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 جوجو تا دَه بشمار

 چهارمحال و بختیاری -معصومه عظیمی

 

ا . اون کوزه ایه که با بابا از دست فروش . اون خرگوشی سفیده . اون صورتی گربه ایه تا حاال چارتا قلک شِکوندم

. اما حاال دیگه نمی خوام قلکمو  . با اون قرمز کوچیکه که مامان از حسن بقال واسم خرید نزدیک حرم خریدیم

بون داریا . یعنی ز . به توأم چون زبون نداری می گم اصالً به هیشکی نگفتم . . به عمو اسی هم نگفتم بشکونم

 . زن عمو اسی میگه چرا دهن دخترِ . به شراره هم نمی گم . فقط قُدقُد می کنی ولی نمی تونی حرف بزنی

 م. اگه بهش بگم به عمو اسی ه . خیلی فوضوله ؟ خب از بس حرف می زنه منو تو نقاشیات گُنده می کشی

 یعنی نگفتم . ؟ گفتم نمی دونم . عمو اسی صُب بم گفت کی بریم با پوال قلکت یه کفتر پاپَری بخریم می گه

 . . خودش فهمید اینجوری یعنی نمی دونم . کلمو انداختم یه طرف شونم . اینجوری . فقط سرمو تکون دادم

تو جوجو که راه میری همش کَلتو تکون ؟ مثه  ؟ دوباره کَلمو تکون بدم ولی اگه دوباره پرسید چی بش بگم

 .  . من فقط به تو می گم . به اون که نباید بگم . آخه این بین من و امامه میدی

. من تنها رفتم تو اتاق  . شَشَر و عمو اسی نیمَدن داخل اتاق دیروز با عمو اسی و شَشَری رفتیم بیمارستان

 . . منم یه صندلی کوچولو اونجا دارم . اما حاال پیش همَن یه اتاق . قبالً مامانم یه اتاق داشت بابام مامان بابام

. اون خانم مهربونه که همش اونجاست واسم گذاشته که وقتی میرم اونجا بشینم با مامان  وسط مامان و بابا

 ؟ بابام هم پیش دست راستم . تو می دونی چپ کدومه . این دستم . مامان پیش دست چپمه بابام حرف بزنم

 د خونه. پس کی میایی م براتون تنگ شدهـ. گفتم مامان دل . یکم با مامان حرف می زنم یکم با بابامیکی  این .

. گفتم مامانی اون جوجه  ؟ از توام گفتما . گفتم مامان تو که خیلی وقته اینجا خوابیدی حوصلت سر نمیره

. تازه ام بش  ی ببینی چه جوری بزرگ شد. تو نبود ؟ االن بزرگ شده ها کوچولوئه که باهم خریدیم یادته

. مثه اون موقع ها تو خیابون که می گفت  . بعد دستشو محکم فشار دادم و سرت تاج درآوردیگفتم که تُ

. خب خجالت می  . گفتم مامان من روم نمی شه با زن عمو اسی برم حموم دست مامانو محکم بگیر گُم نشی

. بعد به بابایی گفتم بابایی کی میای منو با خودت ببری موتور  حمومم می خواد با هم بریم ـ. من دل کشم
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. بابا من خیلی وقته  . میگه بزار بابات که اومد سوارت می کنه . عمو اسی منو سوار موتورت نمی کنه سواری

بیا  . زود . اون که تو اون مغازه هه با هم دیدیمش . همون که اندازه خودمه م اون عروسکه رو می خوادـدل

. خب روم نمی شه به عمو  . بابا آخه شراره نمی زاره من با عروسکش بازی کنم واسم بگیرش تا نفروختتش

 . بسه دیگه چقد می خوابی ؟م برات تنگ شده کی می خوای بیدار بشیـ. بابا من دل اسی بگم واسم بخرش

ا . مامانی به خدا تا حاال چارت بگِش . زن عمو اسی بَلد نیست گفتم مامان کی میای واسم داستان نَمَکیو بگی

مام . همشونو دادم به ا . عیدیامم بودن . تازه تو اون کوزه ایی بیشترم بود . تو همشونم پول بود قلک شِکوندم

 . من همه . چون به حرفم گوش نکرد . منم باهاش قهر کردم . اما امام رضا خوبتون نکرد رضا که بده به فقیرا

را ـستم باش اون دوچرخه صورتیه را که سَبَدی ام داشت بخرم دادم دونه خریدم واسه کفتعیدیامو که می خوا

. تازه دیشب چوقولی امام رضارو  . جوجو من دیگه قلکمو نمی شکونم امام رضا ولی امام شما را خوب نکرد

رضا گفتم تا بیست  . اون روز به امام . به خدا گفتم خدا امامت مامان بابا منو خوب نمی کنه پیش خدا کردم

. دو . سه . چار. اه حاال نمی خوام  . یک . بعد شمردم . بعد چشامو بستم می شمارم مامان بابامو خوب کن

.  . منم با امام رضا قهر کردم . هنوز مامان بابام خواب بودن . بعد چشامو باز کردم . اون روز شمردم بشمارم

مو . اون روز ع رات دونه نمی خرمـ. دیگه ام برا کفت ام پیشتدیگه نمی نم. اص بش گفتم دیگه دوست ندارم

.  ردم درد نمی کـدل نم که. اص . الکی گفتم م درد می کنهـ. منم گفتم دل اسی گفت پاشو بپوش بریم حرم

؟ توام چشماتو ببند تا ده  ؟ تو تا چند بلدی بشماری . جوجو تو مامان بابات کجان آخه عمو اسی نمی دونس

 .  تا مامان بابات بیان دنبالتبشمار 

. من برم ببینم  بدو بیا کارِت دارم ؟ داره می گه سارا بدو . می شنوی جوجو عمو اسی داره صِدام می کنه اِ اِ اِ

 نکنه قراره بریم حرم امام رضا ...  . چیکارم داره

 

 

 

 


