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بترکه چشم حسود!

بگوسيب...

ب

با دو تکه چوب حصير ،چهار تا گيره لباس ،يک جعبه خالي ميوه و تکهاي کارتن مقوايي براي خودشان
فوتبال دستي ساختند و تمام تابستان را بازي کردند و هيجاني شدند و کيف کردند .همانطور که
بگوسيب اين عکس را ديده ،مسئوالن هم آن را ديدهاند مخصوصًا آن مسئوالني که براي خودنمايي
به کوه ميروند و اداي جوانها را در ميآورند و شوتبال شستي مينوازند .آن مسئول و مديري که براي
خودش و بچههايش فوتبال دستي و ميز پينگپونگ ميخرد ،بعد از ديدن اين عکس آيا دلش ميآيد
باز هم با آن فوتبال دستي بازي کند؟ جوابش معلوم است :دلش ميآيد و اصولًا دلش به اين چيزها
کار ندارد چون معتقد است ׳׳اي که دستت ميرسد ،سودي ببر׳׳ .او برايش مهم نيست که ميليونها
بچه هيچ امکاناتي ندارند .خودش را هم قانع ميکند که خدا خواسته تقي به توقي بخورد و من مسئول
و پولدار شوم .و خدا نخواسته بچههايي که در عکس ميبينيد ،آقازاده شوند .آن مسئول وقتي که اين
عکس را ميبيند ،از آن براي خودش سودي درميآورد و عکس را انتشار ميدهد و ميگويد اينها
نمونهاي از ملت غيور ما هستند که خودشان فوتبالدستي ميسازند و منت فوتبال دستي آمريکايي را
نميکشند .اينها لنگ ميخورند و نان خشک ميبندند تا بترکه چشم حسود! حتي حواسش هم نيست و
جمله را برعکس ميگويد .برايش دست هم ميزنند و باورش ميشود که چقدر حکيمانه حرف ميزند.
پاچهخاري از آفتهاي خيلي بدي است که برخي مقامات و رياستها چنان به آن خو گرفتهاند که اگر يک
روز پاچههايشان را نخارانند ،خمار ميشوند.

اهالي کوچهاي در لنگرود پولهايشان را روي هم گذاشتند و بنر بزرگي تهيه کردند تا از شهردار
جوان شهرشان تشکر کنند زيرا او زحمت کشيده بود و به پيمانکاران فرموده بوده کاري کنند
که هنگام بارندگي اين محله را آب برندارد .پيمانکاران هم بودجهاي گرفتند و مدتي هي
بيل و کلنگ زدند و کارهايي کردند .بعدش شهردار جوان به اهالي محله فرمود ديگر نگران
آبگرفتگي معابر نباشيد .مردم هم به جان شهردار جوان دعا کردند و بنر را زدند و رفتند
خانه و خوابيدند .حاال به يك نمايشنامه طنز خيالي گوش كنيد:
آن شب باران ميباريد جرجر پشت خونه هاجر .و هاجر به شوهرش گفت ميترسم بازم
محله رو آب برداره .شوهرش گفت مگه نشنيدي که شهردار جوان گفت ديگر نگران
نباشيد؟ اما صبح ديدند تمام محله را آب برداشته و اگر باز هم باران ببارد ،بنر و تشکر اهالي
و عکس شهردار جوان را هم آب خواهد برد .بقيه سناريو معلوم است :آبدارچي به شهردار
جوان خبر ميدهد بنر را آب برد .شهردار جوان از پيمانکاران ميپرسد چرا؟ پيمانکاران از
مهندسان ميپرسند چرا؟ مهندسها دستور ميدهند بناها جوابگو باشند .بناها سراغ عملهها
ميروند که چرا حواستان نبود و بنر را آب برد؟ و عملهها را اخراج ميکنند .شهردار جوان
باز هم به پيمانکاران بودجه ميدهد تا به فکر يک بنر ديگر باشند.
پرده نمايشنامه ميافتد و مردم سهراب سپهري ميشوند و ميگويند قايقي خواهم ساخت!

رابطه کژدم و خرماي مژافتي

خت عدسي
ه ياد دستپ

قايقي خواهم ساخت

معقول آدم نمازمون رو ميخونديم ،روزهمونو ميگرفتيم ،واسه دو زار ،دين و قيامتمون
رو نميفروختيم ،با حجاب داشتيم ،بيحجابم داشتيم ضمنًا بيحجابامون سگشون به ِ
سگ
پلنگاي امروزي شرف داشت ،صد جور مواد مخدر نداشتيم و بزرگتر کوچيکتر حاليمون بود
جراره هم صدتا شغل
دالرم هفت تومن بود .کسي هم با عقرباي بيچاره کاري نداشت اقرباي ّ
نداشتن...من که بگوسيبم و عقلم قد نميدهد که بفهمم يکهو چي شد که اوضاع اين سالهاي
اخيراين طوري پيچپيچي شد و ديگه نماز حال نميده مگه تو اداره جلو چشم رئيس .يا روزاي
جمعه جلو دوربين تلويزيون .ظاهرًا اين روزها ديگر حتي عقربهاي بيچاره هم امنيت ندارند
و عقربگيرها هي عقرب شکار ميکنند و هزارتا هزارتا صادر ميفرمايند .در همين جعبههايي
که ميبينيد ،چهارهزار تا عقرب چپانيده بودند و داشتند قاچاق ميکردند .همين ديروز هم
در قم از مقاديري خرما حدود صد کيلو ترياک جاساز کشف کردند .ما خودمان قبلًا قم
بودهايم و يادمان هست کساني که خالف بودند ،به تهران ميرفتند و خالفشان را ميکردند و
برميگشتند قم .حاال بعضيا راست و دروغ ميگن جنس ناب ميخواي ،برو قم .ما که پاک گيج
شدهايم و نفهميديم چي شد که يهو رفتن سراغ عقرب زاهدان و خرماي َمژافتي بم.
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