
  
  
  
  
  
  

  ات را به من قرض بده کله 
  محمود بدیه  
  

  
  
  

  
  ظهر تابستان است.

  د.یها پر ماسه ین رفت و رو ینار آب پائک ینیس یو کد و از سیا رسیمرد لب در
د. یشـکن یپ شـلوارش را پـائیـرد. زکـمربند را شل کده بود. بند یاه پوشیشلوار س د ویراهن سفیمرد پ

ش را پـرت یو دمپـائ نـدکها را از تنش  لباسرد. اما بعد با عجله کتنه خم  نیرسش را به سمت پائ یا لحظه
  رد درازشده بود.ک یار مکدست و تخت بود و تا چشم کیا یها. مقابلش ساحل و در ماسه یرد رو ک

رد و جلـو رفـت. آب تـا کآب شلنگ انداخت و پا دراز  یآب گذاشت. رو  یستاد. پا تو یلخت لب آب ا
  ش بود.یر زانویز

  آمد. یش باال یرفت، آب از زانو یهر چقدر جلو م
  ستاد.یا

  رد.ک. رسش را برگرداند و اطراف را نگاه *رفته بود یا خالیدر
ده بود. از بس رسش داغ بود و عطـش آب یش جنبیر پایز یه به آب بزند، موشکها، قبل از آن شن یرو 

  شد. یهم مانع آبش  ریچ، شیه هکداشت موش 
 یها خانه ی رد. پنجرهک یآمد و  رفتابان یدر خ ینیچ ماشید. هید یس او را ک چین وقت ظهر هیدر ا

  ا بسته بود. آخرالزمان؟یرو به در
  .به باشدید غریبا ــ

بـرود پـس  یخـال یجـور  نیـا ایـرد اگـر درکـر کتوانست جلو رفت. ف یه مکجاآنزنان تا شنا دوباره دست
  نند.ک یداخل و خروج مله، آزاد کلب اس یها قیچطور قا

چـپش را جلـو بـرد.  یشـد. پـا یق مـیـد. آب عمیا رسیرنگ در  انهدوباره جلو رفت تا به دو خط جداگ
  برود.اش در آب فرو  تنه میبود ن کینزد

ق قـرار گرفتـه بـود. دسـت بـه یـعـدل نجـات و غر یستاد. درست رو یآب ا یآب و آب یر ین خط شیب
اش بـرد. بعـد رشت  تنـه نیخت. خوشش آمد. دست بـه پـائیبدنش ر یآب رو  کخن ی د. تراشهیشکبدنش 

  ن آورد.یش پائیزانو ید و تا رو یشکن یاه را پائیس
  ن مرد؟یند اک یار مکیچ ــ
  .آورددر  یفیل سوارخ قکآلتش را ماساژ داد اما دوباره آن را به ش یی رد. لحظهکدستش را گود  فک
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آب،  یج و معـوج رو ک یها هیشد. فقط سا یده یاز التهاب درونش د یز یپشتش به شهر بود و چ مرد

  د.یشک یآب م یرا رو  یگدنر کل شاخ کش
  س.یدا نیپ یز یه چک یجور  نیالمصب، ا ــ

هـا را مغشـوش  هیتنـه و رس و مـو و سـا ید و رو یدو یخرب نداشت. آب با رسعت باد به طرفش م مرد
  رد.ک یم

  آب رسگردان بود. یش رو یراهن و شلوار مرد را آب برده بود اما دمپائیساحل، پ لب
 گشت. یم یها به دنبال غرق ن موجین، بیبپنجره با دور  یهنوز از ال  مرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نوشت پی
 مد وهنگام جزر وضع دریا توصیف برای  بوشهر دراصطالحاتی است که  ؛»رفت یر مپُ  یادر« یا »رفته بود یخال یادر« *

ن مکـان در  ،در هنگام مداما  شود میب آ  کم یاخشک  ،صد مرتساحل بوشهر هنگام جزر تا چند. رود به کار می آب هـ
  .یدآ یباال مرت سه م یباتقر


