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خالصه:
سنگی ،چنگی بر گلویش زد .راه تنفساش بسته شد و برای زنده ماندن تقالکرد .نیاز به اسپری داشت برای درمان نفس
ُ
تنگیاش .آسم! بیماریای که آتش به جانش زد و خاکسترش را در کل شهر عریان کرد.
تاکنون برای خرید یک ِاسپری التماس کردهای؟ تا به حال خود را برای نفس کشیدن راحت ،به در و دیوار کوباندهای؟
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مقدمه:
عادت میکنی به اشک هایی که...
آخرش هم رو صورت میماند
این حواس و درد لعنتی
سر جای و به وقتاش نیست.
که هیچ وقت ِ
شبی از شب های تنهایی من است!
در حومهی بی هوای این شهر...
در آسمانی که پر از نفس تنگیست.
رو به کوچهای که دیگر به یاد نمیآورم
کدام سویش را بیشتر دوست داشتم
یعنی کجاست کسی که خودم بودم؟
کوچهی زندگانیام چرا دیگر آسفالت نیست؟
از اول اینگونه خاکی بوده؟
به یاد ندارم!
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به هق -هق افتاد و نالید:
 غلط کردم رئیس! به خدا ...آخ!ولی مگر آن حیوان صفت گوش شنوا داشت؟
درد تا مغز و استخوانش نفوذ کرده بود؛ حس میکرد االن است که از هوش برود .صدا فریاد مرد ،انزجار را در خون پسرک
افزون کرد:
 پدرت رو درمیارم بچه! من و دور میزنی؟ میدم سگهام تیکه -تیکهات کنند.نفهمید چقدر کتک خورد ،آن قدر َزدش که دست خودش درد گرفت و بیخیال شد.
اشک روی رخ سفیدش خشک شد .دیگر حتی دردی در بدنش حس نمیکرد .مگر جز شیطنت کودکانه ،چه کرده بود؟
صدای نفسهایش ،همانند درب زنگ زده ،گوشخراش بود .از کف اتاق که نه! بهتر است کلمهی طویله را به آن نسبت داد،
برخاست .با طمانینهای عجیب ،روی کاه پراکنده شده در طویله نشست و زانوهایش را درهم جمع کرد .بار دیگر اشک از
چشمانش چکید.
خاک تخیلی چسبیده به گلویش را
به دستان قرمز شدهاش نگریست .باز هم نفسش باال نمیآمد .سعی کرد با چند سرفهِ ،
قورت دهد ،ولی موثر نبود.
باز هم تا صبح امانش بریده میشد و بیداری میکشید.
با باز شدن درب آهنین و کدر ،سریع از جایش بلند شد و همانند سیخی خشک شده ،به شاهین چشم دوخت .زخم
رویچانهاش ،چشمهای سبز وحشیای و موهای بسته شدهی مشکیاش به رخ ماتم زدهی پسرک دهنکجی میکرد:
 رئیس گفته جریمه فردات اینه که صبح شش به میدون بری و هشت برگردی .گرفتی نفله؟و بعد پوزخندی زد و ادامه داد:
 نشنیدم؟《چشم》ای زیر لب تکرار کرد که خیال آن مرد بی منطق راحت شد ،در را به همکوبید و خارج شد.
مادر مریضش را میخواست؛ از همه
سرش از ترس نبض میزد .چشمان دریاییاش رنگطوفان گرفته بود .دلش آغوش ِ
انسانهای حیوان صفت اینجا بیزار بود .چرا او را به زور به اینجا آوردند؟ مگر مادرش نگفت پولشان را میدهد؟ بازهم
سرفههای عظیمش به مهمانی بدنش آمدند .آنقدر سرفه میکرد تا محتویات معدهاش را باال بیاورد .این طور کمی راه
تنفساش گشوده میشد.
با لگدهایی که به تنش میخورد ،به آرامی چشم گشود که شاهین را همانند عزرائیلی زمینی ،در کنارش دید.
شاهین در کمال نامردی ،موهای طالیی رنگ سام را در چنگ گرفت و غرید:
َ
 ن ِشت رو جمع کن! ساعت ده دقیقه به شیشه .به موال اگه امروز هم بخوای شیطنت کنی ،قبل رئیس خودم خط -خطیتمیکنم.
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اشک روی بلور چشمهایش نشست .از شاهین هراس داشت .به سختی سر تکان داد و پشت هم ،کلمه《چشم》را تکرار کرد
که باالخره دست از سرش برداشت و به او اجازه نفس کشیدن داد .شاهین و رئیس ،برایش درست عین همان سنگ مقابله
کننده با تنفساش بودند؛ راه تنفساش را میبستند تا هر چه میتوانست باال بیاورد و در حلقوم آنها بریزد.
صبح زود بود و فضای تاریک طویله ،ترسناک و سرد.
زخمهایش همچنان میسوخت؛ دلش میخواست های -های ِبگرید؛ ولی حال وقتش نبود .باید بدهی مادرش را به قول
رئیس صاف میکرد.
پیراهن نازک مشکیاش ،پاره و کثیف بود ،ولی چارهای به جز سر کردن با همان نداشت .موهایش را از روی چشمانش کنار زد
و نالید:
 مامانی پیشت میام؛ قول مردونه میدم!اشک رو صورتش را پاک کرد و از طویله خارج شد که نگاهش حیاط آن اوراقی خانه را کاوش کرد؛ اما یک فرق در این اوراقی
خانه بود؛ ماشینها در اینجا فرسود نبودند ،انسانهای فرسوده بیداد میکردند.
 -سام! باید بریم!

ُ
نگاهش به علیرضا افتاد؛ نه سال از او بزرگتر بود ،اما مثل او آدامس میفروخت.
طبق معمول به همراه یک دیگر ،از خانه خارج شدن.
 دیشب چی کار کردی که رئیس اینطوری برزخی شد؟سرش را بلند کرد تا بتواند به صورت برنزه و چشمان مشکیاش نگاه کند و با لحن کودکانهاش گفت:
 یه دونه آدامس خوردم.علیرضا برای لحظهای توقف کرد؛ برای یک آدامس اینگونه سیاه و کبودش کرده بود؟
سرفهای خشک پی در پی ای مهمون گلویش شد که صدای نگران علیرضا بلند شد:
 چی شده؟ سام خوبی؟جعبه آدامس را ،روی زمین گذاشت و به پشت سام کوباند:
 نفس بگیر ،آفرین نفس بکش!باالخره راه تنفس سام باز شد و محتویات معدهاش را ،کنار جوی آب باال آورد.
علیرضا شگفت زده و نگران گفت:
 چرا همچین شدی؟وقتی سکوت سام را دید ،او هم به ناگاه سکوت را اختیار کرد و همراه یک دیگر ،راهی میدان دست فروشان شدند.
***
 عمو یه آدامس بخر ...بخر تو رو خدا!سام با سری پایین افتاده ،صدا التماس مانند علیرضا را میشنید.
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 خاله تو رو خدا ...یه دونه فقط!کاش این مردم میدانستند اگر تا شب این جعبه آدامس را نمیفروختند ،تا صبح باید در حیاط سر میکردند .کاش کمی دل
میسوزاندن و کمی از پولهایی که برایشان پول خورد این سپر بالی این دو کودک میکردند.
 سام ،بیا یه چهارراه دیگه بریم؛ اینجا چیزی نمیفروشیم.دست سام را کشید و به آن اجازهی مداخله نداد.
 آدامس ...آدامس! آدامس خرسی با برچسب های خوشگل .آدامس!صدای علیرضا ،در سرش اکو میشد .دل آسمان هم پر بود و میخواست زار بزند .قطرهای از اشکآسمان ،بر روی گونهی
راست سامچکید و همان تلنگری بود برای بارانی شدید و شالقی بر تن و بدن نحیف دو کودک تنها در خیابان.
 بیا کاپشن من و ِتنت کن سرما نخوری!خودش َ
سردش بود .به خدا دندانهایش به هم برخورد میکرد ،اما در نظرش این کودک هفت ساله واجبتر از او بود.
 نمیخوام. سام لج نکن! بپوش ،سرما بخوری رئیس میکشتت!لج کرده بود؛ به خودش در اوج کودکی در جنگ بود .دلش میخواست مثل این آسمان ببارد.
 سام؟ صدا رو میشنوی؟بدهی رئیس ،باید پول جمع
میشنید! خوب هم صدایش را میشنید ،ولی نای جواب دادن نداشت .بعد از صاف کردن
ِ
میکرد و با مادرش از نو شروع میکرد .افکار کودک هفت ساله جالب بود! همه در این سن ،در فکر ماشینها و گوشیهایشان
هستند و کودک هفت سالهای ،درست یک گوشهی فرسودهی کشور به فکر ساخت زندگیاش بود.
زیر این سقف بریم ،حداقل بیشتر از این خیس نمیشیم.
 بیا ِزیر سقف هدایت کرد و خود نیز ،کنارش جای گرفت و گفت:
تن نحیف سام را به ِ
 سام من مطمئنم مادرت میتونه پول جور کنه و تورو پیش خودش ببره.سام باز هم سکوت کردَ .
مادرش مریض بود و هیچ کس را هم نداشتند؛ چطور میتوانست پول جور کند؟
 خانم به خدا مفته! دونهای هزار تومن! بخر دیگه.؟!لحن التماس گونهی علیرضا ،پیرزن را ناچار کرد دو عدد تراول هزار تومانی به دست علیرضا دهد و با گرفتن دو آدامس ،راهی
شود .خدا میداند چقدر علیرضا سرخوش شد.
 سام! آخ جون یه دونه فروختم!سام شروع به بازی با انگشتانش کرد و گفت:
 دستشویی دارم.علیرضا برای لحظهای صدایش را نشنید و گفت:
 -چیزی گفتی؟
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بور خیساش را از چشمانش کنار داد و نالید:
موهای ِ
 هیچی!تک سرفهای زد که ِخسِ -خس سینهاش را حس کرد .همه نشان از یک شب سخت و نفس تنگی طاقت فرسایش میداد.
تا آخر شب ،به سختی نصفه جعبه را فروختند و راهی خانه شدن
 تو چرا صبح زود اومدی؟ من تنبیه بودم.علیرضا لبخندی زد و به دروغ گفت:
 من هم تنبیه شده بودم.ولی اینطور نبود .دلش نمیخواست سام تنها به خیابانهای پر از گرگ این شهر رود و خیابانها را صید کند.
در زنگ زده را فشرد و باهم وارد خانه شدند که شاهین را جلوی درب دیدند .سیگاری در دستانش جوالن میداد و دودهای
خارج شده از دهانش ،با اکسیژن ترکیب و بعد از چند ثانیه ناپدید میشد.
 نشنیدم سالم کنید!علیرضا 《سالم》ای زیر لب ادا کرد که شاهین به سمت سام قدم برداشت و همانطور که چانهاش را با انگشت کوچکش،
باال میآورد گفت:
 سالم تو کو؟سام چشمانش را بست و روی هم فشرد .چرا این َمرد نمیفهمید که از او هراس دارد؟
 با توئم!با دادی که سرش زد ،هقاش را در سینه خفه کرد که صدای فریاد رئیس ،در خانه طنین انداخت:
 چه خبره اینجا؟شاهین 《لعنت》ای فرستاد و از سام فاصله گرفت.
 به توئم شاهین؛ چه خبره اینجا؟ هیچی آقا؛ این حیف نونها آدامسها رو نفروختند.رئیس با لحن مهربانی که از او بعید بود گفت:
 اشکالی نداره ،برید استراحت کنید پسرها ،خسته نباشید! سام ،امشب نیازی نیست تو طویله بخوابی.علیرضا و شاهین ،مات و مبهوت به قامت کوته قد رئیس زل زدند.
 آخه رئیس...رئیس اجازهی سخن گفتن به شاهین نداد و با اخمی ،به طور نامحسوس اتاقش را نشان داد.
شاهین که گویی قضیه را گرفته بود ،سری باال و پایین کرد و با نگاهش رئیس را به اتاقاش هدایت کرد.
 شما هم برید بخوابید پلشت ها؛ حسابم رو بعدا باهاتون تصفیه میکنم.و بعد پوزخندی زد و از آن دو دور شد.

8

WWW.98IA3.IR

اسپری آسم_روشنا اسماعیل زاده کاربر نودهشتیا

 وای! قلبم از ترس نمیزد.سام نیم نگاه مظلومش را ،به قد بلند علیرضا دوخت و همراه هم به سمت خانه رفتند .چه شد که رئیس از تنبیهاش دست
کشید؟ علیرضا یقین داشت یک کاسهای زیر نیمکاسه است.
با صدای خس -خس سینهای ،چشمانش را باز کرد و به سام که در خواب به سختی نفس میکشید چشم دوخت و صدایش
زد:
 سام؟ بیدار شو! سامی؟دستی بر روی پیشانیاش نهاد که از داغی دستش ،چند سانت به عقب رفت .سام در تب سوزانی ،آتش میگرفت .به سمت
درب دوید و دمپاییاش را در خطوه کرد و به سمت اتاق تنها حیاط که مختص به رئیس بود ،هجوم برد .همان طور که به در
میکوبید فغان کشید:
 رئیس ،تو رو خدا در رو باز کن! سام داره توی تب میسوزه! التماست میکنم به دادش برس.رئیس با خمیازهی عمیقی ،از خوابش برخاست و پر حرص در را گشود:
 چته بچه؟اشک روی سیما َیش نشست و نالید:
 رئیس ...سام تب داره ...تو رو خدا یه کاری بکن!کالفه ،پوفی سرداد و عصبی غرید:
 خب به من چه؟ برو یه دستمال روی پیشونیش بذار تبش رو پایین بیار.و بعد بیتوجه به چهرهی ماتم زدهی علیرضا ،در را بهم کوبید .گریهاش شدت گرفت؛ همانند طفلی که مادرش را درون بازاری
گم کرده بود اشک میریخت .باید چه میکرد؟ دستانش را به هم مالید تا کمی از سرمای پیوسته به تنش ،کاسته شود و در یک
تصمیم ناگهانی به سمت خانه خیز برداشت .پارچهای سفید از آشپزخانه کوچیک اتاق برداشت .چند نفر دیگر که برای رئیس
کار میکردند نیز در خواب عمیقی بودند و نباید سروصدا میکرد .نالههای سوزناک سام ،خنجر در قلب هر بینندهای فرو
میکرد .تشتی را پر از آب کرد و به سمت سام رفت.
 سام طاقت بیار! باید بتونی نفس بکشی.پیشانی سام کرد .نمیدانست چقدر او را پاشویه کرد و دستمال روی پیشانیاش
و بعد پارچه را درون تشت گذاشت و مهمان
ِ
گذاشت .درست زمانی به خود آمد که ماه با شب وداع کرد و روز بر شهر حاکم شد .تب سام پایین آمده بود و نفساش منظم
میزد.
خود را به سمت جایش کشاند و با خستگی ،دراز کشید و خستگی و خوابالودگیاش را با آهی از دهان خارج شد .چند ثانیه
نگذشت که چشمانش روی هم نشستند و او را به آغوش خواب هدایت کردند.
ُ
صبح با صدای برپا دادن شاهین ،از خواباش دل کند .احساس تهی بودن داشت .کل تنش درد میکرد .نگاهی به علیرضای
غرق در خواب انداخت .دلش نمیخواست شاهین ،علیرضا را توبیخ کند به همین خاطر از جایش برخاست و شروع به تکان
دادن پسر روبهرویاش کرد.
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 پاشو! شاهین دعوات میکنه.َ
علیرضا به سختی الی چشمانش را باز کرد و به سام چشم دوخت .کمی رنگش به زردی میزد ،ولی گویی نفساش منظم شده
بود.
 خوبی؟سام متعجب به صدای کودکانهاش گفت:
 آره.حتی سوال هم نکرد .چرا این بچه در این حد کم حرف بود؟ جمالتی که میگفت ،زورکی بودنش را به رخ میکشاند.
 خوبه؛ آماده شو که بریم!سام چیزی نگفت و به دیوار سفید ترک گرفته اتاق تکیه داد.
 سام مطمئنی خوبی؟سام سری به نشانهی مثبت تکان داد و به ُبتن زمین چشم دوخت .علیرضا که دید سام ظاهرا حالش خوب است ،لباسهای
دیشباش را با جین رنگو رو رفتهی سرمهای تعویض کرد و همون طور که تیشرتش را با تیشرت زرشکی عوض میکرد غرید:
َ
 صبح کله سحر مگس تو خیابون پر نمیزنه چه برسه به آدم! چطوری آدامس بفروشیم آخه؟سام زانوهایش را درآغوش گرفت و چهرهی مهربان مادرش را تصور کرد .لبخندی کوچک مهمان لبانش شد .چشم آبیاش
مانند دریا پاک ،آرامش را به قلب هر بینندهای القا میکرد.
چقدر دلش برای الالیی هایش تنگ شده بود .انقدر با آرامش میخواند که ناخودآگاه پسرش را در خواب حل میکرد.
 بریم؟عالم رویای قشنگش از جلوی چشمانش گریخت و سیاهی ُبتن خود را به زور جای رویا کرد.
بعد از کلی حرف خوردن توسط شاهین ،راهی چهاراه شدند.
سام در طول راه ،سرفههای خشکی میکرد که قلب علیرضا را به درد میآورد .برادرش نبود ،اما به اندازهی یک برادر دوستش
داشت.
 چند وقته سرفه میکنی سام؟سام تک سرفهای کرد و نالید:
 مامانم میگفت ،از وقتی به دنیا اومدم تنفسم مشکل داشت.مادر سام را میشناخت .زمانی که حالش خوب بود ،از او آدامس خریداری میکرد و حال برای سرطان در خانه
علیرضاِ ،
افتاده.
 میخوای خونه برگردی؟ من خودم میتونم آدامس ها رو بفروشم.سری به نشانهی مخالفت تکان داد و به ادامه راه پرداخت.
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باز هم روز از نو ،روزی از نو! اما این بار اکثر بچهها با آن ها همراه شده بودند .بوی اسپندی که تو فضای چهارراه گسسته شده
بود ناگاه به هر رهگذری آرامش وارد میکرد.
 اینجا ماشین رد میشه خاک بلند میکنه؛ برو روی جدول بشین تا من آدامسها رو بفروشم.التی حامد تو فضا طنین انداخت:
صدای ِ

 -بره بشینه؟ هه! من خودم میرم به رئیس میگم ستون!

و بعد با بچهها شروع به خندیدن کردند .علیرضا خواست به سمتش هجوم َبرد که سام دستانش را در دست گرفت و سرفه کنان
لبخند زد و گفت:
 نرو! من اینجا میمونم.دست راست علیرضا مشت شد و از ته دل برای این احمق ها تاسف خورد که صدای َمردی بلند شد:
 آدامس ها چنده؟علیرضا لحنش را التماسی کرد و گفت:
 قیمت نداره عمو مفته! دونهای هزار تومنه فقط!مرد لبخندی زد و گفت:
ُ
 کل جعبه چقدر میشه؟چشمان علیرضا ،از حدقه بیرون زده بود .یعنی میخواست آدامس را بخرد؟
خرسند و سریع ،شروع به شمردن تعداد دقیق آدامسها کرد و گفت:
 چهل تا آدامس هست آقا؛ چهل تومن میشه.مرد از کیف پول خوش دوخت چرمیاش ،تراولی پنجاه تومانی به علیرضا داد و گفت:
 این چهل تارو االن میبرم؛ ده تا رو فردا که حسابمون صاف بشه .خوبه؟علیرضا خشنود خندید و باشهای زیرلب تکرار کرد.
بعد رفتن مرد ،دیگر کاری نداشتن که انجام دهند .حامد و مابقی بچهها مشغول پاک کردن و اسپند دود کردن برای
ماشینهای پشت چراغ قرمز اسیر شده ،بودند.
علیرضا نگاهی به سام که به سختی نفس میکشید کرد و گفت:
 میخوای برم برات اسپری بخرم؟ اسپ ...ری چی؟پسرک انقدر سرفه کرده بود که پوستش به سرخی میزد و کلماتش به سختی از دهانش خارج میشد .علیرضا نگاهی به
اطراف کرد و گفت:
 اسپری آسم. -رئ ...یس ...دعوا ...مون ...میکنه.
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اخمی مهمان ابروهایش شد؛ حق با سام بود اگر پول آدامس را خرج میکردند ،رئیس آن ها را زنده نمیگذاشت .برای
لحظهای جرقهای در ذهنش زده شد با لبخند وسیع گفت:
 خب میریم با رئیس حرف میزنیم تا قبول کنه.سام سعی کرد با صاف کردن گلویش ،از این سختی تنفس نجات یابد ،اما تغییری احساس نمیکرد .باالخره راضی شد تا به
همراه علیرضا به خانه بروند و با رئیس سخن بگویند.
ببرتت بیمارستان؛ بعدش اگه دکتر اسپری یا هرچیز دیگهای داد مصرف میکنی و خوب
 باید اول رئیس رو راضی کنیم ِمیشی.
سام لبخند بی جانی زد و سر به پایین افکند .بیمارستان! از آن جا هم میترسید؛ جایی که مادرش ماهها در آن بستری بود.
دلیل اصلی خارج شدنش از بیمارستان ،ناتوانی در حساب پول آنجا بود.
همیشه دلش میخواست مادرش مثل مابقی مادرها ،با او بازی کند؛ برایش الالیی بخواند؛ اما مادرش تنها به قاب عکسی که
عکس پدرش در آن جوالن میداد زل میزد و اشک میریخت.
 چرا گریه میکنی؟با صدای علیرضا به خود آمد؛ گریه میکرد؟ دستی به صورت خیساش زد و پی در پی با همان دست ،اشکهایش را پاک کرد.
 خوبی؟سام سری تکان داد که چشمش به خانه افتاد .رسیده بودند .بر هردو استرس چیره شده بود ،اما سعی در مخفی کردن آن
داشتند.
علیرضا پیش قدم شد و با قدمهای لرزان ،به در کوبید که صدای نحس شاهین بلند شد:
 کیه؟علیرضا دستانش را مشت کرد و گفت:
 مائیم؛ من و سام!در با صدای بد زنگ زدگیاش ،باز و قامت شاهین پدیدار شد.
 فرمایش؟علیرضا دستپاچه گفت:
 با رئیس ...کار داریم.َ
 مگه شما کار نرین این جا اومدین میگید با رئیس کار داریم؟علیرضا تراول را جلوی شاهین تکان داد و گفت:
 کارمون رو پول کردیم؛ بذار بیام تو دیگه آقا شاهین!شاهین مکثی کرد و از جلوی درب کنار رفت .رئیس گوشهی خانه مشغول دود کردن سیگارش بود .علیرضا دست کوچک سام
را ،در دستانش گرفت و باهم به سمت رئیس قدم برداشتند.
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به محض رسیدن به رئیس ،سام تک سرفهای به خاطر دود پخش شده در محوطه کرد که صدای رئیس بلند شد:
 چی شده؟ واسه چی اومدین؟سر کچلش را خاراند و به آن دو زل زد .علیرضا با اینکه میترسید با سختی گفت:
و بعد کمی ِ
 رئیس ...یه ...چیزی ازتون ...میخوایم.اصغر نگاهی به دو طفل مقابلش کرد و سیگار را با یک کام سنگین به حیاط پرت کرد و گفت:
 چی میخواید؟ سام ...چند روزه نمیتونه درست نفس بکشه؛ دیشب تا خود صبح داشت توی تب میسوخت .تو رو خدا رئیس دکترببرینش! خواهش میکنم!
اصغر کمی متعجب نگاهشان کرد و ناگهانی قهقهه زد و گفت:
 دکتر؟ ...مگه من پول ...مفت دارم واسه یه تب این رو دکتر ببرم؟خندهاش گویی ته کشیده بود و حال اخم روی رخسارش جوالن میداد .علیرضا و سام ،هردو ترسیده بودند.
علیرضا لحنش را التماسی کرد و گفت:
 رئیس به خدا میمیره انقدر سرفه میکنه! توروخدا حداقل براش یه اسپری بخرید. االن از جلوی چشمهام گم و گور شید تا ببینم چی پیش میاد.علیرضا از اینکه رئیس نرم شده بود ،سرخوش لبخند زد و به همراه سام از محوطه و حیاط دل کندند و راهی خانه یا همان
اتاق دوازده متری شدند.
 سام تا فردا دیگه رئیس رو راضی میکنم حالت که خوب شه بهتر کار میکنی و زودتر پیش مادرت برمیگردی.سام برای اولین بار کودکانه خندید و خود را در آغوش علیرضا جا داد و گفت:
 دوست دارم داداشی!لبخندی عمیق روی لبهای علیرضا نقش بست و سام را محکم به خود فشرد .تا آخر شب باهم مشغول بازی و صحبت شدند،
طوری که گذر زمان را به هیچ وجه حس نکردند.
درست زمانی که خورشید با روز وداع کرد ،رئیس راهی اتاقشان شد و غرید:
 پول آدامسها رو رد کن بیاد!خود رئیس پول را طلب
علیرضا متعجب به رئیس نگاه کرد؛ همیشه پول را باید شب به شاهین تحویل میدادند ،ولی االن ِ
میکرد که این یک چیز نادر بود.
َ
 کری؟علیرضا پول را به دست رئیس داد .اصغر پول را زیر و رو کرد و یهو به سمت علیرضا هجوم برد:
 پول تقلبی به من میدین؟ میکشمت بچه!و بعد شروع به کتک زدن و پا کوبیدن به علیرضا شد .سام ترسیده زیر گریه زد و التماس گونهگفت:
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 رئیس ...ما پول تقلبی ...ندادیم ...به شما....رئیس با شنیدن صدای سام ،به سمت او هجوم برد و پسرک بیچاره را زیر لگد گرفت و فریاد زد:
 شاهین میگفت به شما حیف نونها لطف نکنم ،ولی من قبول نمیکردم!زمانی که حس کرد هیچ کدام جان در تن ندارند ،گوش هردو را کشید و به سمت طویله رفت و غرید:
 حاال -حاال ها اینجا میمونید تا تکلیفتون و روشن کنم.و بعد چند حرف بد به پدر و مادرشان نسبت داد و آنان را داخل طویله پرت کرد و در را پشت سر قفل کرد .همان طور که پا به در
میکوبید ،داد زد:
 تا پول آدامسها رو ندادید همون داخل میمونید و میپوسید.سام لرز کرده بود ،خود را به سمت علیرضای آش و الش کشاند و نالید:
 عل ...ی ...رض ...اعلیرضا تلخ لبخند زد و نالید:
 هیس! من ...خوبم ...گری ...ه نک ...ن.سام خود را به علیرضا چسباند که گریهاش شدت گرفت.
َ
طویله سرد بود و غبار گرفته که هردوی آن برای سام زهر بود .سرفهها ،امانش را بریده بودند.
 س ...ام س ...عی ...کن ...بخوا ...بی.سام همین قصد را داشت؛ چشمانش را به سختی بست و سعی کرد بخوابد.
 خی ...لی ...سرد ...ه.لرزش لبش و به هم خوردن دندانش ،هر لحظه بیشتر میشد .علیرضا که وضعیت خراب سام را دید ،او را بیشتر در آغوش خود
غرق کرد که درب آهنی ،با صدای بدی شکافته شد و فریاد شاهین بلند شد:
 هوی! علیرضا پاشو رئیس کارت داره!زیر گوش علیرضا زمزمه کرد:
سام ِ
 نرو! من میترسم.علیرضا لبخندی هراسان زد و سام را از خود دور کرد .با بلند شدنش احساس کرد ،زانوهایش درحال تحلیل رفتن است .به
سختی چند قدم برداشت و با شاهین از آن طویله سرد خارج شد .بیرون و درون چنان فرقی نداشت؛ در هر دو جا سوز
زمستانی ،دل و جگر هر فرد را یخ میکرد.
 -آق ...ا شا ...هین؟

َ
به هم خوردن دندانهایش ،باعث میشد به سختی کلمات را ادا کند .شاهین سیگاری روشن کرد و غرید:
 ها؟ -شم ...ا میدو ...نین رئیس چی ...کار دا ...ره با ...من؟
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شانهای باال انداخت و سوال علیرضا را بی جواب گذاشت .وقتی به جلوی درب اتاق رئیس رسیدند ،شاهین در را گشود و
صحنه را ترک کرد .علیرضا با َوهم راهی اتاق شد که صدای رئیس را درست پشت سرش شنید:
 مردی که بهت پول داده بود اومد و گفت که نمیدونسته پول قالبیه؛ پول آدامسها رو حساب کرد.لبخند روی لبان علیرضا نشست و نفسی آسوده از دهانش خارج شد که صدای رئیس قلبش را صد تکه کرد.
مادر سام ُمرده!
 خبر آوردن ِعلیرضا به سختی غرید:
 چ ...ی؟َ
 کری مگه؟ مادر سام فوت شد.قطره اشکی روی گونهی علیرضا روان شد و زیرلب گفت:
 چط ...ور؟ من چه بدونم! پاشو برو بهش بگو فردا باس باهم خاکسپاری بریم .نمیخوام اسمم بد در بره!بغض کرده درب آهنی اتاق را باز کرد و تلو خوران از اتاق خارج شد .چطور به سام میگفت تنها عضو خانوادهاش ُمرده است؟
حتی نمیتوانست لحظهای حال سام را تصور کند؛ یقینا سام میمیرد!
ِ
چندبار نفس عمیق کشید که بغضش شکست و به هق -هق افتاد.
با پشت دست ،اشکهایش را پاک کرد و لبخندی مصنوعی روی لبانش نشاند .به سمت طویله قدم برداشت .به سام نمیگفت.
فردا به او میگفت ،حال وقتش نبود.
در طویله را فشرد که با صدای بدی گشوده شد .از سکوت طویله و خواب بودن سام ،خوش حال شد.
ِ
 سام؟ خوابیدی؟نگاهش روی جسمی که روی کاهها دراز ِکش شده بود ،افتاد.
 خوب شد خوابیدی! تا فردا بهم وقت دادی تا فکر کنم چطوری بهت خبر بدم .مامانت جاش تو بهشته ،امیدوارم بتونیمرگش رو قبول کنی .خیلی واسه یتیم شدن کوچیکی داداش کوچولوم!
رخسار رنگ پریدهاش نشست.
اشک که صاحب ثابت صورتش شده بود ،باز هم جوالن داد و روی
ِ
 سام! منخودم تا آخرش باهاتم! نترسیها؟!لبخندی زد و دستی بر رخسار سفیدش کشید که از سرمای صورتش ،بدنش یخ زد.
خون کنار صورتش افتاد .همانند برق گرفتهها ،سام
خواست سام را در آغوش خود بگیرد تا گرمش کند که نگاهش ،به جویبار ِ
را رها کرد و فریادی َسر داد:
 یا حسین!کنار لبهایش را نمیدانست .هیستریک تکانش داد و نالید:
حتی علت خون ِ
 -سام؟ پاشو ...االن وقت ...خواب نیست.
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سد چشمانش بیرون زد و گفت:
وقتی دید سام تکان نمیخورد قطره اشکی از ِ
 داداش ...کوچولو؟ پاشو ...بریم بازی ...کنیم ،هوم؟ پاشو ...لوس ...نشو.سر شبیاش بار دیگر سرباز کرده بود .انگشت اشارهاش را زیر بینی سام قرار داد و غرید:
بازهم سام تکانی نخورد .بغض ِ
 نفس ...بکش ...سام.ولی نمیکشید؛ سام کوچولو نه نفس میکشید و نه تکان میخورد.
علیرضا دست و پایش را گمکرده بود؛ به سختی از جایش بلند شد .از طویله خارج شد و با گریه فریاد زد:
 کم ...ک! رئیس س ...ام.با جیغ و فریادهایش ،شاهین و رئیس حیران از اتاقشان خارج شدند و به سمتش رفتند:
 چته تو نصفه شبی؟هق زد و به سختی بلغور کرد:
 رئ ...یس سام ...نفس ...نمیکش ...ه.در طویله دویدند و واردش شدند.
شاهین و اصغر ،به سمت ِ
شاهین دستی بر گلوی سام گذاشت و عصبی غرید:
 نبض نداره رئیس! باید بیمارستان ببریمش! خودت میگی نبض نداره ،بیمارستان چرا؟ رئیس میفهمی چی میگی؟ این باید بیمارستان بره گواهی فوت بگیره.سر کچلش کشید .گوشیاش را از جیبش بیرون آورد و شماره اورژانس را گرفت.
اصغر کالفه دستی بر ِ
***
همه را کنار زد و فریادی سرداد:
 دروغ میگید ...داداش کوچولوم نمرده ...نمیذارم ...خاکش کنید.شاهین علیرضا را از جلوی قبر بلند کرد و کالفه غرید:
 بسه! بیا یه کنار بذار خاکش کنن! همش تقصیر ...شمائه .گفتم ...حالش بده ...گفتم شبها نمی ...خوابه.اشک چکیده روی صورتش را پاک کرد و ادامه داد:
اثر یک حملهی تنفسیُ ...مرده! چی خواست ازتون جزء یه اسپری ...آسم!؟
 ولی شما ...چی کار کردید؟ دکتر گفت در ِشاهین میخواست ساکتش کند ،ولی قادر نبود .علیرضا جنونوار و با درد فریاد میزد و دل هر رهگذری را کباب میکرد.
 شما چه میفهمید شب نخوابیدن یعنی چی؟ چه میفهمید تقال برای کمی اکسیژن یعنی چی؟سام رو آسم نکشت؛ شما کشتید! همه ما رو کشتید .روح تک -تک ما بچههای کار ُمردهست! کیه که مارو درک کن...
 -خفه شو علیرضا!
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چپ صورتش کوبانده شد ،تک خندهای سرداد و نالید:
با سیلیای که ِ

 باشه من خفه میشم! همه ما سکوت میکنیم تا هرروز اینطوری یه بچه توی قبرستون غریب ،پیش مادرش کامال غریبانهدفن شه.
از شاهین و رئیس مبهوت شده فاصله گرفت و به تنه درختی تکیه داد و زار زد.
خاک شدند؛ پیکر بی جان دو مهربان به آغوش خاک سپرده شدند ،به همین راحتی!
آنقدر زود و معمولی که انگار کسی نمرده و اتفاقی نیوفتاده.
به نظر علیرضا ،شهر باید مشکین پوش میشد برای پسر بچهای  ۷-۶ساله که برای زندگی و نجات مادرش از بیماری جنگید؛
ولی صدحیف که اجل به او مهلت نداد.
مهلت زندگی کردن؛ بزرگ شدن؛ زندگی آسوده!
دانههای خاک ،با بیلی که دست کارگر بود ،روی قبرش را پوشاند.
تمام شد! پرونده سام با یک حملهی تنفسی تمام شد.
ُمرد تا مردانگی را به َمردهای این زمانه نشان دهد؛ درد کشید و َدم نزد تا اطرافیانش را عذاب ندهد.
خدایا آزمون های الهیات کی تمام میشود؟
پایان...

انا لله و انا الیه راجعون!
《همانا ما از آن خداییم و به سوی او بازمیگردیم》
جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس  www.98ia3.IRمراجعه کنید.

@98IA.IR
www_98iia_com
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