چکمهی آبی (قسمت دوم)

#خبرچین

از هشتی یکی از کوچهها رد شدیم و چشممان به دیگ آبگوشتی افتاد که زیر آتش گذاشته بودند
زهرا تدین :برادرم علی یک سال از من بزرگتر
بود .پاتوق همیشگی ما خانهی دایی غالمحسین
ب��ود و همبازیهایمان هم علیم��راد و محمد،
پسرهای دایی .روزهایی که زندایی برای صبحانه
آش بلغورشیر میپخت ،ما را هم خبر میکرد تا به
خانهشان برویم .تاغار بزرگی را وسط سفره میگذاشتیم و درونش
نان ترید میکردیم و آش را نوشج��ان میکردیم و خالصه صفا
میکردیم .آنقدر همه مش��غول خوردن میشدیم که صدایی از
کس��ی درنمیآمد .جز وقتی که محمد ،پسگردنی محکمی به
علیمراد میزد تا لقمههای ب��زرگ برندارد و س��هم او را نخورد و
علیمراد هم در حال��ی که دهانش پر بود ،آن را ب��ه اندازهی دهان
تمساح باز میکرد و میزد زیر گریه .بعد هم به زور لقمهاش را قورت
میداد و میگفت« :خب سیر نمیشم!»
بقیهی اوق��ات هم با بچهه��ای محل دور هم جمع میش��دیم و
تیلهبازی و هفتسنگ و قایمباشکمان برقرار بود .بعضی وقتها
هم که اینها برایمان تکراری میشد ،بالی جان این و آن میشدیم
و از مورچههای دم خانهی دایی گرفته تا خود کدخدا از دستمان
در امان نبودند.
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چند وقتی بود ک��ه علیمراد و محمد و علی دس��ت به یکی کرده
بودند و مرا به نقشههای خرابکارانهش��ان راه نمیدادند .به من
انگ خبرچینی زده بودند و مرا با خود به ولگ��ردی و مردمآزاری
نمیبردند .اما من خبرچین نبودم! فقط یک بار آمار پستهدزدیشان
از باغ کدخدا را ب��ه دایی داده ب��ودم .آخر دای��ی در ازای لو دادن
پستهدزدها ،پیشنهاد بردنم به ش��هر -آنهم یک شهر بزرگتر و
دورتر از دفعهی قبل -را داده بود که نمیتوانستم آن را رد کنم .بعد
از آن ماجرا و کتک مفصلی که آن سه کلهپوک از دایی خوردند ،هر
چه عجز و التماس میکردم و عین سوسکی که چپه شده ،خودم
را پخش زمین میکردم و دست و پا میزدم ،راضی نمیشدند مرا
با خود ببرند عوضیها! یک روز صبح پدر ،م��ن و علی را از خواب
بیدار کرد تا برویم علفزنی .محمد و علیم��راد هم آمدند کمک.
تا عصر مشغول جمع کردن علف هرز برای گوسفندها بودیم .پدر
کیسههای علف را بار االغ کرد و به سمت خانه راه افتاد .ما بچهها
هم سالنه سالنه برای خودمان میچرخیدیم و میرفتیم و دنبال
بهانهای میگشتیم تا شرارتی که از سر و رویمان میبارید را به کار
ببندیم و هر طور شده کرممان را بریزیم.
کوچههای ده قسمتهای تونل مانندی داشت که نامشان #هشتی

بود .از هش��تی یکی از کوچهها رد ش��دیم و چش��ممان به دیگ
آبگوشتی افتاد که زیر آتش گذاشته بودند .هیزمها خاکستر شده
بود و وقت خوردن آبگوشت بود .چشمان محمد برقی زد و معلوم
بود که میخواهد دلی از عزا دربیاورد .سه نفری مرا مجاب کردند
که اگر میخواهم از این به بعد در گشت و گذارها همراهشان باشم و
گوشت هم بخورم ،باید مراقب دهانم باشم و دیگر خبرچینی نکنم.
من هم قیافهای مظلوم به خود گرفتم و به آنها اطمینان دادم که
دهنلق نیستم.
من و علیمراد مس��ئول نگهبانی ش��دیم و محمد و علی مسئول
برداشتن گوشتها .علیمراد یک طرف هشتی ایستاد به دید زدن
و من هم طرف دیگرش .کوچه خلوت بود و پرنده پر نمیزد .پدر
هم زودتر از ما رفته بود و احتماال تا آن موقع به خانه رس��یده بود.
بچهها خاکسترها را کنار زدند و در دیگ را برداشتند .علی پایین
لباسش را شکل کاسه باال گرفت و محمد گوشتها را برداشت و در
لباس او انداخت .بعد هم برای اینکه بدجنسی را در حق صاحب
آبگوشت تمام کند ،مشتی خاکستر برداشت و در دیگ ریخت و
سرش را بست! عملیات وارد فاز سرعت شد و هر کدام با بیشترین
سرعتی که میتوانستیم ،فرار کردیم .جوری میدویدیم انگار سگ

دنبالمان کرده! دیوار حیاط خانهی کربالییاسماعیل ،سوراخی
داشت که برای فرار چهار بچهگربهی گوشتدزد مناسب بود .از آن
سوراخ رد شدیم و پش��ت دیوار نشستیم و یک شکم سیر گوشت
خوردیم.
روز بعد ،جلوی خانهی دایی مشغول بازی بودیم .همه شاد و خرم
بودند اما من که میدانس��تم چه طوفانی در راه است ،دلشورهی
عجیبی داش��تم .هی این ط��رف و آن طرف میرفت��م و به خود
میپیچیدم .محم��د درآمد که «حس��نکچل! گمونم باس بری
مستراح!» و همهی بچهها زدند زیر خنده .خواستم بگویم« :االن
که دایی از پاچه آویزونت کرد ،میفهمی!» اما یاد قولی که به بچهها
داده بودم تا دیگر خبرچینی نکنم افتادم و پشیمان شدم .سنگینی
دستهای گوشتالوی دایی چیزی نبود که از آن بیخبر باشم.
نیمس��اعت نش��ده ،دایی آمد .دایی آمد و ص��دای گریه و «غلط
کردم»های محمد و علیمراد ،کل ده را برداشت .من داشتم به علی
که دست و پایش را گم کرده بود و دنبال سوراخموش میگشت،
میخندیدم و با بدجنس��ی ته دلم میگفتم خوب حسابشان را
رسیدم که ناگهان دایی لنگهکفشی هم حوالهی کلهی من کرد و
گنجشکها دور سرم به پرواز درآمدند...

