
  پيرمردی روی صندلی
  

  بخش اول

  مرد تنھای شھر

  

  تنھا تفريح من شده پياده روی و گشت و گذار در خيابان

  بعد از بازنشستگی تنھاتر از ھميشه شده ام.

  شايد بايد بيشتر با ديگران گفت و گو ميکردم و دوستانی پيدا ميکردم.

  اما من در صحبت کردن خوب نيستم !

  مردمی که بدون ھدف فقط راه می روند.  ,ھمان مغازه ھا ,خيابان ھا تکراری شده 

  بعضی ھا دونفره و حتی بيشتر ! ,يکی تنھا 

  يعنی با ھم چه می گويند؟

  گرفتن دست فردی ديگر چه حسی دارد؟

  جوری به ھمديگر نگاه ميکنند که انگار آخرين بار است که می توانند باھم باشند.

  شايد با رئيسش جلسه دارد. ,ا جای مھمی قرار دارد حتم ,اين يکی چقدر به خودش رسيده 

  جلوتر کودکی گريه می کند. , بھتر است مسيرم را تغيير دھم

  آن کافی شاپ شايد خوب باشد.

  برای ساعتی گذران وقت ظاھر زيبايی دارد و ھمينطور بسيار ساکت است،

  آن طرف پيرمردی روی صندلی روزنامه می خواند.

  مسن با لباس ارتش درافکار خود غرق شده.کنار پنجره ھم مردی 

  آقا می تونم کمکتون کنم؟ـ 

  يعنی با من است. ,چه صدای قشنگی 

  بفرماييد بنشينيد -

  چشم.,بله -
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  دختر جوان و خوشرويی که اص@ نميشود به او نه گفت.

  با لبخند به سمتم می آيد

  چی ميل داريد براتون بيارم؟ -

  لطفا.,قھوه -

  اينجا چه کار می کند.,بازيبايی که او دارد بايد بازيگر يا مدل می شد ,رفت 

  چه فضای خوبی دارد اينجا.

  پيرمرد روی صندلی صفحه روزنامه اش را عوض نمی کند.

  دخترک بيچاره مدام برايش چايی و قھوه ميبرد

  ولی حتی لب ھم نميزند.

  ود.وقتی به سمت پيرمرد می رود لبخند از صورتش فراری می ش

  نزديک که شد پيرمرد نگاه عميقی به او کرد.

  آزارم می دھد. ,نگاھش به آن دختر را دوست ندارم

  بھتر است بروم.

  فردا شايد آن پيرمرد نباشد...

 

  فکر کافه و دوباره رفتن به آنجا خواب را از چشمانم دزديده

  چگونه ميتوانم سرصحبت را باز کنم؟

  کرد؟چرا پيرمرد به اون شکل نگاھش می 

  افکار رھايم نمی کند

  آه چه آفتاب سوزناکی 

  گويی به صورتم ش@ق می زند

  چه زود صبح شد

  بھتر است وقت را تلف نکنم و بروم به کافه

  خيابان ھا بسيار خلوت است

  ھمه خواب اند؟
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  شايد خيلی زود آمده ام

  خوب آنھا اگر کار را دوست داشته باشند بايد ديگر اEن شروع کرده باشند

  وااا...

  چرا باز نشده است؟

  ساعت ھفت و ده دقيقه است

  يعنی زوده

  کاغذی روی در ورودی است

  (دوست داريم ھرروز باشما قھوه بنوشيم)

  منتظر شما ھستيم) 21الی  10(ھرروز 

  

  چرا اينقدر دير،حاE من چه کار کنم

  کمی ھمين بغل می نشينم

درشت که می توان درخشش خورشيد را در آن  در دستانش حلقه ای نبود ، صورت گرد با چشمانی« 
  »ديد ، پوست سفيد و قد متوسطی داشت 

  »آرام با لبخندی زيبا که می تواند باعث جنگ ھای زيادی شود « 

  او ملکه فيلم ترواست

  بگذار چشمانم را ببندم

  می توانم تصور کنم ، بله

  ـ آقا

  ـ آقا حالتون خوبه؟

  صدايش را ھم می شنوم

  نجا خوابيده ايد؟ـ آقا چرا اي

  چی ، خواب...

  سرم سنگين است

  پياده رو چقدر شلوغ است

  ھمه به من نگاه می کنند
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  برخی سرشان را تکان می دھند و رد می شوند

  اوه ، ھمان دختر است

  آبرويم رفت ، راجبم چه فکری می کند

  روبرويم پول خرد انداخته اند

  است 11ساعت 

  کافه ما آمده بوديد ، بياييد داخل بيرون سرد استـ اگر اشتباه نکنم شما ديروز به 

  باشه ( من را شناخت)

  ـ ببينيد راجبم فکر اشتباھی نکنيد ، اتفاقی خواب رفتم

  باز ھم ھمان پيرمرد

  اينجا چه کار می کند مگر کار ديگه ای ندارد ، مگر خانه ندارد

  زودتر از من آمده ، با ھمان روزنامه اش

  چايی داغ بياورم ، اين پتو را دور خود بپيچيدـ بگذاريد برايتان 

  ـ ممنون ، خيلی لطف داريد

  ـ در اينجا کار می کنيد؟

  ـ بله

  ـ برايتان سخت نيست؟

  ـ نه ، کمک ميکند فراموش کنم

  ـ فراموش؟ ازدواج کرده ايد؟

  با کمی مکث و صدايی آرام

  بلهـ ھيچی ، 

  ـ واقعا چرا حلقه نداريد پس

  يد به کارھايم برسمـ فوت شدند ، من با

  حتما ناراحت شد

  لحظه ای بعد مردمسن با لباس ارتش وارد شد

  به سمتش رفت و س@م کرد
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  (ک@ لحن صدايش ھم تغيير کرده)

  ـ س@م سرھنگ ، باز ھم قھوه بيارم براتون؟

  ـ بله ، ممنون

  سرھنگ رفت و در جای ديروزی نشست

  چايی و قھوه می بردنگاھم به دخترک بود که برای سرھنگ و پيرمرد 

  مشتريان می آمدند و می رفتند

  سرھنگ و پيرمرد ولی بودند

  سرھنگھرازگاھی قھوه يا چايی مينوشيد

  ولی پيرمرد فنجان ھای چايی اش دست نخورده می ماند

  فقط به روزنامه خيره بود

  دخترک بيچاره ھر نيم ساعت چايی اش را با ترسی که در چشمانش بود

  و اعتنايی نمی کردعوض می کرد ولی ا

  آخر آدم اينقدر متکبر و مغرور

  مگر می شود

  مگر روزنامه چه ارزشی دارد که در آن غرق شوی و ديگر دنيای اطرافت را درک نکنی

  ساعت ھا می گذرد ولی دخترک اص@ به سمتم نمی آيد

  ازمن دلخور است

  حتی از نزديکی ام ھم نمی گذرد

  ندارم بھتر است بروم ، تحمل بی توجھی را

  

  مردم دست در دست ھم و با لبخند قدم می زنند

  بھتر است پايين را نگاه کنم و حرکت کنم

  

  خانه بسيار سوت و کور است

  سکوتی که غيرقابل تحمل است
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  انگار می خواھند روی سرم خراب شوند

  يعنی اينقدر از من ناراحت شده بود که حتی به سمتم نگاه نمی کرد

  بودمخيلی سوال پيچش کرده 

  کار اشتباھی کردم

  فردا يک دسته گل می برم و ازش عذرخواھی می کنم

  بله ، فکر خوبيه

  اينطوری باھام بھتر ميشه و می تونم بيشتر باھاش صحبت کنم

  چرا صبح نمی شود

  وقت اص@ نمی گذرد

  تيک تاک ...

  تيک تاک...

  تيک تاک ...

  به مانند ضربه ھای چکشی به سرم است

  راری و طاقت فرسابا ضرب آھنگی تک

  پشه ھا مھمانی ترتيب داده اند

  درکنمار ھم می رقصند فارغ از ھر فکری

  ارواح ناآرام قولنج می شکنند و در تاريکی خانه تفريح می کنند

  شب عجيبی شده است

  شايد فردا جمعه خوبی باشد

  تاحاE اينگونه نشده بودم

  اين افکار را از کجا آورده ام

  

  گوشه گوشه ی اتاق می بينم چھره ی مادرم را در

  صدای زيبايش برايم زمزمه ھايی می کند

  به مانند ھميشه از کودکی ام تا زمانی که از کنارم رفت و ديگر که ندارمش
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  »پسرم مواظب خودت باش« ھميشه يک جمله : 

  

  با گرمای نور آفتاب که بر صورتم افتاده بود از خواب بيدار شدم

  حالم به جا آمدکمی به اطراف نگاه کردم تا

  ساعت چند است

  واااای ، ساعت نزديک يازده است ، به زور تا يازده و نيم برسم ، امروز ھم که جمعه است

  سريع لباس بپوشم

  يک گل فروشی خوب بايد پيدا کنم

  بھنرين دسته گل

  ـ دربست .

  در طول مسير افکار خوبی به ذھنم آمد

  به زودی با دخترک راحت صحبت می کنم

  ، رسيدمـ بله 

  فقط چند قدم ديگر ، آنسوی خيابان

  چی ...

  نه ...
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  بخش دوم

  سرھنگ افسرده

  

  عاشق اين شغل ھستم

  اين يعنی عشق ، يعنی وظيفه و زندگی

  ھمه يکجا و يکجا آن ھم بعنوان شغل آدم ، بسيار عالی است

  سی سال گذشته و خوشحالم که انتخابم ارتش بوده

  سال به کشورم خدمت کردمافتخار می کنم که سی 

  امروز اط@ع داده بودند که مراسم ويژه ای داريم

  بايد با لباس و تيپ کام@ رسمی ارتش بروم

  تا حاE اينگونه اط@عيه ای برای مراسم نداشته ايم

  شايد فرد مھم يا سياسی برای بازديد می آيد

  آماده ام ، وقت رفتن است

  يک روز عالی ديگر در راه است

  

  ھم از قرارگاھماناين 

  ـ س@م سرھنگ ، منتظر شما ھستند

  ـ س@م ، چرا منتظر من؟

  ـ بفرمائيد داخل خودتان می فھميد

  اا

  سربازان ھمه به صف ايستاده اند

  آھنگی آرام در بلندگو ھا پخش می شود

  بايد جلوتر بروم

  ـ سرباز چه شده است؟

www.takbook.com



  ـ فرھادی چه شده؟

  تم می آيندچند افسر و فرمانده قرارگاه به سم

  آھنگ قطع شد

  زمزمه ھايی شروع شد

  

ـ با نام و ياد خدا  و شکر برای افرادی که به ما ھديه داد ، تا سالھا برای خاکشان جان فشانی کنند ، 
دEورانی که زندگی شان وطنشان است ، شما در اين سالھا به ما ، فرزندانمان و آيندگانمان آزادی و 

که سالھای زيادی با ما بوده امروز از مرد بزرگ ديگری قدردانی می کنيم خيالی آسوده ھديه داده ايد ، 
  و در کارھا ھميشه ما را ياری کرده

  بزرگ قرارگاه جناب سرھنگ خاکپور

  از طرف قرارگاه نشانی برای قدردانی به شما اھدا می گردد

  بسيار افسوس می خوريم که شما را ديگر نمی توانيم در کنار خود داشته باشيم

  اما شما زحمت ھای خود را کشيديد

  زحمات شما تا سالھا بای خواھد ماندآثار 

  دوران بازنشستگی فرا رسيده است

  وقت آن است که استراحت کنيد

  

  با شنيدن کلمه بازنشستگی ديگر چيزی نفھميدم

  گوش ھا و چشمانم از کار افتاده بود

  انگار فردی گلويم را محکم می فشرد

  زمان می گذشت

  مانند بمبی در آستانه انفجار شده بودم

  آن سال ھا . . .  ھمه ی

  ھمه ی عشقی که داشتم . . .

  وقت از دست دادن ھمه اش رسيده . . . 

  ھمه تبريک می گفتند
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  درحالی که نمی دانستند در فکر و دل من چه می گذرد

  در چشم بر ھم زدنی ھمه اش گذشت

  وقت خداحافظی رسيده بود

  ھمه لحظه ای با من بودند و بعد به سراغ کارھايشان رفتند

  ھم بايد به خانه بروم من

  فکر کنم روزگار سياه من شروع شده است

  خيابان ھا تاريک است

  مردھا و زن ھا در کنار ھم شاد و خوشحال قدم می زنند

  کودکان بازی می کنند

  يعنی زندگی و آينده روشنی دارند

  ـ آخ ، چه شده ، حواست کجاست مرد ؟

  ـ ببخشيد آقا

  آن مرد را نديدمآنقدر در فکر فرو رفته بودم که 

  چه کافه ی قشنگی

  به خانه بروم چيکارکنم بھتر است قھوه ای بنوشم

  چيدمان خوبی دارد

  فضايی دلنشين

  پيرمردی روی صندلی ، ميز وسط روزنامه در دست نشسته

  بھتر است پيش پنجره بنشينم

  ـ س@م قربان ، خوش آمديد ، چی ميل داريد ؟

  ـ قھوه لطفا 

  ـ چشم

  ی ستپيشخدمت زيباي

  خوش برخورد و صدای خوبی دارد
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  در پياده رو ھمه با ھدفی حرکت می کنند

  زندگی شان ھدفی دارد

  اگر تک تکشان ھدفشان را از دست بدھند باز ھم اينطور خوشحال قدم می زنند؟

  چه زندگی شده است

  ونيم است ، می خواھيم ببنديم 21ـ ببخشيد آقا ، ساعت 

  غرق شده بودم ، اEن می رومـ ا ، ببخشيد کمی در افکارم 

  وقت رفتن به خانه است

  آن پيرمرد ھنوزم آنجا بود چرا با او کاری نداشت

  مھم نيست بروم بھتر است

  ازاين به بعد کارم فقط فکر کردن است

  

  وقت خواب است 

  شايد چند قرص خواب و آرام بخش اين افکار را از سرم بيرون ببرد

  شايد خوابم برد

  

  صبح شده

  بر روی صورتم افتاده آفتاب

  حس و حال صبحانه خوردن ندارم

  ساعت اص@ نمی گذرد

  گويی ھر دقيقه ساعتھا و روزھا به طول می انجامد

  اينطوری نمی شود

  به ھمان کافه می روم

  

  ـ بله باز است ، ساعت يازده و خورده ای است

  سريع به سمتم آمدبه محض اينکه وارد شدم دخترک از کنار مردی 
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  چه داغون است صورتش

  ناراحت است

  ـ س@م سرھنگ ، بازھم ھوه برايتان بياورم؟

  ـ بله ممنون

  

  ھمان جای ديروزی خوب است ، وقتم زود می گذرد

  تلخی زندگی ام به مانند قھوه شده

  ھيچ برنامه ای ندارم

  اونھم با اين سن

  نه زنی

  نه بچه ای

  نه قوم و خويشی که به آنھا دل ببندم

  محبت و ع@قه ام را بخاطر کارم در دل دفن کردمتمام عشق و 

  البته عاشق کارم بودم

  ولی چه سود

  دنبال ع@يق ديگرم نرفتم

  و حاE ديگر دير است

  ـ آقا... آقا ... ساعت يازده شب ھست ، ديگه بايد ببنديم

  ـ واقعا ... اص@ توی حال خودم نبودم ... گذر زمان رو نفھميدم

  چندبار صدايتان کردم جواب نداديد ، ديگر خيلی دير است ؤ بايد ببنديم ـ بله ... متوجه شدم ،

  ـ چشم ، ببخشيد ، اEن می روم ، خدانگھدار

  

  يک شب ديگر با سکوت شکنجه بارش فرارسيده است

  بھتر است باز چند قرص خواب آور و آرام بخش بخورم

...  
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  نور آفتاب بسيار اذيتم می کند

  سردرد عجيبی دارم

  رھايم نمی کندافکار 

  از جمعه ھا متنفرم

  شايد وقت رفتن است

  شايد

  شايد...

...  
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  بخش سوم

  پيرمردی روی صندلی

  

  نه ، نمی توانم اورا ببخشم

  ھمه اش بخاطر اوست

  اگر او نبود ...

  اگر آن روز اصرار نمی کرد ...

  پسر نازنينم ...

  ھمسرم ...

  خدايا چرا من

  اطرافم می چرخد

  مھربانی اش بی دليل نيست

  نمی خواستم به کافه ای که باز کرده بودند بيايم

  ولی ھرجای ديگر تنھای تنھا می ماندم

  کسی را ديگر نداشتم

  اص@ وظيفه اش ھست که حواسش به من باشد وبه من خدمت کند

  ھرچيزی که اتفاق افتاد و می افتد تقصير اوست

  آورده بدھد.بايد تقاص کارھا و ب@ھايی که سرم 

  روزھا می گذرد

  اين صحنه را نمی خواھم فراموش کنم

  اين روزنامه زندگی من است

  صدای مردھای آن صندلی نشان می دھد امروز جمعه است
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  چه صدای وحشتناکی ...

  صدای جيغ زنان ھم می آيد

  ھمه لب پنجره جمع شده اند

  يعنی ...

  بايد ببينم

  آن پنجره ...

  تصادف

  نه...

  تصادف ...بازھم 

  پسرم...
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  بخش چھارم

  پسر و ازدواج

  

  نزديک به دوسال می شود که در کنار ماست

  اما نه به عنوان خواھر

  من در اين دو سال اورا ھيچوقت به عنوان خواھر نديدم

  احساس خاصی به او دارم

  يکجورايی

  دوستش دارم

  فوت کنندحتی قبل از اينکه خاله و شوھر خاله ام در تصادف 

  ھميشه دوست داشتم در کنار او باشم

  و اورا ببينم

  از آن موقع او در خانه مااست

  پدرم ھميشه می گويد او مثل خواھر توست

  بايد با پدر و مادر صحبت کنم

  ديگر وقتش رسيده

  

  ـ پدر، مادر بايد يک چيزی رو بھتون بگم

  ـ چيه پسرم ، چی شده

  دارمـ ببينيد راستش من کسی رو دوست 

  خيلی وقته به ازدواج فکر ميکنم

  می خوام بھم کمک کنيد

  ـ خيلی خوبه پسرم ، تازه ما ھم خيلی وقته به فکرش ھستيم

  چه کسی رو مد نظر داری؟

  ـ فرشته ...
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  ـ چی ، اون مثل خواھرته

  ـ اما نيست ، من اون رو دوست دارم

  ـ من کاری ندارم بايد با خودش صحبت کنيم

  بت ميکنيمامشب با فرشته صح

  ـ مرسی

  

  ساعت ھا دير می گذرد

  اما لذت بخش است

  ھميشه در کنارم بود

  اما

  دوست دارم فقط برای من باشد

  

  مادرم فرشته را از اتاقش صدا زد

  ھمه به اتاق رفتند

  

  يعنی چی می گويند؟

  

  ـ سامان بيا اينجا

  ـ چی شده مادر

  ـ برو توی اتاق با فرشته صحبت کن

  خودتونديگه خودتونيد و 

  ماکارمون رو کرديم

  ـ خيلی ممنون

...  

  س@م فرشتهـ 
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  ـ س@م

  ـ ببخشيد نمی تونستم احساساتم رو پنھون کنم

  بھت ھمه چی رو گفتند؟

  می خواستم نظرت رو بدونم

  ـ چی بگم

  ـ يعنی؟

  ( سکوت فرشته )

  ـ تو ھم حس من رو داری

  دختر خاله اگه من رو قبول داری سرت رو تکون بده

  ومی با صورت گل انداخته سرش رو تکون داد)( به آر

  ـ خدايا مرسی

  آرزوھات از زندگی مشترکمون چيه؟

  ـ اوممم ، نميدونم

  يه عقد کوچيک

  شايد يه سفر بعد عقد

  راستی پسر خاله ما ميتونيم يه کافی شاپ کوچک داشته باشيم

  آخ خيلی دوست دارم

  دو نفره بچرخونيمش

  ـ فکر خوبيه

  چشم

  ھرچی تو بگی

  

  

  ديشب مراسم عقد بود

  امروز برای فرشته سورپرايز خوبی دارم
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  ـ فرشته آماده شو با ھم بريم قدم بزنيم

  ـ باش آقايی

  

  ـ از اين خيابان بريم

  دو سه روز پيش خيلی فکر کردم

  برای خانومم که زندگيمه يه کاری بکنم

  يه لحظه بايست

  سمت راست رو نگاه کن

  ست که ، اينجا نمی تونيم بريمـ چه کافی شاپ قشنگی ، ولی بسته 

  ـ ميدونی چرا بسته ست؟

  ـ نه ، چيزی ننوشته

  ـ با پس اندازم و اجاره خونه و مقداری قرض اينجا رو خريدم

  با پدر و مادر صحبت کردم

  طبقه دومش برای زندگی مون جا داره

  يه ھتل ھم مشھد رزرو کردم

  فردا با ماشين بابا راھی ميشيم

  

  ـ واقعا؟

  نميکنیشوخی 

  ـ فرشته

  ـ مرسی عزيزم

  اص@ فکرشو نميکردم

...  

  ھمه وسايل ھا رو جمع کرديم

  وقت حرکته
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  اينم از خواسته ھای خانومی

  

  ـ سامان جان نزديک شبه ، بزن بغل استراحت کن ، خسته ای

  ـ نه خانومی خسته نميشم تا تو پيشمی

  ـ راست ميگه پسرم يه جا بزن بغل

  ـ نه مشکلی نيست

  

  کمی تار می بينهچشمام 

  ھمه خوابن

  بھتره بزنم بغل

  چی ...

  سنگ ...

  نه ...
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  بخش پنجم

  فرشته

  

  صدای زنگ ساعت آرامش خواب را از من گرفته

  صبح شده است

  يک روز ديگر ، پراز عذاب ، درد و رنج

  بيشتر از دوماه از تصادف می گذرد

  باز پدر روی ھمان صندلی خوابيده است

  ... آن روزنامه

  ھر روز به عکس تصادف مان درآن روزنامه خيره می شود

  يعنی می شود مرا ببخشد

  تقصير من بود

  امروز جمعه است

  سرھنگ ھنوز نيومده

  و آن مرد ميانسال ، خيلی چشمانش می چرخيد

  بھتر است برای پدر چايی ببرم

  ـ صدای ترمز وحشتناکی آمد

  صدای جيغ می آيد

  اند مشتری ھا لب پنجره جمع شده

  يعنی تصادف شده

  پدر

  پدر ھم به سمت پنجره رفته

  پسرم –(فرياد پدر) 

  واااای ، پدر روی زمين افتاد

  ـ کمک کنيد ، پدر حالتون خوبه
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  بايد بريم بيمارستان

  جلوی در کافه تصادف شده

  مردم جمع شده اند

  خيلی شلوغه

  لطفا بريد کنار ، بيمار داريم

  

  برسيميکساعت طول کشيد به بيمارستان 

  

  ـ دکتر حالشون چطوره؟

  ـ نسبت شما با بيمار چيه؟

  ـ عروسشون ھستم

  ـ پسر ، ھمسر فاميل نزديک ديگه؟

  ـ نه ، فقط من ھستم ، ھمسرم و مادر در تصادف فوت کردند

  شون ـ بيمار سکته داشتند ، زود به بيمارستان رسوندي

  ساعت ط@يی برای سکته سه ساعته

  م ببينمشون؟ـ حال پدرم چطوره ، ميتون

  ـ خوبه ولی ھوشياری کمی دارند ، چندتا آزمايش ديگه دارن

  فردا ميتونيد بريد کنارشون ، انشا] دوسه روز ديگه مرخص ميشن

  

  دلم شور ميزند ، تا فردا چطور سر کنم

  تقصير منه

  نبايد اونجا می بود

  حتما ياد تصادف افتاده

  اگه اتفاقی می افتاد چطور زندگی می کردم

  ب جدان منو می کشتعذا
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  ـ خانم ، خانم دير وقته ، بريد خونتون ، صبح تشريف بياريد

  پرستارا مواظب بيمارتون ھستند نگران نباشيد

  ـ ببخشيد ، دلشوره دارم ، مشکلی نداره ، ميمونم

  ـ آخ ، شب رو روی صندلی انتظار می گذرونيد؟

  ـ بله ، نميتونم برم ، اينجا باشم بھتره

  مايليدـ ھر جور 

  

  ساعتی که در راھروی انتظار است صدای بلندی دارد

  تيک تاک

  تيک تاک

  گوش می خراشد

  گذر لحظه ، لحظه را به گوش ھايم می کوبد

  چراغی که ھر چند دقيقه خاموش و روشن می شود

  پرستاری که پشت ميز مشغول کارھايش است

  انتھای راھروی بيمارستان بسيار تاريک است

  کمی سرد است

  ساعتھا گذشت به مانند يک عمر

  خواب سنگينی اش را روی پلک ھايم انداخته

  

  ـ خانم پرستار ، ساعت ھفت صبحه ، ميتونم برم پيش بيمارم؟

  ـ نه خانم نميشه ، اEن ھم يک ساعتی بريد بيرون تعويض شيفت داريم

  بعد ميتونيد بريد پيش بيمار

  

  يک ساعت ديگر

  بيرون چه کار کنم آخر 
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  برای پدر يک آبميوه بگيرم تبھتر اس

  روزنامه چاپ شنبه

  برروی روزنامه عکس سرھنگی که به کافه می آمد چاپ شده

  سياه و سفيد

  بنظر خبر بدی است

  ديگر طاقت ندارم

  نمی خوانمش

  وقت رفتن است

  ـ خانم پرستار ميتونم برم

  ـ بله ، اتفاقا ده دقيقه ای است بيدار ھستند

  کنمبھتر است آرام در را باز 

  ـ پدر حالتون چطوره؟

  ـ بيا پيش من دخترم

  ـ آخ پدر

  ـ دستت رو بده به من

  ـ پدر حالتون خوبه ؟

  ـ من رو ببخش عروس گلم

...  

  

 

  : عليرضا ھزارهنويسنده 
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