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مطهره مظهری برای این عکس ،قصه میگوید
عکس :روزنامهدیواری حق

منصور :کاش عبدالحسین هم بود .جاش خیلی خالیه!
محمود :برای خودمان جا نیست منصورجان! اونوقت تو
میگی کاش عبدالحسین هم بود؟ اشتباه نکنم رفته یکی
از این شهرهای س��یلزده برای کمک .حاال اگه میشه یه
کم برو ا ونورتر!
یوسف :خوش به حال این دو اخویمون که گل دستشون
ندادن .ما رو میخوان دور بدن تو شهر ،دور بدن خب! دیگه
این اداهاشون چیه؟
مرتضی :یوسفجان! به قیافهات نمیاد اینقدر غر بزنیها!
اتفاقا با اون عینک و لباس��ای اتوکرده ،گل خیلی هم بهت
میاد!
محمود :کاش حاال که این آقای راننده نگه داشته ،من هم
این #نامه رو مینداختم تو صندوق .خدا میدونه از کی تو
جیبمه!
حس�ن :با این طنابی که بس��تن به پاهام��ون ،چطوری
میخوای پیاده بش��ی آقامحمود؟ اصال ولش کن! فوقش
یه س��اعتی ما رو تا حرم آقا میبرن؛ بعدش��م فلکهی ضد

پیادهمان میکنن دیگه! اونجا میندازی تو صندوق!
یوس�ف :فقط موندم این تابلوها رو برای چی اینجوری
بار زدن؟ اص�لا خونده نمیش��ه که روش چی نوش��ته!
این گلم تو دس��تم عرق کرده برادر! تو که دستت خالیه،
میگیری��ش؟ حاال اون بن��د کوله رو برای چ��ی اینقدر
محکم چسبیدی؟
محمود :میگم بچهها! اون وقتایی که از اینجا میرفتیم
راهآهن یادتونه؟ چق��در از اون موقع تا حاال همه چی فرق
کرده!
مرتضی :اتفاقا منم میخواستم همینو بگم! همین پوشاک
خراسانی که اون پشته ،یادمه قبال اینجوری نبود .یا همین
نردههای وسط خیابون .چقدر عوض شده مشهد!
منصور :من آخرین بار سال هفتاد و دو یا شایدم هفتاد و
سه بود که اومدم مشهد .همه چی فرق کرده؛ فقط گنبد آقا
همون گنبد قبله!
یوسف :میدونی چند سال از اون موقع گذشته و توی این
مدت ،چی به سر این مردم اومده؟

محمود :یوسف راست میگه آقامنصور! اون موقع که ما از
راهآهن میرفتیم دوکوهه ،نصف این آدمایی که االن دارن
تو پیادهرو راه میرن ،هنوز دنیا نیومده بودن!
حسن :ولی یه چیزی برام جالبه حاجی!
محمود :چی جالبه؟ اینکه دس��تت گل ندادن یا اینکه
داری از ته وانت میفتی؟
حس�ن :جدی میگم حاجمحمود! به قول خودت نصف
اینا اون موقع اصال نبودن .ول��ی اون جوونه رو ببین! اونور
نردهها ،جلوی دکه! همون که شلوار کرم پاشه! عکست رو
میبینی رو کولهش؟
 من همینجام .زود برو پوس��ت پفکت رو بنداز س��طلآشغال .آفرین دختر خوب!
دخترک دست مادرش را رها کرد و به طرف سطل آشغال
کنار پیادهرو دوید .زن روبهروی در شیشهای مغازهای که
بوی هل و زنجبیل و زعفران میداد ،شالش را مرتب کرد.
به دیوار مغازه تکیه داد و نگاهی به گوش��یاش انداخت .با

دیدن شصت الیک زیر عکس گلدان عزیزش ،آه از نهادش
بلند شد و گوشی را سراند توی کیف .سرش را که باال آورد،
دید دخترش همانطور پوست پفک بهدست کنار سطل
آشغال ایس��تاده و به وانت کنار خیابان نگاه میکند .جلو
رفت و گفت« :داری چی کار میکنی مامان؟ یکساعته به
چی زل زدی؟» دخترک چشمهای قهوهایاش را با اکراه از
وانت و بارش جدا کرد و در حالی که با انگشت نارنجیاش به
ماکتهای عقب وانت اشاره میکرد گفت« :به اونا .داشتم
به حرفاش��ون گوش میکردم .اون آقاوسطیه میخواست
گلشو بده بهم» .زن که به داس��تانهای خیالی دخترش
عادت داشت ،نگاهی به آدمهای پشت وانت انداخت .انگار
یک جایی دیده بودش��ان؛ در کتابهای درس��ی یا روی
دیوارهای ش��هر؟ یادش نمیآمد .پوست پفک را از دست
دخترش گرفت ،در سطل آش��غال انداخت ،گوشیاش را
از کیف بیرون آورد و عکسی از نیمرخ دختر موفرفریاش
انداخت که هنوز داشت به مردهای وانت حاشیهی خیابان
نگاه میکرد...

