
 بنشین ام قصه پای کمی

 

 از را ام قصه  دانم نمی... واقعی واقعی... است  واقعی ولی است  انگیز غم کمی... بنشین  ام قصه  پای کمی

  و است نبود اش همه کنم، شروع ام قصه  اوج از اگر... نبودش یکی بود یکی همان از یا بگویم برایت اوج

 کارگاه آن از... نبود یکی بود، یکی از... کنم  شتتروع برایت بود که چیزهایی از بگذار... نبود و استتت نبود

 به آب لیوان یک من و برمیگشتتت ستترکارش از پدرم،خستت ه که روزها آن از... کارکنانش از و تولیدی

 که روزها آن از... مینشست   لبش ی گوشه  بر رضایت  از لبخندی خس گی،  کمال در و دادم می دس ش 

 نانی تکه همیشتته که روزها آن... نداشتت یم نستتیه و قرض با ای میانه و بود خودمان جیب در دستت مان

 خواندنش دماغ و دل میدانم؛! مگرنه؟ است؛  تلخ ام قصه ... پوشیدن  برای لباسی  تکه و بود خوردن برای

 طول خیلی بخواهد که ندارد پایانی اصل  ام قصه ... کن حوصله  کمی نمانده، بیش ر  خط چند... نداری را

 ...خط چند فقط... کن حوصله خط چند... بکشد

...  شتتتود می خلصتتته نبود یک در تنها ام، قصتتته نبود... هاستتتت "نبود" نوبت حال گف م، را ها "بود"

 و کارگران  و بودند  خارجی  مارک  و برند  درگیر میگویم؛ هموطنانم  حمایت   از... نبود تحمای  ... حمایت  

شان  سرزمین  های کارخانه و ها کارگاه شان،  مارک درگیر... بودند برده یاد از را مادر  بودهای تمام بودن

 مادرم ی چهره بر غم... پدرم و اف اد کار از هایش چرخ و شتتتد غرق تولیدی... کرد نابود را ما ی قصتتته

 به را جایش پدرم، چشمان  برق آنروز از... بخندد خس گی  اوج در ن وانست  دیگر پدرم آنروز از... نشست  

 تمام ام قصه ... شده  سخت  چشمانش  به نگاه چقدر آنروز از... داد اش شکس ه   غرور های ریزه خرده برق

 باید االن همین از... کنی تمامش باید تو... نشتتده تمام هنوز " ها من مثل خیلی،" ی قصتته ولی شتتد،

 و بازار فصتتل و استتت عید های دمه دم که االن از... ها قصتته این کردن تمام خوب برای کنی شتتروع

شان  آنقدر شان انهمنوع درد که مردمی... مردم این تمام با کن فرق و بیا تو... خرید ست  مهم برای  که نی

 کدام... باشتتد داشتت ه را میاورند حستتاب به تشتتخ  خود برای که برندی و مارک از گذشتتت ارزش

  من از کار دیگر باشیم؛  اش دومی ما که کرده پیدا تشخ   برند و مارک با موفق انسان  کدام دانشمند، 

ست؛  گذش ه  ام خانواده و ست  آنهایی برای من حرف ا ست  تمام نیمه هنوز شان  قصه  که ا  شود  می و ا

 پدرهای از خیلی ستتتربلندی که کن فکر این به... نباش برند و مارک درگیر و بیا تو. کرد تمامش خوب

س ان  در سرزمین  این ست  د شان  خیلی چشمان  برق... تو ...  ان خابت با... کنی می تعیین که تویی را ها

 ...سرزمینت پدران غرور ی شیشه شکس ن یا خارجی برند و مارک چیست؟ ان خابت که کن دقت
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