 -مشکی ...براق ...ماه!
 یاشگین سفید است اما!كنم چه خوب اس���ت
خندم...و فکر مي
می خن���دد! ...می
خندیدن دو نفر با هم...
خب من هم جنگیدم! مگر جنگیدن با دش���من فقط تفنگ
دست گرفتن و لباس
ارتشی پوشیدن و ش���لیک کردن است؟ آنوقت که تو آنجا
بودی من هم تولید داروهای مسکن و چرک خشک کن
را توی شرکتم چند برابر کرده بودم! یکسره تولید ميكردیم!
اسپکتورانت ،آموکسی سیلین ،پنی سیلین ،آموکسی کالو...
های قوی...همه چیز! فقط چشم ندادم!
انواع مسکن و مخدر
دس���ت و پا ندادم! ماندم که بسازم این مملکت ویران شده
را ...دوباره بسازم! مگر همین شماها نميگوئید خودکفایی!
غیر وابس���تگی ...هم پزشک بودم و هم داروساز ،هم بهیار...
هنوز هم هس���تم! اگر تو با شارژ نوحه و سینه زني ومداحي
جنگیدی ،من خودم جنگیدم ،با شارژ خودم ،هیچ کسی
می
هم با من مصاحبه نکرد ،االن هم نه سهمیهای دارم نه نشانی
مانده از من توی این دوره هشت ساله! غیر از این است؟
کنید؟ بیرون؟
  -به کجا نگاه می
برمی گردم ...هر روز برمی گردم ...هر روز کس���ی هست که
برگرداند مرا...
سازند اینها؟
 هنوز ساختمان مي -بله! ميگویند بیمارستان خصوصی است! با دست سالمش
ویلچر را هل ميدهد به جلو از توی کشویی کتابی را درمی
آورد...
 یک فالی حافظ بگیرید برایم!کاوم! یک
شنوم ...مثل نوحه ...دوباره بیرون را می
صدایی می
گذرند انگار...
زنی دارند می
هیئت سینه
می گوید :شب اول محرم است امشب!
روند باال و لبه روسریام را ميكشند جلو!
دستهایم مي
 حسین شهید ...یا مظلوم...شرررپرسد.صدای سینه زدن .ميروم به طرفش
صداها به اوج مي
و کتاب را از دستش ميگيرم...
 نیت کنیدای روی هم! از
حتماً پلکهای خیس و بی مژگانت را کشیده
پشت عینک سیاه رنگ حس ميكنم که چشمانت
را بستهای ...سرت را به حالت کج روی شانه انداختهای چرا؟
مگر میخواهی گدایی کنی از حضرت حافظ؟
 -بگیرید!
كنم! برمی گردم صفحه قبل
باز مي
 -بخوانید لطفاً ،مالحظه مرا نکنید.هر چه هست بخوانید!
نرود
از س���ر کوی تو هر کو به مالمت ب���رود
کارش و آخر به خجالت برود
 کاروانی که بود بدرقه اش حفظ خدابه تجمل بنش���یند به
جاللت برود
كنم! تو را به خدا با آن چشمهای
کنی! ..سکوت مي
 -سکوت می
کورت گریه نکنی ...برمی گردم روبه پنجره ...دسته
رفته است انگار!
****
شما که کارتان را بلد نیستید این جا چه میکنید پس؟
فکر ميكنم صدایم خیلی بلند اس���ت خیلیها شنیدند و
جمع شدند دورم .تو چرا نمیشنوی پس؟ کری مگر؟
 -با شما هستم آقا! مگر کری؟
 -تا درست صحبت نکنید جواب نميدهم!
 با منی؟ -بله!
داشتی چیزی را مرتب ميكردی! چیزی بود مثل یک پوشه
یا حداقل نشان میدادی که دارای مرتب میکنی!
مردک دهاتی حرف دهانت را بفهم!
همان سال آخر داروسازی بودم به گمانم! تونگهبان بودی!
نگهبان شرکت دارویی ما!
 چرا با خانم بد صحبت کردی؟عذرخواهی کن از خانم دکتراز همکاران داروس���از بود از پزشکان با سابقه .صدای رادیو

میآمد از توی د کهات! جنگ تازه ش���روع شده بود .صدای
مارش بود .داشتند مردان اهل مبارزه را دعوت ميكردند به
جنگیدن یکی از پشت سر درآمد:
بابا مردم دارند سرمیدهند ...کوتاه بیایید خانم!
دوباره نهیب زد! از خانم عذرخواهی کن افراش! این از کجا
پیدایش شد؟ کمی حالم خوش نبود آن روز هم خسته بودم
هم مریض ،باور کن .همین بود که زود از کوره در رفتم!
 عذرخواه���ی نکني میدهم عین موش از این جا بیندازنتبیرون!
نگاهم کردی! نگاهت کردم زورزدم که با نگاهم بفهمانمت
خواهم!
که عذرخواهی نکن! نمي
سوز سردی آمد! بعدش یک باد تند ...روسریام را کشیدم
عقب! عادت نکرده بودم به حجاب هنوز س���ردم شد! گره را
سفت کردم! همه منتظرند!
 نفهمیدی انگار!صدایت در آمد! یواش بود ...مثل زمزمه! مثل پچ پچ نباید کم
بیاوری .،فرید اطرش!
 ببخشید! بلندتر! می خواهم همه بشنوند!خوااهد!
 نميمن گفتم! چند ثانیه دیر گفتم! تو گفته بودی دیگر!
 نه خانم دکتر این باید بفهمد نان چه کس���ی را میخورداین جا! بگو دوباره!
 ببخشید! ببخشید!بلند گفتی ...خیلی بلند ...همه ش���نیدند! حتی گزارشگر
رادیو هم .مکث کرد وقتی ش���نید :همان گزارش���گری که
ایم!
داشت خبرهای جنگ رامیداد ...اینکه چند تا شهيد داده
چند تا مجروح! چند تا اسیر اینکه بیایید و بجنگید! دشمن رفته
رود دزفول...
توی خرمشهر ...رسیده به شوش دارد مي
***
این جا که هستم پر از شیهه است! صدای شیهه یاشگین از
گوید این را!
همه بلندتر است! دخترم مي
 باور کن مامان با اینکه باردار است از همه قویتر است هنوز!صدای شیههاش عین زنگ میماند!
خندم! به س���اعتم ن���گاه ميكنم ...دلم
قبول نداری؟ می
خواهد جای دیگر بروم ...هر جا غیر از این جا...
می
 چرا مامان! ...حوصله نداری؟ -حوصله چی را؟
کنی مرتب؟ حوصله نداری تمرین
 -چرا به ساعتت نگاه می
مرا ببینی؟
 -چرا ...هستم که!
كشد ...یاشگین
پرد روی زین ...افس���ار را مي
س���بک می
میایستد روی دو پا ميگوید :عکس نميگيری مامان بی
ذوق؟ دستها را توی هوا نگاه داشته ...خیلی زیبا...
گوشیام را در ميآورم ...دوباره شیهه ميكشد و دستهایش
چرخد عکسی را که ميگيرم یالش
را باال ميدهد و می
عین شالق میخورد توی صورتم ...می خندد!
 طوری که نشدی مامان؟ومیدود از روی مانع میپ���رد! صدای پاهایش مثل موزیک
ماند! اص ً
ال یادم نبود یاشگین آبستن
یکنواخت وهماهنگ می
پرسم اس���ب پدر کدام است؟ با
اس���ت بر که میگردد .می
دهد! یک اس���ب سیاه با دست و پاهای
انگشت نشانم مي
کشیده و خوش ترکیب!
 آراس! ترکمن است! خیلی جوان است! سه یا چهار سالهبیشتر نیست!
 صاحبش کیست؟ -یک جوان ترکمن
شوند خیلی ...اگر
كند یاش���گین را! دور مي
دوباره هی مي
ذوق ادبی داشتم فرصت خوبی بود برای سرودن یک قطعه!
هنوز توی پیست هستم! سوارکارها لباسهای خوش ترکیبی
به تن دارند ...اسبها خیلی زیبا هستند! میدوند!
شیهه ميكشند ...گاه نجیبانه زیر پایشان میکاوند! ...دوباره
به ساعت نگاه ميكنم!

***
پتو را عوض ميكنم دوباره! ملحفهها را میبرم که بشویم!
 حالل کنید! شما را خیلی زحمت میدهم خواهرم!فهمد ...بر که
كن���م ...نباید چیزی بگوی���م! می
بغض مي
میگردم رادیو را روشن ميكنم دوباره!
 هر وقت حس کردید خسته اید از من و کارهای مربوط بهخیر مثل شما
من ...بگویید! مالحظه نکنید! انسان خوب و ّ
شود!
باز هم پیدا مي
كنم از زیر
گويم! نمیتوان���م بگویم ...حس مي
چیزی نمي
عینک سیاه همه چیز را میدانی! شاید اگر یک کلمه حرف
گويم! تو هم!
زنم! هیچ نمي
م را بفهمی! نمي
یا
بزنم! سرگشت 
گوید :من یک برادر دارم! میدانید که! همچین هم
دوباره مي
آدم بی کسی نیستم!
خواهی چیزی بگویی! اگر
زنی! شاید می
لبخند سادهای مي
گفتی؟
میدانستی که من همان هستم ...باز هم می
توی شرکت بودم که منش���ی زنگ زد سفارش دارویی را
گرفته ب���ود که ترکیبی بود و دو س���ه روزی زمان میبرد
ساختنش! پرسیدم چند ساله است؟
ای را آورده بود یکی که میگفت
گفت خود بیمار نبود! نسخه
برادر بیمار است! میگفت مشکل نخاعی دارد!
جنس���یت؟ گفت :مرد ...گفتم باید نسخه را خودم
پرسیدم
ّ
ببینم بگذار زیر شیشه بردار بر که گشتم داروخانه نسخه را
دیدم! سفارش همان دارو بود ...به اضافه کلی مسکن و آنتی
بیوتیک! نسخه را گذاشتم توی کیفم تا فردا که یکی زنگ
زد! برداشتم گوشی را! آقایی بود که معرفی کرد خودش را
افراش! ..افراش؟ آشناست این اسم!
هایتان!
 خانم سفارش دارو داده بودم به یکی از منشی اسم بیمار؟  -وحید افراش! عذرخواهی که کرد! ولش کن برو دیگر خانم!چشم میگردانم به طرف صاحب صدا به نظرم از کارمندان
خدمات بود از همکاران داروساز که نبود!
 خانم! سعه صدر داشته باشید! شما هم به جای خواهر من!دختر من! ماشاا ...درس خواندهای! دکتری! ال اله اال ا...
بوی مرده آم���د یکباره! توی خیالم داش���تم یکی را دفن
ميكردم! کی را؟
شنويد خانم؟
 -مي
 -بله؟؟!
آب دهنم را قورت دادم! نشس���تم! نسخه را از توی کیفم
کشیدم بیرون! نگاه کردم به اسم و فامیل بیمار دوباره! صدا
عصبانی شد یکباره!
 کسی هست با من حرف بزند غیر از شما؟ یک پاسخگو؟ -بفرمایید! من پزشک داروساز هستم!
 عرض کردم ساختن این دارو چقدر طول ميكشد مگر؟ -دو سه روز شاید!
نشنیدم چیزی دیگر
 -بیرونش کردند؟
از این جا رقته! رفته جنوب! اهواز شاید! خرمشهر سوسنگرد!...
جنوب دیگر
 -بیرونش کردند؟
 -نه ...خودش رفت!
 برای چه؟ -برای چه؟ خانم دکتر ش���ما حسابی پرتی از مرحله! مگر
کنی؟ مگر اخبار نمیبینی؟
توی این مملکت زندگی نمی
نمیشنوی؟ جنگ است بابا!
كنم دوباره...
كنم! ملحفهها را عوض مي
تخت را مرتب مي
سوپ را ميگذارم توی سینی خودش میآید جلو روی
ویلچرا آن یکی دست سالمش را اهرم ميكنم که سوار شود
خواهم کمک کنم! اجازه نميدهد!
روی تخت ...می
نامحرمم! دس���تم را ميزند کنار سینی را مینشانم روی
زانوانش! با دست سالمش قاشق را ميگيرد!
 شما راحت باشید!گويم! روی صندلی ویلچر درس���ت در جایی که
چیزی نمي
بینم! خم
نشیندچیزی مثل خونابه زرد و نارنجی می
می
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