
تصويرگر: مهدى صادقى  اعظم سبحانيان 

دم غروب بود و كوچه كمى ترسناك شده بود. چشم هايم را بستم و دويدم به طرف 
خانه ى خاله پرى كه ته كوچه مان بود.

شب قبل پويا گفت كه به كالس داستان نويسى مى رود و مى خواهد داستان هاى 
ترسناك بنويسد. بعد چيزهايى گفت كه مو به تن آدم سيخ مى شد.

پويا اولش گفت: «مثالً شخصيت داستان يه گوش خور واقعيه. اون وجود داره و تا 
حاال خيلى ها رو تنها گير آورده و گوششون رو خورده.»

گفتم: «مگه آزار داره؟»
گفت: «هيسس مى شــنوه. غذاش گوش بچه هاييه كه پشت سر ديگران حرف 

مى زنن.»
تا آخر داستانش دست هايم روى گوش هايم بود. فكر مى كردم يك ديو هزار گوش 

از گوشه ى حياط به ما نگاه مى كند، اّما تا آخر لبخند مى زدم كه مثالً نمى ترسم.
وقتى هم برمى گشتم خانه از بس حواسم پيش گوش خور بود، كتابم را جا گذاشتم.

وقتي نزديك خانه ى خاله پرى بودم كه با صداى فريادى خشكم زد. صداى پويا از 
طبقه ى باال مى آمد كه فرياد مى زد: «آى آى گوشم رو كندى!»

بعد دوباره فرياد زد: «كمك! كمك! چه دندون هاى تيزى دارى! گوشــم رو ول 
كن!»

از سرتا پايم شروع به لرزيدن كرد.
حتماً گوش خور آمده بود تا انتقامش را بگيرد. مطمئنم ناراحت شده بود كه پويا 
پشت سرش حرف زده. حاال هم تنهايى گيرش آورده بود. با فرياد دوباره ى پويا، 

قلبم صداى تلمبه ى آب داد ...ووووور ووووور.
گوش خور با صداى كلفتى گفت: «هاهاها... پســر گســتاخ، امشــب گوَشت را 

سوخارى مى كنم.»
پويا التماس مى كرد: «جان من نخوررر! گوش من تلخه ها خيلى وقته نُشستمش.»

بايد كارى مى كردم. نفس عميقى كشيدم و به طرف خانه مان دويدم. دستم را از 
روى زنگ برنداشتم تا صداى بابا بلند شد: «چته بچه! زنگ سوخت.»

پريدم داخل: «بابا بدوووو پويا رو ُكشت!»
 بابا كه تازه رسيده بود و داشت لباسش را عوض مى كرد، پرسيد: «كى؟»

مامانم زد توى صورتش: «كى؟ كدوم بچه ى خير نديده اى؟»
گفتم: «بچه كجا بود؛ گوش خور، گوش خور پويا را گرفته.»

مامان جيغ كشيد: «گوش خور كيه؟ واى خاله ا ت نيم ساعت پيش زنگ زد و گفت 
مى ره درمانگاه، پويا تنهاست.»

بابا گفت: «آدم هاى بد همشون اسم هاى ساختگى دارن.»
داد كشيدم و گفتم: «بابا بدوووو.»

بابا دور خودش چرخيد و گفت: «با شلوارك؟»
مامان گفت: «شلوارت روى بنده.»

بابا گفت: «خانم چرا هى شلوار من رو فِرت فِرت مى شورى؟»
با التماس بابا را كشيدم: «بابا شلوارت رو ول كن!»

بابا با شلوارك و دمپايى پريد توى كوچه. من هم  پشت سرش دويدم. بابا گفت: 
«اگه چند نفر باشن چى؟»

گفتم: «نه، گوش خور هم دست نداره، تنهايى ده نفر رو حريفه.»
بابا بدجورى نگاهم كرد: «تو از كجا مى شناسيش؟»

پشت در خانه ى خاله پرى، بابا كوبيد به در. من هم دستم را گذاشتم روى زنگ. 
هيچ صدايى نمى آمد. بابا محكم تر در را كوبيد. گفتم: «واى دير رسيديم!»

بابا دست هايش را قالب كرد: «بپر تو حياط در رو باز كن!»
گفتم: «من؟» 

 بابا گفت: «خب بيا تو جا پا بده، من برم باال.»
گفتم: «من؟»

بابا دستش را كوبيد به پيشانى اش و اين بار با لگد كوبيد به در: «بيا بيرون ببينم 
دزد كثيف!»

گفتم: «دزد نيست كه!»
بابا گفت: «پس چيه؟»

مامان نفس زنان رسيد: «واى! پس پويا كو؟ بچه شماره صد و ده چنده؟»
گفتم: «نمى دونم.»

بابا گفت: «پس تو مدرسه چى ياد مى گيرى؟»
همسايه ها يكى يكى آمدند بيرون.

در همين موقع كلّه پويا با چشم هاى گرد از پنجره ى طبقه باال بيرون آمد.
مامان داد زد: «خير نبينن، چى به سرت آوردن؟»

پويا دربازكــن را زد. بابا من را ُهل داد و مثل آرتيســت ها پريد توى خانه. من 

مبا هم بخنديم ب
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  سعيده موسوى زاده
واى از زبان خارجى

گرچه خوشگل است
يادگيرى اش هميشه مشكل است

خوش به حال غاز
بى بليت و پاسپورت

بى نياز از زبان تازه مى رود به هر كجا

  عبيد زاكانى
  انتخاب و بازنويسى: مريم اسالمى

مردى از خودراضى در آينه به خودش نگاه مى كرد و مى گفت: «خدايا 
چطورى من را اين قدر خوب و زيبا آفريده اى!»

پسر كوچكش در گوشه اى ايستاده بود و با تعجب به او نگاه مى كرد. 
در همين موقع در زدند. پسرك رفت و در را باز كرد. دوست پدرش 

پشت در بود و با عجله پرسيد: «چرا پدرت نمى آيد؟ ديرمان شده!»
پسرك گفت: « لباسش را پوشيده و آماده است.»

- پس چه كار مى كند؟
- روبه روى آينه ايستاده و خودش را  چاخان مى كند!

راحت و رها
غاز از سفر هميشه راضى است

حرف او
در سراسر جهان يكى است

چون زبان كل غازها هميشه غازى است

هم پشــت سرش دويدم و رفتم طبقه ى باال. پويا سالم بود. گفتم: «گوش هات كه 
هست!»

بابا گفت: «مگه قرار بود نباشن؟» 
بعد پويا رو چرخوند طرف خودش و گفت: «دزدها فرار كردن؟ كى داشــت تو 

رو مى زد؟»
پويا عقب عقب رفت، انگار كه بابا گوش خور باشد.

گفتم: «مگه گوش خور تو رو نگرفته بود؟»
پويــا اّول بِــر و بِر نگاهمان كرد و بعد يكهو از خنده منفجر شــد: «گوش خور؟ 

گوش خور؟ تو واقعاً باور كردى؟»
بابا دستش را به كمرش زد و با اخم به هر دوى ما نگاه كرد و گفت: «شما دو تا 

اون رو چطورى مى شناسين؟» 

پويا يــك قدم عقب رفت و گفت: «را...راســتش 
چيزه، اين يعنى استادمون گفت: «خودتون رو جاى 

شخصيت هاى داســتان بذارين كه چيز بشه... يعنى 
واقعى بشه. منم داشتم داستانم رو اجرا مى كردم.»

بابا برگشت به من بگويد، ِخنگ! كه اسپرى حشره كش را 
توى دستم ديد و با صداى بلند زد زير خنده.

مامان نفس زنان آمد طبقه ى باال و گفت: «زنگ زدم صد و ده.»
بابا گفت: «حاال  شماره اش چند بود؟»

مامان گفت: «صد و ده. خب هول شده بودم.»
از پنجره  كوچه را نگاه كردم. كوچه شــلوغ شده بود و صداى آژير 

پليس به گوش مي رسيد.
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