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خانعمو که کارش را تمام کرد ،آمد طرف من و از طلس��م
درم آورد .دیگر چیزی حالیام نبود .فقط دلم میخواس��ت
گوش��وارههایش را به او پس بدهم و حرف��ی بزنم .اما دیگر
گذش��ته بود و یک وقت ملتفت حال خودم شدم که دیدم
سوار اسبم هستم و شانه به شانهی خانعمو دارم میتازم.
خانعمو خواس��ت که گوش��وارهها را بدهم ب��ه او؛ اما من
نتوانستم گوشوارهها را بدهم به خانعمو .ندادم .به گلمحمد
هم ندادم .گوش��وارهها را پیش خودم نگاه داش��تهام تا یک
روزی ،شاید یک روزی بتوانم گوشوارهها را به لیلی برگردانم.
حقیقتش اگر از دلم بپرس��ی ،میگویم ک��ه ماندهام تا مگر
یک روزی بتوانم خودم این گوشوارهها را دوباره به اللههای
گوش��ش آویزان کنم .خودم با همین دس��تهای خودم.
ملتفت که میشوی استاد ستار؟ میخواهم جبران کار بد
خودم را بکنم .هم اینکه میخواهم ...میخواهم که ...که...
تو هیچ وقت عاشق بودهای ستار؟
ستار به لبخندی دوستانه در چش��مان و گونههای جوان
بیگمحمد نگریست و گفت:
 عاشق زیاد دیدهام!بس ساده و یکرویه ،بیگمحمد پرسید:
 راه و طریقش چجور است عشق؟ستار به جواب گفت:
 من که نرفتهام برادر! -آنها که رفتهاند چی؟ آنها چی میگویند؟
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از عشق به نفرت

ستار گفت:
 آنها که تا به آخر رفتهاند ،وانگشتهاند تا چیزیبتوانند بگویند.
 به جد میپرسم ستار! من هم به جد جواب میدهم به جان همدیگر .آنکه#عاشق اس�ت ،خودش خودش را نمیتواند ببیند تا
بتواند حال خودش را وصف کند .مگر تو همین یکدم
پیش ای�ن را نمیگفتی؟ نمیگفتی که حی�ران و الل
شده بودی؟ همین اس�ت دیگر .آنجور شده بودهای
که خودت از خودت غافل شده بودهای .حاال بگیر که
همان یک «دم» بشود «همیش�ه» .آنوقت حرفی به
زبانت میآید که از حال خودت ب�رای دیگران بزنی؟
گیرم که حرفی به زبان�ت بیاید؛ تازه گفتنت چیزی را
روشن نمیکند .گنگ را گنگتر میکند .ها؟!
این نیس��ت ...نه؛ این نیس��ت س��یدجان .آدم خسیس،

زبانش هم خسیس اس��ت .تا امروز زبان تو طعم یک لقمه
از نان این مرد را چش��یده؟ نه! من هم که عمری است در
این قلعهچمن زندگانی میکنم ،رنگ سفرهی این مرد را
ی است .از آن
ندیدهام .شکر خدا ،خودش هم گنجشکروز 
آدمهایی است که وقت مرگشان همسایههایش ملتفت
میشوند که همچو کسی پشت دیوارشان زندگی میکرده.
آدم اینقدر ناخنخشک و از خودبهرم خدا نیافریده هنوز.
ترسو و ازخودراضی! میترس��د که مبادا یک وقتی اتفاقا
دس��ت کور بندهخدایی را بگیرد و از لب چاه بگذراندش.
همین ق��در بگویم که گاه��ی ماهها میگذرد و کس��ی او
را نمیبیند .نه کس��ی میبیندش و نه کس��ی صدایش را
میشنود .در خانهاش همیش��ه بسته است .مباهاتش این
است که یک قوم و خویش دوری -آنهم از طریق زنش -با
آالجاقی دارد .همین است که هر زمان آالجاقی پیدایش
بش��ود ،مورچه را میبینی که از خانهاش بیرون میخزد و
میرود تا دست آقا را ببوسد اما حسابش جور درنمیآید.

آن تملقها و خندههای قباس��وختهاش ه��م نمیتوانند
نجاتش بدهند .عاقبت ،یک روز ه��م از عمر مورچه باقی
لقمه زمین را از چنگ او بیرون
مانده باشد ،آالجاقی آن یک 
میکش��د .آخر زمینش تنگ زمینهای آقاست .خدا یک
گندم مهر به دل همچو آدمهای��ی بیندازد ،پیش از آنکه
سرشان را بگذارند روی س��نگ لحد .سنگ خدا نفعش به
دیگران میرسد و این آدمها نمیرسد .آخر آدمیزاد میان
قبرستان هم که راه برود ،به س��نگ قبرها نگاه میکند و
ذکری میخواند ام��ا این مرد ...لعنت خ��دا ...نه؛ غیبتش
نباشد ...سی س��ال است ،سی س��ال هم بیشتر است که
از دامادیاش میگذرد اما هنوز که هنوز است وقتی عید به
عید میخواهد برود به شهر دستبوسی آالجاقی ،همان قبای
نظامی شب دامادیاش را از بقچه درمیآورد و برش میکند.
انگار نه انگار که بیشتر از سی س��ال بر این رختها گذشته
اس��ت! اما یقین دارم که اگر بال قبایش را بگیری و یک کند
بزنی ،مثل کاغذ جر میخورد .اطمینان نمیکند که گندمش
را میان دشت ،خرمن کند .دلش روا نمیدارد که چهار تا مورچه
نیممن بارش را به دندان بگیرند و ذخیرهی زمستانشان به
النههایشان ببرند .گندم را میکشاند به خانهاش ،همانجا
خرمن میکند ،میکوبد و باد میدهد تا مبادا یک پر کاهش را
باد ببرد .زمینش هم شکر خدا کنار دشت آقای آالجاقی به سر
کچل میماند .انگار که خاک و بارش برکت ندارد اصال .خداوند
هم یک پسر بهش داده که به گورزادهها میماند.

