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تلفن ،23023000:نمابر22046067:

کالیفرنیا :یک کودک ســه ســاله که مرگش در
کالیفرنیای آمریــکا «قتل» عنوان شــد؛ در واقع
در جریان یک مراســم جنگیری در کلیسایی در
سن خوزه شکنجه و کشته شــده است .به گزارش
ایندیپندنت ،اسناد دادگاه کالیفرنیا نشان میدهد
اعضای خانواده کودک قربانــی معتقد بودهاند که
روح کودک سه ساله آنها به تسخیر شیطان درآمده
است .مادر آرلی نائومی پراکتور ،به اتهام حمله به یک
کودک که به مرگش انجامید؛ دستگیر شد .بهگفته
مقامهای پلیس سن خوزه ،عالوه بر اعضای نزدیک
خانواده ،کشیش کلیسای کوچک پنطیکاستی محل
هم به اتهام کودکآزاری منجر به مرگ دســتگیر
شــده اســت .مادر این کودک ،در برابر مقامهای
دادگاه اعتراف کرد که به کودکش غذا نداده اســت
و انگشتانش را با انگیزه استفراغ کودک در دهان او
فرو کرد ه است.

ی ُکشی
نخستین اعتراف به بوم 

فاطمه عباسی
روزنامهنگار

چند سال پیش تهران شــهری بود با انبوه مسافران
کالفه در ایســتگاههای اتوبوس .آن موقع کسی خبر
نداشت اتوبوســی که از ایســتگاه اول راه افتاده ،چه
زمانی قرار است به ایستگاههای دیگر برسد و باید مدت
زمان زیادی را انتظار میکشیدی تا باالخره شمایل این
وسیله نقلیه از انتهای خیابان نمایان شود.کم کم اما
مدیریت شهری وارد عمل شد .مانیتورها روی دیواره
ایستگاهها نصب شدند تا زمان دقیق رسیدن اتوبوس
به ایستگاه را نشان دهند.
درست همانطور که مســافران مترو از زمان رسیدن
قطار خبردار میشــدند .این سیســتم باعث شــد
کسانی که برای اســتفاده از حملونقل عمومی وارد
ایستگاههای اتوبوس میشوند ،بدانند که باید چقدر
انتظار بکشند .کمی بعدتر ،وضعیت بهتر شد .مسافران
میتوانستند با استفاده از گوشی تلفن همراه خود زمان
دقیق رسیدن اتوبوس را متوجه شوند .به این ترتیب

اتوبوس ،امکان مدیریت بهتر سفرهای درونشهری را
به همراه داشت .با استفاده از تلفن همراه یا رایانه مجهز
به ســامانه مکانیابی یا جی .پی .اس و فعالسازی
ســرویس دیتا ،این برنامه کمک میکرد تا عالوه بر
مزیتهای سامانه پیامکی ،با امکانات این اپلیکیشن
مانند نمایش اطالعات نزدیکترین ایســتگاههای
اتوبوس روی نقشه ،نمایش جدول زمانبندی دورهای
حرکت اتوبوسها ،نمایش اطالعات خطوط عبوری
از ایستگاههای نزدیک یا انتخاب شده و… سفرهای
درون شــهری در پایتخت به بهترین شکل ممکن
مدیریت شود .همهچیز هم داشت خوب پیش میرفت
تا اینکه چند ماه پیش مسافرانی که حاال دیگر به این
اطالعرســانی پیامکی و مجازی عادت کرده بودند،
اعالم کردند که این سرویس برای آنها کار نمیکند و
پیامی برایشان ارسال نمیشود .اپلیکیشن حملونقل
عمومی هم از دسترس خارج شد تا عالمت سؤال
بزرگی برای مسافران به جا بماند .اما ماجرا
به همین جا ختم نمیشود .خوشبختانه
این قطع ارتباط دلیل خوبی دارد و آن
هم راهاندازی یک سیستم پیشرفتهتر

میراث من

روز جه

انی
نقاشی

بر بوم موزه
سهم زیادی از آثار موزهای و آنچه
سارا کریمان
ما برای دیدنشــان بــه موزهها
میرویم ،آثار نقاشی هستند .نقاشی ،بستر مهمی برای
مطالعه تاریخ هنر و بررســی ویژگیهای ادواری است.
در واقع پیش از ســیطرهیافتن عکاسی و ثبت لحظهها،
نقاشی منبع و مرجع بررسی ویژگیهای ظاهری ،پوشاک
و ســایر عناصر بصری بود .نقاشــی ،کارکردی رسانهاي
داشــته اســت که این جایگاه در افتوخیزهای هنری
قرن بیستم دستخوش تغییر شــد .آنچه امروزه در دل
موزهها و گنجینههای جهان ،خوش میدرخشد ،نتیجه
جزم و اقبال پادشــاهان ،حکام و درباریان به خلق هنر و
ثبت تصویری خود است .بنابراین نقاشی همواره کاالیی
فاخر و ارزشمند محسوب شده است .سیر تحول نقاشی
ایرانی که در این مجال نمیگنجد در حقیقت کتابآرایی
و دیوارنگاریهایی اســت که از دوران صفویه به این سو
در قالب پردههای نقاشی تجســم یافت و شامل آثاری
میشود که در بســیاری از موزهها و گنجینههای مهم
جهان نگهداری میشوند .در موزههای ایران نیز چه آنها
که بهطور تخصصی به هنر اختصاص دارند و چه صورتی
دیگر از موزهها مانند کاخموزهها ،نمونههايی بسیار فاخر و

مثالزدنی از آثار نقاشی ایران و جهان ،نگهداری میشود؛
از گنجینه کاخ گلســتان که مجموعهای ارزشــمند از
نقاشیهای اهدایی دول خارجی است و به نوعی مراودهی
سیاسی اشاره دارد تا گنجینههایی که در دوره پهلوی دوم
از نقاشان عمدتا مدرنیست غربی گردآوری شد و امروزه
بخشی از دارایی ملی ایران را در مجموعههای نیاوران و
سعدآباد تشکیل میدهد .همچنین موزه هنرهای معاصر
تهران نیز جزو چند مجموعه برتر هنر مدرن است که به
لحاظ ارزش مادی و تنوع آثار هم از نمونههای شــاخص
در سطح جهان است .هنر و نقاشــی امروزه در تعامالت
فرهنگی خصوصا میان موزهها ابــزاری برای گفتوگو و
دیپلماسی عمومی است .مخاطبان در بازدید از موزهها،
چکیدهای از تفکر و شــاخصهای هنری افراد ،ملتها و
ادوار مختلف را مشاهده میکنند.

تقویم  /سالروز

رولفوی الهام بخش
نیوجرسی :پس از 150ســال نخستین گزارش تحقیقی دولت
فــدرال آمریکا درباره مدارس شــبانهروزی بومیان این کشــور
منتشر شد .این گزارش نشان میدهد که دستکم  ۵۰محل دفن
کودکان بومی در سراسر ایاالت متحده وجود دارد .یک خبرگزاری
در گزارشــی به نقل از مقامهای دولتی آمریکا نوشت که بیش از
 ۴۰۰مدرسه شبانهروزی بومیان ،در طول  ۱۵۰سال ،از سالهای
ابتدایی قرن نوزدهم ،در ایاالت متحده فعال بوده است .در مدارس
شبانهروزی بومیان آمریکا ،کودکان بومی با هدف ادغام در جامعه
سفیدپوستان مهاجر مسیحی از خانوادههایشان جدا شدند .در
این مدارس بهطور مشــخص به آنها زبان انگلیسی و آموزههای
مسیحیت آموزش داده شد .دستکم  ۵۰۰مورد مرگ کودکان
در  ۱۹مدرسه شبانهروزی در سراســر ایاالت متحده ثبت شده
است .با این حال ،مقامهای دولتی آمریکا گفتهاند که آمار کودکان
بومی جانباخته میتواند به هزاران یا حتی دهها هزار مورد برسد.
کودکان بومی جانباخته ،اغلب در گورهای بینامونشان و صدها یا
حتی هزاران کیلومتر دورتر از محل زندگی قبیله و خانوادههایشان
دفن شدهاند .دب هالند ،وزیر کشور دولت بایدن ،رئیسجمهوری
آمریکا ،در بیانیهای اعالم کرد« :پیامدهای مدارس شبانهروزی
بومیان ،ازجمله آسیبهای بیننسلی ناشی از جدایی خانوادهها
و نابودی فرهنگی چند نسل ،دلخراش و غیرقابل انکار است».

برای رفاه حال بیشتر مسافران است .آنطور که مدیران
شــهری میگویند ،قرار اســت اپلیکیشن جدیدی
طراحی و اجرا شود که هم اطالعات اتوبوسها و هم
مترو را یکجا داشته باشــد .ضمن اینکه ساعات کار و
محل دقیق اماکنی مانند مراکز میوه و تره بار نیز در
این اپلیکیشن جانمایی شده تا دسترسی مردم به این
مراکز آسانتر شود .با اســتفاده از این اپلیکیشن که
بهزودی راهاندازی میشود ،فقط کافی است مشخص
کنید که از کدام نقطه از شهر به کدام نقطه قصد سفر
دارید تا نزدیکترین ایستگاه اتوبوس یا مترو به شما
معرفی شود و پیشنهاد بهترین مسیر و بهترین وسیله
نقلیه را هم دریافت کنیــد .این طرح عالوه بر راحتی
بیشتر مسافران ،قطعا باعث کاهش ترافیک و به تبع
آن آلودگی هوا نیز خواهد شد.

اول آخر

قتل حین جنگیری

نگاه

که شهروندان به وسیله پیامک کد ایستگاهی که در
آن بودند را به شــمارهای که اتوبوسرانی اعالم کرده
بود ارســال میکردند تا پس از لحظاتی زمان دقیق
رسیدن اتوبوس به ایستگاه به وسیله همان پیامک به
آنها اعالم شود .اتوبوسهای شهر تهران هم به سیستم
 GPSمجهز شدند تا بهطور دقیق مشخص شود که
اتوبوسها در چه فاصلهای از ایستگاه بعدی قرار دارند
و با توجه به سرعت متوسط اتوبوسها در آن مسیر ،چه
زمانی به ایستگاه میرسند .روش خوبی بود برای اینکه
مسافران حتی دیگر در ایســتگاه هم معطل نشوند
و با حفظ کردن کد ایســتگاه ،از خانه پیامک بزنند
و قبل از رســیدن اتوبوس خود را به ایستگاه نزدیک
خانه برســانند .اجرای موفقیت آمیز این طرح اقبال
عمومی به اتوبوسرانی را به همراه داشت و بعد از آن
هم اپلیکیشن حملونقل عمومی تهران برای استفاده
بهینه از خدمات ناوگان جابهجایی مســافر در
تهران راهاندازی شــدکه این برنامه با امکان
جستوجوی نزدیکترین ایستگاه یا خط
مورد نظر و تخمین زمان و ر و د

شــاید باور نکنید که کتــاب پدرو
پارامو ،شاهکار «خوان رولفو» ،منبع
الهام گابریل گارسیا مارکز کبیر برای
خلق رمان غبطهبرانگیز صد ســال
تنهایی بود ،ولی حقیقت دارد .مارکز
بعد از خواندن این رمان که به اعتقاد
خودش زندگیاش را زیرورو کرده،
4سال دست به قلم نمیبرد تا اینکه
رمان مشهورش را مینویسد .مارکز
معتقد است با آنکه رولفو نویسنده
کمکاری اســت(مجموعه کارهای
چاپیاش شاید بیش از 300صفحه
هم نباشــد) اما همسنگ سوفوکل
(یکــی از  3تراژدی نویــس یونان
باستان) است .ناگفته نماند که این
«پدرو پارامو» در طول 4سال فقط
2هزار نسخه فروخت،اما منتقدان
رولفو را با همیــن  2رمان الغرش
-پدرو پارامو و دشــت مشوش -در

کنار خورخه لوییــس بورخس قرار
میدهند؛ چرا کــه معتقدند رولفو
تأثیــر قابل مالحظهای بــر ادبیات
آمریــکای التین داشــته اســت.
اصوال رولفــو آدم عجیبی بوده .اوال
تا سالیان ســال مردم تاریخ دقیق
تولدش را نمیدانســتند .بعد یک
روز تصمیم میگیرد کــه آن را که
میشود ۱۶مه ،۱۹۱۷رو کند .بعد هم
منتقدانش اعتقاد داشتند که بهشدت
تحتتأثیر ویلیام فاکنر است اما بعد
از آنکه در یکی از دانشگاههای معتبر
مکزیک مقالهای نوشته میشود و به
این قضیه اشاره میشود ،آقای رولفو

عصبانی شده و به این ماجرا اعتراض
میکند و میگوید کــه حتی یک
خط از کارهای فاکنر را هم نخوانده
است .منتقدان هم سعی میکنند
موضوع را فراموش کنند اما از قرار
معلوم نویســنده قصد داشــته سر
همه را شیره بمالد ،چون چند سال
پیش کتابی در مورد این نویسنده
منتشر شد که نشان میداد رولفو در
سال 1954مطلبی نوشته با عنوان
دنیای واقعی «ویلیــام فاکنر» و در
این مطلب به جزئیاتی از کارهای او
اشاره کرده و نشان میدهد که آنها
را کامال بلعیده بوده! جدای از اینها
رولفو وقتی کار داستاننویسی را رها
میکند و سراغ نوشــتن فیلمنامه
میرود ،چنان کارهــای عجیب و
غریبی میکند که مارکز و کارلوس
فوئنتس هم تشــویق میشــوند با
او کار کنند و فیلمنامه مشــترک
بنویسند.

باشگاه
نویسندگان
عروس شوشتری
مهدیا گلمحمدی
روزنامهنگار

جشنواره فرهنگی و ورزشی عشایر آذربایجانشرقی
عکس :علی حامد حق دوست -خبرگزاری فارس

رم :پس از آنکه در الشه گرازی وحشی در شمال رم نشانههای
ابتال به تب خوکی آفریقایی شناسایی شد ،مقامهای بهداشتی
این کشور گردش در بخشهای بزرگی از این منطقه را ممنوع
کردند و دور زبالهدانیها نرده کشیدند .به گزارش ایندیپندنت،
غذادادن یا نزدیکشدن به این حیوان ممنوع شدهو به کسانی
هم که به مزارع یا زیستگاههای این منطقه آلوده وارد شدهاند،
گفتهاند کفشهایشان را گندزدایی کنند .نخستینبار موردی
از ابتالی یــک گراز به این بیمــاری در ماه ژانویه در شــمال
پایتخت ایتالیا مشاهده شد و موجب شد دولت ،مقام بهداشتی
خاصی را مأمور انجام اقداماتی برای ریشــهکنی این بیماری
کند« .مناطق قرمز» ضدگــراز رم که مشــمول این اقدامها
شدهاند ،در شمال و شــمالغرب پایتخت ایتالیا ،ازجمله در
محدودهای نزدیک به شهر واتیکان قرار دارد .وزیر بهداشت و
درمان ایتالیا ،گفت« :بیشترین توجه ممکن» را به این مشکل
خواهد کرد و دولت همچنین برای کاهش جمعیت گراز وحشی
«طرح کشتار» اجرا خواهد کرد.

تلفن48075000 :

سايت روزنامهn e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r :

اتوبوس جان بگو  کی میآیی؟

گرينويچ

تبخوکی و مناطق ضدگراز
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دوشنبه

زندگی پدیا

ابرهای امید در اتاق انتظار

حال و هوای اتاقهای انتظار
مریم ساحلی
پزشــکان معموال سنگین
اســت .آدمها نشســتهاند روی صندلیها و بعضی هم از
فرط شلوغی ایستادهاند گوشهای و انتظار میکشند .آنها
در این انتظار گاه چند صفحه کتاب میخوانند ،مجلهای
را ورق میزنند یا نگاهشان را میدوزند به صفحه گوشی.
یک وقتهایی هم چند کلمهای با کنار دستی خود حرف
میزنند .پــچ پچی آرام که بیشــتر حــول محور معطل
ماندنشــان دور میزند .در این میان عقربههای ســاعت
کن ِد کند میچرخند تا آنهایی که به حرفهای دکتر پس
از دیدن نتیجه آزمایش یا نوبت جراحی ،هزینههای درمان
و مدت زمان الزم برای بهبود و بیمهای که دارند یا ندارند،
ق و عمیقتر در چاه افکارشان فرو روند.
فکر میکنند ،عمی 
پیشینه همه ساعتهایی که در سالهای عمر زیر سقف
اتاق انتظار پزشــکان گذراندهام کمتر با خاطرهای قشنگ
همراه بود ه اســت .و اما این اواخر تصویری در ذهنم نقش
بسته که هرگز فراموش نخواهم کرد .ما نشسته بودیم روی
صندلیها و پشت ماسکهامان نفسهای مضطربمان گره
خورده بود به انتظار ،واما او با همه منشیهای مطبی که تا
آن روز دیده بودم ،فرق داشــت .منشیهایی که شاهدان
انتظارهای طوالنی هستند و اغلب به زحمت حرف میزنند
و کمتر از سر صبر و حوصله پاسخگوی پرسشهای بیماران
و همراهانشان هستند .او که میگویم ،بانویی خوشخلق
است و انگار نسبتی قدیمی با همه ما داشت .سالم و علیک
و احوالپرســی صمیمانه ،پر کردن پروندهها و راهنمایی
مراجعان با حوصله بسیار از سوی او همه ماجرا نبود ،چرا که
خانم منشی تنها به انجام صحیح وظایفش نمیپرداخت و
آنجا بود تا با کلماتش جهان ما را روشن کند .او برای همه
دعای خیر میکرد و کلماتش ابرهای امید را مسافر خانه
دل بیماران میکرد .آنقدر با یقین میگفت «خدا بزرگ
است» که بهنظرم نهتنها بیماری بلکه همه مشکالت ریز و
درشت زندگی درنظر ما که نشسته بودیم روی صندلیهای
اتاق انتظاری کوچک رنگ میباخت .ما انتظار میکشیدیم
و او با حرفهایش میکوشید تا از سنگینی فکر و خیاالت
تلخمان بکاهد .وقتی ســر صحبتش به خاطرهای بانمک
از یک روز کاریاش رســید ،حس میکردیم وســط یک
مهمانی شیرین خانوادگی نشستهایم .دو ،سه روزیست
که او در یادم نشسته اســت و یادم داده که با یک لبخند،
کمی حوصله و چند کلمه روشن ،شاید بتوانیم کمی از رنج
و اندوه دیگران بکاهیم.

عمه ،عمهام نبود؛ مادر رضاعی پدر
بود و از وقتی در آن کوچه پامنار،
شوهرش زنده از سفر بازنگشــت ،آنقدر بیخانه مثل باد ،دو
لته درهای خانهمان را به هم زد کــه نفهمیدیم از کی یکی از
گلمیخهای جالباســی را به احترام چادرش خالیگذاشتیم.
مادر اگر ســبزی میخرید چادر عمه هم مثل چادر مادر بوی
شــنبلیله و جعفری میگرفت و اگر جعبهجعبه گوجهفرنگی
سفارش میداد عصرنشــده بوی رب تازه میگرفت .در آلبوم
خانوادگی ما عمه حتی چند صفحه قبل از پیله سفید قنداقی
که مرا دور میزد بیهیچ نشــانی از میانســالی دســتهای
حنابستهاش را روی ســینهاش گذاشــته بود تا جلوی پرده
عکاســی صحن امام رضا(ع) هم یکی از ما باشد .چند صفحه
بعدتر اما میتوانستی یکییکی و بعدترها دوتادوتا چروکهای
صورت تکیده و پوست بهاستخوانچسبیدهاش را بشماری و
بعدتر چروکها آنقدر زیاد میشــدند که دیگر نمیتوانستی
بشماریشــان .خطوط پیری درســت از صفحه هشتم آلبوم
شروع میشــد؛ یعنی همان صفحهای که دامادش در عکس
زرد و رنگپریــدهای ،کنــار موهای تافــتزده عروس فقط
کتوشلواری بدون سر بود.عمه یکبار به مادرگفت« :سلفون
آلبوم سر جاش نبود؛ من فقط الی آلبوم را باز کردم که صورت
اون خدانشناس کنده شــد .برگ اگه بهدردبخور بود که خدا
نگهش میداشــت» .دروغ میگفت .صورت دامادش که شب
عروسی غیبش زده بود زیر ناخن عمه قلوهکن شده بود و چند
صفحه بعدتر از عکسهــای کالس اول رفتن من ،عمه دیگر
دختری نداشت که به خاطرش همینطور که لبهایش بیصدا
میجنبید مالقه در دیگ شلهزرد بچرخاند یا سیزدهبهدرها با
او سبزهای گره بزند و بعد پیشانیاش را سه بار ببوسد .عمه که
حاال پیر شده بود مثل مرغ عزا و عروســی ،هیچ میهمانیاي
خوشحالش نمیکرد .لباس سفید ،مجلهبوردا ،سرمه و ماتیک
هر چه به عروسی ربط داشت حالش را به هم میزد .یاد گرفته
بود به کراوات هم میگفت افسار تمدن .از همه بیشتر اما بوی
تافت حالش را به هم میزد .اگر کسی به موهایش تافت میزد
و بویش به عمه میخورد به طرفهالعینی خوندماغ میشــد.
ســالها بعد که برادرم حین خدمت ســربازی دلش را پیش
دختری شوشتری جا گذاشت ،یک پنجشنبه آخر سال ،مادر
بشقاب حلوایی به دســتم داد تا برای عمه ببرم .تا به آن خانه
برســم کوچهای در محله پامنار از صدای جوی آبی رد شد و
یکی از چنارها به احترام صاحب عزا کالهی که از کالغها بر سر
گذاشته بود را برداشت .زنگ زدم .جلوی در سکوتی که با غبار
و عطر دیوارهای نمزده بزک کرده بود به جای عمه بغلم کرد.
دو گالش الستیکی درپوش چوبی و طبلهکرده آبانبار گوشه
حیاط را دور زد و تا جلوی اتاق رفت اما پشت در خالی ماند .آب
حوض سبز شده بود و آجرهای هفتیهشتی باالی دیوار حاال
ممیزهای یکیدرمیانی بودند کــه هیچکدام تکیه به دیگری
نداشت .حاال روی رف حلوایی که در بشقاب گلسرخی ،روغن
پس میداد تنها شــیرینی آن خانه بود .تلخی چای از گلویم
پایین نرفته بود که گوشــهکنایههای عمه شروع شد؛ «حاال
این دختره را از کجا پیدا کرده؟ کس و کارشکیان؟» گفتم:
«شوشــتریان؛ همکالسیش توی دانشــگاه بهش معرفیش
کرده» .عمه بــا جارو گلهای الکیروناســی قالی را انگار پی
چیزی بگردد کنار میزد .گفت« :بعله دیگه ،ندیده نشناخته،
اصن مادرزن اونهم شوشــتری ،چه شود! چند سال دیگهام
که به قول معروف بهانه بچهجاترکن آب هندونهاس» .گفتم:
«مادرش عمرشو داده به شما» .انگار مرا نمیدید؛ هاشورهای
جارو رشتی روی فرش خرسک وســط هال از حاشیه به ترنج
و از ترنج به تاج میرســید اما گوشــهکنایههای عمه به آخر،
نه .چند روز بعد در صفحه شــانزدهم آلبوم خانوادگی ،هشت
مســافر یک مینیبوس بنــز ،یکیدرمیان مثــل دندانهای
افتاده بچهای خردسال کنار هم نشستهاند تا به خواستگاری
دختری شوشتری بروند و عمه با ابروهای گرهزده روی آخرین
صندلی تکی سمت شــاگرد ،نصف صورتش را به پنجره کنار
عکس چسبانده است .مادر گوشــه پایین عکس بعدی کنار
تاریخ نوشته« :داللیهی» .شوشتریها گفتند داللیهی یعنی
واســطهای که دو خانواده عــروس و داماد را بــه هم معرفی
میکند .در عکسهایی که گوشــه پایینش کنار تاریخ نوشته
«بلهبرون» و «نشــنهونون» تا پیش از عکس «جهازکشون»،
عمه هنوز گره کور ابروهایش را باز نکرده و اخمی دارد که نگو.
نشنهونون به نوعی همان نشانکردن دختر با انگشتر نامزدی
بود که شوشــتریها روز جمعه را برای آن میپســندند .در
عکسهای بعدی ،صندلی تکی عمه در مینیبوس بعد از مراسم
خواستگاری و پیش از جهازکشــون ،خالی است .گفت« :به
موهاشون تافت میزنن ،خوندماغ میشم؛ شگون هم نداره».
بلهبرون و نشــنهونون به همین منوال گذشت .از شوشتر که
برگشتیم چن د ماه بعد و پیش از به قول جنوبیها جهازکشون،
مادر در گوش عمه چیزی گفت .عمه کمــی به فکر فرو رفت
و بعد پا شــد چادرش را از روی گلمیخ برداشت و رفت لباس
عوض کند .مادر تعریف میکند وقتی عروس را دیده به پهنای
صورت اشک ریخته و سه بار پیشانی عروس را بوسیده .بعدها
از مادر پرســیدم« :اون روز چی در گوش عمه گفتی؟» .بهش
گفتم «شاید برای این خوندماغ میشی که هر بار بوی تافت
بهت میخوره دامادت را توی سرت میکشی».
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