
" تمام سربااليی مه گرفته و سرسبز . شمده روز از شيطان مرخصی گرفته بودم تا با مرد دو سيالبی با
  واندم ؟  چه نامی می خکه او را پيش از اين بهبودم ر  اين فکدر" نشاو ريک

   :چين داده و گفته بودراصورتش  .شاد يک جای دنج و .گفته بودم برويم يک جای دور 
  دوست داری ؟ .گرم و جادويی .. م م م هوم.بريم مراکش _ 
   !مراکش؟_
    .سرزمين سحر و رقص . زن ی ؛ چاطعم تنباکو ؛.کشدار در قهوه خانه با آن عصر های کازابالنکا آآآآ _ 
  ! نجا ای زن خوب بايد بريم او.آره

  . خنديده بود  در موهايم چنگ کرده ،بعد دستهايش را 
با شتاب رانندگی  . گذشتند و در نگاهم رد سبزی می انداختند ماشين می يک به يک از آيينهها و کاجهانخل

  .ی رازدار و زيبا غروب می کردم ين بار بود که آفتاب را در دره اخرانگار اين آ.می کردم 
  .ن صدای شاد و شيرين با آمرد بود .موبايلم زنگ خورد و تصوير ها پريدند 

  کجايی ؟ - _
  .م نشاو می گذررياز تپه های ک_
  . به تو برسم ٧٫٣٠فکر کنم ساعت . هستم ١١٠اتوبان چقدر با سرعت می آيی ؟ من هنوز در _ 
  ! قبل از غروب آفتاب _ 

 و آرامموجی  . دست کشيدم؛ آويزان کرده بود ازآيينهسبز که" شاه مقصود"  به تسبيح؛تلفن را که قطع کردم
  .ص به من داده بود ، خنديده بود ک مستی خارا با يوقتی ماشين  .. را پر کردشيرين دلم

  . خاطره دارم خيلی ازش.ين را خيلی دوست دارم  اين ماش_ 
  . رفته بود  در باد بشکن بزند ،که انگار.بعد تسبيح را انداخته بود دور آيينه 

...  
... انگار از پشت سر می آمد . و با پوزخند به تماشای زمان ايستاده بود  ساعت شنی را برگرداندهشيطان

  .برگشتم به سمت دره کالغ ها 
  :مرد دو سيالبی می گفت 

به کبوتر های ساعت . های اسرار آميز با تو می آميزند  همه نشانه  ؟ عجيب نيست! تو کالغ دوست داری _ 
  ی ؟ به ترست از گربه ؟  کنار پنجره ات فکر کرده اپنج صبِح

شده زده ؛ لخت و افسون جسمه های معابد ناپل  چون ممن دوخته بود کهبعد چشم های سبزش را چنان به 
  .بودم 

و من با  م های سبز از زير ماشين بيرون پريده سياه با آن چش گرببود که"  يرو دل سی" فکر می کنم در 
پک . بود مکث کرده  آن و قت .  کودک شدمکه  زد ای ههقهق چنان  ومرد دو سيالبی دويدمترس در بغل او

  .انگشت اشاره اش را به سمت دره کالغ ها چرخانده بود  عميقی به سيگارش زده
  .بايد با آنها آشتی کنی .ند  اينها آشنايان توا_

 عصر ماه جوالی برق می زد ی روغن زده اش در آفتاب داغ موها.سياه سياه .لباس سياه به تن داشت 
زمان را  ، و با آن بينی تيزشلبهای برگشته اش انگار هميشه با يک خنده شيرين و طناز از هم بازمی شد .

  .بو می کشيد 
 و عميق  آنروز سنگين بودچقدر نگاهش . بی خبر نگاهم می کرد د ودستش از شيشه ماشين آويزان بو 
می .اما سنگ و صامت ايستاده بود و من او را بو می کردم . سمتش دويدم به.سته بودم طاقت بياورم نتوان.

  .القات شيطان برگشته بود انگار از م.بوسيدم و می ترسيدم 
  :بعد بی مقدمه گفته بود 

  .من با تو زمان کم می آورم . دقيقه نيست ۶٠يک ساعت با تو  _ 
 غير  اين عکِس کارت پستالی در پشتمثل که  آن خانه قرمز را پرت کرده بود در چمن های کوتاهسيگارش

  .واقعی می نمود
  .يم اکش نمی رمر.ست برای با تو بودن ده روز مهلت کمی ا_ 
  چرا ااا؟_ 

  .پاهايم را محکم کوبيده بودم زمين و گفته بودم 
  يعنی چی ؟ خودت قول دادی می ريم سفر ؟_ 
  . روز کجا می شه رفت  ؟ مراکش دور است می ريم مکزيک ۴اما تو اين ! آره_ 
  مکزيک ؟_ 
مکزيک خيلی ...نه نه ...م م م هو.. ساعت راهه ٣. از سن ديه گو تا مرز مکزيک فاصله ايی نيست .آره  _

 .از اونجا خوشت نمی آد .فضای دهاتی داره
  ..اينقدر .باز تو جای من نظر دادی ؟ چقدر بگم اينقدر قضاوت نکن _ 



  ...پيشداوری نکن _ 
بعد دستش را با سيگار صليب می کرد .حرف آخر را او می زد . بود هميشه همينطور.  تحکم نگاهم کرد باو 

او هم .گردد لبهايم بر می  ،می دانستم وقتی عصبانی يا غمگين می شوم .. " حرف اول و آخر "و می گفت 
 د ،را محکم می فشربعد بغلم می کرد و سينه هايم " .مثل بچه ها می شی " می گفت .خنده اش می گرفت 

   .انقدر که از درد فرياد می زدم و او لبهايم را تند تند می بوسيد 
سيگار را زير کفشهايش له کرده بود و مرا محکم کشيده بود توی بغلش و .يستاده بود اما آن روز سنگ ا

  :گفته بود 
  . م هم قد من بشی می خوا.آيی کفش پاشنه تخت بپوشی دوست دارم وقتی پيش من می _ 

  .بعد از روی صندلی ماشين يک پاکت سبز به من داده بود 
  .اين برای توست ! بگير _ 

  .که اتفاقی افتاده است انگار نه انگار 
  ...اما تو قول دادی _ 
تو انگار تا به حال با هيچ مردی نبودی ؛ يا آن مردها بلد نبودند با .ديگه يک حرف را دوبار تکرار نکن _ 

  .تو چگونه رفتار کنند 
  ..تا به حال کسی با من اينطوری رفتار نکرده .تو خيلی به من زور می گی _ 
  .بسته ات را باز کن _ 

  .بعد پاکت را از دست من گرفت و يک شيشه شراب انار از آن بيرون کشيد  و يک جلد مثنوی 
  .ای انار های تو راين شراب هم ب.م من به هيچ کس مثنوی نمی د_ 

  . و چشم هايم را بوسيده بود  مهر روی گونه و لبهايم کشيدهدستش را با
  .شای دريا آفتاب که از سر نخل ها پريد ؛ گفتم برويم به تما

زير .او هم آرام و شاد .دريا  خاکسترِی آبی بود . برده بود به يک ساحل دنج" دل سيرو"مرا از بلندی های
  .حزين و عاشق و رها.لب شعر ترکی می خواند 

جيغ .من رو به دريا جيغ زدم . شال قهوه ايی مرا دور شانه اش پيچيد "دو سيالبی"مرد .دويدم سمت آب 
 .نفس بکشم از شدت شادی و دلتنگی نمی توانستم . لبهايم را با بوسه بست.مرا چرخاند مرد محکم .زدم 

   . به سالمتی چشم های مستميد و شراب می نوشيدمی خند.با من می چرخيد .مثل ديوانه ها می خنديدم
ده ام  به سالمتی کسی نخور،اما تا به حال.م  هم خورده ام با خيلی از دوستا. شراب خوردم من خيلی_ 
  !زن من ! نرگس من ! دوستت دارم يلدای من .
انگشتم را در نگاهش بی محابا   . آب روی کندوی عسل را پوشاندانگار .شمهايش مثل پيمانه عسل پر شدچ

شلپ افتاده بعد . چسبناک و شيرين  .ا انگشت من خيس در کندو ماندام . کرد ای نالهاز فرط درد .فرو کردم
بادهای گرم مرداد می .آب می برد انگار پسرم را .شيدايم می کرد .تطهيرم می کرد ش اشک هاي. در آن بودم
اسد را .پدرم را هم انگار آب برده بود  .در کندوی عسلينش.ود در نگاه او  عکس پسرم افتاده بزيدند وو
اشک می . د او هم  دم به دم آب می ش . ايم افتاده بودند در عکس چشمانشيادههمه .امير را .سهراب را .

  .نامش در ميان لفظ هايم گم شده بود.می برد .می شست .شد 
  : يکباره داد زدم 

  .م لعنتی ؟ اسمت رو فراموش کرد...ها ..بود ؟ ها اسمت چی _ 
  . زده بود  تلخی پوزخند.با حيرت نگاهم کرده بود 

  ...ای زن ...اسم مرا يادت رفته ديوانه ؟ای زن _ 
   .در سينه و ران هايمچرخانده بود دستانش را 

  .زمان با تو چه زود می گذرد .چقدر شيرينی تو .چقدر رويايی تو .چقدر گرمی تو _ 
  . اندوهگين نگاهم کرده بودباز تلخ و

  !رای تو دو سيالباسم من برای همه يک سيالب است و ب_ 
رقصيده بود هم  لزگی  .آواز ترکی.وان آواز خوانده بود  و شاد و غزلخبعد شراب را انداخته بود آن طرف

  .کنار شمس و موالنا وروبروی عکس ها و خنده های من .کنار آب همانجا .
  ..ا ..ی..هی _ 

و او به شيوه ايی می رقصيد که در خاطرم ماندگار من نامش را از ياد می بردم .دند اصوات در باد گم می ش
  .می شد 

زير آن سنگفرش های قرمز با آن .ل را دوست دارم من باران های استانبو.پس برويم استانبول  ...!هی_ 
باران های استانبول . کيزيالی  خيابان آن قهوه خانه های.آن خيابان های باريک و بلند .شيروانی های کج

  .آدم را عاشق می کند ،



 ل من انگار آن دور ها دنبا.به غروب .به آفتاب .به افق  کرده بود خيره نگاه.ده بود از رقص و آواز ايستا
ه و انداخته بود  مرا مثل پر از روی زمين برداشتو بعد يکدفعه. شال را گره زده بود دور گردنم .می گشت 

آنقدر قوی و پر زور مرا .هر چه تاب می خوردم فايده ای نداشت . روی شانه هايش و دويده بود سمت دريا 
  . که گويی با باد وعده ديدار دارد روی دست می چرخاند

  .همه چيز يک کره آبی ماليم شده بود .سيم به صورتم می زدند و آسمان را وارونه می ديدم موج و ن
  ...باشه ؟ ... پس  بريم استانبول _ 

با باد در من می پيچيد و با موج خيسم می کرد از .مرا انداخته بود روی شنهای خيس و محکم بغلم کرده بود 
  .بوسه 

  ...رويای خيس می خواهم تسخيرت کنم ! گرفته ای سربااليی مه ! ت کوتاه ای فرص_ 
  .هر چه بيشتر می گريختم ؛ بيشتر در دستانش له می شدم .هر چه جيغ می زدم در خنده او گم می شد 

بوی تندش در فضا  .گرم و مرطوب .صورتش چکه چکه در من می چکيد . بود لباسش مرطوب و چسبنده
  .بوی تند يک حضور . غريب يک زيارتگاه بوی.ی بز وحشی در نوک کوهسار بو.پيچيده بود 

  .بگذار اين بو در تو بماند .اين لباسهايت را ديگر نشور _ 
شيطان صورتش . بود  گم شده در وحشت من از ديدن دوباره شيطانخنده اش.ه بود بعد پيراهنم را  پاره کرد

 و ُنه دقيقه از ديدار مرد دو سيالبی نه ساعته روز وُ ديگر َن.را چسباند به نوک پستان هايم و آن را گزيد 
 و در .ود  و کفش هايم را پايم کرده برا از شن و عرق و خواب تکاندهگذشته بود که او دم دم های صبح م

  .راه برده بود " ليبو ام" صبحگاهی ساحل   مشکوکنور
....  
  .زمان چون رويايی فرو ريخت . فنم زنگ زدتل
  کجايی ؟ نرسيدی هنوز ؟_ 

در باد تکان که خيره شدم به تسبيح شاه مقصود  کجا بودم ؟ ساعت چند بود ؟. نگاه کردم ت به اطرافبا حير
  .الی را نشان می داد  جو۴دوشنبه دقيقه  ٨:۴ساعت ماشين.می خورد 

  .چهارراه پنسيلوانيا را هم رد کردم _ 
نزديکی . ن هم االن می رسم م.ندم نی ؟ من در ترافيک مو خبره ؟ چرا اينقدر با سرعت می روچه...هی_ 

  .پارک کن" پاالس ورديس " های 
يک .اره رسيده بودم به دره کالغ ها دوب .اما از تعجب خشکم زد.ت جاده کشيدم به سمت راسراهنما را زدم و

شيشه . روی کاج های سوزنی کهنه نشسته بودند و به محض ديدن من شروع به قار قار کردند ؛فوج کالغ
خانه قرمز مثل يک کارت پستال .ترسی از دلم گذشت .آسمان سياه شد .کالغ ها پريدند .دم ها را باال کشي

گربه  سياه با چشمهای سبز از .انگار همه چيز در خواب اتفاق می افتاد .قديمی در پشت اين تصوير بود 
  .چمباتمه زد و خيره شد به من.پشت چنار بيرون پريد 

ق کالغ ها آنقدر دور اتا.آن صبح برفی ماه ژانويه . با آن پارکت های چوبی ياد خانه سبز خيابان ايلکر افتادم
 رهتمه زده روی ُهاسياه چمبای دند که بيدار شدم ، پرده را کنار زدم و ديدم گربه چرخيده و قار قار کرده بو

تم مرد را صدايم در گلو می پيچيد و نمی توانس.نگاهم کرد  زل زل.تکان نخورد.س جيغ زدم از تر .پنجره 
گربه را . و آمده بود کنار پنجره نزديک شده االيی مه گرفته خيابان ايلکراز سربسايه ای سياه بعد .بيدار کنم

شيطان بود با يک ساعت شنی  .کوب بودممن از ترس ميخ.ها نگاهم کرده بود بوسيده بود و مثل ساحره 
 سياه  عکس. به عکسی روی ديوار اشاره کرده بود بعد با انگشت.ه را برگردانده بود سمت تنهايی من شيش.

واب يک پری در آغوش مردی سياه محو و مات مثل خ. عروسی نشان می داد  لباس ا دررو سفيد بود وم
شيطان رفته بود و گربه دمش را می ، وقتی برگشته بودم .قلبم به شماره افتاده بود .شمهای عسلیپوش با چ

 در عکس مرده بود و شيطان به جايش چند تار موی  مرِدنگين شده بودو، برف سهمان روز غروب.ليسيد 
  .سفيد به من داده بود 

چشمهايم انگار دو دو می .برگشتم به آن سوی خيابان . از درد خميازه کشيدم .باز گربه دمش را تکان داد 
  . سراسر سياه .ه بودشيدباز سياه پو.يستاده بود ا به تماشا وپارک کرده مرد دو سيالبی آن گوشه .ندزد

می خواستم بدانم .می خواستم لمسش کنم . سمت او بهفتمر.از ماشين پياده شدم .؛ خنديد  ديدوقتی حيرتم را
باز .سيدمش بو.بوييدمش . واقعی و طناز.ز غريبی خودش بود اما او به طر.اين همه نشانه در خواب نيست 

  .خيره بود 
   غافلگيرم کنی ؟ پس چرا نگفتی اينجايی ؟ می خواستی_ 

  .سکوت
سن ؟ نمی خواهی از بارگاه با خيابان ؟ ها پادشاه ُح یت تويم دنبال بايد بياچرا هر وقت می آيی  خانه ما ،_ 

  شکوهت کمی پايين بيايی ؟
  .سکوت



  .بعد دستانش را جلو آورد .قوی و سحر انگيز .زد  چشمانش برق می.خيس عرق بود 
ابروهايم .ناحن هايم تند تند بلند می شوند .موهايم پر پشت شده .يرون زده رگ دستانم ب! نگاه کن کوزه _ 
  .ابروهايم پر پشت تر شده ! نگاه کنرا

  ."ما چالُه"بوی پاييز .بوی مرد باران خورده .بوی غريبی می داد 
  .چقدر شيرينی تو .بوی خاک .بوی هندوانه .کوزه تو بوی شب می دهی _ 

  .شين چرخاند و بی آنکه پياده شود ؛ از شيشه خم شد و مرا بوسيد بعد محکم مرا به سمت در ما
به اين چه می .ی براق تاپتا چقدر جين آبی به تو می آيد و اين رنگ قهوه.چقدر خوشگل شدی امروز _ 

  گوييد شما ؟ 
  .ساتن _ 
   ! يت بکشال دستهايت را يکبار در موهاحا.  و رنگ آب . رنگ به تو می آيد می دونی کوزه ... ها _ 
  مگه من عروسکم ؟_ 
  فارسيش چی می شه ؟ .ی  چلنج عاشقتو! با من بجنگ !  لجباز من خوشم می آ د_ 
   !به مبارزه طلبيدن! مبارزه کردن ._
  !من و تو با کوزه .ما هميشه سه نفريم .تو در عشقبازی هم همين جوری هستی _ 

مرد عميق نگاه .نه پشت درخت ها پنهان می شود گربه سالنه سال.ها را پر می دهد صدای خنده اش کالغ 
  .فردا تصوير بر می دارد  انگار برای سناريو .می کند

  .اينها با تو حرفی دارن .به تو که گفتم ؛ بايد نشانه ها را جدی بگيری .باز دوستانت آمدند _ 
  .م  داد با انگشت خانه قرمز را نشانش

   .من اونجارو می خوام .مثل اين خونه _  
  . لنگه اين خانه را برايت می خرم ؛دعا کن بليطم در التاری ببرد_ 
  بگو امروز کجا بريم؟.دلم می گيرد .وعده دور به من نده _ 
  !سوار شو _ 

مرد دو .وم  ودر آيينه خيره می ش" شاه مقصود"دست می کشم بر روی تسيبح.ماشين را پارک می کنم
آه .مثل سايه ايی در باد .ت شنی قدم می زند ش شيطان با ساعپشت سر.سيالبی نزديک می شود ؛سياه سياه 

  .مرد می کوبد بر شيشه.می کشم 
  !شيشه را بده پايين _ 

  .با نوک انگشتش خطی در ميان سينه ام می کشد .را پايين می کشم شيشه 
  .اندازه دستان من .چقدر شيرين و زيبايند .ای پستان هايت تنگ شده چقدر دلم بر_ 
  .و بکشدستت ر_ 

می دانم باز لبهايم همان حالت برگشته را گرفته که او را .جيغ می زنم .با عصبانيت دستش را پس می زنم
  .می خنداند 

تا .دلم می خواد هميشه با من اينجوری باشی .دوست دارم از من خجالت  بکشی .؟ خوبه خجالت می کشی _ 
  .آخر عمرت 

به مه دوردست که با اقيانوس آرام يکی شده . نگاه می کند " رو ي دل سی" به سربااليی .ه می زند هباز قهق
  .چشمانش دوباره پر آب می شود .آه می کشد .سيگارش را روشن می کند . است 

  !تو اينجا را خيلی دوست داری _ 
همه اين .با تو اينجا آشنا شدم .فکر می کنم سالهاست که اينجا را می شناسم .يک حس غريبی دارم .آره _ 
  .سه خيابان است در دنيا که دلم آنها را از روز گرفته است .ه روز اينجا به ديدن تو آمدم ُن

  کجا ؟_ 
نه يکی هم در " .نشاو ريک" يکی هم همين جا در " سانست بلوار "يکی در .تهران خيابان ويال يکی در 

  "ايلکر "
  . روشن می کند ی برايمسيگار

وقتی با آن همه دقت .ی تو هستم اصال من عاشق مراسم چاي.کرده است  دلم هوای چايی خانه تو را ! کوزه_
پيراهن سفيد .گلها را جابجا در اتاق خشک می کنی . شمع روشن می کنی .تميزی خانه را برق می اندازی و 

و من از خودم عصبانی می شوم که مثل بچه ها ؛ آب در کتری می ريزی کوتاهت را می پوشی  و با خنده
 90.60.90 .با دستانم تنت را اندازه می زنم . من نگاهت می کنم.تو حرف می زنی .راه می افتم دنبال تو 

  .در ماشين را باز می کند و مرا تند از آن بيرون می کشد . بعد دوباره قهقه می زند 
  موهايت را چرا کوتاه کردی ؟ .ی شدی چقدر امروز قهوه ا_ 



  دوست داری ؟. مدل جديده _ 
  .شبيه يه بره معصوم . می آد آره بهت _ 

  :  با حرارت می گويد تاتری را نشان دهد ، انگار صحنه ترم حلقه می کند ودستش را دور کمبعد 
 جز عطر ؛گاهی هم هيچ چيز.گاهی هم زعفران .هل دانه می کنی .و اينطوری آب را در قوری می گردانی _ 

ی دو فنجان شيشه ا.ی رنگ را می گذاری خاکسترسينی سفالی .شعله را کم می کنی تا دم بکشد .. چای 
  .و چوبی ام لی  هااااا من عاشق آن قندان های سفا. هم قهوه ای

  .وای طوری حرف می زنی انگار داری فيلم می بينی _ 
  ! آره بستنی من _ 
ی شبيه م تغذا اصال تو هر چيزی را که دوست داری به .چقدر تو به عطر و رنگ و بو اهميت می دهی _ 
    .کنی
  .سل من آره ع _ 

  .او باز می خندد .  ناله می کنم از درد.باز مرا محکم فشار می دهد 
در دره کالغ  .شده اند مه گم پله ها در.م ورودی هزار پله ها را پيدا نمی کني.ديگر به آخر سرازيری رسيديم 

  .مرد مرا از نيمه بر می گرداند .در تالقی دريا و آسمان ها ،
  چی دوست داری دل من ؟.ذايی بخوريم بريم غ_ 
  .استيک با شراب _ 
  . چوبی و کم نور و رمانتيک. داری از همان فضا ها که دوست.پس بريم يک رستوران فرانسوی کنار دريا _ 

  .بغض می کنم شاد است و من 
  .تا حاال هيچ مردی با من اينجوری نبوده _ 
تو خودت انتخاب کردی که مرخصی ات را با . من همينم  ،ردنداونها يا مرد نبودند يا مراعات تو را می ک_ 

  .من بگذرانی 
  .د  می بوسد و می کشمرا محکم به طرف خودش

  تو دلت نمی گيره ؟ تو دلت برام تنگ نمی شه ؟ _ 
هی بيايی  و بروی ؛ هی از دست بدهی ؛ می فهمی همه .اما وقتی به اندازه من زندگی کنی ! چرا کوزه _ 

می فهمی چی می گم ؟ می فهمی کوچولوی .بايد فقط نگاه کرد .بايد فقط زيارت کرد .يه آبه . آهه يهزندگی 
  من ؟

  .آفتاب ديگر از سرانگشتان خدا هم پريد .بغض در گلويم می دويد .لبهايم آويزان مانده بود 
  تو از کجا می دونی که من از دست ندادم ؟_ 

  .لحنش مضحک .نگاهش باز طناز شد 
  ست دادی ؟ چی رو ؟از د_ 

  .شانه اش را آورد نزديک 
  !بيا معصوم من .ی شونم و گريه کن  بزار رورتوبيا س_ 

  .دستش را محکم پس زدم 
  خجالت می کشی جلوی من گريه کنی ؟؟چرا _ 

اش است سرم روی شانه ، طول مسير.راه می افتيم .فرمان را به سمت دريا می چرخاند .ساکت می شوم 
طعم شراب است و خربزه .يک حس خوب ماندگار.ن است  تمنای يک رسيد شهر ساحلی ،نورهای مرموز.
  : برق می زند و هی به من می گويد طعم پنير بز و خنده شيرين مرد که در نگاه عسلينش.

   بيام چه غذايی برام درست می کنی ؟ اگه  امروز_ 
  .من که گفتم از آشپزی بدم می آد _ 
  دی ايران ؟بدت می آد ؟ تو کی اوم_ 

  ...می خندم  .می خندد
....  

روی از خستگی و نا اميدی می نشينم .تاريکبسته  است و  .می رسيم به رستوران .شب شده است ديگر 
   . دوم  میت می کنم روی چمنها و پا برهنه کفشهايم را پر.زمين 

  !آخ خ _ 
  چی شد ؟_ 
  ..ا ..ی ..  .... ا ..  بی .نيشم زدزنبور _ 
  ...ا يادت می ره دفر...يادت می ره ..هيس....هيس_ 

  . می بوسد .بغلش پايم را می گيرد  در 
  .چقدر تو رهايی ! کولی من _ 



  .می زند زير آواز . پر آب شده .انگشت می زنم بر آن . و می شود  کند دوباره چشمهايش
  کوچه لره سو سپ ميشم " 

  يار گلنده توز اولماسين 
  ائله گدتسين ؛ ائله گلسين
  "آراميزدا سوز اولماسين 

با وقار و .شيطان ايستاده به تماشا .اشک هايش را می بوسم .خم می شوم . ديگر هوا خيلی تاريک است 
  .موزون 

  .هم گرسنه .هم تشنه ام . دلم نمی خواهد رانندگی کنم.خيلی خسته ام _ 
  . يه جای ديگه رو پيدا می کنيم پا شو بريم_ 
  .دلم خيلی گرفته .غل تو باشم دلم می خواد تو ب.نه _ 

  .مهربان مرا در آغوش می کشد 
  .خيلی دير ! هفت هزار سال دير آمدی کوزه _ 

  .عميق و مدام مرا بو می کشد  .سرش را نزديک موهايم می آورد
  ! آه ه ه وطن من .اصيل و قديمی .چقدر تو اصيلی _ 

می .مرد را پس می زنم .ل ديوانه ها داد می زنم مث.بغض بی تابم می کند .جای نيش زنبور بی تابم می کند 
  ...می دوم .دوم 

  چه کردند که اينقدر سوار بادی ؟اين مردهای اهل باد با تو .ر کن بيبينم صب...هی _ 
از پشت .قلبم تند تند می زند .دقيقه ها قطره قطره از پيشانی مرد می چکند .شيطان ساعت را بر می گرداند 

کاغذ و کتاب ها را .صندلی عقب را می خواباند .از می کند در را ب. سمت ماشين می بردحکم م.مرا می گيرد 
  .مرا بغل می کند و می خواباند  آنجا.همه را يک گوشه می گذارد .جمع می کند 

  ! بخواب _ 
  تو ماشين ؟ _ 
  .همين جا .آره _ 
  .اما من تا به حال در ماشين نخوابيدم _ 
  .گن کمپينگبه اين می .حاال بخواب _ 

نفس هايش را آرام در صورتم ريخت .دستش را زير سرم حلقه کرد .خودش هم از سمت در راننده داخل شد 
بوی مه و شب . نگاه مرد روشن شده بود .عکس زردش افتاده بود در بغلم .ماه کامل شده بود .و خوابيد 

  .مرد در ميان لفظ هايم گم شده بود نام .جانم را پر کرده بود 
...  

همه تنم باد کرده بود .درد داشتم .تنم کوفته بود .به سمت باد لغزيدم.اولين تيغه آفتاب ؛ نگاهم را خراش داد 
  .بوی مرد .بوی بز .بوی پستان ندوشيده می داد .دستانم به اندازه يک پياله گرد مشت شده بود .

  .در هاله .دست کشيدم در تاريکی 
  :م صدا زد. با وحشت پريدم .خالی بود 

  .ش .. ا ..ج ...جاشو _ 
  :با شادی و ترس باز فرياد زدم .اسمش را به خاطر آوردم .من او را به نام می خواندم 

  ...جاشو _ 
سکوت صبحگاهی همه جا را پر  ."رو ي دل سی"نه در خيابان.نه در پياده رو . در ماشين نبود یهيچ کس

  .مرد را برده بود .مه را برده بود آفتاب . شيشه ها را کدر کرده بود ؛شبنم.کرده بود 
ه سياه آنجا بود و يک پياله عسل که در آن زنبوری يک جفت کفش مردان؛به جای صندل های بند طاليی من 

  .مرده بود 
  

  شيدا محمدی                                                                       
  ٢٠٠۶                         تابستان                                    

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


