرش را ادامه می دهد:
احمق ،مشتری ها را می ترساند.می افتد دنبال شــان .کمی از عود را می کشد
روی شــقیقه ها و دشداشــه اش .ســر خــوش
چشــم هایش را می بنــدد و ادامــه می دهــد:
نمی دانم چرا ازش خوشــت می آید؟ ساق پایماز درد زق زق می کند.
ناگهان؛ دووم ...دووم ...دووم...
توپی می افتد توی مغازه .شیشه های شکسته ی
در پخش می شوند روی زمین .پسری با چهره ی
پر از ترس ماتش برده .پــدرم فریادزنان می رود
بیرون .پای لنگم را تند می کشم ،می روم دنبالش.
از دور ســر و صدایــش را می شــنویم .رو
برمی گردانیم ،می بینیم که افتاده اســت به دنبال
پســرها .پســرها می خندند و او با صدای زمخت
بــه دنبالشــان پــارس می کنــد .او ...او ...او،...
کشان کشان ،با پای کجش ،به سرعت.

