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 آینه در قیچی پرواز

 فرسی بهمن

 

 استاد واقع در گُدوخ استاد

 را استاد وصلة. نیست مستدادی

 و محله آشنایان و شوخ دوستان

 و بزیریش. اندچسبانده او به اداره

 سر و اینمره عینک و گاویچشم

 مورد این در البته هم عصا و موبی

 دیگر علت. است نبوده تأثیربی
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 گدوخ سر بر وصله این انداختن

 در که باشد هایینوشته تواندمی

 از عالم، موضوعات جمیع باب

 و فلسفه تا برو و بگیر شناسیباستان

 و درسی کتاب و ضربی طاق و فیلم

 در مروارید، کشت و کائنات شیمی

 استاد نام زیر وزین، نشریات

 درخواهد هم این از بعد و درآمده

 .داشت نخواهد جلوداری و آمد

 اولش زن از بچه یک گدوخ استاد

 یک ودوم، زن از دختر تا سه دارد،
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! مامان پیش اآلن که حرامزاده بچة

 خوشی و خوبیبه اشمجازی! پاپای

 روزگار دارد سن رودخانة کنار در

 حرامزاده بچة قضیة از. گذراندمی

 «حجابی» فقط بچه مادر جز هم

 دارد خبر کامساکْس دوران دوست

 به آنجا و کاناداست مقیم اآلن که

 .دارد اشتغال بربری نان ترویج

 بین حجابی و گدوخ استاد

 در که را هابچه قبیل این خودشان

 گویندمی هاآن به عشق بچة غرب
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 بودند معتقد و نامیدندمی تودلی یار

 و دارد فراوان تودلی یار هم شرق

 نمایش و جنجال برش و دور اگر

 اشکال و طبیعی امریست نکنند، برپا

 .ندارد هم! عامی و خاص

 و متین عموماً هرچند گدوخ استاد

 در اما نماید،می شرمگین و سنگین

 شیشهخرده و خار همیشه باطن

 هم هنوز و است، داشته اندازهبه

 دور چنداننه گذشتة در. دارد

 طولی و عرض پر بروت و باد استاد
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 و سازفیلم بادرنگِ برای. داشت

 اعالمیة که بود او شاعر هدهدِ. الف

 هنر گود در و کرد صادر والدت

 .کوباند را میخشان پایتخت

 او هم را نویسقصه قبچاقِ. صاد پنبة

 شیشی. الف. میم تحریک به که بود

 طرف خودش خیالبی و زد شاعره

 عالوه،به. کرد در به میان از را

 اثر از هم ایترجمه گدوخ استاد

 از که دارد ماکیاوللی معروف

 خوان،کتاب جامعة استقبال برکت
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 افکار به اجتماع مبرم نیاز به نظر و

 هیشناس،آدمی وراندیشه آن

 را استاد نام و شودمی چاپ تجدید

 ضمن در دارد،می نگه هازبان سر

 .رساندمی هم رزقی گوزه

 استاد که بود روزی چند باری،

 استاد. کند سبک سر داشت قصد

 معموالً را رایج اصطالحات گدوخ

. بردنمی کار به رایجشان معنای به

 سبک سر از استاد منظور مثالً

 عوام و عام مقصود برخالف کردن،
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 به رفتن بلکه کردن، سبک! ته نه

 از یکی هم این بله. است سلمانی

 سر معموالً که بالهاست همان

 اندداشته خیال که آیدمی کسانی

 نبوغ فرط از اما بشوند نویسنده

 در کار از مطبوعاتی زنقلم

 .بگذریم. اندآمده

 را نشاط سرِ آرایشگاه گدوخ استاد

 داشت قیچی زیر یکی یارو. کرد رد

 به زد را خودش. انتظار در دوتا و

 قدم سیصد. گذشت و راه آن
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 الدولهحشمت سر تر،پایین

 استاد. برسد دومی به توانستمی

 این اگه: »گفت خودش با لب زیر

 این باشه، نداشته معطلی یکی

 قیچیش، زیر میرم که باره دومین

 چه اول دفعة نیست یادم هم اصالً

 باقی...« ما مبارک کلة به کثافتی

  .کرد قیچی دلش توی را حرف

 استاد دوم، آرایشگاه به مانده، کمی

 و رفتار. کرد جور را هایشقدم

 تا که کرد تنظیم طوری را نگاهش
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 چون. نیاید نظر به مشتری تا چند

 و بود شلوغ هم یکی این اگر

 هم را آن قید باید داشت معطلی

 یا حالی و وضع چنین در و. بزند

 کردمی حاصل انصراف اصوالً استاد

 یک برای گذاشتمی را مهم و

 یک باد، بادا اینکه یا مقتضی، موقع

 و دادمی قضا به رضا هم دیگر بار

 پیرِ سلمانیِ تیغ زیر رفتمی

 گلشن و کیوان بین رشتیِ فسفسویِ

 .پراندمی مگس معموالً که
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 کارگرش قیچی زیر یکی دومی،

 روی ها،مشتری صندلی دستِ. بود

 روی بود نشسته زن یک اول صندلی

 تمام مرد. مرد یک دوم صندلی

 فقط و بود کیهان پشت اشباالتنه

 دیوار لب از موهایش کاکل

 زن. بود زده بیرون روزنامه

 رفته بود، کشانده گردن ورییک

 یا درشت هایحرف توی بود

 اصالً هم شاید. روزنامه ریز خبرهای

 و مردش سینة توی بود شده یله
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. بود بهانه فقط روزنامه به توجه

 صاب خودِ هم آخر صندلی روی

 صاحب یعنی دومی، یعنی علّه،

 به بود داده لم. بود نشسته آرایشگاه

 هفتگی اطالعات مجلة و دیوار

 روز زن یا پیش، صدسال کهنة

. نه یا؟ خواند،می پیش صدسال

 .همین

 وارد و کرد کج برقی گدوخ استاد

 و مستقیم نگاه اولین از پس و شد

 دلش در علّه صاب صورتبه نزدیک
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 دفه اون ما پس: »گفت خود با

 صاب این سبیل. بودیم کرده اشتباه

 سلمانی سبیل.« نبوده هیتلری علّه

 مساحت به تقریباً بود پشتیکم سبیل

 مورّب مستطیل یک: لب پشت تمامی

 رجال از بعضی سبیل مانند کامل

 .مشروطیت

. بود تا سه دکان در اصالح صندلی

 روی کارگر، قیچیِ زیرِ مشتریِ

 این و بود، پسربچه یک اول، صندلی

 اوالً مزد و زن آن کردمی معلوم
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 بسیار احتمالبه ثانیاً و شوهرند و زن

. بچه این سندی و ثبت مادر و پدر

 آخر صندلی. بود خالی وسط صندلی

 بود، خالی باز که هم سوم یا

. بود گدوخ استاد منتظر طورقطعبه

 خودش بین فاصلة آنکه برای استاد

 و رایج و موجود وآشغالآت و

 باشد کرده تضمین را جامعه ناگزیرِ

 یک و کرد آخر صندلی به اشاره

 :پراند سلمانی صورت به کلمه

 اونجا؟-
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 و بود انداخته را مجله که سلمانی و

 نیم و، بود شده بلند و، بود شده بلند

 گذاشته نمایش به قامتش در تعظیمی

 هم به پارسال عین هایشلب و، بود

 بود شده غنچهو، آوردمی فشار

 فرستاد،می ماچ آدم برای انگارو،

 تخمی خندة پشت از

 دوروبر که ایکارانهکاسب

 :گفت کرد، پهن اشپوزه

 !شماست میل جا هر! کنممی تمنا-
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 یه مرتیکه: »گفت دلش توی استاد

 حاال تا پارسال اطوارش ادا هم ارزن

 .نشست و.« نکرده فرق

 گذاشت و برداشت هم را عینکش

 قاطی سلمانی پیشخوان روی

 از سلمانی دست. اصالح ابزارهای

 و ادب با را عینک و آمد آینه توی

 سطح ته به داد سر ایحرفه آداب

 مزاحم و راه سر که پیشخوان

 عین چشمی با هم سلمانی خود. نباشد

 عینک، سمت به شده کج هاکیگایی
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 که آهسته خیلی صدای با لب زیر

! بخشیدمی: »گفت شنید خودش فقط

 نریزه روش مو خرده که این از

 «.البته

 و شرق کدری سفید پیشبند

 جهید آینه ساکن هوای توشورق،

 و باد. شد باز و خورد وتابپیچ و

 یک پیشبند شدن باز وارشالق صدای

 مادر و پدر اخبار بلع خلسة آن

 پیشبند پرّان حجم. شکست را منتظر

 و آمد بیرون آینه هوای از
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 استاد سینة روی شد پهن زنانموج

 دور آن ضلع یک از قسمتی. گدوخ

 و یقه بین. شد حلقه استاد گردن

 قفلیسنجاق یک و شد کیپ گردن

 نشسته هم روی که را آن سر دو هم

 در. کرد محکم و دوخت هم به بود

 از کارگراول، اصالح صندلی حوزة

 دائم که بچه صورت به آینه توی

 :گفت آمدمی کش سو هزار به

 !پسر آقا نگیر وری این سرتو-

 :زد تشر کیهان پشت از بچه پدر و
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 !اصغری دیگه بشین درست-

 :گفت قیچی زیر از بچه

 .میاد قلقلکش گردنم آخه-

 :گفت مادر و

 !بشکنه الهی-

 آینه توی سلمانی کارگر تصویر و

 :گفت

 .کارمونه ما خانوم، نداره اشکالی-



19 
 

 بچة: »گفت دلش توی گدوخ استاد

!« سفها این دست زیر افتاده گناهبی

 یک رفت آینه توی سلمانی دست و

 کرد، اشرشته برداشت، پنبه چنگه

 بعد. استاد گردن پس دور نشاند و

 و استاد گوش کنار شد خم سلمانی

 آهسته خیلی خصوصی مطلبی عین

 :گفت

 قربان؟ نیست مزاحم پنکه-

 به پرید آینه توی استاد ابروی

 سلمانی. نیست که اشپیشانی
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 دو. ایحرفه اداواطوار به پرداخت

 باطری، و برق غیر موزنی ماشین تا

 را، اصالح باریک کمر قیچی یک و

 داشت نگه هوا در نمایشی وضعی به

 دیوار تصویر سمت برد آهسته و

 اطواری خیلی را پرده. آینه توی

 شعلة ناگهان و کنار زد آرنجش با

 زد فواره افقی طوربه الکلی چراغ

 .قیچی تیغة و هاماشین کلّگی روی
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: گفت دلش توی گدوخ استاد

 شفِکته اَن دِز که بابات ارواح»

 «کردی

 ایلحظه وار،جراح سلمانی، استاد

 خنک تا داد باد هوا در را کار ابزار

 گذاشتشان آورد باالخره و بشود

 دو که پیشخوان نقطة همان روی

 داشته برشان آنجا از پیش دقیقه

 :که آمد صدایش کارگر. بود

 !باباجون خَم کم یه خَم، کم یه-
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 :زد داد «کیهان» پشت از پدر

 !ییاصغری

 به آینه توی از ایغرّهچش مادر

 را آن بچه البته که کرد رها بچه

 :گفت بچه ندید،

 .خارهمی اونجا آخه-

 :گفت پدر

 گند بچة بترکه اونجات که ای-

 !نقو نق
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 :گفت و کشید دست کارگر

 دقه یه من. باباجون بخارون خب-

 بعدش اینکه شرط به. کنممی صب

 بذاری بشینی راحت و صاف دیگه

 و خوشگل تا کنم، اصالح سرتو من

 .بشی مامانی

: گفت دلش توی گدوخ استاد

 پیشبند زیر از را دستش بچه!«. ابله»

 بیخ سرش، پس برد بیرون، آورد

 را دستش بعد خاراند، را گوشش
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 و تسلیم و پیشبند، زیر برگرداند

 :گفت زیرسربه

 نیاد قلقلکم و نخاره دیگه اگه-

 .شینممی صاف

 :گفت کارگر

 .باریکال-

 پشت سلمانی. شد کار مشغول و

 غنچه لب و ایستاد گدوخ استاد

 به واقری و قر از پس اششده
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 آینه توی از و شکفت اربعه، جهات

 :گفت استاد به

 .قربان بفرمایید امر-

 روی از پلک آنکهبی گدوخ استاد

 :گفت بکشد باال چشم تخم

 .کن وجورشجمع! طبیعی-

 کرد آینه توی تعظیمی نیم سلمانی

 :گفت استاد گوش کنار و

 فرمایید؟می چای اجازة-
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 پلک زیر همان از گدوخ استاد

 :گفت

 !ممنون! نه-

 .قربان هادمهتازه-

 .شد صرف-

 را گدوخ استاد کلّة سلمانی وقتآن

 جای به کهدیزی، عین سمت دو از

 باشد شده سوار عکاسی دوربین

 آرام و گرفت پایه،سه روی

 به کرد عمودش و داد حرکتش
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 ورانداز را دیزی کمی بعد. باالتنه

 هوا یک کرد تصمیم باالخره و کرد

 به استاد سر. چپ به کند متمایلش

 آمد سلمانی. ماند وضع همان

 و ایستاد استاد راست پهلوی

 :گفت شقیقه بحر در فرورفته

 .کنم کوتاش فرمودین-

 کوتاهش بود نگفته گدوخ استاد

 یا بشنود، نخواست نشنید، اما کند؛

 را طرف جواب نیامد اشحوصله

 موزنی ماشین که شد این. بدهد



28 
 

 روی لغزید کنانقیج قیج آسا،برق

 یک زدنی هم چشم به و استاد شقیقة

 آنجا که را تُنُکی پشمک چنگه

 شکسته مختلف جهات به و روییده

 ریخت و کرد پیاده بود، خوابیده و

 توی موزنی ماشین. پیشبند توی

 صفحة روی آمد فرود آینه

 پرواز به قیچی حاال. پیشخوان

 پرداخت شانه دستیاری با و درآمد

 که سفیدی موی تا چند ورچیدن به

 شده سبز شقیقه تا دَمخط فاصلة در
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 گاوی چشم جفت یک با استاد. بود

 :گفت آینه توی

 !نیست مهم هااون-

 آینه بیرون که سلمانی صورت

 صورت را خودش کار داشت

 هایچشم به رو برگشت داد،می

 نیم و من یک با و آینه توی گاوی

 :گفت تُخمی ادب و تبسم
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 ور معموالً باشند وتوکتک اگر-

 طور هر حاال اما داریمشون؛می

 .قربان فرماییدمی امر جنابعالی

 و پرداخت خودش کار به قیچی اما

 سفید موهای تار هم دیگر شقیقة از

! چیزی که قیچی. کرد درو را

 شنیده که سلمانی اما بود؛ نشنیده

 مشغول هم فرز و تر و بود

 :گفت بود کاریهَرَس
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 رو محاسن قربان، جنابعالی اما-

 سفید وقت از پیش خیلی واقع دور

 !فرمودین

 را ابرویش گره گدوخ استاد

 این که یعنی کرد؛ ترمحکم

 فضولی و گوییزیاده دیگر هاحرف

 هوای به که اما سلمانی. است

 :گفت بود، خودش

 بنده. کنممی عرض حقیقت-

. دارم چارک یک و وچهارچهل
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 تصور بنده وشش،سی عالیجناب

 توجه اونوخ بیشتر، کنمنمی

 به بعد و بنده، صورت به بفرمایید

 خالف فرماییدمی مبارک، جمال

 کنم؟می عرض

 نگاهی چشم گوشة از گدوخ استاد

 صورت پوست تصویر به فرستاد

 کلّة پوست عین. آینه در سلمانی

 کبودی ئوروت از پس گوسفندِ

 حرکات خرده سلمانی. زدمی
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 وجودش از ایکنانه خودشیرین

 :گفت باالخره و ریخت بیرون

 بیشتر قطعاً که چهل دیگه، نه-

 .ندارید

 یعنی کرد؛ صاف سینه گدوخ استاد

 اما ندارم؛ حوصله کن بس که

 را ایمسخره تبسم امواج باز سلمانی

 :گفت و کرد منتشر هوا در
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 مو سیاهی و سفیدی. باشید زنده-

 هم چیزی علت چیزی، شرط که

 .نیست

 پشت از بود مدتی که پدر هایچشم

 آینه توی و کرده طلوع «کیهان»

 تصویرِ سمت بود کرده دورخیز

 داد و برید ترمزش ناگهان بچه،

 :زد

 چه اصغری؟ مرگته چه آخه-

 هان؟ مرگته؟
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 هی کارگر دست زیر که بچه

 :گفت شدمی راست و کج و مچاله

 تنم تو ریخته موهام خرده آخه-

 .میده قلقلکم

 شد شلیک آینه توی مادر تصویر

 :که بچه سمت

 میده، قلقلکت خب! بگیری آفت-

 وول هی دیگه چرا! بخند هم تو

 کارشو آقا ذارینمی و زنیمی

 .بکنه
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 هاییچشم با بچه، صورت تصویر و

 ماشین حرکات یا قلقلک، اثر بر که

 هزار چل شانه و قیچی و موزنی

 آینه توی از زد،می ثانیه در پلک

 :داد جواب

 قلقلکم که، نمیاد مخنده آخه بابا-

 بعضیاش هم سوزن عین تازه. میاد

 .تنم تو میره

 :زد داد مادر و

 !زهرمار و آخه بابا-
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 سمت آینه بیرون کجی نگاه پدر و

 :گفت و فرستاد زنش

 !نکنه درد شما دس-

 آورد را دهانش آینه توی سلمانی

 :گدوخ استاد گوش کنار

 به نباشه، جسارت بخشید،می خیلی-

 شما به هم خیلی اتفاقاً مربوط، بنده

 شوحاشیه ریشو این اگه اما میاد،

 خیلی تناسبش کنین بیشتر کمی

 .میشه بیشتر
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 کلوزآپِ به فقط گدوخ استاد

 نگاه آینه توی خودش ریش تصویرِ

 آینه بیرون از سلمانی. کرد

 کلوزآپ توی برد را انگشتش

 حدود و مرز و استاد چانة نزدیک

 بود نظرش منظور که را ایحاشیه

 :داد نشان

 فضولی البته! جاهمین تا انقدر،-

 .بخشینمی چاکرو

 به نگاهی نگاه آینه توی استاد

: گفت دلش توی و کرد سلمانی
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 و آینه از بیرون اما ؛«االغ مرتیکة»

 سلمانی. نگفت چیزی دلش از بیرون

 با و کرد خیس پنبه چنگه یک

 بناگوش دور مالیدش ولعابلفت

 اشچندش استاد. استاد راست و چپ

 که شد متوجه سلمانی. شد

 روی به اما کرده، ترموقعبی

 ماشین فرز و تر. نیاورد خودش

 و، قاپید پیشخوان روی از را موزنی

 با و، داشت نگهش وارونه هوا توی

 و، جلو آمد افقی پیشرفت یک
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 اللة راستای در را ماشین هایدندانه

 قیج یک صورت، روی نشاند گوش

 قیج قیج یک و، شقیقه این روی قیج

 کشید عقب وقتآن یکی، آن روی

 که طورهمین و، کرد راست قد و

 نگاهی استاد دمخط به آینه توی

 :گفت انداختمی مغرور و راضی

 !قربان سجنابعالی خط هم این-

 باز آینه توی استاد چشم چون و

 کند، تصویب را خودش خط نشد
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 کمی و بلند، کمی صدایی با سلمانی

 :پرسید کن پاره چرت

 قربان؟ فرماییدمی موافقت-

 تخم روی گدوخ استاد هایپلک

 شد افراشتهنیمه اشگاوی هایچشم

 سلمانی. جاش سر برگشت نو از و

. کرد معنی موافقت را حرکت این

 و جد خط: »گفت دلش تو استاد

 کنهمی خیال عوضی مرتیکة! آبادته

 سانت سه دو همین زندگی خط همة

 «.بناگوشه دم خط
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 سر رفت برداشت، را اشتیغ سلمانی

 بعد کردن، تیز تیغ نمایش وقت

 تیغکاریِ و کردن سفید سراغ آمد

. استاد بناگوش دور و گردن پس

 سلمانی کارگر تیغ زیر پسربچه

 :زد داد

 !اوخ-

 :زد تشر بچه پدر و

 !مرگ ای-

 :زد داد و شد عاصی بچه و
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 جامم یه تازه! بابا میاد قلقلکم آخه-

 .سوخت

 :زد جز مادر و

 بگو مارو! بگیری حنّاق الهی-

 ورپریده این تابستونی خوایممی

 .نزنه گند عرق از سرش

 :گفت و کارگر به کرد رو سلمانی

 !مدارا با کم یه لطفی، آقا-
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 را پشتش آینه توی کارگر تصویر

 به هم قیقاجی و کارفرماش به کرد

 استاد تصویر به سلمانی. نشاند لب

 مات آینه توی از حاال که گدوخ

 :گفت کردمی نگاه حالتبی و

 آبی کولر قربون پارسال-

 دکان. پوسوند رو بنده استخونای

 که بود این! قوی هم کور کوچکه،

. آوردم خونه از رو پنکه این امسال

 مصرف. هس ترمسالم میگن همه

 .کمتره هم برقش
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 سراسری آینة توی استاد چشم اما

 آثار وجویجست به چه هر دکان

 نامراد رفت گذشته سال کولر

 کنار آمد سلمانی کلّة باز. برگشت

 :استاد گوش

 دارید؟ میل اخبار-

 ایجعبه رادیو تصویر به سلمانی نگاه

 دیوار در که بوقی عهد دنگال

 و نشسته چوبی لمة یک روی دکان

 را آن برهنگی از بزرگی قسمت
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 استاد. رفت اشاره بود پوشانده

 :گفت گدوخ

 .شنویممی. نیست بدک-

 استاد التفات همهاین از که سلمانی

 بود، شده مشعوف صحبتیهم در

 رادیو، سراغ رفت آینه از بیرون

 بود دستش که را ایشانه هایدندانه

 و رادیو سویچ هایدندانه به انداخت

 به رو غلتاندش واررقص حرکتی با

. شد گرم رادیو بعد کمی. باال

 تبلیغاتی آگهی آخرین صدای
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 میلیونر شما هفته این: »داد بشارت

 آرم. زد غنچ دلش سلمانی.« شویدمی

 توی از سلمانی. شد نواخته اخبار

 :گفت گدوخ استاد نیمرخ به آینه

 ستخوبی مرد سادات انور این-

 .نیست هورتی و هارت. قربان

 هارت: »گفت لب زیر گدوخ استاد

: گفت دلش توی بعد و «پورتی و

 می فرقی چه مرتیکه این واسه»

 «.کنه
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 کار از دست آینه از بیرون سلمانی

 :گفت و کشید

 تا مرد. قربان بفرمایید مالحظه-

 ناصر. کنهمی فرق بنده نظر به مرد

 خیال. داشت باد سرشم. بود شلوغ

 تکون عربو دنیای تونهمی کردمی

 روراست و رک بابا این اما بده؛

 صلح خودم ملت واسه فقط من گفت

 .خواممی

 دلش توی لحظه یک گدوخ استاد

 پارسال. است جهود سلمانی که آمد
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 بابا این قیچی و تیغ زیر که هم

 اشکله از خیال همین بود نشسته

 بود کرده فکر بعد اما بود؛ گذشته

 یزدی یا. است یزد اهل سلمانی که

 دیگر جای یک مال خالصه. نه هم

 هم حاال. تهران از غیر است ایران

 مطمئن ذهن، اول خیز بعدازآن

 نه است لهجه قضیة قضیه که است

 توی سلمانی تصویر. مذهب و دین

 استاد گاوی هایچشم به آینه

 :گفت
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 صلح من گفته کنده پوس و صاف-

 .خوادمی صلح مصر. خواممی

 اضافه سادات نیابت به خودش بعد و

 :کرد

 برادرکشی؟ و جنگ این چه یعنی-

 شد تیز آینه توی نگاهش بعد و

 :گفت و استاد چشم توی

 اصل در قربان؟ نیستیم برادر مگه-

 نیستیم؟ برادر مگه
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 آینه توی را پلکش گدوخ استاد

 سرش. اشگاوی چشم روی کشید

 دست که جلوروبه بشود خم آمد هم

 نگهش و آمد آینه بیرون از سلمانی

 باید که کرد حالیش و داشت

 چانة. بماند باالتنه روی استوار

 و استاد گوش کنار آمد بعد سلمانی

 :گفت آهسته صدای با

 خدمت ملتش به کی هر میگم بنده-

 کس هر کنه، حفظش خدا کنهمی
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. کنه هدایتش خدا کنهمی خیانت هم

 .قربان نیستم کسی مخالف بنده

 به آینه توی از گدوخ استاد نگاه

 خیر آینه بیرون در خودش چهرة

 این نکنه: »گفت دلش توی و شده

 «خائنیم؟ ما کرده خیال مرتیکه

 کارگر تیغ زیر از بچه فریاد و

 :انداخت طنین فضا در سلمانی

 ...اوخ اوخ اوخ-
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 و درنده چنان «زهرمار» صدای و

 سرِ که پیچید دکان در کوبنده

 صدا، سمت پرید اختیاربی کارگر

 خشم از سرش و شد کنده جا از بچه

 و پدر سمت به جهید ذلّگی و

 آخه» که کشید پنجه هوا به هوارش

 .ماند ناتمام حرف و...« قلقل

 هوابی کارگر دست توی تیغِ

 خون بچه، شاهرگ روی نشست

 آمد و کرد طی را هوا و، زد فواره

 و گدوخ، استاد رخنیم روی نشست
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 و رادیو، روی و پیشخوان، روی

 و صندلی، روی و قیچی، روی

 مانده هوا در که هاییحرف روی

 یخ. ماند طورهمین چیزهمه و بود،

 .زد

 


