پشت وانت
گلدان مناسبی
برای اللههای وطن نیست
ماج�ده حائ�ری :همگ��ی
پریدهان��د عقب وان��ت .البته
خودش��ان ک��ه نرفتهان��د؛
بردهاندش��ان .اما انگار نه انگار.
اصال به روی خ��ود نمیآورند.
گویی هیچ اتفاقی نیفتاده .برایش��ان چه فرقی
میکند کجا باش��ند؟ روی س��ن جش��نوارهی
دوزاری فالن یا وسط میدان بهمان یا پشت وانت
یا حتی در اتاقی با دیوارهای خسته و نمور؟ انگار
خودشان هم میدانند که این #من هستم که به
آنها نیاز دارم ،نه آنها به من .هر کدام یک #الله
هم دس��ت گرفتهاند؛ ی��ادگار آن دوران! دوران
ستاری و کالهدوز و بابایی و پیچک و شیرودی
و صیاد و بابانظ��ر و چراغچی و عب��اس دوران!
دوران دوران! ح��اال دوران ما را ن��گاه! همهاش
غفلت و سراسر گناه! آقای رارنده را که دیگر نگو!
بدوبدو پالکاردها و تابلوهای چوبی را هم چپانده
کنارشان و خودش رفته جلو زیر باد بیمرام کولر
و بهمنش را گذاشته گوش��هی لب و ضبطش را
روشن کرده که خواننده برایش از روزگار وصل و
جدایی معشوقهاش بخواند که دیروز در آغوش
یکی دیگر بود و فردا در آغوش چند تا دیگرتر...
اما من دلم پیش اللهها بود و هست و خواهد بود!
باغ من داغدار میشود اگر اللههایش کوچ کنند
به باغ همسایه! همهاش میترسیدم تا رسیدن
به مقصد ،آن پش��ت زیر آفتاب بپژمرند اللهها و
همین شد که تا آمدم بگویم« :آقای رارنده! آن
عقب ،اللهها »...یکهو ب��ه خودم نهیب زدم که
چه میگویی؟ آنها فقط شمایلی هستند روی
مقوا و آکاستیو! دلم گرفت! برای اللهها نه ،برای
کاوه .فقط برای کاوه! آخر #کاوه خیلی #غریب
است .همت باز وضعش بهتر است؛ حداقل یک
#اتوبان به نام��ش زدهاند .حتی یک ش��عر هم
شاعر -قرنها پیش -برایش گفته« :غالم همت
آنم که .»...به جان #س��عدی آنک��ه کنار کاوه
ایستاده ،نمیشناسم .البد #سیدخندان است!
چون دارد میخندد! چه؟ ربطی ندارد؟ خب! من
دلم میخواهد #ربط بدهم! من دلم میخواهد
همهی دنیا را به اینها ربط بدهم .مگر دلم را به
همینها خوش کنم! اصال دورانی شده که داشت
ن یلها داش��تند به افسانههای
یادم میرفت .ای 
دور و دراز ه��زار و یک ش��ب میپیوس��تند که
یک جایی همی��ن دور و برها ،همین گوش��هی
غربی منح��وس مقدس آس��یا ،باز یک س��گی
واقواق کرد و یک ع��ده کاوه و آرش -به تعبیر
حماسههای حکیم طوس -آستین #همت باال
زدن��د و غریدند! غریدن��د تا یادم نرود ش��یران
بیشه ،همیش��ه بیدارند ...آقای رارنده! فکر نکن
میتوان��ی قهرمانه��ای من را بچپانی پش��ت
وانتت و در حالی که داری #س��یگار میکشی و
#موسیقی گوش میدهی ،ببریشان دم انبار و
همان دم در بین��دازی پایین و پولت را بگیری و
بروی و خالص! سرزمین من پر است از کاوهها،
حتی اگر هیچ خیابانی را به نامشان نزنند ...تازه!
ش��ک ندارم که یک روز از همین روزهای فصل
برگریز ،پستچی زنگ خانهمان را میزند که
بیایید پایین ،یک #نامه دارید! عاش��ق اینم که
همانجا توی خیابان ،مرسولهی کربالی دو را باز
کنم و ببینم با آن خودکار آبی آسمانی ،چی برایم
نوشته شهیدی که خونش سرختر از یاقوتهای
انار است و نامش بلندآوازهتر از کاوهی شاهنامه!
قسم به «نون و القلم» وقتی که #محمود دست
ببرد به قلم! فردوسی به قلم تو نیاز دارد! بنویس
محمود! بنویس و بدان و بخوان که آنکه پشت
وانت دارد سمت انبار جهنم میرود ،بار گناهان
ماست ،نه بال بهشتی تو ...بنویس و بدان و بخوان
که «یا محمود ی��ا کاوه» از عالیترین مضامین
دعاهای من اس��ت ،ش��بهایی که دل��م هوای
بچههای آبادی باال میکند! ش��بهایی که بوق
ممتد هیچ آقای رارندهای -حتی اگر نیسان قرمز
باشد -قادر نیست مرا از سجادهی فیروزهای رو
به گنبد طالیی خیابان طبرسی رها کند! هان ای
محمود کاوه! تمام س�لامهایم از چهارراه مقدم
مشهدالرضا به سلطان جان و جهان را ،ابتدا توی
دلم پس��ت میکنم برای جمیع اللههای وطن؛
آنگاه حتم دارم ج��ور دیگری تحویل میگیرد
مرا حضرت ابالحسن...
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به قلم
سیدالشهدای
کربالی دو

یک نخ بهمن

حتم دارم یک روز
آقای پستچی
برایم نامهای
از محمود کاوه میآورد

شهید اول گفت« :برادر! آرومتر دور بزن ،یه وقت پرت نشیم پایین!»
شهید دوم پرسید« :حاجی! تند میریها ،کجا به سالمتی؟»
شهید سوم گفت« :ظل گرماست مسلمون! آبی ،شربتی ،دبهی یخی ،چیزی!»
شهید چهارم گفت« :شرمنده برادرم! کج و معوج شدیم؛ سنگینیمون افتاده رو شما!»
شهید پنجم گفت« :سید! یه خرده برو اونطرفتر؛ ما از جنگ که نه ،اما از ارتفاع میترسیم!»
شهید اول پرسید« :حاجی! اینجا چرا؟ درخت و سایه که هیچ ،مسلسل و آرپیجی هم نیست!»
شهید دوم گفت« :برادرا! انگار ایستگاه آخره ،به صف پیاده شیم!»
شهید سوم گفت« :اما حاجی! من به حاجخانوم قول داده بودم براش خاک جبهه ببرم .اینجا کجا و خونهی
ما کجا؟»
شهید چهارم گفت« :آقا! کمردرد شدیم رفت؛ واال زیر خاک ،آدم راحتتر میخوابه!»
شهید پنجم گفت« :مؤمن! الاقل این خاک رو عکسمونو بگیر ،ظاهرمون مرتب باشه!»
شهید اول گفت« :رفقا! گمونم راننده داره میره .ما موندیم و ورودی شهر!»
شهید دوم پرسید« :مردم چرا اینقدر غمگینن؟»
شهید سوم گفت« :اگه نگامون میکردن ،شاید برامون #فاتحه میخوندن!»
شهید چهارم گفت« :برادرا! من خوشتیپم؟ شاید خانومم از این شهر رد بشه!»
شهید پنجم پرسید« :فقط ما صدای مردمو میشنویم یا اونام صدای مارو میشنون؟»
راننده،ترافیکاتوبانشهیدنمیدانمچیچیرابهانهکرد،سرشراازشیشهیوانتبیرونآوردوگفت:توکفم
اساسی!بینشماکسیهستکهیهنخ#بهمنداشتهباشه؟!

عکس :روزنامهدیواری «حق»

