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РОҲИ САФЕД
Ман бо ҳикояҳои адибаи ҷавон Гулнори Усмон то
ҳадде шинос ҳастам. Як ҷиҳати хуби ҳикояҳо ин аст, ки
аз онҳо «бӯи» сунъӣ намеояд. Ин ҳикояҳо аз мушоҳидаҳо
ва эҳсоси қаламкаш бармеоянд ва табиист, ки мавзӯи аксари он аз хонадон иборат аст.
Набояд фаромӯш кард, ки нависанда на танҳо бо
изҳори дарди худ нависанда мешавад, балки ӯ бояд ба
муҳити васеътар ворид шавад ва дарди фардии ҳар узви
ин муҳитро дарди худ шиносад. Танҳо пайвасти дарди
худ бо дарди халқ адибро ба мартабаҳо мерасонад.
Ман ба Гулнор тай кардани ҳамин гуна роҳ ва вусъати
эҷодашро орзӯ мекунам.
Муҳиддин ХОҶАЗОД,
Нависандаи халқии Тоҷикистон
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АФСОНАИ МОДАР
– Очаҷон, афсона гӯед!
– Гуфтам-ку.
– Боз мехоҳам!
– Саидҷон, о, ту хурдакак не, соли оянда ба мактаб меравӣ!
Аз дард ба худ мепечам. Хаёлам, дардамро танҳо афсонаи
нави модарам даво мебахшад.
– Гуфтам-а: яхмос балои ҷон мешавад! Якравӣ кардӣ.
Ман менолам.
– Бибии Холнисо афсонаҳои ширин мегуфт…
– Ҳа, ҳаёти вай худаш афсона, афсонаи талх...
– Хайр, афсона гӯед!
– Майлаш… Лекин мегуфтагиам афсона не, ҳақиқат аст,
воқеаест, ки касе набофтааст.
– Гӯед, оча, шояд хобам барад.
– Хайр, гӯш кун, писарам.
Шаб буд, шаби маҳтобӣ. Кампирро хоб намеомад. Кай хобаш бурд, дар хотир надорад. Дар хоб писаронашро дид:
ҷавон, зебо, қоматбаланд. Аҷиб, ки мегурезанд онҳо, аз модар
мегурезанд. Кампир аз пасашон фарёд мекунад:
«Анварҷон! Акбарҷон! Бачаяком, куҷо будед, пазмонатон
шудам! Истед, охир, куҷо меравед?»
Ҳарду «ана, буваҷон, мо ин ҷо, биёед, бо мо биёед!» – гӯён
ӯро тарафи худ мехонанд…
Чун кампир бедор шуд, хурӯси ҳамсоя мужда медод, ки
субҳ дамидааст. Кампири Холнисо хаёли хестан кард. Нашуд.
«Худоё! – аз дил гузаронд, – чӣ гап шуд имрӯз, ки миёнамро
рост карда наметавонам?»
Оқибат бо азоб аз ҷой хест, вале маҷоли роҳ гаштан надошт. Гашта ба ҷояш нишаст. «Эҳа, чӣ гап шуд? О, ин хел набудам-ку!»
Рӯи кӯрпача нишаст ва хоби дидаашро андеша кард.
Инак, ӯ боз танҳост, кош бедор намешуд, охир, дар хоб
танҳо набуд…
«Ҳа-а, – аз дил гузаронд кампир, – бачаяком, аз афти кор,
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имкони омадан надоранд. Чӣ қадар интизорашон шудам,
роҳашонро поидам… акнун онҳо маро сӯи худ мехонанд…»
– Оча, ҳо оча! Хестед? – овози келини ҳамсоя кампирро аз
банди хаёлҳояш раҳонд.
– Ҳа, бачем, биё, ман кайҳо боз бедор. Мадорам нарасид, ки
хезаму дасту рӯ шӯям. Намозам ҳам нахонда монд… – Кампир
беихтиёр даст сӯи мехе, ки ҷойнамозаш овезон буд, дароз
кард. – Не, мадори хестан надорам, бисёр беҳол шудаам.
– Ҳеҷ гап не, оча, ман ҳозир оби гарм меорам.
Кампир дер боз меҳрубонии келини ҳамсояро медонад, лекин имрӯз аз нармии ҳарфи ӯ ҷонаш бештар роҳат кард.
– Ташвиш накаш, духтарам, бе ин ҳам кори худат бисёр…
Ӯ дастурӯ шуст, вале ноништа кардан нахост.
– Як пиёла чой диҳӣ, мешавад, – гуфт.
Келини ҳамсоя, чойникро аз рӯи сандалӣ гирифта, берун
баромад. Чанд лаҳза пас чой дам карда омаду ба пиёла рехта,
ба кампир дод. Кампир чанд қулт нӯшиду пиёларо бо дастони
ларзон болои сандалӣ гузошт ва беҳолона рӯи ҷогаҳаш дароз
кашид.
– Чӣ мехӯред, ки пухта биёрам, оча? – пурсид ҷавонзан.
– Ҳеҷ чиз, ҷони оча… Гоҳ-гоҳ омада, хабарам гирӣ, мешавад. Имрӯз, аз афташ, ба раҳпоӣ ҳам баромада наметавонам…
– Аввал қувват гиред, оча… Борҳо гуфтам, илтиҷо кардам,
ки ин қадар роҳ напоед. Дар ин синну сол рӯзи дароз рӯи хараки қоқ нишастан осон нест, охир.
Кампир рӯболо мехобиду гӯё гапҳои келини ҳамсояро намешунид.
– Ҳо-о, вай сандуқро як боракак кушо, бачем…
Ҷавонзан сандуқро пеш кашида, кушод. Он, ғайр аз лату
пути парешон, ду бӯғча дошт.
– Кушодӣ? Бӯғчаҳоро ёфтӣ?
– Ёфтам, оча.
– Якташа пеши ман биёр.
Кампир бӯғчаро даст-даст карда, гиреҳашро кушод ва бари
рӯмолро боз карда, ба чеҳраи ҳайратзадаи келини ҳамсоя нигарист:
– Баногоҳ чашм пӯшам, бачем, ташвиш накашед. Ҳамааш
ҳаст, ғамамро худам хӯрдагӣ ман.
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– Ин хел нагӯед, оча, Худо хоҳад, садсола мешавед шумо…
– Ҳе-е, бачем… аз ин ҳам дарозтар мешавад умр? Умрам ба
роҳпоии бачаяком гузашту дареғ, ки номурод меравам…
Одамӣ-дия, гуфта намешавад… Эҳ, агар аз фарзандонам ягон
дарак меёфтам… Як бор ба дидорашон мерасидам, аз дунё беормон мерафтам… Оҳ... Мардак бемаҳал мурду ду бачая бо
азобҳо калон кардам. Чанд хостгор омад, аз маҳалла, аз деҳаи
ҳамсоя, вале ба хотири Анварҷону Акбарҷонам рад кардам,
дастнигари марди бегона нашаванд гуфтам… Наход Худованд
оқибат ноумедам кунад?
– Не, очаҷон, худо хоҳад, писарҳоятон меоянд… –
ноҳинҷор гуфт келини ҳамсоя, ки аслан дар ин вазъият чӣ
гуфтанашро намедонист. – Эҳ, агар ягон дарак мешуд, домодатон худашон рафта ҳардуро меоварданд ё шуморо наздашон
мебурданд…
– Ҳа, бачем, биё, акнун ба хонаат рав, мабодо шавҳарат
суроғ кунад.
– Не, оча, дадои Дилшод худашон фиристоданд. Мегӯянд,
ки ҳар саҳар аввал шуморо бинам. Шукр, бачаҳо дастёр шудаанд, майда-чайда корҳо аз дасташон меояд…
– Худо хайри некиҳоятонро диҳад, бачем… Мабодо агар
чашм пӯшаму бачаяком расида наоянд, ин ҳавлӣ – ҳаққи
ҳалоли тую шавҳарат. Ба дигарҳо ҳам гуфтагӣ ман ин гапа…
– Зинда бошед, оча, ба худатон насиб кунад илоҳӣ…
Ҷавонзан ба ёд овард, ки кампир, то аз по афтодан, рӯзи дароз дар назди дарвозаи дутабақаи хамхӯрдааш менишаст.
Танҳо бегоҳ, чун офтоб ғуруб мекард, бо дили кашолу
нохоҳам ба хона медаромад. Хонааш ҳам кайҳост, ки мисли
худаш фартут шудааст. Ҳамсояҳо дарвозаи ҳавлиро нав, ҳеҷ
набошад, рост кунем гӯянд, кампир, ду по ба як мӯза зада,
якравӣ мекард:
– Садқаатон шавам, монед, дарро бачаяком шинондаанд.
Бояд тӯй мешуд, охир… Худо хоҳад, омада монанд, худашон
нав мекунанд.
Кампири Холнисо ҳанӯз ҳам бовар надошт, ки Анварҷону
Акбарҷонаш шаҳид шудаанд. Дар тасаввури модар
паҳлавонписаронаш намемиранд, зиндаву саломатанд, лекин
бо ягон сабаб ба назди ӯву ҳавлии падар омада наметавонанд.
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Нигарон буд кампир ва ҳеҷ қарор надошт. Чӣ кунад бечора,
ки аз ду писар як нома ёдгор мондаасту халос. Ҳарду навиштаанд, ки баъд аз тайёрии семоҳа ба ҷанг медароянд. Дигар як
порча коғаз ҳам нагирифт модар. Номаи ягонаашон – дар
сандуқ. Ду нони насибае, ки рӯзи ба фронт рафтан ҳарду газида
буданд, қоқ шудаву дар шифти хона овезон аст. Модар ин ду
нону як номаро аз солҳои ҷанг ин тараф чун гавҳараки чашм
эҳтиёт мекунад. Гоҳ-гоҳе нонҳоро аз мех гирифта, изи дандони
ҷигарбандонашро мебинад, бо дастони ларзон мепалмосаду ба
чашмон мемолад, гӯё аз нон бӯи писаронаш меояд…
Батадриҷ худро бемадор ҳис кард кампир ва оҳиста-оҳиста
хӯрду хӯрокро гум карду бистарӣ шуд ва дигар ба по нахест.
Аҳволаш рӯз то рӯз вазнинтар мешуд.
Рӯзи ҳафтум ё ҳаштум буд, ки чашм кушода, ба атрофиён
нигарист. Чашмони бенураш дар хона касеро меҷустанд. Келини ҳамсоя овози ӯро аранге шунид:
– Бачаяком наомаданд?
Касе ёрои ҷавоб додан надошт. Дар чашмони ҳамсояҳо ашк
ҳалқа заду қатра-қатра ба рӯяшон шорид.
– Оҳ, Анварҷонакам, оҳ, Акбарҷонакам, дидор ба қиёмат
монд-дия, – пастакак баромад овози кампир ва ду қатра ашки
ҳасрат аз кунҷи чашмони чӯкидааш шоридаву баногӯшашро
шуста, бари гиребонашро нам кард.
Ҳамсояҳо дар азои кампир, гӯё модари худашон бошад, бисёр ашк рехтанд. Ҷавонзан, сандуқи очаи Холнисоро кушода,
кафан ва ду бӯғчаи ҷиҳози арӯсиро берун овард. Дар бӯғчаҳо
яктоӣ тоқии мардонаро дида, раҳпоиҳои кампир ба ёдаш омаду навҳа кашид…
…Хунук мехӯраму хеста нигоҳ мекунам: кӯрпа – дар поёни
пой. «Ба болоям кашам? Ё боз зуд гарм мешаваму дур мепартоямаш?»
Ҷунбуҷули маро дида, модарам сари болинам меояд. Кафашро ба пешониам мемонад. Кафи нармаш бисёр гарм аст.
– Очаҷон...
– Ҷони оча!
– Келини ҳамсоя кӣ буд дар нақлатон?
– Ҷони ман, ҳоло ҳам дар бораи нақли ман фикр карда
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истодаӣ? Кӣ мешуд – ман-дия, вагарна бӯғчаҳои кампири ноумедро аз куҷо медидам?
Ба чеҳраи нуронии модарам менигарам ва кӯрпаро ба рӯям
мекашам.
ДАРДИ ДИЛ
Як рӯз барои ханда будаасту сад рӯз барои гиря, як рӯз барои роҳату сад рӯз барои заҳмат. Инро Нозанин аллакай медонад. Ба ин ногаҳон бедарак гаштани дилдодааш сабаб шуд. Ӯ
чанд сухани пурмеҳр гуфту рафт ва дигар наомад...
Нозанин хилъати оҳарӣ ба бар карду беихтиёр назар ба берун дӯхт.
Тирамоҳ бору буна ғундошта, ҷойи худро ба зимистон додааст. Зарра-зарра барф меборид, ҳар зарра мисли барги дарахтон сабук парида меафтид ва гӯё болои оташ партофта бошандаш, ҳамоно об мешуд.
Вай барвақт ба беморхона омаду дари утоқи корашро кушод. Хилъати сафед ба бар карда, паси мизи кориаш нишаст
ва варақҳои беморонро аз назар гузаронд. Варақи навбатиро
пеш кашида, ному насаби беморро хонд ва лаҳзае гӯё шах
шуд. «Наход ҳамон Равшан бошад? Номаш… насабаш ҳам…
Боз бемор шудааст?»
Соати девор занг зад. Ӯ, ки хаёлмандона чашм аз коғазҳо
намеканд, аз садои ногаҳонӣ як қад парид.
Варақҳоро бардошта, ба долон баромад. Наход худи ӯ бошад? Хаёлаш боз ба номи шинос андармон шуд. Охир, ӯро
фаромӯш накардааст Нозанин.
Вай бо нигоҳи ҳаросон палатаи даркориро ёфт. Аммо дарро
ҳанӯз накушода, ҳарос аз дилаш бадар шуд. Боз ҳамон тамкин,
ки лаҳзае пеш гум кард, ба вуҷудаш баргашт. «Ҳа, Нозанин,
худро аз даст надеҳ, – ин садо тапиши дилашро пахш карда, ба
гӯшаш аён расид, – бояд ором бошӣ. Охир, ту – духтур, мабод,
ки бемор аз изтиробат хабар биёбад...».
Нозанин дари палатаро оҳиста кушод. Чанд қадам монда,
коғазҳоро болои миз гузошт ва нигоҳаш ноаён сайр кард. Ҳар
се бемор, болои кат дароз кашида, нигарони духтур буданд.
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– Чашм нарасад, бароҳат хоб кардагӣ барин. Аз чеҳраатон
маълум, ки хобҳои нағз ҳам дидаед.
– Бале, дард сабук шавад, хоб нағз мебурдааст, – гӯё
ҳикмати бемисле мегуфта бошад, сухан кард марди миёнсоле,
ки дар кати таги тиреза мехобид. – Илоҳо дардро набинед,
духтур.
Нозанин ба кати дигар наздик шуд.
– Имшаб шумо омадед? Аз чӣ шикоят доред? Куҷоятон
дард мекунад?
Бемор, ки рӯ ба тарафи ҳампалатаҳо хобида буд, саволи
духтурро шунида, нимхез шуд:
– Шумо?
Нозанин, чашм аз коғаз наканда, саволҳояшро такрор кард.
Бемор ҷавоб надод. Нигоҳаш дар рӯи Нозанин мелағжид.
– Маро мешунавед?
Ҷавонмард, гӯё дилаш аз бори вазнине раҳо шуда бошад,
табассум кард.
– Чӣ ҷои шубҳа кардан…
– Ҳа? – Нозанин якбора, гӯё барқ зада бошадаш, дар худ
ларзид.
«Ҳа, он рӯз барф намеборид, балки офтоб нур мепошид.
Бинед-а, чархи фалак чӣ сон мегардад! Баҳору тобистон,
тирамоҳу зимистон, худи эҳсоси дил барин – баъзан гарм, гоҳе
сард, баъзан беҳол ва дами дигар пурхурӯш...».
– Шуморо духтури навбатдор дид?
– Ҳа, аммо дору таъйин накард. Гуфт, ки духтуратон биёяд,
худаш менависад.
– Баъди ягон соат ба наздам дароед.
«Аҷиб, даҳ сол гузашту ягон зарра ҳуснашро гум накардааст. Тақдирро бинед-а, боз рӯбарӯ шудем ва боз вақти
беморӣ...»
Равшан он рӯзи офтобиро ба хотир овард. Чӣ духтари зебо
буд Нозанин – қадди боло, абрӯвони пайваст, чашмони олу,
нигоҳи хумор, бинии теғадор, лабони маҳини гулобӣ...
Нозанин дар курсии хонаи духтурон нишаста, чашмонашро
нимпӯш кард.
«Боз ҳамон нигоҳи дилҷӯ, боз ҳамон лабханди зебо, боз
ҳамон тамкин... Қариб, ки тағйир наёфтааст».
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Вай он рӯзро ҳеҷ фаромӯш карда наметавонад, агарчӣ аз
водии зиндагиаш оби зиёде ҷорӣ шуд, воқеаҳои бисёр аз сараш гузаштанду он лаҳзаҳои гуворои умрашро дар як дам ба
боди фаромӯшӣ дода метавонистанд.
Рӯзи бешумор шаб шуду шаби бешумор рӯз. Моҳҳо сол
шуданду солҳо дар авроқи дил нақш гузоштанд.
Тобистон духтарҳо ба беморхонаи шаҳрӣ омаданд. Паҳлӯи
табибон истода, беморонро диданд. Эҳсос карданд, ки
духтурӣ лӯхтакбозӣ нест, масъулияти гароне дорад. Осон набудааст ин пеша, дили бақувват даркор, ки азоби беморро
бинӣ, нолишашро шунавию ба ҳарос наафтӣ, бо вуҷуди зан
будан чун мард даст ба гиребони марг бизанӣ...
Палатаи чаҳорум дар охири долон воқеъ буд. Васею озода.
Пардаҳои сап-сафеди тирезааш нурҳои офтобро гӯё фурӯ мебурданд. Дар кунҷи палата – яхдон. Рӯи миз дастархон кушода. Лаълӣ пури мева. Аммо духтарон гӯё ҳамаи инро намедиданд. Диққати онҳоро ҷавоне ба худ кашид, ки лаби кат нишаста, маҷаллаи рангаеро варақ мезад.
Нозанин дид, ки дугонаҳояш бо ҳавас ба ҷавон нигоҳ мекунанд. «Бин, чӣ хел зебо», – ҳамин маъно дошт ишораи духтарон.
Баъди чанде духтурҳо муоинаро тамом карданду духтарҳо
ҳам аз пасашон саросема берун баромаданд.
– Дидӣ, чӣ хел ситорагарм. Нигоҳҳояш дил мебаранд, – ба
Нозанин шунавонда гуфт Зулфия.
Шаҳрбону, ғарқи нози духтарона, хандакунон дил кушод.
– Умедвор нашав, Зуля, ба ту намерасад, – ва бо ангушт дилашро нишон дод.
Нозанин хушҳолона хандид. Шӯхиҳои ин духтараки бебок
ӯро ба шавқ меоварданд.
Оё шавқаш беасар монд? Нозанин ба ин савол имрӯз, баъди
солҳо ҷавоб ҷуст ва ба ин ҳамон сатри шеъре сабаб шуд, ки
Равшан ба забон овард.
Субҳи дигар дугонаҳо аз ҳаррӯза барвақттар ба беморхона
омаданд. Ҳанӯз аз духтурон дарак набуд ва духтарҳо ба
курсиҳои назди навбатдор нишастанд. Нохост дари палатаи
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чаҳорум тараққосзанон кушода шуд ва духтарҳо ҳамон ҷавони
зеборо диданд, ки аз кафи дасташ хун мешорид, гӯё анори сероберо мефишурд.
– Духтарҳо, дока доред? Бинед-а, беэҳтиётӣ шуд, корд бисёр тез будааст.
Шаҳрбону аз тарс рӯяшро ба тарафи девор гардонд. Зулфия
«ҳамшираро ҷеғ мезанам» гуфта, сӯи утоқи муолиҷа давид.
Фақат як Нозанин тамкинро гум накард: зуд сумкачаашро кушоду дастрӯймоли оҳариашро баровард.
– Ҳозир… ҳозир... – вай дигар чизе нагуфта, аз дасти ҷавон
дошту кафи хуншорашро бо рӯймолча баст.
– Чӣ хел шумо меҳрубон, – пичиррос зад Равшан ва табассум кард.
Нозанин аз эҳсоси мухталиф сурх шуд.
Ҷавон хушнудона сӯи палатааш рафт. «Ҷонаш дард мекунаду боз механдад-а» – табассум кард Нозанин.
Духтарҳо танҳо монданд. Нозанин, аз ҷой хесту ба
лавҳаҳои девор назар партофта, беихтиёр даст ба киса бурд.
Дар кисааш коғазаки ғиҷимшудаеро ҳис кард. Аҷиб, холӣ будку кисааш!
Вай, қати коғазро кушода, байтеро, ки бо хати хонои зебо
навишта шуда буд, хонд:
Чи ҷои шубҳа кардан, дар ҳақиқат ҳам ту зебоӣ,
Миёни хубрӯёни замона дурри яктоӣ.
Вай дар дил хандид. Вале табассуми лабонаш онро фош
намуд.
– Ин кори кадоматон? – Нозанин ба Зулфия нигарист.
– Кадом кор?
– Хатчабозӣ-дия.
Ӯ коғазро дароз кард.
– Оҳо, аҷиб-ку. Шоири зӯр будааст, – Шаҳрбону бо завқ
хандид, – аз куҷо ёфтӣ инро?
Нозанин ҳайрон монд. Духтарҳо нанавишта бошанд, пас кӣ
навиштааст? Ё... ӯ ба қафо нигарист. Равшан, дар дами дари
палата истода, аз духтарҳо чашм намеканд. Чашмони калони
сиёҳаш нигоҳи кадомеро меҷуст.
Садои Зулфия ба гӯш расид:
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– Духтарҳо! Медонед-чӣ?
Нозанин, чашм аз саҳифаҳои рӯзномааш канда, башаст ба
тарафи Зулфия рӯ гардонд.
– Ҳа, ягон хабари хуш расид? Ба хонаатон хостгор омадааст?
– Не-е, аз пагоҳ имтиҳон сар мешудааст. Таҷрибаомӯзӣ тамом.
Нозанин, ин хабарро шунида, аз чӣ бошад, ки хаёл карда
монд. Ҳушаш ба имтиҳон шуд? Не, вай аз имтиҳон наметарсад, донишаш нағз, инро натанҳо устодон, духтурони беморхона ҳам аллакай медонанд. Имтиҳони оила, фарзанд, тӯйу
тамошо ниҳон аст. Магар он байт, ки бо коғазаке дар кисааш
пайдо шуд, дарак аз оғози ин имтиҳон нест? Не, вай ба ин савол ҷавоб дода наметавонад. Дилаш дари хона нест, ки калидашро тоб диҳию шараққосзанон кушода шавад. Дил монанди
ғунчаи гул аст ва барои кушодани он боди хуши субҳгоҳӣ бояд чӣ қадар навозишҳо бикунад…
– Хайр, коғазҳоро ғундорем? Бо духтурҳо хайрухуш кардан
даркор. Боз нагӯянд, ки ба қадри заҳматҳояшон нарасидем, –
аз ҷой бархоста, гуфт Нозанин.
Духтарҳо, хилъатҳояшонро бадар карда, гӯё чун гул шукуфтанд. Равшан духтаронро бо лабханди зебо, бо нигоҳи
пурмаъно гусел кард.
Нозанин ҳафтае пас субҳи барвақт ба омӯзишгоҳ меомад,
ки дар дами дар Равшанро дид. Хост ноаён гузашта равад, аммо садои баландаш ӯро боздошт.
– Нозанин, як лаҳза истед, гап дорам.
Вай истод.
– Шояд пай бурдаед... ба ман хеле маъқул шумо. Ба модарам ҳам хуш меоед, фақат...
– Чӣ фақат?
– Ман ба аспирантура дарояму шумо донишгоҳро хатм кунед. Он вақт... ваъда диҳед, ки маро мунтазир мешавед.
Ӯ ба духтар лифофаеро дароз кард.
– Ҳанӯз хондан дар пеш, – бо қатъият гуфт Нозанин, – шумо хавотир нашавед.
Ӯ, дигар чизе нагуфта, тозон бо зинаҳо боло баромад ва дар
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кунҷе истода, коғазро боз кард. Аз сатрҳо, ки бо ҳамон хати
ошно навишта шуда буданд, чашм канда наметавонист. Чӣ
суханҳои зебо, дилнишин, дар ҳар калима як ҷаҳон муҳаббати
гуворо нуҳуфта...
Агарчи ғурур боло мегирифт, аз фараҳ дилаш лабрез шуд.
Гумон кард, ки ҳамин ҳозир дар боғистони вуҷудаш насими
фораме вазиду дилаш мисоли гул шукуфт…
Бегоҳӣ Нозанин, қариб ба ҳавлиашон расида, мушоҳида
кард, ки дарвоза кушода буду дар дами дар «Волга»-и сафеде
меистод. Рӯи кат ду зани миёнсоли хушлибоси ношинос нишаста буданд.
Нозанин салом доду ба хона даромад. Модар, аз сабад нон
гирифта, рӯи дастархони сергул мегузошт.
– Хостгорҳо омадаанд. Ҷобир фиристодааст, шинохтӣ? Аз
гузари боло. Ҳо, падараш як калони савдо аст-ку. Мегӯянд, ки
туро дар тӯйи тағоят дида маъқул кардааст.
Нозанин, беихтиёр тоб хӯрда, ба дами дар баромад ва, ба
хостгорҳо шунавонда, баҳонаро қатор кард:
– Монед, очаҷон, ман ҳоло шавҳар карданӣ не. Медонед-ку,
боз ду сол хонданам даркор. Кор кардан ҳам зарур, набошад,
диплом намедиҳанд.
Рӯзҳо мегузаштанд. Нозанин нигарони Равшан буд, аммо
ҳар дафъа ҳамон «Волга» меомаду зани аввала бо занҳои дигар. Тӯҳфаҳои қиматбаҳо меоварданд. «Инаш барои шумо, ана
инаш – барои келини калонатон, – мегуфт модари Ҷобир, –
зани додаратон ҳам аз қатор намонад. Ана, инаш тӯҳфаи
Ҷобир барои Нозанин, келинаки азизам».
Ва, гаштаю баргашта, гуфтаи писарашро такрор мекард:
«Ҷобир «гирам, Нозанинро мегирам, агар не, умрам бигузор,
бе зан гузарад, мегӯяд».
Таътили зимистона буд. Чоштгоҳ дарвоза тақ-тақ шуд. Нозанин модарашро ҷеғ зад.
– Бароед, аз афташ, боз ҳамон хостгорҳои шилқин омаданд.
Модар рафта дарро кушод. Он ҷо дами дар Шаҳрбоную
Зулфия меистоданд.
– Ассалому алейкум, холаҷон. Нозанин дар хона? Пазмон
шуда, хабаргирӣ омадем.
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Нозанин овози дугонаҳояшро шунида, бо умеде, ки ягон
хушхабар овардаанд, дав-давон ба пешвозашон баромад.
– Равшан хостгор фиристод? – пурсид Зулфия, лаб ба гӯши
дугонааш ҷафс карда, – ё ҳанӯз ҳам мисли моҳӣ хомӯш аст?
Нозанин оҳ кашид.
– Наомад, дугонаҷон. Агар медидам, гапи дилама якояк мегуфтам. Ё дудила шуда бошад? Пас чаро таъкид кард, ки мунтазир бошам?
Духтарҳо аз паси Нозанин ба хона даромаданд. Онҳо
шӯхикунон механдиданд. Овози ҷарангосии Зулфия бештар
шунида мешуд.
Садои мошин гулӯи Нозанинро гӯё бӯғӣ кард.
– Боз омаданд, – зери лаб гуфт ӯ ба Зулфия, – ба гуфти модарам, остонаамонро охурча кардаанд, аммо аз Равшан дарак не.
Аз дами дар садои мардона шунида шуд.
– Дадош, бароед-чӣ, мардҳо омадагӣ.
Падари Нозанин, ҷома сари китф партофта, берун баромад.
– Нагӯед, ки мо боз омадем. Омадан мегирем. Мо ноумед
не. Розӣ шавед, ки тӯй кунем, – марди миёнсол бо падари Нозанин даст дода, вохӯрӣ кард, – шумо – падар, бояд фаҳмед, ки
ҷиянам ба умеди ман. То розӣ нашавед, ман аз даргоҳатон намеравам.
Мӯйсафеде, ки ҳамроҳи марди миёнсол омада буд, ба лаби
кат амонат нишаста, даст ба дуо кушод.
– Илоҳо дили соҳиби духтарро чун пахта нарм кунӣ ва мо
сарбаланд ба ҷиянамон хабари хуш барем.
Аммо падар сухани хуш надод.
Тағои Ҷобир аз ҷой хест. Чанд қадам гузошта, ба сутуни
ток расид. Онро оғӯш кард. Падари Нозанин ҳайрон шуд. Ин
чӣ коре, ки ӯ мекунад?
– Наход пешониам шӯр бошад? – вай сарашро ба сутуни
ток зад, – э-воҳ, ман ба ҷиянам чӣ мегӯям-а? Охир, ман ба ӯ
ваъдаи мардона додам, ки...
Аз тирезаи нимво сари се духтар намоён шуд.
– Бин, Нозанин, марди капа-калон мегиряд.
Духтарҳо аз тарс чӣ кор карданашонро намедонистанд. Падари Нозанин карахт, гӯё ҳайкали сангин бошад, аз ҷой
намеҷунбид.
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Мард, ҳеҷ не, ки ором шавад. Фиғонаш гӯё ба осмон мерасиду акси садо баргашта ба замин меомад. Мард дар ҳақиқат
гиря мекард, чунон гиря мекард, ки санг мешунид, об мешуд!
Нозанин худро гум кард. Барояду гӯяд, ки розист? Не, ӯ ин
гапро гуфта наметавонад. Охир, ваъда додааст, ки мунтазир
мешавад. Набарояд, чӣ? Дилаш дар ким-куҷо, бо Равшан, худаш – ин ҷо миёни обу оташ.
Ӯро ба ҳоли зори марди гирён раҳм омад. Ғурур, шояд якравии духтарона дар дилаш ба шафқати ноаёне табдил ёфт.
Вай хесту берун баромад.
– Гуфтаи шумо шавад, – ин суханҳоро Нозанин чӣ хел ба
забон овард, худаш надониста монд.
Лаҳзае ҳавлиро хомӯшӣ фаро гирифт. Шаҳрбону Нозанинро ба оғӯш кашид. Зулфия аз ҳайрат чӣ кор карданашро намедонист.
– Ин чӣ кори кардаат? Равшан омада монад, чӣ мегӯӣ?
Нозанин ҷавоб надод.
Меҳмонон шодона дари мошинро кушоданд ва занҳо
қатори тӯҳфаҳоро ба хона дароварданд...
– Ним сол интизор будам, ним сол…
– Бубахш маро, ҷонам, барои дер карданам бубахш…
Равшан пеши ҷавонзан сар хам кард.
Нозанин гирист. Равшан хост, ки аз ҷо хезаду ин мавҷуди
нозуку нозанин, ин муъҷиби озори умрбодашро ба оғӯш бигирад, вале ҳамоно аз дил гузаронд, ки ба ин рафтори берӯёна
ҳақ дорад оё? Бинобар ин, карахту гаранг дар ҷояш меистоду
чӣ кор карданашро намедонист.
Лаҳзае пас Нозанин аз ҷой хеста, назди тиреза омад, замини
барфпӯшро диду вуҷудаш аз сардӣ ларзид, баргашту худро
вазнин ба рӯи курсӣ партофт.
«Буваҷон», – шунид ӯ садои духтаракаш Ёқутойро, ки гӯё
дастакони додарчаашро дошта, сӯи ӯ меомад.
Нозанин гӯшҳояшро бо кафҳояш пӯшид, аммо дастонаш
гӯё мадор надоштанд, ки беихтиёр ба рӯи зонуҳояш афтоданд...
Равшан моту мабҳут аз дар баромад.
Субҳи дигар Нозанин ба палатаи чаҳорум на чун Нозанини
замоне шайдо, балки чун як духтури оддӣ ворид шуд.
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ҚАФАС
Самандар дӯконҳоро кунҷковона тамошо мекард. Растаи
дӯконҳо ба ҳам печида буду тартибе надошт. Мол – беҳисоб:
нон ҳам ҳасту курта ҳам, досу болға ҳам ҳасту табару теша
ҳам... марҳамат, ҳамааш ҳаст.
– Самандар, биё, ба ошёнаи дуюм бароем, – садои модар
риштаи хаёлоти писарашро канд.
Ҳарду бо зинаҳо боло баромаданд. Фурӯшандаҳо аз ду
ҷониб тӯтивор такрор мекарданд:
– Саъва мехаред ё кабӯтар?
– Мурғ харед, арзон мекунам, кафолаташ қатӣ...
– Саъвача се сомонӣ, гиред, пушаймон намешавед...
Самандар, бо ҳавас ба парандаҳои рангоранг нигоҳкунон,
чашмаш ба қафасе афтод, ки дар як кунҷи растаи парандаҳо
меистод. Ҷонваракони он аз тангии ҷой илоҷи ҷунбидан надоштанд.
«Чӣ бераҳмӣ? – гузашт аз дилаш, – дар як қафас сӣ-чил
саъвачая ҷой кардааст-а!»
– Ҳой ако, чаро дар як қафаси танг ин қадар саъваро ҷой
кардаед?
Фурӯшанда чунон песонда ба Самандар нигоҳ кард, ки гӯё
ҳамин замон ба баногӯшаш шаппотие ҳам мезада бошад.
– Биё, рафтем, чӣ шах шудӣ? – овози модар ӯро ба худ
овард ва Самандар, ба атроф нигариста, қафасҳои аз он тангтару пурпарандатарро дида, бештар зиқ шуду ба ҳоли
ҷонваракон дилаш зиёдтар сӯхт. Ба Самандар чунин намуд, ки
агар Худованд ба онҳо забон ато мекард, ҳар роҳгузареро дида, ба оҳу нола медаромаданд: «Моро озод кунед,
қафасҳоямонро шиканед!»
– Чӣ гап, писарам, – авзои беҷои Самандарро дида, пурсид
модар хавотиромез.
– Оча, бубинед, саъваяконро чӣ хел азоб медиҳанд.
– Мон, кордор нашав. Аз дасти ту чӣ меояд? Худо худаш
инсоф диҳад…
Ҳарду хомӯш бозори паррандаҳоро тарк карданд, аммо
ҷонваракон аз пеши назари Самандар дур намешуданд. Онҳо
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бо таҳлука метапиданд, гӯё гулӯяшонро фишурда бошанд,
базӯр садо медоданд.
– Садои кабӯтар барин... кабӯтари паршикастае, ки дар хонаи мо паноҳ ёфта буд…
Он айём, агарчи сербориш омад, як саҳар офтоб аз миёни
абрҳои тора-тора нурҳои хешро бедареғ ба атроф мепошид.
Боди форам пардаи ҳариру сафеди ҳуҷраи хоби Самандарро
алвонҷ медод.
– Самандар, хез, ки ба мактаб дер мемонӣ, – гуфт модар, ки
субҳона тайёр мекард.
Одат шуда буд ба ӯ, ки аз ҷойхоб мехесту ба пешайвон мебаромад ва, чанд лаҳза ҳавои тоза хӯрда, баъд дасту рӯй мешуст.
Ба пешайвон баромаду чашмаш ба кабӯтаре афтод, ки дар
кунҷе якпаҳлӯ мехобид. Аз рангаш маълум, ки кабӯтари
хонагӣ не. Аз дил гузаронд, ки агар беэҳтиётӣ кунад, парида
меравад. Бо ҳамин андеша як хез зада онро ба даст гирифт.
Кабӯтар нолаи ҳазине бароварду дасти Самандар ҳамоно гармиеро ҳис кард – пойи ҷонварак хуншор буд.
– Оча, ман кабӯтар доштам.
– Рост мегӯӣ?
– Ҳа, бинед, чӣ хел зебо...
Модар аз дасти писараш гирифт.
– Бечора кабӯтар, аз афташ лочин задааст. Дорую дармон
кардан даркор.
Модар кабӯтарро ба писараш доду ба хонаи дигар гузашт.
Лаҳзае пас дока оварда, пойи хуншори кабӯтарро бастанд.
Ҷонвараки нодон дар талвоса буд. Мехост аз дасти писарак
раҳо биёбад. Нигоҳаш имдод меҷуст.
– Оча, дар хона нигоҳубин кунам, майлаш?
– Кори хуб мекунӣ, писарам, савоб мешавад.
Акнун Самандар дар хона бекор наменишаст. Ба кабӯтар
обу дон медод, соатҳо бо он бозӣ мекард. Рӯзҳои аввал
кабӯтар намехост дар хона бо пойи баста бошад, лекин, рафтарафта, мисли мурғи хонагӣ одат кард.
Моҳе пас шифо ёфт он. Дигар намелангид, вале Самандар
аз ресмон раҳояш карданӣ набуд. Кабӯтар рӯ-рӯи қолини хона
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медавид, гоҳ-гоҳ қанот меёзонд, худро ба ҳар тараф мезад.
Мехост парвоз кунад, парвози баланд, дар осмони мусаффо
болу пар занад. Охир, фазои бекарон, ҳамҷинсҳои накӯкору
меҳрубонашро пазмон шуда буд. Аммо ресмони пояш паридан намемонд.
Рӯзе дили модар ба ҳоли кабӯтар сӯхту ба Самандар гуфт:
– Биё, писарам, кабӯтарро сар диҳем.
– Не, модарҷон.
– Оё медонӣ, ки ҷонварро бе сабаб дар хона нигоҳ доштан
гуноҳ аст?
– Ҳама нигоҳ медоранд-ку?
– Ту ба дигарон тақлид накун. Беҳтараш, як қисса шунав.
Баъд – ихтиёрат.
Модар оҳи чуқур кашид.
– Солҳои ҷанг бобои туро ҳам ба фронт гусел кардем. Ҷанг
ба охир расид, аммо аз он кас дарак набуд. Дар деҳаамон марди донишманде зиндагӣ дошт. Онҳое, ки фарзандонашон ба
ҷанг рафта буданду даракашон намешуд, ба назди он кас рафта, дарди дил мекарданд.
Бобои ман, ҳа, бобокалони ту, бисёр парандадӯст буданд,
бедонаҳои ҷеғиву ҷангии зиёд доштанд. Рӯзе бобокалони ту
ҳам рафта, аз марди донишманд дараки писарашонро пурсиданд. Он кас гуфтаанд: «О, ту ин қадар ҷонварро дар қафас
нигоҳ медорию боз умедворӣ, ки писарат аз ҷанг баргардад?»
Раҳматӣ бобокалонат омаданду ҳама бедонаю саъваҳоро аз
қафас озод карданд. Бовар мекунӣ, ки баъд аз як моҳ падарам
ба хона омаданд?!
Нақли модар чунон таъсир кард, ки Самандар чанд лаҳза
хомӯшу беҳаракат монд. Баъд: «агар дигар кас мегуфт, афсона
мепиндоштам, лекин чӣ хел ба шумо бовар накунам?» – гӯён
кабӯтарро аз банд раҳо карду ба пешайвон баромад.
Лаҳзае нагузашта, патарросзании кабӯтарро шунид модар
ва, ба пешайвон баромада, манзараи даҳшатнокеро дид.
Кабӯтари бечора дар даҳони як гурба қанотак мезад. Самандар
ҳам дасту по гум карда, намедонист, чӣ кор кунад. Чанде бо
ҳарос ба он манзараи мудҳиш нигаристу баъд, тозон аз зинаҳо
фуромада, дари ҳамсояро кӯфт:
– Амак, гурбаатон кабӯтари маро хӯрд...
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– Хайр як кабӯтар будааст-дия. Кӯча пури кабӯтар, –
ҳамсоя бепарво дарро ба рӯи Самандар пӯшид.
Самандар гиряро бас кард, гӯё оби дидааш ях баста буд. Бо
алам ба берун тохт. Гурба аллакай кабӯтаракро фурӯ бурда,
айёрона лаб мелесид. Самандар сангеро аз замин бардошта,
сӯи он андохт. Ҷарангоси шикастани шишаи тирезаи ҳамсоя
ба худ овардаш ва аламаш дучанд шуду баландтар гиря кард.
– Хез, бачам, гиря накун, айби ту не, – овози модар меларзид.
– Ба ин ман гунаҳкор, оча. Эҳтиёт карда натавонистам.
Ҳозир гурбаро медораму...
– Не, писарам. Гурбаро кушӣ ҳам, кабӯтар зинда намешавад. Зиндагӣ ҳамин хел… Чӣ илоҷ, ки баъзан аз дасти одам
коре намеояд...
Самандар, ба суханони охирини модар сарфаҳм нарафта
бошад ҳам, гӯё каме таскин ёфт.
– Ман дигар ҳеҷ гоҳ парандаҳоро дар қафас нигоҳ намедорам, очаҷон, – оҳиста гуфт ӯ, чашмони ашкборашро ба рухсораи пурсиришки модар ҷафс карда.
РАНГҲОИ САРНАВИШТ
Духтар орзӯеро чун ниҳолаки навбар дар мазраи дил бо
меҳр мепарварид. Хаёлҳои кӯдаконааш чун анвори офтоби
осмони соф дар амвоҷи дарё рӯи коғазҳои сафед акс меёфтанд.
«Ба кӣ рафтааст Парвин? – хаёл мекард модар, – дар аҷдоди
мо расмкаше набуд-ку! Ё ин ҳунари худодод бошад?»
Вай бо ҳавас ба рӯи духтараш менигаристу дар табассуми
лабони ӯ шодии беандозаро ҳис мекард.
Рӯзҳо турнасон мегузаштанд, аммо ноаёну бенишон набуданд. Ин нишон дар чеҳра, дар вуҷуди Парвин аён мешуд.
Қадди расову чеҳраи зебояш дил мебурд. Вай ба дилаш бадиро гунҷонда наметавонист, бо ҳамин дил ба атроф нигоҳ мекард, дидаҳояшро рӯи коғаз меовард. Мехост рассом бошад,
пораи кӯҳ, дарёи пуроб, гулу булбулро дилрабо акс кунад.
Нисфирӯз, номаи камол дар даст, назди модар омад ва бебокона рози дил гуфт:
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– Ба мактаби рассомӣ дароям, оча?
– Майлат, духтарам, аммо… падарат хубтар медонанд.
Ӯ, чун чӯҷаяки зори зери қанот, нигарони падар шуд. Орому қарор гум карда буд, пешаш коғази сафеду қалами тез якрангу баҳаракат меистод. «Падарам розӣ мешуда бошад? –
тапиши берабти дил ин мазмунро дошт: – Ҳа... не... ҳа... шояд...».
Падар, ки ба истеъдоди духтараш боварӣ дошт, иҷоза дод
ва Парвин рафт, гӯё парвозкунон рафт, чун акнун боли
орзӯҳояш кушода буд. «Рассомӣ адабиётшиносӣ не, ки фақат
бо хондан ба мурод бирасӣ... рассомӣ машқ, аз пардаи сиёҳ
риштаи пурҷило ҷудо кардан, лаппиши обро дида, сангҳои
маҷаллои зери дарёро рӯи каф доштан аст» – мегуфт устод, ки
ба ғайрати ӯ мафтун шуд.
Ҳарфи устод ба гӯши Парвин чун шеър мерасид, ҳар суханаш оҳанг дошт ва бисёр гӯшнавозу дилкаш буд. «Чӣ
хушбахтӣ!», – мегуфт ӯ дар дил ва қалбаш аз фараҳу шодӣ
лабрез буду дар саҳрои хаёлҳои рангинаш сабзаҳои дилҷӯи
зиндагӣ медамид. Парвин гумон дошт, ки зиндагӣ барояш
тӯҳфаи гаронбаҳо, адонашаванда, балки якумрӣ бахшидааст,
аммо намедонист, ки гумон дигар асту ҳақиқат дигар. Намедонист, ки дар нимароҳи умр рӯ ба дунёи орзӯҳо аз дард болин мегазаду кӯрпаи аз пари қу сабуктар барояш вазнинӣ мекунад.
Зарринмоҳ буд. Дар осмон абри сиёҳе пайдо шуда, рӯи офтобро гирифт ва борон борид.
– Сурати борон кашам? – ба худ савол кард Парвин ва ба
дами дар баромада, ба осмон нигарист, – чунон расме шавад,
ки...
Парвин аз тамошо сер шуд. Андармон ба ҳусни риштаборон бехабар монд, ки намӣ ба мағзи устухонаш расидааст.
Агарчӣ ҳаво ҳанӯз сардии сахт надошт, дар вуҷудаш алмоси
яхро эҳсос кард. Эҳсос кард, аммо тан надод. Ҷузвдон кушоду
қалам гирифт ва, дар пешайвони хонаи бибӣ истода, коғаз
рангин кард. Абр доман меафшонду борон мерехт, ҳар қатраи
он чун оҳанрабо вуҷуди Парвинро ба худ мекашиду дилашро
ба рақс меовард.
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– Эҳ, беақлаки бибӣ... тамоман тар шудаию боз дар
шамолраҳ истода, расм мекашӣ! – овози модаркалонашро шунид ӯ.
– Ҳозир... бибиҷон... – сухан дар даҳонаш дармонд, сулфааш гирифт ва ҳис кард, ки гулӯяш месӯзад.
– Даро, ман ҳозир кӯрпа мепартоям, гарм мешавӣ.
Вай ба хона даромад. Модаркалон ба таги дег алов монд.
– Лахча шавад, ба сандалӣ меандозам.
Вай ним коса атола оварда, гарм-гарм ба Парвин хӯронд.
Сулфа монд, аммо сӯзиши зери сина гум нашуд. Парвин, ба
дард нигоҳ накарда, рӯзи дигар ба мактаб рафт. Ба курсӣ нишаст, вале… Дард хурӯҷ мекард. Гумонаш чанд дақиқа ҳам
нишаста наметавонад. «Каме тоқат кунам, ҳамин замон берун
мебароем. Устод, ки вазифаро фаҳмониданд...» Мактаби
рассомӣ муқаррарӣ не. Он ҷо дарс мехонӣ, вале бештар хомаву мӯқалам рӯи коғаз мекашӣ, ба осмон менигарию пораҳои
абрҳоро уштури дукӯҳон мебинӣ, баъд абр бадал мешавад ва
гоҳ бузи кӯҳӣ пеши назарат меояду гоҳ ғарами пахта, гоҳ одами барфию гоҳ паҳнои бекарони сап-сафед.
Бодхони тиреза кушода буд. Аз он бод вазида, ба дарун медаромад, бари коғазро мебардошту зулфони Парвинро маҳинмаҳин парешон мекард. Вай лаҳзае чашмонашро пӯшид. Ҳис
кард, ки дар болои лабонаш қатраҳои арақ пайдо шудаанд. Ё
ашк буданд онҳо?.. Ва ҳамоно вуҷудашро беҳолӣ фаро гирифт.
– Чӣ шуд, духтарам? – суол кард устод, – баногоҳ-ку хаёлӣ
ранг ба даҳон набурда бошӣ?
– Не...
Ӯ беҳолона чашмонашро пӯшид.
Устод духтур ҷеғ зад. Духтур гуфт, ки бояд Парвинро ба
беморхона бубаранд. Шушаш – варам, роҳи нафасаш – баста.
Падару модари Парвин ҳам расида омаданд.
– Чӣ шуд ба духтаракам-а? Ман касал шавам, намешавад,
то ту касал шудана? – ба сари духтар хам шуда менолид модар. Падар духтурро канортар бурда, бо овози паст чизе пурсид. Духтур китф дарҳам кашид. Вай ҳанӯз чизи аниқе гуфта
наметавонист.
Аз ҳамон рӯз ба чеҳраи падар абри хаёлҳои сангин соя аф21
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канд, вуҷуди модарро ғам чун тори анкабут печонд, гӯё ашкаш дармон буду дардро аз вуҷуди духтараш берун карда метавонист, ки мегиристу мегирист.
Ба ҳамин минвол ҳафтае сипарӣ гашт.
Рӯзе духтур падару модари Парвинро ба утоқи кораш
даъват кард. Нақшаи рӯи лавҳачаи сип-сиёҳро, ки дар он
рахҳои равшан ва ким-чӣ хел доғҳо аён буд, нишонашон дода,
гуфт:
– Бахтатон омад кард, аз варами найчаҳои шуш осоре намондааст. Аммо хотирҷамъ шудан даркор не. Ба Гармчашма
мебаред... ақаллан даҳ-дувоздаҳ рӯз бояд табобат кунад... Худо хоҳад, гули рӯи духтаратон аз нав мешукуфад.
Дили падар каме таскин ёфт.
– Илоҳӣ, гуфтаатон шавад... – базӯр пичиррос зад, ки дилаш аз алам пур шуда буд.
Аз беморхона баромаданду ба хаёл рафт. Барои ба муолиҷа
бурдан пул лозим, хеле пул. Аммо...
Пула худаш канӣ? Рӯзи дароз дарс мегӯяду маошаш барои
нон базӯр мерасад. Занаш – бекор. Пеш қолин мебофт, акнун
дари фабрика баста, гӯё ҳамаро тӯфони мудҳише рӯфта бошад, дар он ҷойи ҳамеша пуродаму пуртараддуд касеро
намебинӣ.
«Хайр, як дари бастаю сад дари кушода» – гуфтаанд, – бо
умед табассум кард ӯ ва занашро гирифту ба хонаи хешовандонаш рафт, ҳалқа ба чандин дари шинос зад.
– Биёед, биёед, кадом шамол паронд? – хушгӯӣ кард писари
тағояш Адҳам.
– Шамоли мӯҳтоҷӣ, – гуфт модар, – духтарам бемор, ӯро ба
шаҳри дур бурдан даркор. Пул зарур шуд.
Падар дид, ки ранги рӯи Адҳам канд, ҳамроҳи занаш андешаманд аз ҳавлӣ баромаданд.
«Пул куҷо, рӯзи дароз зери офтоб мешинему базӯр нонпулӣ
меёбем» – ҷавоби ҳама якранг садо медод.
«Бин-а, гӯё маслиҳат кардаанд» – гуфтанӣ шуд ба занаш,
вале худдорӣ кард.
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Шаб хобаш набурд. Дар ҷойхоб паҳлӯ мегашт. Худоё, аз
куҷо пул ёбад? Ё ба хонаи шогирдҳояш равад? Не, дилаш роҳ
надод. Агар тамаъ гумон кунанд, аз хиҷолат мемурад ӯ. Сӣ сол
муаллимӣ карда, резае аз хони шогирд нахӯрдаасту... Вай бо
алам нигоҳ аз тиреза канд ва тахтмонро дид. Чанд кӯрпаи нав
ва як қолини меросӣ ба чашмаш афтод. Як лаҳза хурсандӣ
кард... ҳа, ҳа, ҳамаашро мефурӯшад, китобҳояшро мефурӯшад,
бигзор хона урён шавад... вале духтараш шифо ёбад, чӣ хеле
духтур гуфт, гули чеҳрааш аз нав шукуфад.
Субҳи солеҳон занашро ҷеғ зад.
– Очаи Парвин, қолинро печон, кӯрпаҳоро бардор, бозор
меравем.
– Ба танӯр нон бастаам, нонҳоро канам…
Баъди лаҳзае дари ҳавлиро касе тақ-тақ зад.
– Муаллим, ҳо муаллим.
Падар дами дар баромад.
– Э, Шӯҳратҷон, биё, писарам... Кай омадӣ, охир, ту дар
Россия будӣ-ку! Агар медонистам, ки омадаӣ...
Не-не, вай дигар ҳарфе гуфта наметавонад. Охир, пул нагуфта, чун лахча сурх шуд.
– Шуморо хабаргирӣ омадам. Хоб дидам, гӯё кӯдак бошам,
дасти навозиш ба сарам мондаед. Бинам, падарам аз дур ба
шумо нигоҳ мекунанд. Дилам ба ёди падар, омадам, ки ҳарду
ба сари қабри падарам равем, муаллим... Як гап шунидам, рост
бошад?
– Чӣ гап, Шӯҳратҷон?
– Парвин... бемор шудааст?
Падар оҳи бадард кашида, хомӯш монд.
Аён буд, ки Шӯҳрат боз чизе гуфтан мехоҳад, вале
истиҳола мекунад, сухани муносиб меҷӯяд. Оқибат гуфт:
– Ана пул, – Шӯҳрат даст ба киса бурд, – ба муолиҷа баред... фақат...
Муаллим, ноаён оби чашмонашро пок карда, ба чеҳраи
Шӯҳрат нигарист: «Фақат чӣ?»
– Фақат ба касе нагӯед. Ин қарз не, подоши хизматҳоятон...
Падару модарам дар садама ҳалок шуданду шумо ҷояшонро
гирифтед, то ман ба воя расидам, чӣ қадар заҳмат кашидед.
Муаллим, даст бардошта, дуо кард. Дастархон андохт,
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қолини меросиро, ки бозор мебарам гуфта, расанпеч карда
буд, пеши пои шогирд кушод.
«Илоҳо, қолинро гирад, ки аз хиҷолат бароям», – аз дил гузаронд, вале Шӯҳрат рад кард:
– Печонда монед, муаллим, Парвин аз муолиҷа баргардад,
пойандоз мекунед.
– Барои хотира ақаллан ҳамин расмҳоро гир, – муаллим аз
асарҳои Парвин ду сурати манзаравиро ҷудо кард, – нишони
сипоси ману Парвин мешавад.
Шӯҳрат ба ҳайрат афтод.
– Ин кори духтаратон? Рассоми ҳақиқӣ шудааст-ку!
– Бале, – ҳарф дар гулӯи падар дармонд ва дигар сухане
гуфта натавонист.
Муаллиму занаш кӯрпаҳоро таҳ карда, болои сандуқ партофтанд, қолинро, ки бозор бурданӣ буданд, ба ҷояш монданд
ва ҷомадони Парвинро бардоштанд.
– Тахтаи расмро гирам? – аз тасмими падару модар огоҳ
шуда, пурсид Парвин.
– Нагирӣ, беҳтар. Ҳушат ба расмкашӣ шуда, табобатро
фаромӯш накунӣ боз.
– Расмкашӣ дардамро сабук мекунад…
Парвин дар осоишгоҳ мафтуни табиати сеҳрангези атроф
шуд. Мадор гирифт, тахтаашро бардошта, берун баромад.
Расмҳои аҷоиб, моҳичаҳо дар оинаи об, дарахтони хамзада,
гулҳои баҳорӣ ва тарҳи рӯи ҷавоне паси парда. Ӯ кист? Амакзодааш аст? Ё ҳамсабақаш? Не, вай пардаро аз рӯи расм намебардорад. Бигузор одамон гумон кунанд, ки Парвин пардаи
хаёл ё сурати дардро рӯи коғаз овардааст. Машғули кор буд,
ки духтур ҷеғаш зад.
– Майлаш, расм каш, аммо ин қадар ба дарёи хаёл ғӯта назан. Каме сабр кун.
Чӣ орзуҳо чун накҳати гули навшукуфта дар қалби духтар
ниҳон буданд. Шабҳо дар хобаш бӯи рангро ҳис мекунад. Дари кушодаи устохона... коғазҳои парешонро пеши назар
ҳувайдо мебинад. Бод мевазаду коғазҳояшро ҳар сӯ мепарронад, сӯи осмони нилгун мебарад, вай онҳоро доштанӣ мешавад, аммо дасташ дар ҳаво муаллақ мемонад.
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Парвин бедор мешаваду худро дар кати беморӣ мебинад.
Ҳис мекунад, ки офият ёфтааст. Сӯзиши зери сина, ки дардомез буд, оҳиста-оҳиста ба сӯзиши дигар бадал мешуд. Сӯзише,
ки дилро гарм мекунад тамоми олам ба чашм зебою пурҷило
менамояд.
Рӯзҳо мегузаштанд. Саломатии Парвин беҳ, ранги рӯяш
сурх, гӯё дар осмони дилаш офтоб баромада бошад, чашмонаш барқпош гардиданд. Вай ҳар замон бо хаёл табассуми
ширин мекард.
Рӯзе, ки ҷавобаш доданд, коғазҳояшро ҷамъ кард ва бори
аввал назди оинаи барқад рафта, бо ҳавас ба он нигарист.
«Ман дигар бемор нестам, – хандид ӯ ва ҳусни худро тамошо
карда, завқ бурд, – акнун парда аз рӯи расм бардорам ҳам, мешавад».
Парвин ҳамроҳи падараш ба хонаашон омад. Ҳамон
беқарории пешин дар ҳастияш эҳё шуда буд.
– Пазмон шудам... шабу рӯз дар пеши назарам – мактаб.
– Не, духтарам, ақаллан як сол дам мегирӣ, – хоҳиш кард
падар.
– Падарат рост мегӯянд, бояд кӯфти беморӣ барорӣ, ба кори хона ҳам даст нарасон, – афзуд модар.
– Майлаш, ба мактаб намеравам, лекин иҷозат диҳед, ки
рангу мӯқалам ҳамроҳам бошанд!
«Қалам сеҳр кардааст бачая, – аз дил гузаронд модар, –
меҳри ин ҳунар ба мағз-мағзи устухонаш ҷой гирифтагӣ».
Модар ҳис мекард, ки ин меҳр чун нур қалби Парвинро
равшан месохт, рӯҳашро навозиш мекард, барояш қимати офтоби ҷонбахши осмонро дошт. Дар ботини духтар қуввае
ниҳон буд, ки ӯро ором намегузошт, хуни гармро дар шарёнаш ба ҷӯш меовард.
Рӯзе Парвин сайркунон ба нигорхона даромад. Даромаду ба
димоғаш чун дар хоб бӯи рангҳои ҳархела зад, дилаш
хушҳолона тапид. Марде, дар кунҷи толор нишаста, аз манзара нусха мебардошт.
– Маро ба шогирдӣ қабул мекунед? – гуфт ба ӯ, аз суратҳои
рӯи девор чашм наканда.
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– Расм кашида метавонӣ?
– Ҳа... – посух дод ӯ ва даме хаёлкунон истод, – ягон даҳ
лавҳа дорам.
– Нағз-ку. Пагоҳ биёр, мебинем.
Вай расмҳоро овард.
– Бад не, дастат рост шудааст, шояд ба намоиш ҳам гузорем, – ваъда дод рассом.
Ҳар субҳ Парвин ба нигорхона меомад, бо умед меомад.
Рассоми шиносро медид, аммо ӯ, гӯё аз ваъдааш пушаймон
шуда бошад, худро бегона нишон медод.
Парвинро алам меомад. Хона мерафту лавҳро рост мекард.
Боз қалам ба даст мегирифт. Гоҳе ашк дар чашмонаш ҳалқа
мезад. Аз ҳама дурӣ меҷуст...
Шомгоҳе, аз модараш иҷозат пурсида, ба кӯча баромад.
Офтоб майли ғуруб дошту кӯчаҳои шаҳр чароғон буданд.
Роҳравон то лаби дарё омад. Дар хиёбони соҳил ҳамон рассомро дид.
– Салом, маро шинохтед?
– Ҳа.
– Ваъда дода будед, ки ...
– Пагоҳ биё, маслиҳат мекунем, ҳоло, маъзарат, шитоб дорам, – сухани духтарро бурид рассом.
Парвин ҳайрон, мисле, ки дар биёбони тафсон ташналаб
кӯзаи пури обро дар чангак ҳамоил мебинад, вале дасташ ба
он намерасад, бе илоҷ монд.
Субҳ дарвозаи ҳавлиро кӯфтанд.
– Муаллим, ҳо муаллим... – шунид ӯ. Ин овозро ним сол
пеш, вақти рӯи бистар бемадорона хобиданаш шунида буд.
Парвин дастони ранголудашро поккунон сӯи дарвоза давид. Он ҷо Шӯҳрат бо марди кулоҳпӯше меистод.
– Муаллим дар хона?
– Дароед, ҳозир ҷеғ мезанам.
Меҳмонон даромаданд. Падар шогирдашро ба оғӯш гирифт, бо марди қадбаланди кулоҳпӯш даст дода, вохӯрӣ кард.
– Ҷаноби Пол санъатдӯстанд, асарҳои рассомӣ ҷамъ мекунанд. Расмҳои духтаратонро диданӣ. Писанд ояд, бо пули нағз
мехаранд.
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Падар расмҳои дар осоишгоҳ кашидаи духтарашро аз устохона бароварда, пеши меҳмон гузошт.
– Ҳунарманд будааст духтаратон, – гуфтаҳои меҳмонро
тарҷума кард Шӯҳрат, – расмҳо зеби хонаи мо мешаванд.
Меҳмон лифофаеро ба Парвин дароз кард. Духтар ҳайрон
лифофаро ба даст гирифту андешамандона кушод ва, бори аввал маҳсули заҳматашро дида, беихтиёр табассум кард.
Аз назари мушоҳидакори падар ниҳон намонд, ки Шӯҳрат
бо меҳр сӯи Парвин менигарад.
ҶОНИ ХАРИДА
Сайёд оҳи чуқуре кашиду аз киса сигор бароварда оташ
дод. Баъд сар боло кард ва… нафас дар гулӯяш ях баст: каме
дуртар, аз рӯбарӯ Дилбар меомад; ҳамон Дилбаре, ки ҳамроҳ
мехонданд, баъди дарсҳо хумориаш мешуду пагоҳ, дар мактаб
боз ғамаш медод – дафтару китобҳояшро пинҳон мекард, кокулонашро мекашид ё номаълум ба такяи курсӣ мебаст...
Ба дилаш оташ афтод, ҳамон оташе, ки бо гузашти солҳо
рӯяшро пардаи хокистар пӯшида буду акнун ранг гирифта, аз
нав шуълавар мегашт.
Вай, бехудона чанд қадам монда, ба духтар наздик шуд.
– Салом, Дилбар.
– Салом.
– Чӣ хел? Ҳа, чӣ мепурсам ман, охир, ҳамон хел хушрӯ
мондаӣ-ку! – худро гум кардаву дарёфта, табассум кард Сайёд, – чун гул шукуфонӣ, Дилбар... Ёд дорӣ, бисёр азобат медодам…
– Ширин буд он айём, азобҳояш ҳам ширин буд… –
зоҳиран ба хаёл дода шуд Дилбар, вале дарҳол худро ба даст
гирифта, рост ба чашмони мусоҳибаш нигарист: – Баъзе гапҳо
шунидам… – вай, як лаҳза лаб фурӯ баст, гӯё боз ким-чӣ
гуфтанӣ буд, вале ба забон оварда натавонисту танҳо пичиррос зад: – Худатро эҳтиёт кун, Сайёд.
Духтар, бо он нигоҳи меҳрубонона ва суханони асроромез
Сайёдро банди хаёл намуд.
«Худамро эҳтиёт кунам? Аз кӣ? Барои чӣ?»
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– Хайр, Сайёд, каме шитоб дорам, дар беморхона навбатдорам, – имкони ба худ омадан надода, равон шуду баъди
чанд қадам мондан гашта ба ақиб, ба Сайёд, ки ҳамоно хаёлкунон меистод, нигоҳ кард:
– Ба Суман салом бигӯ.
Сайёд, ба аломати миннатдорӣ сар ҷунбонд ва боз ба андеша фурӯ рафт. «Баъзе гапҳо шунидам...» Чӣ гап шунида бошад? Аз асрори дилаш, ё дарди бедармоне, ки тамоми
вуҷудашро месӯзад? Сари Сайёд, аз як тараф, аз он гапи Дилбар ба дард омада бошад, аз тарафи дигар, ҳанӯз нашъа
ҳастиашро ба худ мекашид ва ӯ чӣ кор кардану куҷо рафтанашро намедонист.
Аз паси Дилбар даваду фарёд занад, ки «ман туро дӯст медорам!» ё, ба қафояш нигоҳ накарда, дав-давон раваду дари
хонаи Мухторро кӯбад?
Дар дили Сайёд ду иштиёқи ба ҳам зид ғалаён дошт: яке
иштиёқи рӯҳонӣ, дигаре – нафсонӣ. Чӣ кор кунад бо онҳо? Ё
аз баҳри ҳарду барояду назди хоҳараш равад?
Ӯ пасмондаи сигорро ба ҷӯи беоб ҳаво доду роҳи хонаро
пеш гирифт. Дилаш торафт беқарортар мешуд.
– Суман, – садо кард, ба ҳавлӣ ворид шуда.
– Ҳа.
Овози Суман аз танӯрхона омад.
– Суман, ту ба Дилбар чӣ гуфтӣ?
– Чӣ ҳам мегуфтам? Гуфтам, ки акаам ошиқи туст.
– Ман шӯхӣ намекунам, лаҷоми гапро дигар сӯ накаш.
– Чӣ, гумон кардӣ, ки шабгардиҳоятро гуфтам? Инро тамоми деҳа медонад! Очаам мегӯяд-ку, ин қадар одами бехона
барин кӯча ба кӯча нагард! – Суман аз саволи акааш якбора
чун ҳезуми тар дуд кард.
«Оташи ин тирмизакро хомӯш кардан мушкил!» – Сайёд
худро саросема даруни хона гирифт. Аз берун садои чарсчарскунон сӯхтани ҳезум шунида мешуд.
Сайёд болои кӯрпача дароз кашид. Ҷисми коҳидааш меларзиду тамоми вуҷудаш месӯхт…
Лаҳзае ғанабаш бурд, лекин ҳамоно ҷаста аз ҷо хест. Симои
Дилбар аз пеши чашмонаш дур намешуд. Дар чашмонаш оташаке дурахшид. Кош бол медошту парвозкунон назди ӯ ме28
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рафт. Иқрор мешуд, ки танҳоӣ кашиду худро бохт, хато кард.
Акнун умед дорад. Оё Дилбар ҳанӯз ба ӯ муҳаббате дорад ё
дар омади гап тасаллӣ дод? Сайёд инро аниқ намедонист.
Дилбар ҳам нафаҳмид, ки бо як сухани дилрас оташи афсурдаи дили ҷавонро аз нав фурӯзон кард.
Оқибат вохӯрд ӯ бо ишқи аввалинаш, ки дари орзӯҳои ширин ва умеди зиндагиро ба рӯяш кушод. Ҳис кард, ки қалбаш
ташнаи навозишу меҳрубонист. Соате пеш намедонист, ки аз
зиндагӣ чӣ мехоҳад ва бояд ба кадом роҳ биравад. Лекин акнун… Он дидорбинии кӯтоҳ тамоми ҳаёташро мисли заминларзаи шадиде тагурӯ кард – ӯ ҳамзамон дар миёни оташи
нафрат ва нафаси гарми саодат қарор дошт ва намедонист кадоме аз кадоме мерабоядаш..
Чунон ки кирми лойхӯрак хокро мешикофад, дарди ҷонкоҳ
тани ӯро пора мекард. Нашъа нест, пул надорад... Ӯ мушт ба
даҳон бурд ва ангушт газид. «Агар Дилбарро намедидам, чӣ
мешуд?»
Нафас дар гулӯяш печид. Ӯ бехуд мешуд, мехост аз дарди
ҷонкоҳ фарёд занад. Дар хаёлаш садои бесадои модар ба
гӯшаш мерасид, сурати Дилбар аёну ноаён мешуд. Ӯ тамоми
қувваашро ҷамъ кард ва фарёд зад:
– Оча... Дилбар... месӯзам… об...
Саҳаргоҳ чашм кушоду худро рӯи ҷойхоби сафед, дар хонаи деворҳояш сафед дид. Ба димоғаш бӯи дору расид. Хост
паҳлӯ гардад, аммо мадор надошт. Гӯё ба дасташ санги вазнине ҳамоил бошад, ки ҷунбида наметавонист. «Чӣ шуда бошад?» – рӯй гардонида, найчаеро дид. Дилаш таҳ рафт.
Чак-чак-чак. Ӯ чашмонашро пӯшид. Тапиши дилаш мураттаб, нафасгириаш торафт осудатар мешуд, аммо ким-куҷои
дилаш ғаш буд.
Дар беовоз кушода шуд ва Дилбару Суман ба палата даромаданд.
– Офарин, Сайёд, хайрият, ба худ омадӣ, – гуфт Дилбар.
– Акаҷон, ба духтурҳо раҳмат гӯй. Акнун апаи Дилбар низ
ҳамин ҷо, ҳамааш хуб мешавад. Ҳамин замон очаам хурок мепазаду меояд, ту худатро ба даст гир... худатро эҳтиёт кун…
Чашмони Сайёд аз меҳрубониҳои хоҳараш лиққи об шуданд.
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– Табобат мекунем, аммо зарур аст, ки худи Сайёд хоҳишу
кӯшиш дошта бошад, иродаи мустаҳкамашро нишон диҳад, –
суханони Дилбар нимхоҳишу нимфармон баромаданд..
– Хайр, мо меравем, – Суман айёрона даст ҷунбонд, – бегоҳ
боз меоем.
Сайёд то дер аз дари пӯшида чашм канда натавонист. Суханони гарму нарми Дилбар, меҳрубониҳои хоҳар ба
риққаташ оварданд. «Агар сиҳат мешудам, дигар намегузоштам, ки қатрае ашк рухсори модарамро нам кунад», – оҳ кашид
ӯ. Фикру хаёлҳояш, ки дар кӯчаҳои сарбаста банд буданд, акнун раҳо меёфтанд ва қалбаш ба ёди рӯзҳои нек ширин-ширин
метапид.
Баҳор бо нақшу нигори худ ба деҳа ҳусн бахшида буд. Овози гову гӯсола, садои мошину трактор, шилдироси ҷӯйбор,
ғавғои бачаҳо ба ҳам омехта, мусиқии аҷиберо ба ёд меоварданд. Кӯчаи деҳа – пури бача. Аз омадани меҳмонон ё одамони ношинос дар деҳа, пеш аз ҳама, онҳо бохабар мешуданд.
Мошини боркаш бари роҳ қарор гирифт. Бачаҳо, мисле, ки
замбӯрҳои асал ба гул мечаспанд, гирди онро печониданд.
– Хола, Сайёд-акам меояд.
– Писари шумо-а, Сайёд-ака?
Модар ба пешвози писараш тохт, гӯё ӯ аз беморхона не, аз
аскарӣ омада бошад, аз пешониаш гарм-гарм бӯсид, китфонашро молид.
Шомгоҳ хешовандону ҳамсояҳои наздик ба хонаи холаи
Омина омаданд. Яке Сайёдро насиҳат мекард, дигаре лаб фурӯ
баста, хомӯш менишаст.
– Гапи бисёр намегӯям. Медонӣ, падарат омӯзгор буд, нони
ҳалол, ки мехӯрд, обрӯ дошт. Чаро ту беобрӯ шавӣ? Ақлатро
ба ҷояш мон, пайи ягон корро гир.
Қариби хуфтан меҳмонон рафтанд. Сайёд хоб надошт. Не,
вай намехобад. Охир, дар вуҷудаш қувваеро эҳсос мекунад, ки
дили ӯро ба ҳаёт гарм месозад. Инро ӯ лаҳза ба лаҳза бештару
бештар ҳис мекунад.
Моҳе аз байн гузашт. Дарёи зиндагӣ бо маҷрои худ равон
буд. Деҳа бо ташвишу тараддудҳои худ зиндаю бедор менамуд.
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Рӯзе Сайёд бо либоси озодаю шинам рӯи ҳавлӣ баромад.
– Ҳа, ака, назди Дилбар меравӣ? – кунҷковона пурсид Суман.
– Не, ба хонаи онҳо тую очаам меравед, – хандида гуфт
Сайёд.
Ин суханро холаи Омина, ки дар пешайвон нишаста буд,
шунид.
– Рост гуфтӣ? Худоро шукр, ақлакат даромадааст, ба тағоят
рафта гӯям, шодиёна диҳад, – дар чеҳраи рангпаридаи модар
гули ханда шукуфт.
Сайёд хоҳарашро сӯе кашида, ба гӯшаш гуфт:
– Дарвозаро даррав маҳкам накун, ман ба хонаи Мухтор
меравам, пуламро бояд гирам.
– Э, пул аз сараш монад, садқаи сар гӯ, – ӯро аз роҳ
гардониданӣ шуд Суман.
– Не, хоҳарам, агар кам мебуд, мебахшидам. Лекин кироӣ
аст, пулест, ки модар нахӯрдаву напӯшида, бо нияти тӯй
ғундоштааст...
Суман аз ҳайрат шах шуд. Сайёд ба рӯи хоҳар як назар партофту башаст аз хона баромад.
Ҳавлии Мухтор дар поёни деҳа буд. Вай омаду ҳалқа ба дар
зад.
Шарфаи пой ба гӯшаш расид. Дар боз шуд. Мухтор рӯй
турш кард.
– Биё, биё, Сайёд, нигаронат будам.
Агарчи суханаш духӯра буд, ба гӯши Сайёд бисёр сард расид.
– Барои кайф омадӣ?
– Не, барои қарзи гирифтаат.
– Э, ҳа… Қарз... Дуруст мегӯӣ, ман қарздор... Лекин пул
дар хонаи ошноям. Рафтем, аз ӯ гирифта медиҳам, сонӣ чор
тарафат қибла.
Онҳо ба роҳ баромаданд. Шаб чодари сиёҳашро болои дору
дарахт мекушод. Оқибат назди ҳавлии боҳашамате истода,
дарро кӯфтанд. Соҳиби ҳавлӣ – марди босалобати ҷомапӯш
дарро кушод.
– Рӯзи таваллуд муборак, шеф, – ӯро оғӯшкунон пичиррос
зад Мухтор.
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Сайёд ҳайрон монд. «Рӯзи таваллуд, чӣ хел рӯзи таваллуд?»
Мард ҳардуро ба хона таклиф кард. Сайёд рӯи курпача
амонат нишасту саволомез ба Мухтор нигарист. Вай бошад,
чун дар хонаи падараш, баҳузур чорзону нишаста, нофорам ба
Сайёд чашмакӣ мезад.
Соҳиби хона шишаи май ва се қадаҳ овард. Ҳарсе
нӯшиданд. Мухтор нӯшбод гуфт.
Сайёд, агарчӣ сараш чарх мезад, худро ҳушёр медошт.
– Ман меравам, модарам нигарон, – аз ҷо хест ӯ.
– Шин, камтар кайф кунем, ман ҳозир...
Мухтор ҳамроҳи соҳиби хона баромада рафт.
– Ана, ин тӯҳфаи шеф, бепул, – бо лаби пурханда ба хона
даромад Мухтор.
Сайёд бо нафрат ба сӯзандору нигарист.
– Куҷо рафтанд шеф, хайр, худам як хабар гирам, – Мухтор
ҷои нишаст наёфта, берун баромад.
Сайёд хост сӯзандоруро ба даст гирад, вале ҳамоно
симоҳои модару хоҳараш ва Дилбар пеши назараш омаданду
аз нияташ баргардонданд. Мисли шаби аввала нафас дар
гулӯяш печид. Сару рӯяшро арақи сард пахш кард. Бошитоб аз
ҷой хесту берун баромад. Аз ҳавои тоза нафас кашид. Осмон
соф буд, ситораҳо медурахшиданд, шилдирроси об ба гӯш мерасид. Аз ғаму ғусса ва хаёлҳои печдарпеч гарде боқӣ намонд
дар вуҷудаш. Садои гуфтугӯ ба гӯшаш расид ва ӯ, чашм аз осмон канда, он сӯ нигарист.
Мухтор ба соҳиби хона чизе мегуфт. «Пул мегӯӣ? – норозиёна дод мезад соҳибхона, – аз ман кӣ пул гирифтааст, ки ту
гирӣ?!. Ба хубӣ аз назарам гум шав, ки…»
Ӯ дигар гӯш надод. Тозон аз дарвоза баромаду сӯи хонаашон давид.
... Субҳ овози ҷорчии деҳа баланд шуд:
– Мардум, бароед ба ҷанозаи муъмин. Баро-о-о-ед!
Холаи Омина хавотиромез аз хона берун шуд.Сайёд дар
лаби кат пояшро овезон карда менишаст.
– Кӣ мурдааст?
– Намедонам, оча.
Ин дам боз овози ҷорчӣ ба гӯш расид:
– Мухтор бандагӣ ба ҷо овардааст, мардум, ба ҷаноза бароед.
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Модар ноаён лаб газид.
Шаб кайҳо домони худро ғундошта буд. Рӯи офтоб кушода
мешуд, гиреҳи қалби Сайёд ҳам.
ШИКАСТИ ШАФАҚ
Олияхола аз шавқуни бачаҳо бедор шуд. Вай, дар ҷойхоб
паҳлӯ гашта, ба садоҳо гӯш дод. Хавотиромез сар бардошт,
пойҳои дардмандашро рӯи қолин гузошта, базӯр аз ҷой хест.
Долонро гузашта, ба пешайвон баромад. Пардаи сафедтоби
тирезаро бардошту поён нигоҳ кард. Дид, ки бачаҳо дарахти
олучаро иҳота кардаанду чанд нафарашон ба тани он часпида,
бо тамоми қувва такон медиҳанд, гӯё тӯбашон байни шохаҳо
дармонда бошад. Ҳамсоязанҳо бо ҳавас ба шохаҳои каме хамидаи дарахти олуча нигоҳ мекарданд.
– Боз поймол мекунанд, раҳмашон намеояд ин мардума...
Садои Олияхола ба гӯши Саломат расид, ки як сар бардошта, боло нигарист.
Олияхола ба саҳни ҳавлии на он қадар калон, майдончаи
хокаш поймолшуда назар афканд. Ҷо-ҷо буттаҳои сабзгун
рӯида, ба ҳусни ҳавлӣ ҳусн зам мекард. Канори ҷӯй дарахти
олуча қад кашида буду аз вазиши бод баргу шохаҳояш сабук-сабук алвонҷ мехӯрд. Он тарафи майдон хонаҳои баландошёна қомат афрохта буданд ва хурду калон рафтуо
доштанд. Тоқа-тоқа мошин ҳам ба назар мерасид. Каме дуртар, дар канори селроҳа, ки чор фасли сол серӣ об надошт,
дарахти миёнсоли тут шоху баргҳояшро паҳн карда, гармселро фурӯ мебурду соя меафканд. Дар сояи дарахти тут
занҳои ҳавлӣ аз ташвишҳои рӯзгор фориғ менишастанду
истироҳат мекарданд. Гоҳ-гоҳ Саломат, ки дар ошёнаи поён
ҳамроҳи писари дувоздаҳсолааш зиндагӣ мекард, хонаашро
рӯбад, хокрӯбаашро бо қуттии картонӣ оварда, каме дуртар
аз бехи дарахтон холӣ мекард, ҳиммат кунад, як-ду сатил об
ҳам мерехт.
– Ҳой, ин қадар боло набаро, боз шохи олуча нашиканад!
Сабур – писари Саломат гӯё садои модарашро нашунида
бошад, чобукона болотар баромад. Аз шохаҳои пури ҳосил
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олуча чида, ба даҳон мепартофт. Чунин менамуд, ки чашмони
ҳарисаш серӣ надоранд, гӯё ба мева қаҳтӣ омада бошад.
Ҳаёҳӯи занҳо иштиҳои Сабуру ҷӯраҳояшро дучанд мекард.
– Оҳиста, боз поят налағжад.
– Ҳа, ҳа, камтари дигар даст дароз кун, шохи пури олучаро
медорӣ.
– Не, не, фаро, барои пагоҳ ҳам монад, охир.
Сабур ба шохи серҳосили олуча, ки ба тарафи пешайвони
Олияхола хам мехӯрд, даст дароз кард, вале дасташ нарасид ва
қариб ба замин сарозер рафта буд. Ӯ чолокона шохаи
ғафстари дарахтро дошта, пой ба замин гузошт, аниқтараш
ҳаллос заду пояшро лат дод. Вай лангон-лангон қадам зада,
зери сояи дарахти тут нишаст. Ранги рӯяш парида буд.
– Аздусар ин хола намемонад, ки бачаҳо серӣ олуча хӯранд,
кӯдакоя ҳавасашон меравад, – Саломат ғур-ғуркунон назди
писараш омад, – ё ниҳоли олучаро худаш шинондагӣ?
– Ҳа, ҳа худаш, балки шавҳараш шинондагӣ, вагарна ҳар
замон ғами онро намехӯрд!
Ҳамсоязанҳо ба ҳам нигоҳ карда, лабханд заданд.
– Бозор пури мева, наход рӯзатон ба ҳамин дарахт монда
бошад? – Олияхола норозиёна ғур-ғур карду ба хона даромад.
Пардаи сафеди пешайвон мисли шохаи пургули олуча аз бод
алвонҷ мехӯрд.
Сабур лангон-лангон аз ҷой хесту ба дарахт наздик шуд.
Санг аз замин бардошта, бо ҷаҳл ба шохи дарахт ғурронд.
Санг ба шохи серҳосили олуча не, ба тунукаи пешайвони
Олияхола бархӯрд.
– Хайр, ниҳолашро шинонда бошед, шинондед-дия... – Саломат ғазабашро фурӯ бурда наметавонист.
Олияхола дар маҳалла одами нав не, солҳост, ки дар ҳамин
ҳавлӣ умр ба сар мебарад. Писараш ба Оренбург рафту дигар
наомад, муқими ҳамон шаҳр шуд. Барои модар пул мефиристод. Аммо аз меҳрубонии писар шод намешуд ӯ. Магар пул
аз дидори модар болотар аст? Духтараш Лола ҳафтае як бор аз
аҳволаш хабар мегирад. Аз вай ҷои гила нест, шавҳар дорад,
фарзанд дорад, аз ташвиши рӯзгор халос нест.
Олияхола дарду алами дилашро ба касе намегуфт. Бо
хотираҳои гузаштаи на он қадар дур зиндагӣ мекард, ба қавле,
аробаи гарони зиндагиро, бо азоб бошад ҳам, худ пеш мебурд.
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...Вақте бинокорон хонаи бисёрошёнаашонро сохтанд,
ҳанӯз келинчак буд ӯ. Бо шавҳараш кӯчида омаду аввалин коре, ки кард, шинонидани ниҳоли олуча буд. Ба ниҳол об медод, бехашро нарм мекард. Акнун наметавонад, баъди аз дунё
гузаштани Саид-амак бечора кампир танҳо монд, бар замми
ин пойҳояш азобаш медиҳанд.
Саломат – ин ҷавонзани сабзинаи қоқинарӯ вақташро бештар дар сояи дарахти тут мегузаронд. Чун моку равуо дошт.
Бекор, ҳарчӣ шавҳараш ба хона орад, мехӯрду рӯзи дароз дар
берун гап мефурӯхт, бо чанд ҳамсоязан коҳҳои куҳнаро бод
медод. Табиатан фориғболу ноорому норизост аз зиндагӣ.
Бе ин ҳам синаашро кирми бухлу ҳасад пайваста мешикофт
ва ин лаҳза, лангидани писарашро дида, аламаш боло гирифт.
Хона медаромаду кӯча мебаромад. Ин дафъа аз хона баромаду
чанд қадам монда, ба таги тирезаи Олияхола расид, сар боло
карду нигоҳаш ба дарахти олуча афтод ва шитобон ба хонааш
даромада, лаҳзае пас аррача дар даст берун омад.
– Биё, Саломат, аз аспи ҷаҳл фуро, бозор пури олуча... –
қисме хавотиромезу қисме ҳангомахоҳона иҳотааш карданд
занҳо. – Худоро шукр гӯй, ки писарат аз дарахт наафтид. Пояш лат хӯрда бошад, сиҳат мешавад.
– То ин дарахта решакан накунам, дилам қарор намегирад!
Ҳавлӣ аз они ҳама, дарахт ҳам аз они ҳама! – Паст намеомад
вай. – Дарахт, ки аз они ҳама бошад, меваашро ҳам бояд ҳама
хӯрад!
– Кампир сухани беҷо нагуфтааст, олуча пазад, баъд хӯред
гуфт, – бо зарда гап зад Нафисахола.
– Ба писарам ягон ҳодиса мешуд, чӣ?
– Э, биё, воҳима накун, – хандиданд ҳамсоязанҳо ва даст
афшонда, аз пайи кори худ рафтанӣ буданд, вале аз ҷаҳли
ҳамсоя лол монданд.
Саломат якравона арра ба тани дарахт бурд. Зери
дандонҳои арра дарахти олуча гӯё нолиш мекард. Вале Саломат намешуниду намедид, балки танаи дарахтро бо қаҳр такон
ҳам медод. Баъди лаҳзае дарахт хам хурд ва оҳиста болои хок
афтод. Занҳо норозиёна лаб газиданд.
Баъзе бачаҳо ба Саломат кӯмак карда, олучаро чиданд, тану
шохаҳои дарахтро бо табарча майда карданд.
35
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Қариби офтобшин Олияхола ба пешайвон баромада, на
шохи пури ҳосили ҷониби айвонаш дарози дарахти олучаро
диду на худи онро. Кампир аз ҳайрат гиребон қапид.
Дар саҳни ҳавлӣ касе наменамуд. Занҳо рафтаанд. Бачаҳо
дуртар аз хона, дар баландӣ бо бозии худ овора.
«Ин кори кӣ бошад?...Ин кори кӣ бошад?...» – зери лаб мегуфт ва ҳеҷ ором шуда наметавонист. «Ҳар сол баҳорон олуча
аҷаб зебо гул мекард, сабзу назаррабо мешуд, ин баҳор қомати
дилҷӯяшро шикастанд», – аз дил гузаронд Олияхола ва хаёлманду афсӯсхӯрон ба хона даромад. Олучаи пухтаву аз ҳосил
сархам не, шафақи шикастаи канори осмон дар дуриҳои дур
лоларанг менамуд.
ШИНОСИ НОШИНОС
Ғарқа дар хаёлҳои худ ҳастам. Дар тасаввурам парии обӣ
оғӯш кушодаасту мехоҳад маро гарм дар канор бигирад, вале
наметавонам ба истиқболи оғӯши кушода биравам. Охир, намедонам, ки ба ин ҳақ дорам ё на? Оё касе маро аз ишқварзӣ
манъ мекунад? Мегӯяд, ки ту кайҳо аз ин сарҳад гузаштаӣ?
Ман аз сарҳад мегузарам, аммо на аз сарҳади ишқу ошиқӣ
убур мекунам, балки ба ҳамон сарҳаде мерасам, ки он ҷо ба
ниҳонхонаи дилам оташак афтод.
«Ман ба фармони дилам, кай дил ба фармони ман аст?»
Қалам ба даст мегираму менависам.
«Салом хонуми фариштахисол, ки маро намешиносӣ, аммо
ман ними умр бо ту ҳастам, ҳар субҳ бо ёди ту сар аз болини
роҳат мебардорам, вале ку ҳамон роҳат?
Ман дигар қарори худ гум кардаам ва ҳар саҳар ба офтоб
менигараму мегӯям: «Салом, офтоби дили ман, салом! Салом,
маънои зиндагӣ ва баҳонаи зинда будани ман!»
Ман менависам, то ту бихонӣ. Қалам дар дастам ҷилва дорад ва ҷилвагоҳи он рӯи коғази сафедест, ки бо ёди ту рангинаш мекунам.
Вақте ин номаро аз дасти духтарак мегирӣ, ман хатти
сарҳадро убур карда, ҷониби сарзамине рафтаам, ки орзуҳои
хуфтаи дили озурдаам он ҷо бедор гаштаанд.
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Оё боди сабо метавонад садои дили хастаи маро ба гӯши ту
бирасонад ва хотири чун парниён нозукатро парешон бисозад?
Лаҳзаҳои хуш дар зиндагӣ бешуморанд, вале соатеро, ки бо
ту рӯ ба рӯ шудам, оё метавон фаромӯш кард? Он лаҳза чун
нур вуҷуди маро гармӣ бахшидӣ.
Бори нахуст, ки туро дидам, хеле ҷавон будӣ, ногоҳ омадиву риштаи хаёлотамро кандӣ.
– Бубахшед, духтур Ислом Ғайрат имрӯз ба кор меоянд?
Чашмони чун олуи сиёҳ ва ба сони ахтари дурахшон
пурҷозиба саволомез ба ман менигаристанд.
– Не, намеояд.
Дарро, чӣ тавре, ки беҷуръатона кушода будӣ, ҳамон хел
оҳиста пӯшидӣ. Гумонам, дар як лаҳза моҳи мунир паси абр
рафт.
Он лаҳза ба чӣ ҳол афтодам, тасаввур наметавон кард.
Беихтиёр бархостаму назди тиреза омадам. Барги дарахтонро бод сабук навозиш мекард ва ман дар рӯи роҳ, аз байни
онҳо бетоқатона симои туро меҷустам.
«Худоё, ба ман чӣ шуд? Чаро мисли кӯдаке, ки чӣ гуна
доштани қаламро намедонад, моту ҳайрон мондаам? Эҳсос
кардаам гарму сарди зиндагиро, ба қавле дасту поям банди
рӯзгор, пас чаро аз як нигоҳ худро бохтам?»
Худро дар дил сарзаниш кардам, аммо чеҳраи дилрабои ту
аз пеши чашмам дур намешуд. Ману хаёл бо ҳам омехтем, гӯё
моҳии ба соҳил партофтаи тӯфон бошам, лабонам ноаён ба
ҳам мечаспиданд ва мехостам фарёд занам. Нидои ман бесадо
буд ва дарди ман бедаво... Худро гоҳе дар чоҳи чуқури беоб
медидам, ки наметавонам ҳалқи хушкидаамро тар бикунам ё
дар биёбони сӯхтае, ки ҳеҷ имкон надорам ба суроғи об биравам.
…Моҳи май буд. Маро ба мактаб даъват карданд. «Албатта, биёед, меҳмон шаведу асрори дили бачагон шунавед. Шояд
нафаре мисли шумо духтур шавад» – гуфт қосиде, ки аз номи
сарвари мактаб омада буд. «Не» гуфта натавонистам.
Толори васеъ, барҳаво. Писарону духтарон аз ҷой хестанду
салом гуфтанд. Овозе шунидам хушоҳанг ва нигоҳам ба
чеҳраи шинос афтод. Оё ҳамон духтаре нест, ки дарро кушоду
суол кард? Садо дар гулӯям ях баст, чашм аз ту намекандам.
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Намедонам, сӯҳбат тӯл кашид ё зуд анҷом ёфт. Ба саволҳои
писарони бебоку духтарони шармгин ҷавоб медодаму нигоҳам
беихтиёр дар рӯи ту мелағжид, дилам дунболагири орзуҳои
ширин буд. Ту, бехабар аз дилбастагии ман, аз ман дур ва ин
қадар наздик менишастӣ...
Он рӯз, бар хилофи фармони дил, аз ишқи ногаҳонии худ
ба духтари ҷавон шарм кардам. Нигоҳамро аз ту гурезондам
ва ба худ қарор додам, ки ороми дили ту, нигоҳи дилбаронаи
чашмони зебоятро ҳеҷ халалдор намесозам...
Шунидам, ки донишҷӯ шудаӣ. Кош медонистӣ, ки аз ин хабар чӣ хурсандие диламро фаро гирифт! Инсон аҷаб махлуқи
пурсабрест, ки ба як бурда нон, як пиёла об қаноат мекунад, ё
аз тақдир ҷойи гурез нест гӯён ба дил тасаллӣ мебахшад. Ман
ҳам чун кӯдак аз будани ту, агарчи ситораи дастнорас ҳастӣ,
нишот доштам.
Лаҳзаи танҳоӣ гумону шубҳа чун торҳои анкабут
вуҷудамро мепечониданд. Рӯзҳо дар баҳри солу моҳҳо шино
мекарданду пайваста нав мешуданд, аммо ту ҳамоне будӣ, ки
ҳатто буданамро эҳсос намекардӣ. Оё ман худро аз ту дур гирифта хуб кардам? Оё рӯзе худро ба беҷуръатӣ ё тарсуӣ
маҳкум намесозам? Он солҳо ба саволҳои худ ҷавоб ёфтан бароям амри маҳол буд. Вале акнун аниқ медонам: ман танҳо ба
хотири осудагии ту беҷуръатӣ кардам.
Мардҳо зоҳиран ҳавобаланду мағрур менамоянд, вале ботинан аз занон ба муҳаббат эҳтиёҷмандтаранд. Бовар бикун.
Новобаста аз синну сол ва мавқеашон дар ҷомеа ба
меҳрубониву дӯстдорӣ ниёз доранд.
Зиндагӣ ба маҷрои худ равон аст. Ман чун шиновари
ноӯҳдабаро ихтиёри хешро ба амвоҷ додаам. Агар муқобили
мавҷ шино мекардам? Оё саломат ба соҳили мурод мерасидам?
Ман ба муҳаббати худ он соат бовар кардам, ки ту мисли
кабӯтар лонаатро тарк карда, ба дуриҳо рафтӣ ва риштаи
тақдиратро бо дигаре пайвастӣ. Он ришта заррин буд ё не, худат медонӣ.
Солҳост, ки туро дар хобу бедорӣ меҷӯям, вале намеёбам.
Ту чун фаришта пеши чашм падид омада, зуд ғайб задиву симои дилҷӯят дар оинаи дил монд.
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Охирин лаҳзаи дидор бо ту мисли як нафас, як мижа задан
гузашт. Аз толори конфронс зани зебое ба ман нигоҳ мекард.
Он зан ту будӣ, гӯё дар мактаб ҳастию дар синфхонаи калону
барҳаво сӯҳбат дорем.
Чашмонат ҳамоно фаттону махмур, вале, аз чӣ бошад, ки
маҳзун буданд. Чашмони зан аз чӣ маҳзунанд? Шояд аз
танҳоӣ? Ё... Не, дигар ҳарфе дар ҷавоби ин суол намегӯям.
Маро бубахш, ки наздат нарафтам, балки гурехтам. Аз ту ё
аз ишқи пинҳони худ? Намедонам. Бароят нома навиштам,
аммо имзо намегузорам. Бигузор ношинос бимонам. Ношиносе, ки дер боз, шояд тамоми умр, туро мешиносад.»
ХОБ
Зимистони саропо сафедпӯш, дар накӯфта, вориди шаҳр
шуд. Барф, ки ногаҳон оғоз ёфта буд, акнун беист мебориду
зарраҳояш чархзанон болои замини нам мехобиданд.
Он сӯи шиша дар назари мӯйсафед зиндагӣ бо ҷӯшу хурӯш,
мисли мавҷҳои дарё ноорому беқарор метофт. Одамон, саргарми кору бори рӯзгор ва банди андешаҳои худ, ба чор сӯ равуо доштанд. Мӯйсафед,ором нишаста, кӯчаро назора мекард.
Дар рӯи замини барфпӯш изе ба назар намерасид, роҳи сапсафед гӯё ояндагонро интизор буд. Хомӯширо танҳо садои
соати девор халалдор месохту бас.
Баъди вафоти ҳамсар Рафиқ-амак миёни чор девор тани
танҳо монд ва зиндагӣ ба назараш тираву нафасгир намуд. Не,
писару духтараш ҳамроҳи набераҳо ҳар ҳафта хабараш мегиранд, меҳрубонанду ҳангоми омаданашон манзили мӯйсафед
аз садои хандаву бозӣ, шӯхию шавқуни майдачаҳо пур мешавад. Он лаҳзаҳо Рафиқ-амак худро бардаму бақувват ҳис мекунад, то андозае ғамашро азёд мебарад. Аммо чун онҳо мераванд, боз вай мемонаду чор девори хона ва торикиву хомӯшӣ
гӯё батадриҷ дилашро мехӯрад…
Вазъияти байни Рафиқ-амаку писараш баамаломада ӯро
ноаён фишор медод, хотирашро, чӣ хеле ки боди тирамоҳӣ
хазонрезаҳоро тит мекунад, парешон месохт. Касе дар ин бора
лаб накушояд ҳам, мӯйсафед худро гунаҳкор эҳсос менамуд.
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Ин ҳиссиёти ногувор, баъд аз он ки писари ягонааш ҳамроҳи
зани ҷавонаш ба хонаи нав кӯч баст, дар вуҷудаш лона гузошт.
«Агар не, хонаи сеҳуҷрагии озодаро дар маркази шаҳр
монда, аз он соҳил хона мехарид? Дар ҳақиқат, фарзанд –
душмани ширин…» аз дил мегузаронд мӯйсафед ва дар чашмони чӯкидааш ашк чарх мезад.
Шаҳбоз – писари Рафиқ-амак аз наврасӣ эркаву якрав ба
воя расид. Падару модар ҳар талабашро иҷро мекарданд.
Донишгоҳро хатм кард, соҳибкасб шуд, ба чакаҳояш сафедӣ
дамид, лекин хулқу атвораш мисли пешин. Рафиқ-амак ба
кирдору рафтори писараш кордор не, вале аз хонаю дари тайёр, ба қавле, фирор кардану дар пиронсолӣ ӯро яккаву танҳо
монданашро таҳаммул карда натавонист ва аз ин бархурдҳои
аёну ноаён муносибати падару писар торафт сард ва ба назари
мӯйсафед девори бегонагӣ баландтар мешуд.
Занги дар занҷири фикри Рафиқ-амакро гусаст. Вай, боазоб
аз ҷой бархоста, дарро кушод.
– Ассалому алейкум, амак, – дар паси дар табассумкунон
ҳамсояашон Сабур меистод.
– Ваалейкум салом, Сабурҷон, биё, даро.
– Не, амак, писаратон занг зада, хоҳиш карданд, ки шуморо
бозор барам…
Мӯйсафед лаҳзае чӣ гуфтанашро надонист.
– …барои харид… – ҳайронии Рафиқ-амакро
мушоҳидакунон илова намуд Сабур.
– Ҳа, ҳа… Имрӯз якшанбе-ку… – зери лаб гуфт мӯйсафед,
– ҳозир мебароям.
«Эҳ, Худо… Бо умеду орзӯ фарзанд калон мекунӣ,
нахӯрдаву напӯшида ӯро мехӯрониву мепӯшонӣ, шабҳои дароз бедорхобӣ мекашӣ… ва, ана, оқибат…» – барқсон аз дил
гузаронд мӯйсафед ва палтову пойафзолашро пӯшида, дарро
қулф карду боазоб аз зинаҳо поён фуромада, ба мошин нишаст.
Мошин аз саҳни ҳавлӣ оҳиста ба роҳи калон баромад. Сабур – ҷавонмарди малламӯи чаққон, дар ҳар мавзӯъ
сӯҳбаткунон, каме ҳам бошад, табъи мӯйсафедро равшан менамуд.
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Бозор чун ҳамеша серодам ва харидуфурӯш дар авҷ буд.
Рафиқ-амак, байни растаҳо хеле чарх зада, он қадар харид
кард, ки гӯё пагоҳ қаҳтӣ мешуда бошад.
Сабур, инро аз дил гузаронд, вале чизе нагуфт ва хомӯшона
борхалтаҳоро бурда ба бағоҷ гузошт ва ба мошин нишасту калидро тоб дод.
– Бинед, амак, аллакай роҳ лағжонак… Як ҳаракати нодурусту… – Сабур маънидор ишора кард.
– Ҳа, «эҳтиёт – нисфи ҳаёт», кош ҳама ронандаҳо мисли ту
фикр мекарданд. Хурду калон – саросема, ба куҷо, Худо медонад…
– Зиқ нашавед, амак, ҳар кас эҳтиёт кунад, ба фоидаи худаш.
– Дуруст мегӯӣ – ана, ман эҳтиёт накардам, бин, ба куҷо
расидам: мошин рондан он сӯ истад, роҳгардӣ бароям душвор
аст…
– Ҳар чиз, ки дар насиб бошад, кас медидааст, амак. Ҳоло
ҳам шукр, ки аз беморхона саломат баромадед, фарзандон – аз
пайатон…
– Шукр, албатта, шукр, Сабурҷон… – Рафиқ-амак хост
дарди дил кунад, ки ҳамсарашро аз беэҳтиётӣ қурбон кард,
дар пирӣ танҳо монд, фарзандон… вале лаб газиду хомӯширо
ихтиёр намуд.
Сабур, мошинро дар назди даромадгоҳ монда, то боазобу
нафасгардон ба ошёнаи чорум баромадани мӯйсафед тозон
борхалтаҳоро бурда ба дами дар гузошт ва баъди расида омадану дарро кушодани ӯ ҳамаро ба ошхона дароварда, гуфт:
– Хайр, амак, ман рафтам.
– Исто, Сабурҷон… – мӯйсафед саросема даст ба киса бурд.
– Э не, амак, бо писаратон маслиҳат шудагӣ, шумо ташвиш
накашед, – Сабур табассумкунон дарро пӯшид.
Мӯйсафед, ба ошхона даромада, пиёлаи чойи сардро нӯшид
ва, ба курсӣ нишаста, оҳи чуқур кашид. Паси тиреза бошиддат
барф меборид. Мӯсичаҳо, болои тунукаи оҳанини аз таъсири
барфу борон зангхӯрда ҷафсу ноҷунбон нишаста, аз сардӣ
паноҳ меҷустанд. Ин манзара айёми ҷавонӣ, хонаи гарму
нарм, зану фарзандони қарину меҳрубонро ба хотираш овард
ва дилаш фушурда шуд. Оре, чунин аст табиати инсон – дар
ҷавонӣ гумон мекунад, ки он зебоиву саломатиаш абадист.
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Танҳо ҳангоме ботил мешавад ин хаёли хуш, ки ожангҳо ноаён ба чеҳрааш панҷа мезананду сад дарду ранҷи набуда ба
ҷисмаш мечаспад ва оҳиста-оҳиста қуввату мадори дасту дилаш намемонад.
Рафиқ-амак, баъди марги фоҷиавии ҳамсараш, худро рӯз то
рӯз танҳову дардмандтар ҳис мекард. Баъзан чунин менамудаш, ки нисфи тану ҷони худро аз даст додааст. Рӯзҳои аввал
ҷои нишаст намеёфт, баъд ба тақдир тан дод. Вале рӯзе набуд,
ки он шаби наҳсу сиёҳро ба хотир наорад. Охир, он шаб худ
сари чанбари мошин буд…
Шом фаро расид. Барф ҳанӯз меборид. Рафиқ-амак, пои
дардмандашро боазоб рост карда, аз ҷой бархосту ба долон
даромад. Чароғро фурӯзон карду чашмаш ба оинаи барқад афтод ва ба чашмони калону чӯкидаи сурху хоболуд, лабони берангу фушурда, пешонии пурчину абрӯвони сафеди
гиреҳхӯрдааш назар карду рангу рӯяш беш аз пеш заъфаронӣ
намуд.
Имрӯз ҳам на духтараш омаду на писараш. Хайр, Шаҳло аз
пайи рӯзгору фарзандон, вале Шаҳбоз… раваду ҳамин хел
мурда монад. Кай ба писари ягонааш дарди дил мекунад? Як
сари қадам хабар нагирифт-а… «Хайр, пагоҳ худам занг мезанам… Албатта, занг мезанаму диламро холӣ мекунам. Ҳоло
бошад, шабро бояд рӯз кард…»
Мӯйсафед, деворро дошта-дошта ба хонаи хоб гузашт ва,
рӯи мулоимкат дароз кашида, чашмонашро пӯшид. Он шаб
бори аввал баъди садама бароҳат хоб рафт ва хоб дид, ки
ҳамроҳи ҳамсараш бардаму ҷавон асту фарзандонашон бо ноз
дар гирдашон давутоз доранд…
ИСТГОҲ
Айни қиёми офтоб. Истгоҳи сирк серодам буд. Духтарак
дар кунҷи харак нишаста мегирист. Чеҳраи ӯ чандон назаррабо набошад ҳам, дилкаш буд, мӯи хурмоирангаш аз вазиши
бод парешон мешуд, рӯймолчаашро, ки рӯи зонувонаш партофта буд, аз ёд бурда буду оби чашмашро ҳар замон бо кафи
даст пок мекард.
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Ба харак наздик омада будам, ки духтар сар боло кард.
Нигоҳаш аз паси пардаи ашк имдодталаб менамуд. Маро дида,
аз ҷо хесту аҷиб, ки саросема ба роҳ даромад. «Чаро мегиряд?
Ягон кас ранҷонда бошад? Ё пулашро бурдаанд?» – бо ҳамин
фикру хаёл аз паси духтараки ношинос равон шудам. Вай, гӯё
аз касе ё чизе ҳарос дошта бошад, ҳар замон хавотиромез ба
ақиб менигарист. Оқибат истод ва, ба рӯи ман чашм дӯхта,
гуфт:
– Кистед шумо? Чаро аз паси ман меоед?
– Ман… Ман… Чӣ шуд ба шумо? Ман… метавонам ягон
ёрӣ расонам?
– Не… – Духтар, гӯё ғаму алами дили озурдаашро бо ашк
берун меандохта бошад, боз гирист.
– Дар зиндагӣ ҳар воқеа мешавад, хоҳар… Бигӯ, шояд
илоҷе ёбем.
– Илтимос, маро ором гузоред.
Ин сухан чунон қатъӣ садо дод, ки ман лаҳзае даступо гум
кардам. Дар ҳақиқат, кӣ мешавад ӯ ба ман ва чӣ кор маро ба
гиряи ӯ? Аммо дил, ин дили кунҷкову якрави ман дар хонаи
худ торафт беқарор мешуд – қуввае сӯи духтар телаам медоду
садое ба гӯшам мегуфт: «Бояд ба ӯ ёрӣ диҳӣ!»
Шояд дар ҷавонӣ ба чунин рафтор қодир набудам, вале
имрӯз… Чаро имрӯз ба садои ноаёни дил гӯш надиҳам, сухани
хуше ба ин дилшикаста нагӯям, барои тасаллои дили ӯву дили
худ кори хайреро ба анҷом нарасонам? Охир, замоне ман ҳам
дар ҳоли ӯ будам…
Он солҳо дар курси охирини донишкада таҳсил доштам.
Рӯзе, дар даромадгоҳ нишаста, хазонрези паси тирезаро тамошо мекардам, ки духтараки миёнақаде ба хобгоҳ ворид шуд.
Ҷомадони калонеро кашола карда меовард.
– Биёед, ҷомадонатонро ман гирам, – беихтиёр аз ҷо
ҷастам.
Духтарак ҳам, худро гум кард аз афташ, ки чизе нагуфта,
дастаи ҷомадонро раҳо намуд. Вай, ки қомати зебову андоми
дилрабое дошт, пеш гузашта, ба ошёнаи дуюм баромад ва дар
назди хонае қарор гирифт.
– Ҳамин ҷо монам? – ноҳинҷор пурсидам ман.
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– Бале, – гуфт духтарак, дари хонаро кушода. – Ташаккур,
ки ёрӣ додед.
– Намеарзад… Хайр, то пагоҳ… Воқеан, номи ман Азиз,
дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунам.
– Ман – Орзӯ, – духтарак лабханд зад.
Рӯзи дигар дар долон вохӯрдем.
– Салом, Орзӯ.
– Салом, Азиз.
Ӯ дигар ҳарфе нагуфт. Танҳо табассум карду рафт. Вале табассуме, ки ҳазор маънӣ дошт…
Баъдан зуд-зуд рӯбарӯ мешудем. Боре, барои он ки
диққаташро ба худ ҷалб созам, шеъраш хондам, суханони зебои муҳаббатомезеро, ки аз китоби таронаҳо азёд карда будам,
ба забон овардам.
– Шоир мешудед, охир… Чаро бинокор шуданиед?
– Бинокор шуданӣ будам, шумо шоиртабъам кардед…
Орзӯ хандид. Хандааш ба назарам тамасхуромез намуд, вале дар асл чунин набуд ва мо батадриҷ дилқарин шудем.
Шеърхонӣ, сӯҳбатҳо ва ногаҳон рӯбарӯ омаданҳову
нигоҳҳои мафтунонаи ман бетаъсир намонданд. Акнун на ман
Орзӯро, балки Орзӯ маро меҷуст. Аниқ буд, ки ба ман дил
бастааст.
Шабе, ки аз ишқу орзӯ қасри коғазин месохт, аз ӯ пурсидам:
– Маро дӯст медорӣ?
– Бисёр! – гуфт беихтиёр ва аз шарм лолагун шуд.
Ман аз чунин ҷавобҳои Орзӯ – ин духтараки соддаву зудбовар лаззат мебурдам, вале худ медонистам, ки ин лаззати
ҷавони булҳавасе буду бас. Он лаҳза чӣ хаёлҳо аз сарам мегузаштанд, худам медонистаму Худо. Орзӯ, ғофил аз дунёи ман,
сӯи осмон нигоҳ кард. Шояд ситораи худро меҷуст, донистан
мехост, ки он дурахшон аст ё… Бехабар аз он ки масъалаи хонадоршавии ман ҳал шудааст, дар оғӯши ман орзӯҳои ширин
мекард ӯ.
Соли хониш ҳам ба поён расид ва ҳангоми таътил тӯй баргузор гашт. Меҳмонон рафтанду худро якбора танҳо ҳис кардам. Чунин менамуд, ки Орзӯ ҳамчун оҳанрабое сӯи худ ме44
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кашадам ва ман тавони муқовимат надорам. Аз шӯру исёни
ботинам ҳайрон будам ва ба суолҳое, ки чун оби чашмаи
хаёлӣ ҷӯш мезаданд, ҷавоб ёфта наметавонистам.
Моҳе аз хонадоршавиам нагузашта, ба шаҳр баргаштам.
Орзӯ, бехабар аз бевафоии ман, худро ба оғӯшам андохт ва гӯё
ҷисми ман боз нимаи аслии худро пайдо кард…
Рӯзҳо мегузаштанд. Чанд бор азми баёни ҳақиқати ҳол намудам, вале, ҳамин ки Орзӯро медидам, ин фаромӯш мегашту
суханҳои ширини маъқули ӯ аз забонам мерехтанд. Инак, боз,
бо ваъдаҳои дурӯғу бебунёд домони маҳбуби диламро пур
карда, сӯи хона роҳ пеш гирифтам.
Ба саҳни ҳавлиамон по гузошта будам, ки овози ҳамсарам
Назира баланд шуд:
– Барои чӣ се рӯз гуфта, як ҳафта наомадед? Ман рӯзи дароз дар хона танҳо…
Садои ӯро шунида, модарам аз ошхона баромад. Нигоҳаш
сард буд.
– Ҳамсояҳо чӣ мегӯянд, писарам? Зани бачила дар хона
танҳо…
Хомӯш ба хона даромадам.
– Дигар наравед, тоби ҷудоӣ ҳам надораму тоќати гапу калочаи мардум ҳам, – Назира, ки аз пасам вориди хона шуда
буд, гирист.
Агар бо ҳамин иктифо мекарду хап мешуд, шояд воқеа тарзи дигар сурат мегирифт. Вале…
– Агар боз маро партофта равед, ман ҳам ба хонаи падару
модарам меравам!
Гӯё барқам зад, ки дар худ ларзидам.
– Чӣ? Фаромӯш накун, ки ту зани ман ҳастӣ ва ман аз ту
намепурсам куҷо рафтанамро! Хонаи падару модарат меравӣ?
Марҳамат, лекин дигар барнамегардӣ!
Субҳ занам бо пичинги аламомез гуфт:
– Тири ишқаш аз ҷонатон гузашта будааст, ки шаби дароз
номашро гирифтед…
Ашк дар чашмонам чархид ва беихтиёр дод задам:
– Дуруст фаҳмидаӣ, ман Орзӯро дӯст медорам ва дигар ин
ҷо истода наметавонам!
Дарро бо ситеза кушода, аз ҳавлӣ берун шудам. Гиряи модарам ва фарёди Назира то хами кӯча ба гӯш мерасид.
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Раҳбараҳ ба худ мегуфтам, ки назди Орзӯ мераваму ба
ҳамааш иқрор мешавам, пеши пояш афтода, узр мепурсаму
бахшиш мехоҳам.
Ба шаҳр расида, рост ба хобгоҳ рафтам. Дар долон
Наҷмияро вохӯрда, аз Орзӯ пурсон шудам.
– Холааш омада бурд, – хушк гуфт ӯ, – тараддуди тӯй доштаанд… Дарвоқеъ, бароят мактуб мондааст.
«Азиз! Дар дил орзӯҳои зиёд доштам, лекин вақте хонадоршавиатро фаҳмидам, ҳама барбод рафтанд… Дар гӯшаи
хаёлам намегунҷид, ки баъди он ҳама меҳрубониҳо чунин
номардӣ мекунӣ… Ақаллан ба як хоҳишам содиқ мон – дигар
маро накоб!»
Шаҳр бе Орзӯ бароям холиву бегона намуд, вале
ҷустуҷӯяш накардам, ки… оре, ба хоҳиши охиринаш содиқ
бошам.
Инак, солҳо гузаштанд. Ба хотири модари пирам боз ба
деҳа омадам. Ба хотири ӯ дилхунукиҳоро ба хешдухтараш
фаромӯш кардам. Аммо гӯё тани беҷонам, ҷисми берӯҳам.
Пайваста Орзӯро, ки орзӯи дерину беҳини дилам гаштааст,
ёд меорам, аламам мекунад, ки аз ӯ ақаллан расме намондааст.
Зане, ки ҳоло дар бистари беморист ва аз рашку алам ягона
сурати Орзӯро пора-пора карда буд, акнун розист, ки ба хотири фарзанд зани нав бигирам.
…Имрӯз ба мӯи сарам сафедӣ афтодааст ва, ба қавле, сафедро аз сиёҳ фарқ карда метавонам. Пас чаро ёрии худро ба
ин духтарак, ки шояд ҳамтақдири Орзӯст, нарасонам? Аз пайи
ӯ медавидаму дар дил мегуфтам, ки «бигзор, ӯву дилдодаи ӯ
ҳамдигарро гум накунанд!»
Орзӯи ман ҳамин аст акнун…
ГУМОН
Нурҳои зарҳалии хуршед аз шишаи тирезаи пешайвон гузашта, рӯйи оинаи барқад бозӣ мекарданд ва аз тезиашон
чашмони бинанда нимкоф мешуданд. Саврӣ гоҳ ба оина ва гоҳ
ба берун нигоҳ карда, аз тамошои осмони нилгуну дарахтони
сарсабз лаззат мебурд.
Овози ҳамсоязан ӯро аз оғӯши хаёл берун овард:
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– Савриннисо, ҳо, Савриннисо.
– Ассалому алайкум, Оминахола, – ҷавонзан ба истиқболи
вай чанд қадам монд, – биёед, биёед.
Оминахола ба хона даромад.
Саврӣ аз тахтмон кӯрпача гирифта, рӯйи қолин густурд.
– Марҳамат, аз боло гузаред.
– Раҳмат, духтарам, кам нашавӣ, – гӯён даст кушод ҳамсоя,
– илоҳо қадамамро ба ин хона муборак гардонад!
Саврӣ аз ҷой хест.
– Чой монам…
– Не-не, беҳтар, ки чақ-чақ кунем, – гуфт кампир ва бо бодбезаки атласӣ худро беист шамол дода, ба саропойи ҷавонзан
назари аҷибе давонд.
– Хайр, дар маҳалла чӣ гап, хола?
– Э, напурс… Аз кӯчаи боло Лутфиннисоро мешиносӣ? Зани Дадоxон-чӣ?
– Ҳа, – гуфт Саврӣ.
– Ана, ҳамон Лутфиннисо, хонаамро зеб медиҳам гуфта,
дару тиреза, қулфи дарашро ҳам нав кунонд. Медонӣ, дирӯз
ангуштарини тиллояш гум шудааст! – ботантана эълон кард
Омина-хола ва асроромез хомӯш монд.
– Ё тавба, – гиребон дошт Саврӣ.
– О, ту, ки рӯзи дароз аз хона намебароӣ, аз олам чӣ хабар
дорӣ? Чӣ мегуфтам? Ҳа, Лутфиннисо назди фолбин рафта
пурсад, вай гуфтааст, ки дуздро аз гирду атрофи худ кобад!
– Ҳа-а… Кӣ бошад он беимон-а? – гуфт Саврӣ ногуворона,
гӯё ин лаҳза ҳама аз ӯ гумонбар бошанд.
– Аз қадимулайём мегӯянд, ки сӯзан ё тухмро ҳам беиҷозат
аз хонаи бегона гирӣ, дузд ҳисоб мешавӣ, – Омина-хола мисли
алошақшақае, ки тори дарахти чормағз нишаста, якмаром
шақ-шақ дорад, гап мезад. – Ана, имрӯз, Худо шоҳид, очаву
бача гирди маҳалларо ҳай давр заданд, вале – бенатиҷа!
Ҳамсоязан аз Саврӣ нигоҳ намеканд, гӯё аз таҳти дили ӯ
бохабар шуданӣ бошад, бо нигоҳи вазнин ба умқи чашмони ӯ
ғӯта мезад.
Саврӣ дар банди хаёл афтод. «Ин ғайбатхолаи маҳалла бесабаб дари касеро намекӯбад», – аз дил гузаронд ӯ ва аз фикри
ногаҳоние дилаш ларзид: се ҳафта муқаддам Самариддин,
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шавҳараш, қулфи дари Дадохон-акоро мешинонам гуфта, рӯзи
дароз овора шуда буд…
– Хабари нав пурсидӣ, гуфтам. Акнун меравам. Хайр, –
даст ба рӯй бурда, аз ҷой бархостани Омина-хола ҷавонзанро
ба худ овард.
Саврӣ ӯро гуселонида ба хона даромад. Вале ҷойи нишаст
намеёфт, мехост тезтар бегоҳ шаваду шавҳараш аз кор ояд, ба
саволҳояш ҷавоб диҳаду абри гумону шубҳаро аз осмони дилаш дур созад.
Занест ӯ гармиву сардии ҳаёт чашида, соҳиби хонаву фарзанд ва, табиист, ки дар чунин ҳолатҳо бепарво буда наметавонад. Бояд то бегоҳ корҳои хонаро саранҷом кунаду
шавҳарро бо чеҳраи кушод истиқбол намояд. Аммо ин дам
лолу ҳайрон миёни хона нишастаасту чӣ кор карданашро намедонад. «Не, гумони беҳударо аз сар бояд дур сохт, худро
машғули кор бояд кард, охир, хона норӯфта, сатилҳои об холӣ,
либос дарзмолнокарда».
Офтоб майли нишастан дошт, ки аз дами дар овози
шавҳараш баланд шуд. Самариддин пойафзолашро кашида, ба
хона даромаду ваҷоҳати ҳамсарашро ғайримуқаррарӣ – гирифтаву ғамгин дида, дар ҷояш шах шуд:
– Чӣ гап?
– Омина-хола омада буд.
– Чӣ гуфт он шумхабар, ки ин қадар дилгир шудӣ?
Саврӣ воқеаро нақл кард. Самариддин бепарво даст афшонд.
– Хайр, дуздида бошанд, ба мо чӣ? – Ва ҳамоно чизе ба
ёдаш расида, ҷиддӣ шуд. – Ман қулфро шинонда, калидро
ҳамоно ба соҳибонаш супурда будам. Зану шавҳар – ҳарду
шоҳид.
– Дуздро ёбанд, хуб-куя, вагарна… даҳони мардумро
пӯшида мешавад?
– Бас, беҳуда худатро нахӯр, – шиддат кард мард.
Саврӣ каме ором шуд.
– Ҳозир хӯрок меорам.
– Аллакай заҳр овардӣ. Хӯрок чӣ даркор?
Самариддин сачоқ гирифта, берун баромад. Ҳалимҷон ҳам
аз кӯча омад.
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Баъди хӯроки шом ҳарсе телевизор тамошо мекарданд, ки
барқ хомӯш шуд. Саврӣ аз ҷой хест, аз болои ҷевон шамъ гирифту гӯгирд зада, онро фурӯзон кард. Ҳалимҷони аз воқеа
бехабар ба хонаи хоби худ рафт. Зану шавҳар шабро бо
андешаҳои гарону парешон рӯз карданд.
Саҳари барвақт Саврӣ ҷорӯб дар даст ба кӯча баромад. Аз
дур Омина-холаро дид, ки мисли ҳамеша шитоб дошт. Хост
номаълум ба хона дарояд, вале холаи ҳамабину ҳамадон аз
роҳаш боздошт.
– Ҳой духтарам, медонӣ-чӣ, Лутфиннисо ангуштаринашро
ёфтааст!
– Ёфтааст?! Аҷаб кори хубе шудааст! Аз ҷои гуфтаи фолбин?
– Гӯра фолбин, вай кисаро мебинаду халос!.. Писарчааш
бозикунон даруни гулдон партофта будааст. Қариб, ки аз
шавҳари ту гумонбар шавад-е. Дузд якто, гумонбар садто гуфтан ҳамин будааст-дия!
– Хайрият, – зери лаб гуфт Саврӣ ва ба хона даромада, дар
гӯшае нишасту оҳи сабук кашид.
Абри сиёҳи андӯҳ дар осмони дилаш парешон шуд. Беихтиёр бархоста, пардаҳоро кушод. Нури офтоб дар оинаи
барқади рӯёрӯй аксандоз шуда, хона ва беш аз он хонаи дили
ӯро рӯшан мекард.
ТАРОНАҲОИ МОДАР
Хурд будам. Дӯст доштан чист, намедонистам. Мактабхон
шудам. Ғазалҳои ишқӣ мехондему достонҳои ошиқӣ мешунидем. Пеши назар ҷилвагар мешуд қиссаи Фарҳоду Ширин,
Лайливу Маҷнун, Вомиқу Узро. Донишҷӯ гаштам. Оҳистаоҳиста ғунчаҳои маънои ишқ, дӯст доштан, ошиқӣ, азизу ягонаи маҳбубе будан дар боғи дилам кушода мегаштанд.
Як нимашаб мурғаки хобам аз садое бол кушод. Розҳои модарам, модари дилбару дилдодаам, ки то кунун ошиқ асту бо
хаёли гузаштаи ширини дур зиндагӣ дорад, якбораву батамом
бедорам кард. Аз он розҳои самимонаи нимашабиаш дони49
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стам, ки дар ҷавонӣ чӣ ишқи бузурге насибаш гашта будааст…
Акнун он ҳама хотира шудаанд. Ва сухан мегӯяд модарам
бо ҳасрат, шеър менависад бо дард. Мушкил аст зиндагиаш бе
ҷуфти ҳампарвоз, вале ӯ бол мезанад бо ёди ишқ, пар мезанад
дар осмони муҳаббат, мерасад то қуллаҳои садоқат. То бо ёди
Маҷнуни хеш аст, Лайлост, Лайлои дунёи вафост…
Кунун дарк кардам, ки чӣ хушиву фараҳ, чӣ ранҷу ҳиҷрон,
чӣ висолу ҷудоиҳо дар ҳар сатри ошиқонааш ниҳонанд.
Китоби ишқат ҳамеша боз, оҳанги муҳаббати дилат ҳамеша
танинандоз бод, Модар!
***
Дилат саршори орзуҳои зебост, аз ин рӯ, зебоӣ дар вуҷудат
пир нахоҳад шуд, Модар.
Зебоӣ дар ту ва ҳамеша бо туст, эй мазҳари зебоиҳои дунё!
Гоҳе чӣ ғамгину рӯҳафтодаӣ, ки ҳусни худододу чашмони
хумор, гесӯи анбарину садои марғуладорат батадриҷ тароват
гум мекунанд ва аз он ҳусни фаттон фақат нишонаи чашмони
меҳрбору тарҳи чеҳраи дилкаш мемонаду бас. Вале ба фарзандон бинигар, ба фарзандоне, ки рӯёрӯят чун оина нишастаанд ва иқрор бишав, ки чӣ мебинӣ: оё на зебоии беинтиҳои
худро?
Таҷассуми ишқӣ, модар. Ва табиӣ буд, ки дар айёми гулшукуфти зиндагӣ ошиқӣ насибат гашт. Хурду калон дӯстат
медоштанд, вале дили яктопарасти ту пайваста бо ёди яке тапид ва баъди ҷудоии умрбоди он ёри нимароҳ абадӣ интизори
ӯст.
Акнун умри ширини бебозгашт, рӯзгорони хуши рафта ва
зебоиҳои хотирагаштаи айёми ҷавониро танҳо дар
навиштаҳоят меёбӣ ва агар дар гузашта зебоии саропо сарвати
пурбаҳоят буд, имрӯз зебоии бештар – дили ҳассосу шоиронаат ганҷинаи рӯзгори туст.
Қалби саршори зебоиҳо то абад ҳамсафарат бодо, Модар,
Модари зебову зебопараст!
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***
Модар баҳори гулхезу гулбези фарзандон аст. Ва то ҳаст,
фарзандон чун ғунчаҳо хандонанду чун гулҳо шукуфон, чун
булбулҳо нағмахону чун шохаҳои орзӯ бехазон.
Анҷоми умри Модар оғози тирамоҳу зимистони беинтиҳои
умри фарзандон аст. Мабод он рӯз, ки борони фасли беҳамал
меораду барфи пирии бемаҳал...
***
Одамон рӯзҳои шодмонии худро бесаброна интизор мешаванд. Дар чунин рӯзҳо дӯстону пайвандон ҳатман баҳри
муборакбодӣ меоянд, дастархони пурнозу неъмат боз, муҳит
дилнавоз, суханони рӯҳпарвару суруровар дар парвоз мешаванд…
Оё дар он лаҳзаҳо шабҳои пур аз азобу чашмони умре бехоб ва дили бо ёди фарзандон тангу чеҳраҳои пурожанги модарон ба ёде мерасад?
***
Аксаран заруру нозарур Модарро ситоиш мекунем. Гоҳе бо
чӣ самимияту меҳрубонӣ, гоҳе чӣ зӯракиву нӯгизабонӣ…
Бошанд ситоишҳои барҷову зебо! Вале набояд аз ёд бурд,
ки Модар беш аз ситоиш ба эҳтиёту эҳтиром ниёз дорад!
***
Меҳру муҳаббат ва самимияту садоқати ҳамаи фарзандони
дунёро баҳам биёрем, ба меҳру муҳаббат ва самимияту
садоқати як Модар баробар мешуда бошад?
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ﺑﺎ ﻳﺎد ﻳﻜﻲ ﺗﭙﻴﺪ و ﺑﻌﺪ ﺟﺪاﻳﻲ ﻋﻤﺮﺑﺎد آن ﻳﺎر ﻧﻴﻤﻪراه اﺑﺪي اﻧﺘﻈﺎر اوﺳﺖ.
اﻛﻨﻮن ﻋﻤﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻲﺑﺎزﮔﺸﺖ ،روزﮔﺎران ﺧﻮش رﻓﺘﻪ و زﻳﺒﺎﻳﻲﻫﺎي
ﺧﺎﻃﺮﮔﺸﺘﺔ اﻳﺎم ﺟﻮاﻧﻲ را ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻳﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﻲ و اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ
ﺳﺮاﭘﺎ ﺛﺮوت ﭘﺮﺑﻬﺎﻳﺖ ﺑﻮد ،اﻣﺮوز زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ-دل ﺣﺴﺎس و ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪات ﮔﻨﺠﻴﻨﺔ
روزﮔﺎر ﺗﻮﺳﺖ.
ﻗﻠﺐ ﺳﺮﺷﺎر زﻳﺒﺎﻳﻲﻫﺎ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻫﻤﺴﻔﺮت ﺑﺎدا ،ﻣﺎدر ،ﻣﺎدر زﻳﺒﺎ و زﻳﺒﺎﭘﺮﺳﺖ!
***
ﻣﺎدر ﺑﻬﺎر ﮔﻠﺨﻴﺰ و ﮔﻠﺒﻴﺰ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ .و ﺗﺎ ﻫﺴﺖ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﭼﻮن ﻏﻨﭽﻪﻫﺎ
ﺧﻨﺪاﻧﻨﺪ و ﭼﻮن ﮔﻠﻬﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎن ،ﭼﻮن ﺑﻠﺒﻠﻬﺎ ﻧﻐﻤﻪﺧﻮان و ﭼﻮن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي آرزو
ﺑﻲﺧﺰان.
اﻧﺠﺎم ﻋﻤﺮ ﻣﺎدر آﻏﺎز ﺗﻴﺮهﻣﺎه و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻲاﻧﺘﻬﺎي ﻋﻤﺮ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ .ﻣﺒﺎد آن
روز ،ﻛﻪ ﺑﺎران ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻬﻤﻞ ﻣﻲآرد و ﺑﺮف ﭘﻴﺮي ﺑﻲﻣﺤﻞ...
***
آدﻣﺎن روزﻫﺎي ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﺑﻲﺻﺒﺮاﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ روزﻫﺎ
دوﺳﺘﺎن و ﭘﻴﻮﻧﺪان ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻬﺮ ﻣﺒﺎرﻛﺒﺎدي ﻣﻲآﻳﻨﺪ ،دﺳﺘﺮﺧﻮان ﭘﺮﻧﺎز و ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺎز،
ﻣﺤﻴﻂ دﻟﻨﻮاز ،ﺳﺨﻨﺎن روﺣﭙﺮور و ﺳﺮورآور در ﭘﺮواز ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ...
آﻳﺎ در آن ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ ﺷﺒﻬﺎي ﭘﺮ از ﻋﺬاب و ﭼﺸﻤﺎن ﻋﻤﺮي ﺑﻲﺧﻮاب و دل ﺑﺎ ﻳﺎد
ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻨﮓ و ﭼﻬﺮهﻫﺎي ﭘﺮآژﻧﮓ ﻣﺎدران ﺑﻪ ﻳﺎدي ﻣﻲرﺳﺪ؟
***
اﻛﺜﺮاً ﺿﺮور و ﻧﺎﺿﺮور ﻣﺎدر را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ و
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ،ﮔﺎﻫﻲ ﭼﻪ زورﻛﻲ و ﻧﻮگزﺑﺎﻧﻲ...
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺘﺎﻳﺸﻬﺎي ﺑﺮﺟﺎ و زﻳﺒﺎ! وﻟﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻳﺎد ﺑﺮد ،ﻛﻪ ﻣﺎدر ﺑﻴﺶ از ﺳﺘﺎﻳﺶ
ﺑﻪ اﺣﺘﻴﺎط و اﺣﺘﺮام ﻧﻴﺎز دارد!
***
ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ﻫﻤﺔ ﻓﺮزﻧﺪان دﻧﻴﺎ را ﺑﻬﻢ ﺑﻴﺎرﻳﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻬﺮ
و ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ﻳﻚ ﻣﺎدر ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟
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ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎي ﻣﺎدر
ﺧﺮد ﺑﻮدم .دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﭼﻴﺴﺖ ،ﻧﻤﻲداﻧﺴﺘﻢ .ﻣﻜﺘﺐﺧﻮان ﺷﺪم .ﻏﺰﻟﻬﺎي
ﻋﺸﻘﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪﻳﻢ و داﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻋﺎﺷﻘﻲ ﻣﻲﺷﻨﻴﺪﻳﻢ .ﭘﻴﺶ ﻧﻈﺮ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﻲﺷﺪ
ﻗﺼﺔ ﻓﺮﻫﺎد و ﺷﻴﺮﻳﻦ ،ﻟﻴﻠﻲ و ﻣﺠﻨﻮن ،واﻣﻖ و ﻋﺬرا .داﻧﺸﺠﻮ ﮔﺸﺘﻢ .آﻫﺴﺘﻪ-
آﻫﺴﺘﻪ ﻏﻨﭽﻪﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺸﻖ ،دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ،ﻋﺎﺷﻘﻲ ،ﻋﺰﻳﺰ و ﻳﮕﺎﻧﺔ ﻣﺤﺒﻮﺑﻲ
ﺑﻮدن در ﺑﺎغ دﻟﻢ ﮔﺸﺎده ﻣﻲﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﻳﻚ ﻧﻴﻤﻪﺷﺐ ﻣﺮﻏﻚ ﺧﻮاﺑﻢ از ﺻﺪاﻳﻲ ﺑﺎل ﮔﺸﺎد .رازﻫﺎي ﻣﺎدرم ،ﻣﺎدر دﻟﺒﺮ و
دﻟﺪادهام ،ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﻴﺎل ﮔﺬﺷﺘﺔ ﺷﻴﺮﻳﻦ دور زﻧﺪﮔﻲ دارد،
ﻳﻜﺒﺎره و ﺑﺘﻤﺎم ﺑﻴﺪارم ﻛﺮد .از آن رازﻫﺎي ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﺔ ﻧﻴﻤﻪﺷﺒﻲاش داﻧﺴﺘﻢ ،ﻛﻪ در
ﺟﻮاﻧﻲ ﭼﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺰرﮔﻲ ﻧﺼﻴﺒﺶ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ...
اﻛﻨﻮن آن ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﺷﺪهاﻧﺪ .و ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻣﺎدرم ﺑﺎ ﺣﺴﺮت ،ﺷﻌﺮ
ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ ﺑﺎ درد .ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ زﻧﺪﮔﻲاش ﺑﻲ ﺟﻔﺖ ﻫﻤﭙﺮواز ،وﻟﻲ او ﺑﺎل ﻣﻲزﻧﺪ ﺑﺎ
ﻳﺎد ﻋﺸﻖ ،ﭘﺮ ﻣﻲزﻧﺪ در آﺳﻤﺎن ﻣﺤﺒﺖ ،ﻣﻲرﺳﺪ ﺗﺎ ﻗﻠّﻪﻫﺎي ﺻﺪاﻗﺖ .ﺗﺎ ﺑﺎ ﻳﺎد
ﻣﺠﻨﻮن ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ،ﻟﻴﻼﺳﺖ ،ﻟﻴﻼي دﻧﻴﺎي وﻓﺎﺳﺖ...
ﻛﻨﻮن درك ﻛﺮدم ،ﻛﻪ ﭼﻪ ﺧﻮﺷﻲ و ﻓﺮح ،ﭼﻪ رﻧﺞ و ﻫﺠﺮان ،ﭼﻪ وﺻﺎل و
ﺟﺪاﻳﻬﺎ در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪاش ﻧﻬﺎﻧﻨﺪ.
ﻛﺘﺎب ﻋﺸﻘﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎز ،آﻫﻨﮓ ﻣﺤﺒﺖ دﻟﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻃﻨﻴﻦاﻧﺪاز ﺑﺎد ،ﻣﺎدر!
***
دﻟﺖ ﺳﺮﺷﺎر آرزوﻫﺎي زﻳﺒﺎﺳﺖ ،از اﻳﻦ رو ،زﻳﺒﺎﻳﻲ در وﺟﻮدت ﭘﻴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،ﻣﺎدر.
زﻳﺒﺎﻳﻲ در ﺗﻮ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ ،اي ﻣﻈﻬﺮ زﻳﺒﺎﻳﻲﻫﺎي دﻧﻴﺎ!
ﮔﺎﻫﻲ ﭼﻪ ﻏﻤﮕﻴﻦ و روحاﻓﺘﺎدهاي ،ﻛﻪ ﺣﺴﻦ ﺧﺪاداد و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻤﺎر،
ﮔﻴﺴﻮي ﻋﻨﺒﺮﻳﻦ و ﺻﺪاي ﻣﺮﻏﻮﻟﻪدارت ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻃﺮاوت ﮔﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و از آن
ﺣﺴﻦ ﻓﺘّﺎن ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎر و ﻃﺮح ﭼﻬﺮة دﻟﻜﺶ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺲ .وﻟﻲ
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻨﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻲ ،ﻛﻪ روﻳﺎروﻳﺖ ﭼﻮن آﻳﻴﻨﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و اﻗﺮار ﺑﺸﻮ،
ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻲﺑﻴﻨﻲ :آﻳﺎ ﻧﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﻲاﻧﺘﻬﺎي ﺧﻮد را؟
ﺗﺠﺴﻢ ﻋﺸﻘﻲ ،ﻣﺎدر .و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮد ،ﻛﻪ در اﻳﺎم ﮔﻠﺸﻜﻔﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻋﺎﺷﻘﻲ
ﻧﺼﻴﺒﺖ ﮔﺸﺖ .ﺧﺮد و ﻛﻼن دوﺳﺘﺖ ﻣﻲداﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﻲ دل ﻳﻜﺘﺎﭘﺮﺳﺖ ﺗﻮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
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ﺛﻮري واﻗﻌﻪ را ﻧﻘﻞ ﻛﺮد .ﺛﻤﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻲﭘﺮوا دﺳﺖ اﻓﺸﺎﻧﺪ.
– ﺧﻴﺮ ،دزدﻳﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ؟-و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﻳﺎدش رﺳﻴﺪه ،ﺟﺪي
ﺷﺪ-.ﻣﻦ ﻗﻠﻒ را ﺷﻨﺎﻧﺪه ،ﻛﻠﻴﺪ را ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﺳﭙﺮده ﺑﻮدم .زن و ﺷﻮﻫﺮ-
ﻫﺮ دو ﺷﺎﻫﺪ.
– دزد را ﻳﺎﺑﻨﺪ ،ﺧﻮب-ﻛﻮﻳﻪ ،وﮔﺮﻧﻪ ...دﻫﺎن ﻣﺮدم را ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد؟
– ﺑﺲ ،ﺑﻴﻬﻮده ﺧﻮدت را ﻧﺨﻮر – ،ﺷﺪت ﻛﺮد ﻣﺮد.
ﺛﻮري ﻛﻤﻲ آرام ﺷﺪ.
– ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮراك ﻣﻲآرم.
– اﻟﱠﻜَﻲ زﻫﺮ آوردي .ﺧﻮراك ﭼﻪ درﻛﺎر؟
ﺛﻤﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺳﭽﺎق ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻴﺮون ﺑﺮآﻣﺪ .ﺣﻠﻴﻤﺠﺎن ﻫﻢ از ﻛﻮﭼﻪ آﻣﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺧﻮراك ﺷﺎم ﻫﺮﺳﻲ ﺗﻠﻮﻳﺰار ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺮق ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ .ﺛﻮري
از ﺟﺎي ﺧﻴﺴﺖ ،از ﺑﺎﻻي ﺟﻴﻮان ﺷﻤﻊ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻮﮔﺮد زده ،آن را ﻓﺮوزان ﻛﺮد.
ﺣﻠﻴﻤﺠﺎن از واﻗﻌﻪ ﺑﻲﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺔ ﺧﻮاب ﺧﻮد رﻓﺖ .زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺷﺐ را ﺑﺎ
اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎي ﮔﺮان و ﭘﺮﻳﺸﺎن روز ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺳﺤﺮ ﺑﺮوﻗﺖ ﺛﻮري ﺟﺎروب در دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺮآﻣﺪ .از دور آﻣﻴﻨﻪ-ﺧﺎﻟﻪ را
دﻳﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺷﺘﺎب داﺷﺖ .ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻳﺪ ،وﻟﻲ ﺧﺎﻟﺔ
ﻫﻤﻪﺑﻴﻦ و ﻫﻤﺪان از راﻫﺶ ﺑﺎزداﺷﺖ.
– ﻫﺎي دﺧﺘﺮم ،ﻣﻲداﻧﻲ-ﭼﻪ ،ﻟﻄﻔﻴﻨّﻴﺴﺎ اﻧﮕﺸﺘﺮﻳﻨﺶ را ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ!
– ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟! ﻋﺠﺐ ﻛﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ! از ﺟﺎي ﮔﻔﺘﺔ ﻓﺎلﺑﻴﻦ؟
– ﮔﻮره ﻓﺎلﺑﻴﻦ ،وي ﻛﻴﺴﺮا ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ و ﺧﻼص! ..ﭘﺴﺮﭼﻪاش ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن درون
ﮔﻠﺪان ﭘﺮﺗﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﺮﻳﺐ ،ﻛﻪ از ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻮ ﮔﻤﺎﻧﺒﺮ ﺷﻮد-ا .دزد ﻳﻜﺘﺎ ،ﮔﻤﺎﻧﺒﺮ
ﺻﺪﺗﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ-دﻳﻪ!
– ﺧﻴﺮﻳﺖ – ،زﻳﺮ ﻟﺐ ﮔﻔﺖ ﺛﻮري و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪه ،در ﮔﻮﺷﻪاي ﻧﺸﺴﺖ و
آه ﺳﺒﻚ ﻛﺸﻴﺪ.
اﺑﺮ ﺳﻴﺎه اﻧﺪوه در آﺳﻤﺎن دﻟﺶ ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺷﺪ .ﺑﻲاﺧﺘﻴﺎر ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﭘﺮدهﻫﺎ را
ﮔﺸﺎد .ﻧﻮر آﻓﺘﺎب در آﻳﻴﻨﺔ ﺑﺮﻗﺪ روﻳﺎروي ﻋﻜﺲاﻧﺪاز ﺷﺪه ،ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻴﺶ از آن
ﺧﺎﻧﺔ دل او را روﺷﻦ ﻣﻲﻛﺮد.
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– ﻫﻪ-ا ...ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن ﺑﻲاﻳﻤﺎن-ا؟-ﮔﻔﺖ ﺛﻮري ﻧﺎﮔﻮاراﻧﻪ ،ﮔﻮﻳﺎ اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ
ﻫﻤﻪ از او ﮔﻤﺎﻧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
– از ﻗﺪﻳﻢاﻻﻳﺎم ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺳﻮزن ﻳﺎ ﺗﺨﻢ را ﻫﻢ ﺑﻲاﺟﺎزت از ﺧﺎﻧﺔ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ
ﮔﻴﺮي ،دزد ﺣﺴﺎب ﻣﻴﺸﻮي – ،آﻣﻴﻨﻪ-ﺧﺎﻟﻪ ﻣﺜﻞ اﻻﺷﻘﺸﻘﻪاي ،ﻛﻪ ﺗﺎر درﺧﺖ
ﭼﺎرﻣﻐﺰ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﻳﻜﻤﺮام ﺷﻖ-ﺷﻖ دارد ،ﮔﭗ ﻣﻲزد-.اَﻧﻪ ،اﻣﺮوز ،ﺧﺪا ﺷﺎﻫﺪ ،آﭼﻪ و
ﺑﭽﻪ ﮔﺮد ﻣﺤﻠﻪ را ﻫﻲ دور زدﻧﺪ ،وﻟﻲ-ﺑﻲﻧﺘﻴﺠﻪ!
ﻫﻤﺴﺎﻳﺰن از ﺛﻮري ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ،ﮔﻮﻳﺎ از ﺗﺤﺖ دل او ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ
ﻧﮕﺎه وزﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﭼﺸﻤﺎن او ﻏﻮﻃﻪ ﻣﻲزد.
ﺛﻮري در ﺑﻨﺪ ﺧﻴﺎل اﻓﺘﺎد» .اﻳﻦ ﻏﻴﺒﺘﺨﺎﻟﺔ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻲﺳﺒﺐ در ﻛﺴﻲ را
ﻧﻤﻲﻛﻮﺑﺪ« ،ز دل ﮔﺬراﻧﺪ او و از ﻓﻜﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ دﻟﺶ ﻟﺮزﻳﺪ :ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻘﺪم
ﺛﻤﺮاﻟﺪﻳﻦ ،ﺷﻮﻫﺮش ،ﻗﻠﻒ در دداﺧﺎن-اﻛﺎ را ﻣﻲﺷﻨﺎﻧﻢ ﮔﻔﺘﻪ ،روز دراز آواره ﺷﺪه
ﺑﻮد...
– ﺧﺒﺮ ﻧﻮ ﭘﺮﺳﻴﺪي ،ﮔﻔﺘﻢ .اﻛﻨﻮن ﻣﻲروم .ﺧﻴﺮ – ،دﺳﺖ ﺑﻪ روي ﺑﺮده ،از
ﺟﺎي ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ آﻣﻴﻨﻪ-ﺧﺎﻟﻪ ﺟﻮاﻧﺰن را ﺑﻪ ﺧﻮد آورد.
ﺛﻮري او را ﮔﺴﻴﻼﻧﻴﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪ .وﻟﻲ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻤﻲﻳﺎﻓﺖ،
ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻴﺰﺗﺮ ﺑﻴﮕﺎه ﺷﻮد و ﺷﻮﻫﺮش از ﻛﺎر آﻳﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﻬﺎﻳﺶ ﺟﻮاب دﻫﺪ و
اﺑﺮ ﮔﻤﺎن و ﺷﺒﻬﻪ را از آﺳﻤﺎن دﻟﺶ دور ﺳﺎزد.
زﻧﻴﺴﺖ او ﮔﺮﻣﻲ و ﺳﺮدي ﺣﻴﺎت ﭼﺸﻴﺪه ،ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ و ﻓﺮزﻧﺪ .و ،ﻃﺒﻴﻌﻲ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﻲﭘﺮوا ﺑﻮده ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﮕﺎه ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ را
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻛﻨﺪ و ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﺎ ﭼﻬﺮة ﮔﺸﺎد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦ دم ﻻل و ﺣﻴﺮان
ﻣﻴﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪاﺳﺖ و ﭼﻪ ﻛﺎر ﻛﺮدﻧﺶ را ﻧﻤﻲداﻧﺪ» .ﻧﻲ ،ﮔﻤﺎن ﺑﻴﻬﻮده را از
ﺳﺮ ﺑﺎﻳﺪ دور ﺳﺎﺧﺖ ،ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد ،آﺧﺮ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎروﻓﺘﻪ ،ﺳﻄﻴﻠﻬﺎي
آب ﺧﺎﻟﻲ ،ﻟﺒﺎس درزﻣﺎﻟﻨﺎﻛﺮده«.
آﻓﺘﺎب ﻣﻴﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ داﺷﺖ ،ﻛﻪ از دم در آواز ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ .ﺛﻤﺮاﻟﺪﻳﻦ
ﭘﺎياﻓﺰاﻟﺶ را ﻛﺸﻴﺪه ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪ و وﺟﺎﻫﺖ ﻫﻤﺴﺮش را ﻏﻴﺮﻣﻘﺮّري-ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻏﻤﮕﻴﻦ دﻳﺪه ،در ﺟﺎﻳﺶ ﺷﺦ ﺷﺪ:
– ﭼﻪ ﮔﭗ؟
– آﻣﻴﻨﻪ-ﺧﺎﻟﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد.
– ﭼﻪ ﮔﻔﺖ آن ﺷﻮمﺧﺒﺮ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺪر دﻟﮕﻴﺮ ﺷﺪي؟
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ﮔﻤﺎن
ﻧﻮرﻫﺎي زرﺣﻠﻲ ﺧﻮرﺷﻴﺪ از ﺷﻴﺸﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰة ﭘﻴﺶاﻳﻮان ﮔﺬﺷﺘﻪ ،روﻳﻲ آﻳﻴﻨﺔ
ﺑﺮﻗﺪ ﺑﺎزي ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و از ﺗﻴﺰﻳﺸﺎن ﭼﺸﻤﺎن ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻧﻴﻤﻜﺎف ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ .ﺛﻮري ﮔﺎه
ﺑﻪ آﻳﻴﻨﻪ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻧﮕﺎه ﻛﺮده ،از ﺗﻤﺎﺷﺎي آﺳﻤﺎن ﻧﻴﻠﮕﻮن و درﺧﺘﺎن ﺳﺮﺳﺒﺰ
ﻟﺬّت ﻣﻲﺑﺮد.
آواز ﻫﻤﺴﺎﻳﺰن او را از آﻏﻮش ﺧﻴﺎل ﺑﻴﺮون آورد:
– ﺛﻮرﻳﻨّﻴﺴﺎ ،ﻫﺎ ،ﺛﻮرﻳﻨّﻴﺴﺎ.
– اﻟﺼﻼم و ﻋﻠﻴﻜﻢ ،آﻣﻴﻨﺨﺎﻟﻪ – ،ﺟﻮاﻧﺰن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل وي ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﻣﺎﻧﺪ– ،
ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ،ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ.
آﻣﻴﻨﺨﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪ.
ﺛﻮري از ﺗﺨﺘﻤﺎن ﻛﻮرﭘﭽﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،روﻳﻲ ﻗﺎﻟﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮد.
– ﻣﺮﺣﻤﺖ ،از ﺑﺎﻻ ﮔﺬرﻳﺪ.
– رﺣﻤﺖ ،دﺧﺘﺮم ،ﻛﻢ ﻧﺸﻮي – ،ﮔﻮﻳﺎن دﺳﺖ ﮔﺸﺎد ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ،ﻟﻬﺎ ﻗﺪﻣﻢ را
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎرك ﮔﺮداﻧﺪ!
ﺛﻮري از ﺟﺎي ﺧﻴﺴﺖ.
– ﭼﺎي ﻣﺎﻧﻢ...
– ﻧﻲ-ﻧﻲ ،ﺑﻬﺘﺮ ،ﻛﻪ ﭼﻖ-ﭼﻖ ﻛﻨﻴﻢ – ،ﮔﻔﺖ ﻛﻤﭙﻴﺮ و ﺑﺎ ﺑﺎدﺑﻴﺰك اﻃﻠﺴﻲ
ﺧﻮد را ﺑﻲاﻳﺴﺖ ﺷﻤﺎل داده ،ﺑﻪ ﺳﺮاﭘﺎﻳﻲ ﺟﻮاﻧﺰن ﻧﻈﺮ ﻋﺠﻴﺒﻲ دواﻧﺪ.
– ﺧﻴﺮ ،در ﻣﺤﻠﻪ ﭼﻪ ﮔﭗ ،ﺧﺎﻟﻪ؟
– ه ،ﻧﭙﺮس ...از ﻛﻮﭼﺔ ﺑﺎﻻ ﻟﻄﻔﻴﻨّﻴﺴﺎ را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻲ؟ زن دداxان-ﭼﻪ؟
– ﻫﻪ – ،ﮔﻔﺖ ﺛﻮري.
– اَﻧﻪ ،ﻫﻤﺎن ﻟﻄﻔﻴﻨّﻴﺴﺎ ،ﺧﺎﻧﻪام را زﻳﺐ ﻣﻲدﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ،در و ﺗﻴﺮﻳﺰه ،ﻗﻠﻒ
درش را ﻫﻢ ﻧﻮ ﻛﻨﺎﻧﺪ .ﻣﻲداﻧﻲ ،دﻳﺮوز اﻧﮕﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻼﻳﺶ ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ!-ﺑﺎﻃﻨﻄﻨﻪ
اﻋﻼن ﻛﺮد آﻣﻴﻨﻪ-ﺧﺎﻟﻪ و اﺳﺮارآﻣﻴﺰ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ.
– ﻳﺎ ﺗﻮﺑﻪ – ،ﮔﺮﻳﺒﺎن داﺷﺖ ﺛﻮري.
– آ ،ﺗﻮ ،ﻛﻪ روز دراز از ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﻲﺑﺮاﻳﻲ ،از ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ داري؟ ﭼﻪ
ﻣﻲﮔﻔﺘﻢ؟ ﻫﻪ ،ﻟﻄﻔﻴﻨّﻴﺴﺎ ﻧﺰد ﻓﺎلﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ ﭘﺮﺳﺪ ،وي ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ دزد را از
ﮔﺮدو اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻛﺎﺑﺪ!
47
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– ﺗﻴﺮ ﻋﺸﻘﺶ از ﺟﺎﻧﺘﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺷﺐ دراز ﻧﺎﻣﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ...
اﺷﻚ در ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﭼﺮﺧﻴﺪ و ﺑﻲاﺧﺘﻴﺎر داد زدم:
– درﺳﺖ ﻓﻬﻤﻴﺪهاي ،ﻣﻦ آرزو را دوﺳﺖ ﻣﻲدارم و دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺟﺎ اﻳﺴﺘﺎده
ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ!
در را ﺑﺎ ﺳﺘﻴﺰه ﮔﺸﺎده ،از ﺣﻮﻟﻲ ﺑﻴﺮون ﺷﺪم .ﮔﺮﻳﺔ ﻣﺎدرم و ﻓﺮﻳﺎد ﻧﻈﻴﺮه ﺗﺎ
ﺧﻢ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻲرﺳﻴﺪ.
رﻫﺒﺮه ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﮔﻔﺘﻢ ،ﻛﻪ ﻧﺰد آرزو ﻣﻲروم و ﺑﻪ ﻫﻤﻪاش اﻗﺮار ﻣﻲﺷﻮم،
ﭘﻴﺶ ﭘﺎﻳﺶ اﻓﺘﺎده ،ﻋﺬر ﻣﻲﭘﺮﺳﻢ و ﺑﺨﺸﺶ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ.
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ رﺳﻴﺪه ،راﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه رﻓﺘﻢ .در داﻻن ﻧﺠﻤﻴﻪ را واﺧﻮرده ،از آرزو
ﭘﺮﺳﺎن ﺷﺪم.
– ﺧﺎﻟﻪاش آﻣﺪه ﺑﺮد – ،ﺧﺸﻚ ﮔﻔﺖ او – ،ﺗﺮدد ﻃﻮي داﺷﺘﻪاﻧﺪ ...در واﻗﻊ،
ﺑﺮاﻳﺖ ﻣﻜﺘﻮب ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
»ﻋﺰﻳﺰ! در دل آرزوﻫﺎي زﻳﺎد داﺷﺘﻢ ،ﻟﻴﻜﻦ وﻗﺘﻲ ﺧﺎﻧﻪدارﺷﻮﻳﺖ را ﻓﻬﻤﻴﺪم،
ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺘﻨﺪ ...در ﮔﻮﺷﺔ ﺧﻴﺎﻟﻢ ﻧﻤﻲﮔﻮﻧﺠﻴﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ آن ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﻬﺎ
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺎﻣﺮدي ﻣﻲﻛﻨﻲ ...اﻗﻼً ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﻮاﻫﺸﻢ ﺻﺎدق ﻣﺎن-دﻳﮕﺮ ﻣﺮا ﻧﻜﺎب!«
ﺷﻬﺮ ﺑﻲ آرزو ﺑﺮاﻳﻢ ﺧﺎﻟﻲ و ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮد ،وﻟﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮﻳﺶ ﻧﻜﺮدم ،ﻛﻪ ...آري،
ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ آﺧﺮﻳﻨﺶ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﻢ.
اﻳﻨﻚ ،ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎدر ﭘﻴﺮم ﺑﺎز ﺑﻪ دﻳﻬﻪ آﻣﺪم .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او
دلﺧُﻨُﻜﻴﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺪوﺧﺘﺮش ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدم .اﻣﺎ ﮔﻮﻳﺎ ﺗﻦ ﺑﻲﺟﺎﻧﻢ ،ﺟﺴﻢ
ﺑﻲروﺣﻢ.
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ آرزو را ،ﻛﻪ آرزوي دﻳﺮﻳﻦ و ﺑﻬﻴﻦ دﻟﻢ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻳﺎد ﻣﻲآرم ،اﻟﻤﻢ
ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ از او اﻗﻼً رﺳﻤﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .زﻧﻲ ،ﻛﻪ ﺣﺎﻻ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺴﺖ و از
رﺷﻚ و اﻟﻢ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺻﻮرت آرزو را ﭘﺎره-ﭘﺎره ﻛﺮده ﺑﻮد ،اﻛﻨﻮن رازﻳﺴﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮزﻧﺪ زن ﻧﻮ ﺑﮕﻴﺮم.
...اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻮي ﺳﺮم ﺳﻔﻴﺪي اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ،ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ ،ﺳﻔﻴﺪ را از ﺳﻴﺎه ﻓﺮق
ﻛﺮده ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﻳﺎري ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ دﺧﺘﺮك ،ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻤﺘﻘﺪﻳﺮ
آرزوﺳﺖ ،ﻧﺮﺳﺎﻧﻢ؟ از ﭘﻲ او ﻣﻲدوﻳﺪم و در دل ﻣﻲﮔﻔﺘﻢ ،ﻛﻪ »ﺑﮕﺬار ،او و دﻟﺪادة
او ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﮔﻢ ﻧﻜﻨﻨﺪ!«
آرزوي ﻣﻦ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ اﻛﻨﻮن...
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آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﻛﺮد .ﺷﺎﻳﺪ ﺳﺘﺎرة ﺧﻮد را ﻣﻲﺟﺴﺖ ،داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ،ﻛﻪ آن
درﺧﺸﺎن اﺳﺖ ﻳﺎ ...ﺑﻲﺧﺒﺮ از آن ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺧﺎﻧﻪدارﺷﻮي ﻣﻦ ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در
آﻏﻮش ﻣﻦ آرزوﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲﻛﺮد او.
ﺳﺎل ﺧﻮاﻧﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻃﻮي ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺸﺖ .ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن
رﻓﺘﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻳﻜﺒﺎره ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺲ ﻛﺮدم .ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﻮد ،ﻛﻪ آرزو ﻫﻤﭽﻮن
آﻫﻦرﺑﺎﻳﻲ ﺳﻮي ﺧﻮد ﻣﻲﻛﺸﺪم و ﻣﻦ ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪارم .از ﺷﻮر و ﻋﺼﻴﺎن
ﺑﺎﻃﻨﻢ ﺣﻴﺮان ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﻬﺎﻳﻢ ،ﻛﻪ ﭼﻮ آب ﭼﺸﻤﺔ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﺟﻮش ﻣﻲزدﻧﺪ،
ﺟﻮاب ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ.
ﻣﺎﻫﻲ از ﺧﺎﻧﻪدارﺷﻮﻳﻢ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .آرزو ،ﺑﻲﺧﺒﺮ از ﺑﻲوﻓﺎﻳﻲ
ﻣﻦ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻏﻮﺷﻢ اﻧﺪاﺧﺖ .و ﮔﻮﻳﺎ ﺟﺴﻢ ﻣﻦ ﺑﺎز ﻧﻴﻤﺔ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا
ﻛﺮد...
روزﻫﺎ ﻣﻲﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻋﺰم ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺎل ﻧﻤﻮدم ،وﻟﻲ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ
آرزو را ﻣﻲدﻳﺪم ،اﻳﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻲﮔﺸﺖ و ﺳﺨﻨﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻌﻘﻮل او از زﺑﺎﻧﻢ
ﻣﻲرﻳﺨﺘﻨﺪ .اﻳﻨﻚ ،ﺑﺎز ،ﺑﺎ وﻋﺪهﻫﺎي دروغ و ﺑﻲﺑﻨﻴﺎد داﻣﺎن ﻣﺤﺒﻮب دﻟﻢ را ﭘﺮ
ﻛﺮده ،ﺳﻮي ﺧﺎﻧﻪ راه ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ.
ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﺣﻮﻟﻴﻤﺎن ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﻛﻪ آواز ﻫﻤﺴﺮم ﻧﻈﻴﺮه ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ:
– ﺑﺮاي ﭼﻪ ﺳﻪ روز ﮔﻔﺘﻪ ،ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻴﺎﻣﺪﻳﺪ؟ ﻣﻦ روز دراز در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ...
ﺻﺪاي او را ﺷﻨﻴﺪه ،ﻣﺎدرم از آﺷﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮآﻣﺪ .ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺳﺮد ﺑﻮد.
– ﻫﻤﺴﺎﻳﻪﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﭘﺴﺮم؟ زن ﺑﭽﻴﻠﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ...
ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪم.
– دﻳﮕﺮ ﻧﺮوﻳﺪ ،ﺗﺎب ﺟﺪاﻳﻲ ﻫﻢ ﻧﺪارم و ﻃﺎ ﻗﺖ ﮔﭗ و ﻛﻼﭼﺔ ﻣﺮدم ﻫﻢ– ،
ﻧﻈﻴﺮه ،ﻛﻪ از ﭘﺴﻢ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﺮﻳﺴﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲﻛﺮد و ﺧﭗ ﻣﻲﺷﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ واﻗﻌﻪ ﻃﺮز دﻳﮕﺮ ﺻﻮرت
ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ .وﻟﻲ...
– اﮔﺮ ﺑﺎز ﻣﺮا ﭘﺮﺗﺎﻓﺘﻪ روﻳﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺔ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻣﻲروم!
ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺮﻗﻢ زد ،ﻛﻪ در ﺧﻮد ﻟﺮزﻳﺪم.
– ﭼﻪ؟ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻦ ،ﻛﻪ ﺗﻮ زن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻲ و ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻧﻤﻲﭘﺮﺳﻢ ﻛﺠﺎ
رﻓﺘﻨﻢ را! ﺧﺎﻧﺔ ﭘﺪر و ﻣﺎدرت ﻣﻲروي؟ ﻣﺮﺣﻤﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻧﻤﻴﮕﺮدي!
ﺻﺒﺢ زﻧﻢ ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻴﻨﮓ اﻟﻢآﻣﻴﺰ ﮔﻔﺖ:
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دﺧﺘﺮك ﻫﻢ ،ﺧﻮد را ﮔﻤﻢ ﻛﺮد از اﻓﺘﺶ ،ﻛﻪ ﭼﻴﺰي ﻧﮕﻔﺘﻪ ،دﺳﺘﺔ ﺟﺎﻣﻪدان را
رﻫﺎ ﻧﻤﻮد .وي ،ﻛﻪ ﻗﺎﻣﺖ زﻳﺒﺎ و اﻧﺪام دﻟﺮﺑﺎﻳﻲ داﺷﺖ ،ﭘﻴﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ آﺷﻴﺎﻧﺔ
دوم ﺑﺮآﻣﺪ و در ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻪاي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
– ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﻢ؟-ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻣﻦ.
– ﺑﻠﻲ – ،ﮔﻔﺖ دﺧﺘﺮك ،در ﺧﺎﻧﻪ را ﮔﺸﺎده-.ﺗﺸﻜّﺮ ،ﻛﻪ ﻳﺎري دادﻳﺪ.
– ﻧﻤﻲارزد ...ﺧﻴﺮ ،ﺗﺎ ﭘﮕﺎه ...واﻗﻌﺎً ،ﻧﺎم ﻣﻦ ﻋﺰﻳﺰ ،در ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ زﻧﺪﮔﻲ
ﻣﻲﻛﻨﻢ.
– ﻣﻦ-آرزو – ،دﺧﺘﺮك ،ﺑﺮاي ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ زد.
روز دﻳﮕﺮ در داﻻن واﺧﻮردﻳﻢ.
– ﺳﻼم ،آرزو.
– ﺳﻼم ،ﻋﺰﻳﺰ.
او دﻳﮕﺮ ﺣﺮﻓﻲ ﻧﮕﻔﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺒﺴﻢ ﻛﺮد و رﻓﺖ .وﻟﻲ ﺗﺒﺴﻤﻲ ،ﻛﻪ ﻫﺰار ﻣﻌﻨﻲ
داﺷﺖ...
ﺑﻌﺪاً زود-زود روﺑﺮو ﻣﻲﺷﺪﻳﻢ .ﺑﺎري ،ﺑﺮاي آن ﻛﻪ دﻗّﺘﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﺳﺎزم ،ﺷﻌﺮش ﺧﻮاﻧﺪم ،ﺳﺨﻨﺎن زﻳﺒﺎي ﻣﺤﺒﺖآﻣﻴﺰي را ،ﻛﻪ از ﻛﺘﺎب ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ ازﻳﺎد
ﻛﺮده ﺑﻮدم ،ﺑﻪ زﺑﺎن آوردم.
– ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻲﺷﺪﻳﺪ ،آﺧﺮ ...ﭼﺮا ﺑﻨﺎﻛﺎر ﺷﺪﻧﻴﻴﺪ؟
– ﺑﻨﺎﻛﺎر ﺷﺪﻧﻲ ﺑﻮدم ،ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻋﺮﻃﺒﻌﻢ ﻛﺮدﻳﺪ...
آرزو ﺧﻨﺪﻳﺪ .ﺧﻨﺪهاش ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺗﻤﺴﺨﺮآﻣﻴﺰ ﻧﻤﻮد ،وﻟﻲ در اﺻﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﻮد و
ﻣﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ دﻟﻘﺮﻳﻦ ﺷﺪﻳﻢ.
ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﻲ ،ﺳﻮﻫﺒﺘﻬﺎ و ﻧﺎﮔﻬﺎن روﺑﺮو آﻣﺪﻧﻬﺎ و ﻧﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻔﺘﻮﻧﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺑﻲﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ .اﻛﻨﻮن ﻧﻪ ﻣﻦ آرزو را ،ﺑﻠﻜﻪ آرزو ﻣﺮا ﻣﻲﺟﺴﺖ .ﻋﻨﻴﻖ ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ دل
ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺒﻲ ،ﻛﻪ از ﻋﺸﻖ و آرزو ﻗﺼﺮ ﻛﺎﻏﺬﻳﻦ ﻣﻲﺳﺎﺧﺖ ،از او ﭘﺮﺳﻴﺪم:
– ﻣﺮا دوﺳﺖ ﻣﻲداري؟
– ﺑﺴﻴﺎر!-ﮔﻔﺖ ﺑﻲاﺧﺘﻴﺎر و از ﺷﺮم ﻻﻟﻪﮔﻮن ﺷﺪ.
ﻣﻦ از ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻮاﺑﻬﺎي آرزو-اﻳﻦ دﺧﺘﺮك ﺳﺎده و زودﺑﺎور ﻟﺬّت ﻣﻲﺑﺮدم ،وﻟﻲ
ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﺴﺘﻢ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻟﺬّت ﺟﻮان ﺑﻮاﻟﻬﻮﺳﻲ ﺑﻮد و ﺑﺲ .آن ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻪ ﺧﻴﺎﻟﻬﺎ از
ﺳﺮم ﻣﻲﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﻮدم ﻣﻲداﻧﺴﺘﻢ و ﺧﺪا .آرزو ،ﻏﺎﻓﻞ از دﻧﻴﺎي ﻣﻦ ،ﺳﻮي
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اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻋﻴﻦ ﻗﻴﺎم آﻓﺘﺎب .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﺮك ﺳﻴﺮآدم ﺑﻮد .دﺧﺘﺮك در ﻛﻨﺞ ﺧﺮك
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻲﮔﺮﻳﺴﺖ .ﭼﻬﺮة او ﭼﻨﺪان ﻧﻈﺮرﺑﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﻢ ،دﻟﻜﺶ ﺑﻮد ،ﻣﻮي
ﺧﺮﻣﺎﻳﻲرﻧﮕﺶ از وزش ﺑﺎد ﭘﺮﻳﺸﺎن ﻣﻲﺷﺪ ،روﻳﻤﺎﻟﭽﻪاش را ،ﻛﻪ روي زاﻧﻮواﻧﺶ
ﭘﺮﺗﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از ﻳﺎد ﺑﺮده ﺑﻮد و آب ﭼﺸﻤﺶ را ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﻒ دﺳﺖ ﭘﺎك ﻣﻲﻛﺮد.
ﺑﻪ ﺧﺮك ﻧﺰدﻳﻚ آﻣﺪه ﺑﻮدم ،ﻛﻪ دﺧﺘﺮ ﺳﺮ ﺑﺎﻻ ﻛﺮد .ﻧﮕﺎﻫﺶ از ﭘﺲ ﭘﺮدة
اﺷﻚ اﻣﺪادﻃﻠﺐ ﻣﻲﻧﻤﻮد .ﻣﺮا دﻳﺪه ،از ﺟﺎ ﺧﻴﺴﺖ و ﻋﺠﻴﺐ ،ﻛﻪ ﺳﺮاﺳﻴﻤﻪ ﺑﻪ راه
درآﻣﺪ» .ﭼﺮا ﻣﻲﮔﺮﻳﺪ؟ ﻳﮕﺎن ﻛﺲ رﻧﺠﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻳﺎ ﭘﻮﻟﺶ را ﺑﺮدهاﻧﺪ؟« ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ
ﻓﻜﺮ و ﺧﻴﺎل از ﭘﺲ دﺧﺘﺮك ﻧﺎﺷﻨﺎس روان ﺷﺪم .وي ،ﮔﻮﻳﺎ از ﻛﺴﻲ ﻳﺎ ﭼﻴﺰي
ﻫﺮاس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ زﻣﺎن ﺧﻮاﻃﺮآﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﻲﻧﮕﺮﻳﺴﺖ .ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻳﺴﺘﺎد و،
ﺑﻪ روي ﻣﻦ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ:
– ﻛﻴﺴﺘﻴﺪ ﺷﻤﺎ؟ ﭼﺮا از ﭘﺲ ﻣﻦ ﻣﻲآﻳﻴﺪ؟
– ﻣﻦ ...ﻣﻦ ...ﭼﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ؟ ﻣﻦ ...ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ ﻳﮕﺎن ﻳﺎري رﺳﺎﻧﻢ؟
– ﻧﻲ-...دﺧﺘﺮ ،ﮔﻮﻳﺎ ﻏﻢ و اﻟﻢ دل آزردهاش را ﺑﺎ اﺷﻚ ﺑﻴﺮون ﻣﻲاﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﮔﺮﻳﺴﺖ.
– در زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ واﻗﻌﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺧﻮاﻫﺮ ...ﺑﮕﻮ ،ﺷﺎﻳﺪ ﻋﻼﺟﻲ ﻳﺎﺑﻴﻢ.
– اﻟﺘﻤﺎس ،ﻣﺮا آرام ﮔﺬارﻳﺪ.
اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﭼﻨﺎن ﻗﻄﻌﻲ ﺻﺪا داد ،ﻛﻪ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﻪاي دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﻤﻢ ﻛﺮدم .در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻲﺷﻮد او ﺑﻪ ﻣﻦ و ﭼﻪ ﻛﺎر ﻣﺮا ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺔ او؟ اﻣﺎ دل ،اﻳﻦ دل ﻛﻨﺠﻜﺎ و
ﻳﻜﺮو ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﺔ ﺧﻮد ﺗﺎرﻓﺖ ﺑﻲﻗﺮار ﻣﻲﺷﺪ-ﻗﻮهاي ﺳﻮي دﺧﺘﺮ ﺗﻴﻠﻪ ام ﻣﻲداد و
ﺻﺪاﻳﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ ﻣﻲﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ او ﻳﺎري دﻳﻬﻲ!«
ﺷﺎﻳﺪ در ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدم ،وﻟﻲ اﻣﺮوز ...ﭼﺮا اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺻﺪاي
ﻧﺎﻋﻴﺎن دل ﮔﻮش ﻧﺪﻳﻬﻢ ،ﺳﺨﻦ ﺧﻮﺷﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﺸﻜﺴﺘﻪ ﻧﮕﻮﻳﻢ ،ﺑﺮاي ﺗﺴﻠﻲ دل
او و دل ﺧﻮد ﻛﺎر ﺧﻴﺮي را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﺎﻧﻢ؟ آﺧﺮ ،زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﻢ در ﺣﺎل او
ﺑﻮدم...
آن ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﻛﻮرس آﺧﺮﻳﻦ داﻧﺸﻜﺪه ﺗﺤﺼﻴﻞ داﺷﺘﻢ .روزي ،در درآﻣﺪﮔﺎه
ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺧﺰانرﻳﺰ ﭘﺲ ﺗﻴﺮﻳﺰه را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﻲﻛﺮدم ،ﻛﻪ دﺧﺘﺮك ﻣﻴﺎﻧﻪﻗﺪي ﺑﻪ
ﺧﻮاﺑﮕﺎه وارد ﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻪدان ﻛﻼﻧﻲ را ﻛﺸﺎﻟﻪ ﻛﺮده ﻣﻲآورد.
– ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ،ﺟﺎﻣﻪداﻧﺘﺎن را ﻣﻦ ﮔﻴﺮم – ،ﺑﻲاﺧﺘﻴﺎر از ﺟﺎ ﺟﺴﺘﻢ.
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– اﺳﺘﺎ ،ﺻﺒﻮرﺟﺎن-...ﻣﻮيﺳﻔﻴﺪ ﺳﺮاﺳﻴﻤﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﺑﺮد.
– ه ﻧﻪ ،ﻋﻤﻚ ،ﺑﺎ ﭘﺴﺮﺗﺎن ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺷﺪﮔﻲ ،ﺷﻤﺎ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻧﻜﺸﻴﺪ – ،ﺻﺒﻮر
ﺗﺒﺴﻤﻜﻨﺎن در را ﭘﻮﺷﻴﺪ.
ﻣﻮيﺳﻔﻴﺪ ،ﺑﻪ آﺷﺨﺎﻧﻪ درآﻣﺪه ،ﭘﻴﺎﻟﺔ ﭼﺎﻳﻲ ﺳﺮد را ﻧﻮﺷﻴﺪ و ،ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻲ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ،آه ﭼﻘﻮر ﻛﺸﻴﺪ .ﭘﺲ ﺗﻴﺮﻳﺰه ﺑﺎﺷﺪت ﺑﺮف ﻣﻲﺑﺎرﻳﺪ .ﻣﻮﺳﻴﭽﻪﻫﺎ ،ﺑﺎﻻي
ﺗُﻨُﻜﺔ آﻫﻨﻴﻦ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮف و ﺑﺎران زﻧﮕﺨﻮرده ﺟﻔﺲ و ﻧﺎﺟﻨﺒﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ،از ﺳﺮدي
ﭘﻨﺎه ﻣﻲﺟﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮه اﻳﺎم ﺟﻮاﻧﻲ ،ﺧﺎﻧﺔ ﮔﺮم و ﻧﺮم ،زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﻗﺮﻳﻦ و
ﻣﻬﺮﺑﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮش آورد و دﻟﺶ ﻓﺸﺮده ﺷﺪ .آري ،ﭼﻮن ﻧﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎن-
در ﺟﻮاﻧﻲ ﮔﻤﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ آن زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﺳﻼﻣﺘﻲاش اﺑﺪﻳﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲﺷﻮد اﻳﻦ ﺧﻴﺎل ﺧﻮش ،ﻛﻪ آژﻧﮕﻬﺎ ﻧﺎﻋﻴﺎن ﺑﻪ ﭼﻬﺮهاش ﭘﻨﺠﻪ ﻣﻲزﻧﻨﺪ و
ﺻﺪ درد و رﻧﺞ ﻧﺒﻮده ﺑﻪ ﺟﺴﻤﺶ ﻣﻲﭼﺴﭙﺪ و آﻫﺴﺘﻪ-آﻫﺴﺘﻪ ﻗﻮت و ﻣﺪار دﺳﺖ
و دﻟﺶ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ.
رﻓﻴﻖ-ﻋﻤﻚ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺮگ ﻓﺎﺟﻌﻮﻳﻲ ﻫﻤﺴﺮش ،ﺧﻮد را روز ﺗﺎ روز ﺗﻨﻬﺎ و
دردﻣﻨﺪﺗﺮ ﺣﺲ ﻣﻲﻛﺮد .ﺑﻌﻀﺎً ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﻮدش ،ﻛﻪ ﻧﺼﻒ ﺗﻦ و ﺟﺎن ﺧﻮد را از
دﺳﺖ داده اﺳﺖ .روزﻫﺎي اول ﺟﺎي ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻤﻲﻳﺎﻓﺖ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺗﻦ داد .وﻟﻲ
روزي ﻧﺒﻮد ،ﻛﻪ آن ﺷﺐ ﻧﺤﺲ و ﺳﻴﺎه را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎرد .آﺧﺮ ،آن ﺷﺐ ﺧﻮد ﺳﺮ
ﭼﻨﺒﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻮد...
ﺷﺎم ﻓﺮا رﺳﻴﺪ .ﺑﺮف ﻫﻨﻮز ﻣﻲﺑﺎرﻳﺪ .رﻓﻴﻖ-ﻋﻤﻚ ،ﭘﺎي دردﻣﻨﺪش را ﺑﺎزاب
راﺳﺖ ﻛﺮده ،از ﺟﺎي ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ داﻻن درآﻣﺪ .ﭼﺮاغ را ﻓﺮوزان ﻛﺮد و ﭼﺸﻤﺶ
ﺑﻪ آﻳﻴﻨﺔ ﺑﺮﻗﺪ اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻛﻼن و ﭼﻮﻛﻴﺪة ﺳﺮخ و ﺧﻮابآﻟﻮد ،ﻟﺒﺎن
ﺑﻲرﻧﮓ و ﻓﺸﺮده ،ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﭘﺮﭼﻴﻦ و اﺑﺮووان ﺳﻔﻴﺪ ﮔﺮﻫﺨﻮردهاش ﻧﻈﺮ ﻛﺮد و رﻧﮓ
و روﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ زﻋﻔﺮاﻧﻲ ﻧﻤﻮد.
اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻧﻪ دﺧﺘﺮش آﻣﺪ و ﻧﻪ ﭘﺴﺮش .ﺧﻴﺮ ،ﺷﻬﻼ از ﭘﻲ روزﮔﺎر و ﻓﺮزﻧﺪان،
وﻟﻲ ﺷﻬﺒﺎز ...رود و ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻴﻞ ﻣﺮده ﻣﺎﻧﺪ .ﻛﻲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻳﮕﺎﻧﻪاش درد دل
ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ ﻳﻚ ﺳﺮ ﻗﺪم ﺧﺒﺮ ﻧﮕﺮﻓﺖ-ا» ...ﺧﻴﺮ ،ﭘﮕﺎه ﺧﻮدم زﻧﮓ ﻣﻲزﻧﻢ ...اﻟﺒﺘّﻪ،
زﻧﮓ ﻣﻲزﻧﻢ و دﻟﻢ را ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺐ را ﺑﺎﻳﺪ روز ﻛﺮد«...
ﻣﻮيﺳﻔﻴﺪ ،دﻳﻮار را داﺷﺘﻪ-داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺔ ﺧﻮاب ﮔﺬﺷﺖ و ،روي ﻣﻼﻳﻤﻜﺖ
دراز ﻛﺸﻴﺪه ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﭘﻮﺷﻴﺪ .آن ﺷﺐ ﺑﺎر اول ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺮاﺣﺖ ﺧﻮاب رﻓﺖ
و ﺧﻮاب دﻳﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺮدم و ﺟﻮان اﺳﺖ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﻧﺎز در
ﮔﺮدﺷﺎن دو و ﺗﺎز دارﻧﺪ...
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– ...ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ-...ﺣﻴﺮاﻧﻲ رﻓﻴﻖ-ﻋﻤﻚ را ﻣﺸﺎﻫﺪهﻛﻨﺎن ﻋﻼوه ﻧﻤﻮد ﺻﺒﻮر.
– ﻫﻪ ،ﻫﻪ ...اﻣﺮوز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ-ﻛﻮ-...زﻳﺮ ﻟﺐ ﮔﻔﺖ ﻣﻮيﺳﻔﻴﺪ – ،ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻲﺑﺮآﻳﻢ.
»اﻳﻪ ،ﺧﺪا ...ﺑﺎ اﻣﻴﺪ و آرزو ﻓﺮزﻧﺪ ﻛﻼن ﻣﻲﻛﻨﻲ ،ﻧﺨﻮرده و ﻧﭙﻮﺷﻴﺪه او را
ﻣﻲﺧﻮراﻧﻲ و ﻣﻲﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ،ﺷﺒﻬﺎي دراز ﺑﻴﺪارﺧﻮاﺑﻲ ﻣﻲﻛﺸﻲ ...و ،اَﻧﻪ ،ﻋﺎﻗﺒﺖ«...
ﺑﺮﻗﺴﺎن از دل ﮔﺬراﻧﺪ ﻣﻮيﺳﻔﻴﺪ و ﭘﻠﺘﺎ و ﭘﺎياﻓﺰاﻟﺶ را ﭘﻮﺷﻴﺪه ،در را ﻗﻠﻒ ﻛﺮد
و ﺑﺎزاب از زﻳﻨﻪﻫﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓُﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ.
ﻣﺎﺷﻴﻦ از ﺻﺤﻦ ﺣﻮﻟﻲ آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ راه ﻛﻼن ﺑﺮآﻣﺪ .ﺻﺒﻮر-ﺟﻮاﻧﻤﺮد ﻣﻠّﻪﻣﻮ
ﭼﻘّﺎن ،در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮﻫﺒﺘﻜﻨﺎن ،ﻛﻤﻴﻲ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺒﻊ ﻣﻮيﺳﻔﻴﺪ را روﺷﻦ
ﻣﻲﻧﻤﻮد.
ﺑﺎزار ﭼﻮن ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻴﺮآدم و ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش در اوج ﺑﻮد .رﻓﻴﻖ-ﻋﻤﻚ ،ﺑﻴﻦ
رﺳﺘﻪﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﭼﺮخ زده ،آن ﻗﺪر ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﭘﮕﺎه ﻗﺤﻄﻲ ﻣﻲﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺒﻮر ،اﻳﻦ را از دل ﮔﺬراﻧﺪ ،وﻟﻲ ﭼﻴﺰي ﻧﮕﻔﺖ و ﺧﺎﻣﻮﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎرﺧﻠﺘﻪﻫﺎ را ﺑﺮده
ﺑﻪ ﺑﻐﺎج ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﻛﻠﻴﺪ را ﺗﺎب داد.
– ﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﻋﻤﻚ ،اﻟﱠﻜَﻲ راه ﻟﻐﮋاﻧﻚ ...ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ و-...ﺻﺒﻮر ﻣﻌﻨﻴﺪار
اﺷﺎره ﻛﺮد.
– ﻫﻪ» ،اﺣﺘﻴﺎط-ﻧﺼﻒ ﺣﻴﺎت« ،ﻛﺎش ﻫﻤﻪ راﻧﻨﺪهﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ.
ﺧﺮد و ﻛﻼن-ﺳﺮاﺳﻴﻤﻪ ،ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ،ﺧﺪا ﻣﻲداﻧﺪ...
– ﺿﻴﻖ ﻧﺸﻮﻳﺪ ،ﻋﻤﻚ ،ﻫﺮ ﻛﺲ اﺣﺘﻴﺎط ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺎﻳﺪة ﺧﻮدش.
– درﺳﺖ ﻣﻲﮔﻮﻳﻲ-اﻧّﻪ ،ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎط ﻧﻜﺮدم ،ﺑﻴﻦ ،ﺑﻪ ﻛﺠﺎ رﺳﻴﺪم :ﻣﺎﺷﻴﻦ
راﻧﺪن آن ﺳﻮ اﺳﺘﺪ ،راﻫﮕﺮدي ﺑﺮاﻳﻢ دﺷﻮار اﺳﺖ...
– ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ،ﻛﻪ در ﻧﺼﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺲ ﻣﻲدﻳﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻤﻚ .ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺷﻜﺮ،
ﻛﻪ از ﺑﻴﻤﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮآﻣﺪﻳﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان-از ﭘﻴﺘﺎن...
– ﺷﻜﺮ ،اﻟﺒﺘّﻪ ،ﺷﻜﺮ ،ﺻﺒﻮرﺟﺎن-...رﻓﻴﻖ-ﻋﻤﻚ ﺧﻮاﺳﺖ درد دل ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ
ﻫﻤﺴﺮش را از ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻗﺮﺑﺎن ﻛﺮد ،در ﭘﻴﺮي ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان ...وﻟﻲ ﻟﺐ
ﮔﺰﻳﺪ و ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ را اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﻮد.
ﺻﺒﻮر ،ﻣﺎﺷﻴﻦ را در ﻧﺰد درآﻣﺪﮔﺎه ﻣﺎﻧﺪه ،ﺗﺎ ﺑﺎزاب و ﻧﻔﺴﮕﺮدان ﺑﻪ آﺷﻴﺎﻧﺔ
ﭼﺎرم ﺑﺮآﻣﺪن ﻣﻮيﺳﻔﻴﺪ ﺗﺎزان ﺑﺎرﺧﻠﺘﻪﻫﺎ را ﺑﺮده ﺑﻪ دم در ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻌﺪ رﺳﻴﺪه
آﻣﺪن و در را ﮔﺸﺎدن او ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ آﺷﺨﺎﻧﻪ درآورده ،ﮔﻔﺖ:
– ﺧﻴﺮ ،ﻋﻤﻚ ،ﻣﻦ رﻓﺘﻢ.
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اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد .ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ را ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺪاي ﺳﺎﻋﺖ دﻳﻮار ﺧﻠﻞدار ﻣﻲﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺲ.
ﺑﻌﺪ وﻓﺎت ﻫﻤﺴﺮ رﻓﻴﻖ-ﻋﻤﻚ ﻣﻴﺎن ﭼﺎر دﻳﻮار ﺗﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪ و زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮش ﺗﻴﺮه و ﻧﻔﺴﮕﻴﺮ ﻧﻤﻮد .ﻧﻪ ،ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮش ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻴﺮهﻫﺎ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﺒﺮش
ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎم آﻣﺪﻧﺸﺎن ﻣﻨﺰل ﻣﻮيﺳﻔﻴﺪ از ﺻﺪاي ﺧﻨﺪه و ﺑﺎزي،
ﺷﻮﺧﻲ و ﺷﻮﻗﻮن ﻣﻴﺪﭼﻪﻫﺎ ﭘﺮ ﻣﻲﺷﻮد .آن ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ رﻓﻴﻖ-ﻋﻤﻚ ﺧﻮد را ﺑﺮدم و
ﺑﻘﻮت ﺣﺲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ اﻧﺪازهاي ﻏﻤﺶ را ازﻳﺎد ﻣﻲﺑﺮد .اﻣﺎ ﭼﻮن آﻧﻬﺎ ﻣﻲروﻧﺪ ،ﺑﺎز
وي ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ و ﭼﺎر دﻳﻮار ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ و ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ دﻟﺶ را
ﻣﻲﺧﻮرد...
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ رﻓﻴﻖ-ﻋﻤﻚ و ﭘﺴﺮش ﺑﻪاﻣﻼﻣﺪه او را ﻧﺎﻋﻴﺎن ﻓﺸﺎر ﻣﻲداد،
ﺧﺎﻃﺮش را ،ﭼﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎد ﺗﻴﺮهﻣﺎﻫﻲ ﺧﺰانرﻳﺰهﻫﺎ را ﺗﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﭘﺮﻳﺸﺎن
ﻣﻲﺳﺎﺧﺖ .ﻛﺴﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻟﺐ ﻧﻜُﺸﺎﻳﺪ ﻫﻢ ،ﻣﻮيﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮد را ﮔﻨﻬﻜﺎر اﺣﺴﺎس
ﻣﻲﻧﻤﻮد .اﻳﻦ ﺣﺴﻴﺎت ﻧﺎﮔﻮار ،ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﭘﺴﺮ ﻳﮕﺎﻧﻪاش ﻫﻤﺮاه زن ﺟﻮاﻧﺶ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﺔ ﻧﻮ ﻛﻮچ ﺑﺴﺖ ،در وﺟﻮدش ﻻﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺖ.
»اﮔﺮ ﻧﻪ ،ﺧﺎﻧﺔ ﺳﻴﻬﻮﺟﺮﮔﻲ آزاده را در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﺪه ،از آن ﺳﺎﺣﻞ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻲﺧﺮﻳﺪ؟ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻓﺮزﻧﺪ-دﺷﻤﻦ ﺷﻴﺮﻳﻦ «...از دل ﻣﻲﮔﺬراﻧﺪ ﻣﻮيﺳﻔﻴﺪ و
در ﭼﺸﻤﺎن ﭼﻮﻛﻴﺪهاش اﺷﻚ ﭼﺮخ ﻣﻲزد.
ﺷﻬﺒﺎز-ﭘﺴﺮ رﻓﻴﻖ-ﻋﻤﻚ از ﻧﻮرﺳﻲ اﻳﺮﻛﻪ و ﻳﻜﺮو ﺑﻪ واﻳﻪ رﺳﻴﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻫﺮ
ﻃﻠﺒﺶ را اﺟﺮا ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .داﻧﺸﮕﺎه را ﺧﺘﻢ ﻛﺮد ،ﺻﺎﺣﺒﻜﺴﺐ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻜﻪﻫﺎﻳﺶ
ﺳﻔﻴﺪي دﻣﻴﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺧﻠﻖ و اﻃﻮارش ﻣﺜﻞ ﭘﻴﺸﻴﻦ .رﻓﻴﻖ-ﻋﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺮدار و رﻓﺘﺎر
ﭘﺴﺮش ﻛﺎردار ﻧﻪ ،وﻟﻲ از ﺧﺎﻧﻪ و در ﻃﻴﺎر ،ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ ،ﻓﺮار ﻛﺮدن و در ﭘﻴﺮاﻧﺴﺎﻟﻲ او
را ﻳﻜّﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ و از اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﻋﻴﺎن و
ﻧﺎﻋﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ﺗﺎرﻓﺖ ﺳﺮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮيﺳﻔﻴﺪ دﻳﻮار ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ
ﻣﻲﺷﺪ.
زﻧﮓ در زﻧﺠﻴﺮ ﻓﻜﺮ رﻓﻴﻖ-ﻋﻤﻚ را ﮔﺴﺴﺖ .وي ،ﺑﺎه زاب از ﺟﺎي ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ،
در را ﮔﺸﺎد.
– اﻟﺼﻼم و ﻋﻠﻴﻜﻢ ،ﻋﻤﻚ – ،در ﭘﺲ در ﺗﺒﺴﻤﻜﻨﺎن ﻫﻤﺴﺎﻳﺸﺎن ﺻﺒﻮر
ﻣﻲاﻳﺴﺘﺎد.
– وهاﻟﻴﻴﻜﻢ ﺳﻼم ،ﺻﺒﻮرﺟﺎن ،ﺑﻴﺎ ،درآ.
– ﻧﻪ ،ﻋﻤﻚ ،ﭘﺴﺮﺗﺎن زﻧﮓ زده ،ﺧﻮاﻫﺶ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎزار ﺑﺮم...
ﻣﻮيﺳﻔﻴﺪ ﻟﺤﻈﻪاي ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻨﺶ را ﻧﺪاﻧﺴﺖ.
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اﺣﺘﻴﺎﺟﻤﻨﺪﺗﺮﻧﺪ .ﺑﺎور ﺑﻜﻦ .ﻧﺎواﺑﺴﺘﻪ از ﺳﻦّ و ﺳﺎل و ﻣﻮﻗﻴﺸﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ و دوﺳﺘﺪاري ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ.
زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﺮاي ﺧﻮد روان اﺳﺖ .ﻣﻦ ﭼﻮن ﺷﻨﺎور ﻧﺎﻋﻬﺪهﺑﺮا اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮﻳﺶ
را ﺑﻪ اﻣﻮاج دادهام .اﮔﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮج ﺷﻨﺎ ﻣﻲﻛﺮدم؟ آﻳﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺮاد
ﻣﻲرﺳﻴﺪم؟
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد آن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎور ﻛﺮدم ،ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻻﻧﻪات را ﺗﺮك
ﻛﺮده ،ﺑﻪ دورﻳﻬﺎ رﻓﺘﻲ و رﺷﺘﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮت را ﺑﺎ دﻳﮕﺮي ﭘﻴﻮﺳﺘﻲ .آن رﺷﺘﻪ زرﻳﻦ ﺑﻮد
ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﺧﻮدت ﻣﻲداﻧﻲ.
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺗﺮا در ﺧﻮاب و ﺑﻴﺪاري ﻣﻲﺟﻮﻳﻢ ،وﻟﻲ ﻧﻤﻲﻳﺎﺑﻢ .ﺗﻮ ﭼﻮن
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻢ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه ،زود ﻏﻴﺐ زدي و ﺳﻴﻤﺎي دﻟﺠﻮﻳﺖ در آﻳﻴﻨﺔ دل
ﻣﺎﻧﺪ.
آﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﺔ دﻳﺪار ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺲ ،ﻳﻚ ﻣﮋه زدن ﮔﺬﺷﺖ .از ﺗﺎﻻر
ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ زن زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﺮد .آن زن ﺗﻮ ﺑﻮدي ،ﮔﻮﻳﺎ در ﻣﻜﺘﺐ ﻫﺴﺘﻲ
و در ﺻﻨﻔﺨﺎﻧﺔ ﻛﻼن و ﺑﺮﻫﻮا ﺻﺤﺒﺖ دارﻳﻢ.
ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻓﺘّﺎن و ﻣﺨﻤﻮر ،وﻟﻲ ،از ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺤﺰون ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﺸﻤﺎن
زن از ﭼﻪ ﻣﺤﺰوﻧﻨﺪ؟ ﺷﺎﻳﺪ از ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ؟ ﻳﺎ ...ﻧﻪ ،دﻳﮕﺮ ﺣﺮﻓﻲ در ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺳﺆال
ﻧﻤﻲﮔﻮﻳﻢ.
ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ ،ﻛﻪ ﻧﺰدت ﻧﺮﻓﺘﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺮﻳﺨﺘﻢ .از ﺗﻮ ﻳﺎ از ﻋﺸﻖ ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮد؟
ﻧﻤﻲداﻧﻢ .ﺑﺮاﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ اﻣﻀﺎ ﻧﻤﻲﮔﺬارم .ﺑﮕﺬار ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻤﺎﻧﻢ .ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﻲ،
ﻛﻪ دﻳﺮ ﺑﺎز ،ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ،ﺗﺮا ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ.

ﺧﻮاب
زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮاﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪﭘﻮش ،در ﻧﻜﻮﻓﺘﻪ ،وارد ﺷﻬﺮ ﺷﺪ .ﺑﺮف ،ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن آﻏﺎز
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،اﻛﻨﻮن ﺑﻲاﻳﺴﺖ ﻣﻲﺑﺎرﻳﺪ و ذرهﻫﺎﻳﺶ ﭼﺮﺧﺰﻧﺎن ﺑﺎﻻي زﻣﻴﻦ ﻧﻢ
ﻣﻲﺧﻮاﺑﻴﺪﻧﺪ.
آن ﺳﻮي ﺷﻴﺸﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻮيﺳﻔﻴﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺟﻮش و ﺧﺮوش ،ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺟﻬﺎي
درﻳﺎ ﻧﺎآرام و ﺑﻲﻗﺮار ﻣﻲﺗﺎﻓﺖ .آدﻣﺎن ،ﺳﺮﮔﺮم ﻛﺎر و ﺑﺎر روزﮔﺎر و ﺑﻨﺪ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎي
ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﭼﺎر ﺳﻮ رووا داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻮيﺳﻔﻴﺪ ،آرام ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﻛﻮﭼﻪ را ﻧﻈﺎره ﻣﻲﻛﺮد.
در روي زﻣﻴﻦ ﺑﺮفﭘﻮش ازي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲرﺳﻴﺪ ،راه ﺳﭗ-ﺳﻔﻴﺪ ﮔﻮﻳﺎ آﻳﻨﺪﮔﺎن را
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ﺧﻮد را در دل ﺳﺮزﻧﺶ ﻛﺮدم ،اﻣﺎ ﭼﻬﺮة دﻟﺮﺑﺎي ﺗﻮ از ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻤﻢ دور ﻧﻤﻲﺷﺪ.
ﻣﻦ و ﺧﻴﺎل ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻴﻢ ،ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﭘﺮﺗﺎﻓﺘﺔ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺎﺷﻢ ،ﻟﺒﺎﻧﻢ ﻧﺎﻋﻴﺎن
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲﭼﺴﭙﻴﺪﻧﺪ و ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻓﺮﻳﺎد زﻧﻢ .ﻧﺪاي ﻣﻦ ﺑﻲﺻﺪا ﺑﻮد و درد ﻣﻦ ﺑﻲدوا...
ﺧﻮد را ﮔﺎﻫﻲ در ﭼﺎه ﭼﻘﻮر ﺑﻲآب ﻣﻲدﻳﺪم ،ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺣﻠﻖ ﺧﺸﻜﻴﺪهام را ﺗﺮ
ﺑﻜﻨﻢ ﻳﺎ در ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺳﻮﺧﺘﻪاي ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻣﻜﺎن ﻧﺪارم ﺑﻪ ﺳﺮاغ آب ﺑﺮوم.
...ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﻮد .ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻜﺘﺐ دﻋﻮت ﻛﺮدﻧﺪ» .اﻟﺒﺘّﻪ ،ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ،ﻣﻬﻤﺎن ﺷﻮﻳﺪ و
اﺳﺮار دل ﺑﭽﮕﺎن ﺷﻨﻮﻳﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﻧﻔﺮي ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ دﺧﺘُﺮ ﺷﻮد« ﮔﻔﺖ ﻗﺎﺻﺪي ،ﻛﻪ از
ﻧﺎم ﺳﺮور ﻣﻜﺘﺐ آﻣﺪه ﺑﻮد» .ﻧﻲ« ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ.
ﺗﺎﻻر وﺳﻴﻊ ،ﺑﺮﻫﻮا .ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان از ﺟﺎي ﺧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻼم ﮔﻔﺘﻨﺪ .آوازي
ﺷﻨﻴﺪم ﺧﻮشآﻫﻨﮓ و ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﻬﺮة ﺷﻨﺎس اﻓﺘﺎد .آﻳﺎ ﻫﻤﺎن دﺧﺘﺮي ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ
در را ﮔﺸﺎد و ﺳﺆال ﻛﺮد؟ ﺻﺪا در ﮔﻠﻮﻳﻢ ﻳﺦ ﺑﺴﺖ ،ﭼﺸﻢ از ﺗﻮ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪم.
ﻧﻤﻲداﻧﻢ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ ﻳﺎ زود اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﻬﺎي ﭘﺴﺮان ﺑﻲﺑﺎك
و دﺧﺘﺮان ﺷﺮﻣﮕﻴﻦ ﺟﻮاب ﻣﻲدادم و ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻲاﺧﺘﻴﺎر در روي ﺗﻮ ﻣﻲﻟﻐﮋﻳﺪ ،دﻟﻢ
دﻧﺒﺎﻟﻪﮔﻴﺮ آرزوﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮد .ﺗﻮ ،ﺑﻲﺧﺒﺮ از دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻦ ،از ﻣﻦ دور و اﻳﻦ
ﻗﺪر ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲﻧﺸﺴﺘﻲ...
آن روز ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺮﻣﺎن دل ،از ﻋﺸﻖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺷﺮم
ﻛﺮدم .ﻧﮕﺎﻫﻢ را از ﺗﻮ ﮔﺮﻳﺰاﻧﺪم و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دادم ،ﻛﻪ آرام دل ﺗﻮ ،ﻧﮕﺎه دﻟﺒﺮاﻧﺔ
ﭼﺸﻤﺎن زﻳﺒﺎﻳﺖ را ﻫﻴﭻ ﺧﻠﻞدار ﻧﻤﻲﺳﺎزم...
ﺷﻨﻴﺪم ،ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺷﺪهاي .ﻛﺎش ﻣﻲداﻧﺴﺘﻲ ،ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﭼﻪ ﺧﺮﺳﻨﺪي
دﻟﻢ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ! اﻧﺴﺎن ﻋﺠﺐ ﻣﺨﻠﻮق ﭘﺮﺻﺒﺮﻳﺴﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮده ﻧﺎن ،ﻳﻚ
ﭘﻴﺎﻟﻪ آب ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻳﺎ از ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﺎﻳﻲ ﮔﺮﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﮔﻮﻳﺎن ﺑﻪ دل ﺗﺴﻠّﻲ
ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﭼﻮن ﻛﻮدك از ﺑﻮدن ﺗﻮ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺘﺎرة دﺳﺖﻧﺎرس ﻫﺴﺘﻲ،
ﻧﺸﺎط داﺷﺘﻢ.
ﻟﺤﻈﺔ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﮔﻤﺎن و ﺷﺒﻬﻪ ﭼﻮن ﺗﺎرﻫﺎي اﻧﻜﺒﻮت وﺟﻮدم را ﻣﻲﭘﻴﭽﺎﻧﻴﺪﻧﺪ.
روزﻫﺎ در ﺑﻬﺮ ﺳﺎل و ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺷﻨﺎ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻮ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻧﻲ
ﺑﻮدي ،ﻛﻪ ﺣﺘّﻲ ﺑﻮدﻧﻢ را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲﻛﺮدي .آﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻮد را از ﺗﻮ دور ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺧﻮب ﻛﺮدم؟ آﻳﺎ روزي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻲﺟﺮأﺗﻲ ﻳﺎ ﺗﺮﺳﻮﻳﻲ ﻣﺤﻜﻮم ﻧﻤﻲﺳﺎزم؟ آن
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﻬﺎي ﺧﻮد ﺟﻮاب ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮاﻳﻢ اﻣﺮ ﻣﺤﺎل ﺑﻮد .وﻟﻲ اﻛﻨﻮن ﻋﻨﻴﻖ
ﻣﻲداﻧﻢ :ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﺳﻮدﮔﻲ ﺗﻮ ﺑﻲﺟﺮأﺗﻲ ﻛﺮدم.
ﻣﺮدﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﻮاﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻐﺮور ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،وﻟﻲ ﺑﺎﻃﻨﺎً از زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ
38
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ﻣﻦ از ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻲﮔﺬرم ،اﻣﺎ ﻧﻪ از ﺳﺮﺣﺪ ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﻲ ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﺳﺮﺣﺪي ﻣﻲرﺳﻢ ،ﻛﻪ آن ﺟﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻧﺨﺎﻧﺔ دﻟﻢ آﺗﺸﻚ اﻓﺘﺎد.
»ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن دﻟﻢ ،ﻛﻲ دل ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ؟«
ﻗﻠﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲﮔﻴﺮم و ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻢ.
»ﺳﻼم ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪﺧﺼﺎل ،ﻛﻪ ﻣﺮا ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻴﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ،
ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﻳﺎد ﺗﻮ ﺳﺮ از ﺑﺎﻟﻴﻦ راﺣﺖ ﻣﻲﺑﺮدارم ،وﻟﻲ ﻛﻮ ﻫﻤﺎن راﺣﺖ؟«
ﻣﻦ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﺧﻮد ﮔﻢ ﻛﺮدهام و ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﻣﻲﻧﮕﺮم و ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ:
»ﺳﻼم ،آﻓﺘﺎب دل ﻣﻦ ،ﺳﻼم! ﺳﻼم ،ﻣﻌﻨﺎي زﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻬﺎﻧﺔ زﻧﺪه ﺑﻮدن ﻣﻦ!«
ﻣﻦ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻢ ،ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻧﻲ .ﻗﻠﻢ در دﺳﺘﻢ ﺟﻠﻮه دارد و ﺟﻠﻮهﮔﺎه آن روي
ﻛﺎﻏﺬ ﺳﻔﻴﺪﻳﺴﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎد ﺗﻮ رﻧﮕﻴﻨﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ.
وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ را از دﺳﺖ دﺧﺘﺮك ﻣﻲﮔﻴﺮي ،ﻣﻦ ﺧﻂّ ﺳﺮﺣﺪ را ﻋﺒﻮر ﻛﺮده،
ﺟﺎﻧﺐ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ رﻓﺘﻪام ،ﻛﻪ آرزوﻫﺎي ﺧﻔﺘﺔ دل آزردهام آن ﺟﺎ ﺑﻴﺪار ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ.
آﻳﺎ ﺑﺎد ﺻﺒﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪاي دل ﺧﺴﺘﺔ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮔﻮش ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻮن
ﭘﺮﻧﻴﺎن ﻧﺎزﻛﺖ را ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺑﺴﺎزد؟
ﻟﺤﻈﻪﻫﺎي ﺧﻮش در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻲﺷﻤﺎرﻧﺪ ،وﻟﻲ ﺳﺎﻋﺘﻲ را ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ رو ﺑﻪ رو
ﺷﺪم ،آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد؟ آن ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻮن ﻧﻮر وﺟﻮد ﻣﺮا ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪي.
ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ ،ﻛﻪ ﺗﺮا دﻳﺪم ،ﺧﻴﻠﻲ ﺟﻮان ﺑﻮدي ،ﻧﺎﮔﺎه آﻣﺪي و رﺷﺘﺔ ﺧﻴﺎﻻﺗﻢ را
ﻛﻨﺪي.
– ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ،دﺧﺘُﺮ اﺳﻼم ﻏﻴﺮت اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲآﻳﻨﺪ؟
ﭼﺸﻤﺎن ﭼﻮن آﻟﻮي ﺳﻴﺎه و ﺑﻪ ﺳﺎن اﺧﺘﺮ درﺧﺸﺎن ﭘﺮﺟﺎذﺑﻪ ﺳﺆالآﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﻲﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻨﺪ.
– ﻧﻪ ،ﻧﻤﻲآﻳﺪ.
در را ،ﭼﻪ ﻃﻮري ،ﻛﻪ ﺑﻲﺟﺮأﺗﺎﻧﻪ ﮔﺸﺎده ﺑﻮدي ،ﻫﻤﺎن ﺧﻴﻞ آﻫﺴﺘﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪي.
ﮔﻤﺎﻧﻢ ،در ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺎه ﻣﻨﻴﺮ ﭘﺲ اﺑﺮ رﻓﺖ.
آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﺎل اﻓﺘﺎدم ،ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻛﺮد.
ﺑﻲاﺧﺘﻴﺎر ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﻧﺰد ﺗﻴﺮﻳﺰه آﻣﺪم .ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن را ﺑﺎد ﺳﺒﻚ ﻧﻮازش
ﻣﻲﻛﺮد و ﻣﻦ در روي راه ،از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻲﻃﺎﻗﺘﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎي ﺗﺮا ﻣﻲﺟﺴﺘﻢ.
»ﺧﺪاﻳﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ﭼﺮا ﻣﺜﻞ ﻛﻮدﻛﻲ ،ﻛﻪ ﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ داﺷﺘﻦ ﻗﻠﻢ را
ﻧﻤﻲداﻧﺪ ،ﻣﺎت و ﺣﻴﺮان ﻣﺎﻧﺪهام؟ اﺣﺴﺎس ﻛﺮدهام ﮔﺮم و ﺳﺮد زﻧﺪﮔﻲ را ،ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ
دﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻢ ﺑﻨﺪ روزﮔﺎر ،ﭘﺲ ﭼﺮا از ﻳﻚ ﻧﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎﺧﺘﻢ؟«
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درﺧﺖ ﻫﻢ از آن ﻫﻤﻪ!-ﭘﺴﺖ ﻧﻤﻲآﻣﺪ وي-.درﺧﺖ ،ﻛﻪ از آن ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻴﻮهاش
را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮرد!
– ﻛﻤﭙﻴﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﻴﺠﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،آﻟﻮﭼﻪ ﭘﺰد ،ﺑﻌﺪ ﺧﻮرﻳﺪ ﮔﻔﺖ – ،ﺑﺎ زرده
ﮔﭗ زد ﻧﻔﻴﺴﺨﺎﻟﻪ.
– ﺑﻪ ﭘﺴﺮم ﻳﮕﺎن ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻲﺷﺪ ،ﭼﻪ؟
– ه ،ﺑﻴﺎ ،واﻫﻤﻪ ﻧﻜﻦ – ،ﺧﻨﺪﻳﺪﻧﺪ ﻫﻤﺴﺎﻳﺰﻧﻬﺎ و دﺳﺖ اﻓﺸﺎﻧﺪه ،از ﭘﻲ ﻛﺎر
ﺧﻮد رﻓﺘﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﻲ از ﺟﻬﻞ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻻل ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺳﻼﻣﺖ ﻳﻜﺮواﻧﻪ اره ﺑﻪ ﺗﻦ درﺧﺖ ﺑﺮد .زﻳﺮ دﻧﺪاﻧﻬﺎي اره درﺧﺖ آﻟﻮﭼﻪ ﮔﻮﻳﺎ
ﻧﺎﻟﺶ ﻣﻲﻛﺮد .وﻟﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻤﻲﺷﻨﻴﺪ و ﻧﻤﻲدﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﺔ درﺧﺖ را ﺑﺎ ﻗﻬﺮ ﺗﻜﺎن
ﻫﻢ ﻣﻲداد .ﺑﻌﺪ ﻟﺤﻈﻪاي درﺧﺖ ﺧﻢ ﺧﺮد و آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎﻻي ﺧﺎك اﻓﺘﺎد .زﻧﻬﺎ
ﻧﺎراﺿﻴﺎﻧﻪ ﻟﺐ ﮔﺰﻳﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﻲ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده ،آﻟﻮﭼﻪ را ﭼﻴﺪﻧﺪ ،ﺗﻦ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي
درﺧﺖ را ﺑﺎ ﺗﺒﺮﭼﻪ ﻣﻴﺪه ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻗﺮﻳﺐ آﻓﺘﺎﺑﺸﻴﻦ آﻟﻴﻴﺨﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶاﻳﻮان ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻧﻪ ﺷﺎخ ﭘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﺎﻧﺐ
اﻳﻮاﻧﺶ دراز درﺧﺖ آﻟﻮﭼﻪ را دﻳﺪ و ﻧﻪ ﺧﻮد آن را .ﻛﻤﭙﻴﺮ از ﺣﻴﺮت ﮔﺮﻳﺒﺎن ﻗﭙﻴﺪ.
در ﺻﺤﻦ ﺣﻮﻟﻲ ﻛﺴﻲ ﻧﻤﻲﻧﻤﻮد .زﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﭽﻪﻫﺎ دورﺗﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ،در
ﺑﻠﻨﺪي ﺑﺎ ﺑﺎزي ﺧﻮد آواره.
ﻳﻦ ﻛﺎر ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟...اﻳﻦ ﻛﺎر ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟-...زﻳﺮ ﻟﺐ ﻣﻲﮔﻔﺖ و ﻫﻴﭻ آرام ﺷﺪه
ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ» .ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻬﺎران آﻟﻮﭼﻪ ﻋﺠﺐ زﻳﺒﺎ ﮔﻞ ﻣﻲﻛﺮد ،ﺳﺒﺰ و ﻧﻈﺮرﺑﺎ
ﻣﻲﺷﺪ ،اﻳﻦ ﺑﻬﺎر ﻗﺎﻣﺖ دﻟﺠﻮﻳﺶ را ﺷﻜﺴﺘﻨﺪ« ،ز دل ﮔﺬراﻧﺪ آﻟﻴﻴﺨﺎﻟﻪ و ﺧﻴﺎﻟﻤﻨﺪ
و اﻓﺴﻮسﺧﻮران ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪ .آﻟﻮﭼﺔ ﭘﺨﺘﻪ و از ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺮﺧﻢ ﻧﻪ ،ﺷﻔﻖ
ﺷﻜﺴﺘﺔ ﻛﻨﺎر آﺳﻤﺎن در دورﻳﻬﺎي دور ﻻﻟﻪرﻧﮓ ﻣﻲﻧﻤﻮد.

ﺷﻨﺎس ﻧﺎﺷﻨﺎس
ﻏﺮﻗﻪ در ﺧﻴﺎﻟﻬﺎي ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻢ .در ﺗﺼﻮرم ﭘﺮي آﺑﻲ آﻏﻮش ﮔﺸﺎدهاﺳﺖ و
ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮا ﮔﺮم در ﻛﻨﺎر ﺑﮕﻴﺮد ،وﻟﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻏﻮش ﮔﺸﺎده ﺑﺮوم.
آﺧﺮ ،ﻧﻤﻲداﻧﻢ ،ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻖ دارم ﻳﺎ ﻧﻪ؟ آﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﻣﺮا از ﻋﺸﻘﻮرزي ﻣﻨﻊ
ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ،ﻛﻪ ﺗﻮ ﻛﻴﻬﺎ از اﻳﻦ ﺳﺮﺣﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪاي؟
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ﺻﺒﻮر ﻟﻨﮕﺎن-ﻟﻨﮕﺎن از ﺟﺎي ﺧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ درﺧﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ .ﺳﻨﮓ از زﻣﻴﻦ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺷﺎخ درﺧﺖ ﻏﺮّاﻧﺪ .ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﺎخ ﺳﻴﺮﺣﺎﺻﻞ آﻟﻮﭼﻪ ﻧﻪ ،ﺑﻪ
ﺗُﻨُﻜﺔ ﭘﻴﺶاﻳﻮان آﻟﻴﻴﺨﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﻮرد.
– ﺧﻴﺮ ،ﻧﻬﺎﻟﺶ را ﺷﻨﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﺷﻨﺎﻧﺪﻳﺪ-دﻳﻪ-...ﺳﻼﻣﺖ ﻏﻀﺒﺶ را ﻓﺮو ﺑﺮده
ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ.
آﻟﻴﻴﺨﺎﻟﻪ در ﻣﺤﻠﻪ آدم ﻧﻮ ﻧﻪ ،ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻮﻟﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﻲﺑﺮد .ﭘﺴﺮش ﺑﻪ آرﻳﻨﺒﻮرگ رﻓﺖ و دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎﻣﺪ ،ﻣﻘﻴﻢ ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﺷﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺎدر
ﭘﻮل ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﺎد .اﻣﺎ از ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﭘﺴﺮ ﺷﺎد ﻧﻤﻲﺷﺪ او .ﻣﮕﺮ ﭘﻮل از دﻳﺪار ﻣﺎدر ﺑﺎﻻﺗﺮ
اﺳﺖ؟ دﺧﺘﺮش ﻻﻟﻪ ﻫﻔﺘﻪاي ﻳﻚ ﺑﺎر از اﺣﻮاﻟﺶ ﺧﺒﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد .از وي ﺟﺎي ﮔﻠﻪ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺷﻮﻫﺮ دارد ،ﻓﺮزﻧﺪ دارد ،از ﺗﺸﻮﻳﺶ روزﮔﺎر ﺧﻼص ﻧﻴﺴﺖ.
آﻟﻴﻴﺨﺎﻟﻪ درد و اﻟﻢ دﻟﺶ را ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻧﻤﻲﮔﻔﺖ .ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﺔ ﻧﻪ آن
ﻗﺪر دور زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﺮد ،ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻲ ،اراﺑﺔ ﮔﺮان زﻧﺪﮔﻲ را ،ﺑﺎ ﻋﺬاب ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ،ﺧﻮد
ﭘﻴﺶ ﻣﻲﺑﺮد.
...وﻗﺘﻲ ﺑﻨﺎﻛﺎران ﺧﺎﻧﺔ ﺑﺴﻴﺎرآﺷﻴﺎﻧﻪاﺷﺎن را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻛﻠﻴﻨﭽﻚ ﺑﻮد او .ﺑﺎ
ﺷﻮﻫﺮش ﻛﻮﭼﻴﺪه آﻣﺪ و اوﻟﻴﻦ ﻛﺎري ،ﻛﻪ ﻛﺮد ،ﺷﻨﺎﻧﻴﺪن ﻧﻬﺎل آﻟﻮﭼﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﻬﺎل
آب ﻣﻲداد ،ﺑﻴﺨﺶ را ﻧﺮم ﻣﻲﻛﺮد .اﻛﻨﻮن ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از دﻧﻴﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺳﻌﻴﺪ-
ﻋﻤﻚ ﺑﻴﭽﺎره ﻛﻤﭙﻴﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺮ زم اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻬﺎﻳﺶ ﻋﺬاﺑﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
ﺳﻼﻣﺖ-اﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺰن ﺳﺒﺰﻳﻨﺔ ﻗﺎﻗﻴﻨﻪرو وﻗﺘﺶ را ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﺎﻳﺔ درﺧﺖ ﺗﻮت
ﻣﻲﮔﺬراﻧﺪ .ﭼﻮن ﻣﺎﻛﻮ رووا داﺷﺖ .ﺑﻴﻜﺎر ،ﻫﺮﭼﻲ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آرد ،ﻣﻲﺧﻮرد
و روز دراز در ﺑﻴﺮون ﮔﭗ ﻣﻲﻓﺮوﺧﺖ ،ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺎﻳﺰن ﻛﺎﻫﻬﺎي ﻛﻮﻫﻨﻪ را ﺑﺎد
ﻣﻲداد .ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﻓﺎرغﺑﺎل و ﻧﺎآرام و ﻧﺎرﺿﺎﺳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ.
ﺑﻲ اﻳﻦ ﻫﻢ ﺳﻴﻨﻪاش را ﻛﺮم ﺑﺨﻞ و ﺣﺴﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻲﺷﻜﺎﻓﺖ و اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ،
ﻟﻨﮕﻴﺪن ﭘﺴﺮش را دﻳﺪه ،اﻟﻤﺶ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲدراﻣﺪ و ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻲﺑﺮآﻣﺪ .اﻳﻦ
دﻓﻌﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮآﻣﺪ و ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﻪ ﺗﮓ ﺗﻴﺮﻳﺰة آﻟﻴﻴﺨﺎﻟﻪ رﺳﻴﺪ ،ﺳﺮ ﺑﺎﻻ ﻛﺮد
و ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ درﺧﺖ آﻟﻮﭼﻪ اﻓﺘﺎد و ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش درآﻣﺪه ،ﻟﺤﻈﻪاي ﭘﺲ
ارﭼﻪ در دﺳﺖ ﺑﻴﺮون آﻣﺪ.
– ﺑﻴﺎ ،ﺳﻼﻣﺖ ،از اﺳﭗ ﺟﻬﻞ ﻓﺮا ،ﺑﺎزار ﭘﺮ آﻟﻮﭼﻪ-...ﻗﺴﻤﻲ ﺧﻮاﻃﺮآﻣﻴﺰ و
ﻗﺴﻤﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ اﺣﺎﻃﻪاش ﻛﺮدﻧﺪ زﻧﻬﺎ-.ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ﮔﻮي ،ﻛﻪ ﭘﺴﺮت از
درﺧﺖ ﻧﻪاﻓﺘﻴﺪ .ﭘﺎﻳﺶ ﻟﺖ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺤﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
– ﺗﺎ اﻳﻦ درﺧﺖ را رﻳﺸﻪﻛﻦ ﻧﻜﻨﻢ ،دﻟﻢ ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد! ﺣﻮﻟﻲ از آن ﻫﻤﻪ،
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و ﺧﺮد و ﻛﻼن رﻓﺖ و آ داﺷﺘﻨﺪ .ﻃﺎﻗﻪ-ﻃﺎﻗﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﻴﺪ .ﻛﻤﻲ
دورﺗﺮ ،در ﻛﻨﺎر ﺳﻴﻞراﻫﻪ ،ﻛﻪ ﭼﺎر ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﺳﻴﺮي آب ﻧﺪاﺷﺖ ،درﺧﺖ ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل
ﺗﻮت ﺷﺎخ و ﺑﺮﮔﻬﺎﻳﺶ را ﭘﻬﻦ ﻛﺮده ،ﮔﺮﻣﺴﻴﻞ را ﻓﺮو ﻣﻲﺑﺮد و ﺳﺎﻳﻪ ﻣﻲاﻓﻜﻨﺪ .در
ﺳﺎﻳﺔ درﺧﺖ ﺗﻮت زﻧﻬﺎي ﺣﻮﻟﻲ از ﺗﺸﻮﻳﺸﻬﺎي روزﮔﺎر ﻓﺎرغ ﻣﻲﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .ﮔﺎه-ﮔﺎه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻛﻪ در آﺷﻴﺎﻧﺔ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻤﺮاه ﭘﺴﺮ
دوازدهﺳﺎﻟﻪاش زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﺮد ،ﺧﺎﻧﻪاش را روﺑﺪ ،ﺧﺎﻛﺮوﺑﻪاش را ﺑﺎ ﻗﻮﻃﻲ ﻛﺮﺗﺎﻧﻲ
آورده ،ﻛﻤﻲ دورﺗﺮ از ﺑﻴﺦ درﺧﺘﺎن ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻲﻛﺮد ،ﻫﻴﻤﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻳﻚ-دو ﺳﻄﻴﻞ
آب ﻫﻢ ﻣﻲرﻳﺨﺖ.
– ﻫﺎي ،اﻳﻦ ﻗﺪر ﺑﺎﻻ ﻧﺒﻪ را ،ﺑﺎز ﺷﺎخ آﻟﻮﭼﻪ ﻧﺸﻜﻨﺪ.
ﺻﺒﻮر-ﭘﺴﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﮔﻮﻳﺎ ﺻﺪاي ﻣﺎدرش را ﻧﺸﻨﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺎﺑﻜﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮآﻣﺪ.
از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﭘﺮ ﺣﺎﺻﻞ آﻟﻮﭼﻪ ﭼﻴﺪه ،ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﻲﭘﺮﺗﺎﻓﺖ .ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﻮد ،ﻛﻪ
ﭼﺸﻤﺎن ﺣﺮﻳﺼﺶ ﺳﻴﺮي ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﻮه ﻗﺤﻄﻲ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺎﻫﻮ زﻧﻬﺎ اﺷﺘﻬﺎي ﺻﺒﻮر و ﺟﻮرﻫﺎﻳﺶ را دوﭼﻨﺪ ﻣﻲﻛﺮد.
– آﻫﺴﺘﻪ ،ﺑﺎز ﭘﺎﻳﺖ ﻧﻠﻐﮋد.
– ﻫﻪ ،ﻫﻪ ،ﻛﻤﺘﺮ دﻳﮕﺮ دﺳﺖ دراز ﻛﻦ ،ﺷﺎخ ﭘﺮ آﻟﻮﭼﻪ را ﻣﻲداري.
– ﻧﻪ ،ﻧﻪ ،ﻓﺮا ،ﺑﺮاي ﭘﮕﺎه ﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪ ،آﺧﺮ.
ﺻﺒﻮر ﺑﻪ ﺷﺎخ ﺳﻴﺮﺣﺎﺻﻞ آﻟﻮﭼﻪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﻴﺶاﻳﻮان آﻟﻴﻴﺨﺎﻟﻪ ﺧﻢ
ﻣﻲﺧﻮرد ،دﺳﺖ دراز ﻛﺮد ،وﻟﻲ دﺳﺘﺶ ﻧﺮﺳﻴﺪ و ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺳﺮازﻳﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
او ﭼﺎﻻﻛﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺔ ﻏﻔﺴﺘﺮ درﺧﺖ را داﺷﺘﻪ ،ﭘﺎي ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻋﻨﻴﻘﺘﺮش
ﻫﻠّﺎس زد و ﭘﺎﻳﺶ را ﻟﺖ داد .وي ﻟﻨﮕﺎن-ﻟﻨﮕﺎن ﻗﺪم زده ،زﻳﺮ ﺳﺎﻳﺔ درﺧﺖ ﺗﻮت
ﻧﺸﺴﺖ .رﻧﮓ روﻳﺶ ﭘﺮﻳﺪه ﺑﻮد.
زدوﺳﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﻟﻪ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺳﻴﺮي آﻟﻮﭼﻪ ﺧﻮرﻧﺪ ،ﻛﻮدﻛﺎﻳﻪ ﻫﻮﺳﺸﺎن
ﻣﻲرود – ،ﺳﻼﻣﺖ ﻏﻮر-ﻏﻮرﻛﻨﺎن ﻧﺰد ﭘﺴﺮش آﻣﺪ – ،ﻳﺎ ﻧﻬﺎل آﻟﻮﭼﻪ را ﺧﻮدش
ﺷﻨﺎﻧﺪﮔﻲ؟
– ﻫﻪ ،ﻫﻪ ﺧﻮدش ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺷﻨﺎﻧﺪﮔﻲ ،وﮔﺮﻧﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻏﻢ آن را
ﻧﻤﻲﺧﻮرد!
ﻫﻤﺴﺎﻳﺰﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﻛﺮده ،ﻟﺒﺨﻨﺪ زدﻧﺪ.
– ﺑﺎزار ﭘﺮ ﻣﻴﻮه ،ﻧﺨﻮاد روزﺗﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ درﺧﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟-آﻟﻴﻴﺨﺎﻟﻪ
ﻧﺎراﺿﻴﺎﻧﻪ ﻏﻮر-ﻏﻮر ﻛﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪ .ﭘﺮدة ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻴﺶاﻳﻮان ﻣﺜﻞ ﺷﺎﺧﺔ ﭘﺮﮔﻞ
آﻟﻮﭼﻪ از ﺑﺎد اﻟﻮاﻧﺞ ﻣﻲﺧﻮرد.
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ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ،ز ﻣﻦ ﻛﻪ ﭘﻮل ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺗﻮ ﮔﻴﺮي؟! .ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ از ﻧﻈﺮم ﮔﻢ ﺷﻮ،
ﻛﻪ«...
او دﻳﮕﺮ ﮔﻮش ﻧﺪاد .ﺗﺎزان از دروازه ﺑﺮآﻣﺪ و ﺳﻮي ﺧﺎﻧﻪاﺷﺎن دوﻳﺪ.
...ﺻﺒﺢ آواز ﺟﺎرﭼﻲ دﻳﻬﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ:
– ﻣﺮدم ،ﺑﺮاﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎزة ﻣﻮﻋﻤﻴﻦ .ﺑﻪ را-آ-آ-اد!
ﺧﺎﻟﺔ آﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮاﻃﺮآﻣﻴﺰ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮون ﺷﺪ.ﺻﻴﺎد در ﻟﺐ ﻛﺖ ﭘﺎﻳﺶ را آوﻳﺰان
ﻛﺮده ﻣﻲﻧﺸﺴﺖ.
– ﻛﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ؟
– ﻧﻤﻲداﻧﻢ ،آﭼﻪ.
اﻳﻦ دم ﺑﺎز آواز ﺟﺎرﭼﻲ ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﻴﺪ:
– ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺎ آورده اﺳﺖ ،ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﺟﻨﺎزه ﺑﺮاﻳﻴﺪ.
ﻣﺎدر ﻧﺎﻋﻴﺎن ﻟﺐ ﮔﺰﻳﺪ.
ﺷﺐ ﻛﻴﻬﺎ داﻣﺎن ﺧﻮد را ﻏﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .روي آﻓﺘﺎب ﮔﺸﺎده ﻣﻲﺷﺪ ،ﮔﺮه ﻗﻠﺐ
ﺻﻴﺎد ﻫﻢ.

ﺷﻜﺴﺖ ﺷﻔﻖ
آﻟﻴﻴﺨﺎﻟﻪ از ﺷﻮﻗﻮن ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻴﺪار ﺷﺪ .وي ،در ﺟﺎﻳﺨﺎب ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎ
ﮔﻮش داد .ﺧﻮاﻃﺮآﻣﻴﺰ ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ،ﭘﺎﻳﻬﺎي دردﻣﻨﺪش را روي ﻗﺎﻟﻴﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ،
ﺑﺰور از ﺟﺎي ﺧﻴﺴﺖ .داﻻن را ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﭘﻴﺶاﻳﻮان ﺑﺮآﻣﺪ .ﭘﺮدة ﺳﻔﻴﺪﺗﺎب
ﺗﻴﺮﻳﺰه را ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺎﻳﺎن ﻧﮕﺎه ﻛﺮد .دﻳﺪ ،ﻛﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ درﺧﺖ آﻟﻮﭼﻪ را اﺣﺎﻃﻪ
ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﻦ آن ﭼﺴﭙﻴﺪه ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮه ﺗﻜﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،ﮔﻮﻳﺎ
ﺗﻮﺑﺸﺎن ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ درﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺴﺎﻳﺰﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻮس ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻛﻤﻲ
ﺧﻤﻴﺪة درﺧﺖ آﻟﻮﭼﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ.
– ﺑﺎز ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،رﺣﻤﺸﺎن ﻧﻤﻲآﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺮدﻣﻪ...
ﺻﺪاي آﻟﻴﻴﺨﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺳﻼﻣﺖ رﺳﻴﺪ ،ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ.
آﻟﻴﻴﺨﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﺣﻮﻟﻲ ﻧﻪ آن ﻗﺪر ﻛﻼن ،ﻣﻴﺪاﻧﭽﺔ ﺧﺎﻛﺶ ﭘﺎﻳﻤﺎﻟﺸﺪه ﻧﻈﺮ
اﻓﻜﻨﺪ .ﺟﺎ-ﺟﺎ ﺑﺘّﻪﻫﺎي ﺳﺒﺰﮔﻮن روﻳﻴﺪه ،ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺣﻮﻟﻲ ﺣﺴﻦ ﺿﻢ ﻣﻲﻛﺮد .ﻛﻨﺎر
ﺟﻮي درﺧﺖ آﻟﻮﭼﻪ ﻗﺪ ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻮد و از وزش ﺑﺎد ﺑﺮگ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﻳﺶ ﺳﺒﻚ-
ﺳﺒﻚ اﻟﻮاﻧﺞ ﻣﻲﺧﻮرد .آن ﻃﺮف ﻣﻴﺪان ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪآﺷﻴﺎﻧﻪ ﻗﺎﻣﺖ اﻓﺮاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
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– ﺑﺮاي ﻛﻴﻒ آﻣﺪي؟
– ﻧﻪ ،ﺑﺮاي ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪات.
– ه ،ﻫﻪ ...ﻗﺮض ...درﺳﺖ ﻣﻲﮔﻮﻳﻲ ،ﻣﻦ ﻗﺮﺿﺪار ...ﻟﻴﻜﻦ ﭘﻮل در ﺧﺎﻧﺔ
آﺷﻨﺎﻳﻢ .رﻓﺘﻴﻢ ،از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲدﻫﻢ ،ﺛﺎﻧﻲ ﭼﺎر ﻃﺮﻓﺖ ﻗﺒﻠﻪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راه ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .ﺷﺐ ﭼﺎدر ﺳﻴﺎﻫﺶ را ﺑﺎﻻي دارو درﺧﺖ ﻣﻲﻛُﺸﺎد .ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﻧﺰد ﺣﻮﻟﻲ ﺑﺎﺣﺸﻤﺘﻲ اﻳﺴﺘﺎده ،در را ﻛﻮﻓﺘﻨﺪ .ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻮﻟﻲ-ﻣﺮد ﺑﺎﺻﻼﺑﺖ
ﺟﺎﻣﻪﭘﻮش در را ﮔﺸﺎد.
– روز ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺒﺎرك ،ﺷﻴﻒ ،و را آﻏﻮﺷﻜﻨﺎن ﭘﭽﺮّاس زد ﻣﺨﺘﺎر.
ﺻﻴﺎد ﺣﻴﺮان ﻣﺎﻧﺪ» .روز ﺗﻮﻟﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻴﻞ روز ﺗﻮﻟﺪ؟«
ﻣﺮد ﻫﺮ دو را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﺮد .ﺻﻴﺎد روي ﻛﻮرﭘﭽﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻧﺸﺴﺖ و
ﺳﺆالآﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺎر ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ .وي ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن در ﺧﺎﻧﺔ ﭘﺪرش ،ﺑﺤﻀﻮر ﭼﺎرزاﻧﻮ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﻧﺎﻓﺎرم ﺑﻪ ﺻﻴﺎد ﭼﺸﻤﻜﻲ ﻣﻲزد.
ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺸﺔ ﻣﻲ و ﺳﻪ ﻗﺪح آورد .ﻫﺮﺳﻲ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺪ .ﻣﺨﺘﺎر ﻧﻮﺷﺒﺎد
ﮔﻔﺖ.
ﺻﻴﺎد ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺮش ﭼﺮخ ﻣﻲزد ،ﺧﻮد را ﻫﻮﺷﻴﺎر ﻣﻲداﺷﺖ.
– ﻣﻦ ﻣﻲروم ،ﻣﺎدرم ﻧﮕﺮان ،ز ﺟﺎ ﺧﻴﺴﺖ او.
– ﺷﻴﻦ ،ﻛﻤﺘﺮ ﻛﻴﻒ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ...
ﻣﺨﺘﺎر ﻫﻤﺮاه ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮآﻣﺪه رﻓﺖ.
ﻧﻪ ،اﻳﻦ ﺗﺤﻔﺔ ﺷﻴﻒ ،ﺑﻲﭘﻮل – ،ﺑﺎ ﻟﺐ ﭘﺮﺧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪ ﻣﺨﺘﺎر.
ﺻﻴﺎد ﺑﺎ ﻧﻔﺮت ﺑﻪ ﺳﻮزندارو ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ.
– ﻛﺠﺎ رﻓﺘﻨﺪ ﺷﻴﻒ ،ﺧﻴﺮ ،ﺧﻮدم ﻳﻚ ﺧﺒﺮ ﮔﻴﺮم – ،ﻣﺨﺘﺎر ﺟﺎي ﻧﺸﺴﺖ
ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻴﺮون ﺑﺮآﻣﺪ.
ﺻﻴﺎد ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻮزندارو را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﻴﺮد ،وﻟﻲ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺳﻴﻤﺎﻫﺎي ﻣﺎدر و
ﺧﻮاﻫﺮش و دﻟﺒﺮ ﭘﻴﺶ ﻧﻈﺮش آﻣﺪﻧﺪ و از ﻧﻴﺘﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .ﻣﺜﻞ ﺷﺐ اوﻟﻪ ﻧﻔﺲ
در ﮔﻠﻮﻳﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪ .ﺳﺮ و روﻳﺶ را ﻋﺮق ﺳﺮد ﭘﺨﺶ ﻛﺮد .ﺑﺎﺷﺘﺎب از ﺟﺎي ﺧﻴﺴﺖ
و ﺑﻴﺮون ﺑﺮآﻣﺪ .از ﻫﻮاي ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ ﻛﺸﻴﺪ .آﺳﻤﺎن ﺻﺎف ﺑﻮد ،ﺳﺘﺎرهﻫﺎ
ﻣﻲدرﺧﺸﻴﺪﻧﺪ ،ﺷﻴﻠﺪﻳﺮّاس آب ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻲرﺳﻴﺪ .از ﻏﻢ و ﻏﺼﻪ و ﺧﻴﺎﻟﻬﺎي ﭘﻴﭻ
در ﭘﻴﭻ ﮔﺮدي ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ در وﺟﻮدش .ﺻﺪاي ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ رﺳﻴﺪ و او،
ﭼﺸﻢ از آﺳﻤﺎن ﻛﻨﺪه ،آن ﺳﻮ ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ.
ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻴﺰي ﻣﻲﮔﻔﺖ» .ﭘﻮل ﻣﻲﮔﻮﻳﻲ؟-ﻧﺎراﺿﻴﺎﻧﻪ داد ﻣﻲزد
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ﻣﺎدر ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻮاز ﭘﺴﺮش ﺗﺎﺧﺖ ،ﮔﻮﻳﺎ او از ﺑﻴﻤﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻪ ،از ﻋﺴﻜﺮي آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
از ﭘﻴﺸﺎﻧﻲاش ﮔﺮم-ﮔﺮم ﺑﻮﺳﻴﺪ ،ﻛﺘﻔﺎﻧﺶ را ﻣﺎﻟﻴﺪ.
ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺎﻳﻪﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺔ ﺧﺎﻟﺔ آﻣﻴﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ .ﻳﻜﻲ
ﺻﻴﺎد را ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻣﻲﻛﺮد ،دﻳﮕﺮي ﻟﺐ ﻓﺮو ﺑﺴﺘﻪ ،ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲﻧﺸﺴﺖ.
– ﮔﭗ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻤﻲﮔﻮﻳﻢ .ﻣﻲداﻧﻲ ،ﭘﺪرت آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﻮد ،ﻧﺎن ﺣﻼل ،ﻛﻪ
ﻣﻲﺧﻮرد ،آﺑﺮو داﺷﺖ .ﭼﺮا ﺗﻮ ﺑﻲآﺑﺮو ﺷﻮي؟ ﻋﻘﻠﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺶ ﻣﺎن ،ﭘﻲ ﻳﮕﺎن
ﻛﺎر را ﮔﻴﺮ.
ﻗﺮﻳﺐ ﺧﻔﺘﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن رﻓﺘﻨﺪ .ﺻﻴﺎد ﺧﻮاب ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﻪ ،وي ﻧﻤﻲﺧﻮاﺑﺪ .آﺧﺮ ،در
وﺟﻮدش ﻗﻮوهاي را اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ دل او را ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﮔﺮم ﻣﻲﺳﺎزد .اﻳﻦ را
او ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻣﺎﻫﻲ از ﺑﻴﻦ ﮔﺬﺷﺖ .درﻳﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﺮاي ﺧﻮد روان ﺑﻮد .دﻳﻬﻪ ﺑﺎ
ﺗﺸﻮﻳﺶ و ﺗﺮددﻫﺎي ﺧﻮد زﻧﺪه و ﺑﻴﺪار ﻣﻲﻧﻤﻮد.
روزي ﺻﻴﺎد ﺑﺎ ﻟﺒﺎس آزاده و ﺷﻴﻨﻢ روي ﺣﻮﻟﻲ ﺑﺮآﻣﺪ.
– ﻫﻪ ،اﻛﻪ ،ﻧﺰد دﻟﺒﺮ ﻣﻲروي؟-ﻛﻨﺠﻜﺎواﻧﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺳﻤﻦ.
– ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺔ آﻧﻬﺎ ﺗﻮ و آﭼﻪام ﻣﻲروﻳﺪ – ،ﺧﻨﺪﻳﺪه ﮔﻔﺖ ﺻﻴﺎد.
اﻳﻦ ﺳﺨﻦ را ﺧﺎﻟﺔ آﻣﻴﻨﻪ ،ﻛﻪ در ﭘﻴﺶاﻳﻮان ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﻨﻴﺪ.
– راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻲ؟ ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ،ﻋﻘﻠﻜﺖ درآﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻐﺎﻳﺖ رﻓﺘﻪ ﮔﻮﻳﻢ،
ﺷﺎدﻳﺎﻧﻪ دﻫﺪ – ،در ﭼﻬﺮة رﻧﮕﭙﺮﻳﺪة ﻣﺎدر ﮔﻞ ﺧﻨﺪه ﺷﻜﻔﺖ.
ﺻﻴﺎد ﺧﻮاﻫﺮش را ﺳﻮﻳﻲ ﻛﺸﻴﺪه ،ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﮔﻔﺖ:
– دروازه را دررو ﻣﺤﻜﻢ ﻧﻜﻦ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺔ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻲروم ،ﭘﻮﻟﻢ را ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻴﺮم.
– ه ،ﭘﻮل از ﺳﺮش ﻣﺎﻧﺪ ،ﺻﺪﻗﺔ ﺳﺮ ﮔﻮ ،و را از راه ﮔﺮداﻧﻴﺪﻧﻲ ﺷﺪ ﺳﻤﻦ.
– ﻧﻪ ،ﺧﻮاﻫﺮم ،اﮔﺮ ﻛﻢ ﻣﻲﺑﻮد ،ﻣﻲﺑﺨﺸﻴﺪم .ﻟﻴﻜﻦ ﻛﺮاﻳﻲ اﺳﺖ ،ﭘﻮﻟﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ
ﻣﺎدر ﻧﺨﻮرده و ﻧﭙﻮﺷﻴﺪه ،ﺑﺎ ﻧﻴﺖ ﻃﻮي ﻏﻨﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ...
ﺳﻤﻦ از ﺣﻴﺮت ﺷﺦ ﺷﺪ .ﺻﻴﺎد ﺑﻪ روي ﺧﻮاﻫﺮ ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺗﺎﻓﺖ و ﺑﺸﺴﺖ از
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮآﻣﺪ.
ﺣﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﺎر در ﭘﺎﻳﺎن دﻳﻬﻪ ﺑﻮد .وي آﻣﺪ و ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ در زد.
ﺷﺮﻓﺔ ﭘﺎي ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ رﺳﻴﺪ .در ﺑﺎز ﺷﺪ .ﻣﺨﺘﺎر روي ﺗﺮش ﻛﺮد.
– ﺑﻴﺎ ،ﺑﻴﺎ ،ﺻﻴﺎد ،ﻧﮕﺮاﻧﺖ ﺑﻮدم.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺨﻨﺶ دوﺧﻮره ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻮش ﺻﻴﺎد ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮد رﺳﻴﺪ.
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ﺳﺤﺮﮔﺎه ﭼﺸﻢ ﮔﺸﺎد و ﺧﻮد را روي ﺟﺎﻳﺨﺎب ﺳﻔﻴﺪ ،در ﺧﺎﻧﺔ دﻳﻮارﻫﺎﻳﺶ
ﺳﻔﻴﺪ دﻳﺪ .ﺑﻪ دﻣﺎﻏﺶ ﺑﻮي دارو رﺳﻴﺪ .ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﻣﺪار ﻧﺪاﺷﺖ .ﮔﻮﻳﺎ
ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﺳﻨﮓ وزﻧﻴﻨﻲ ﺣﻤﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻴﺪه ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ» .ﭼﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ؟« روي ﮔﺮداﻧﻴﺪه ،ﻧﻴﭽﻪاي را دﻳﺪ .دﻟﺶ ﺗﻪ رﻓﺖ.
ﭼﻚ-ﭼﻚ-ﭼﻚ .او ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﭘﻮﺷﻴﺪ .ﺗﭙﺶ دﻟﺶ ﻣﺮﺗّﺐ ،ﻧﻔﺴﮕﻴﺮياش
ﺗﺎرﻓﺖ آﺳﻮدﺗﺮ ﻣﻲﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻛﻴﻢ-ﻛﺠﺎي دﻟﺶ ﻏﺶ ﺑﻮد.
در ﺑﻲآواز ﮔﺸﺎده ﺷﺪ و دﻟﺒﺮ و ﺳﻤﻦ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻪ درآﻣﺪﻧﺪ.
– آﻓﺮﻳﻦ ،ﺻﻴﺎد ،ﺧﻴﺮﻳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪي – ،ﮔﻔﺖ دﻟﺒﺮ.
– اﻛﻪﺟﺎن ،ﺑﻪ دﺧﺘُﺮﻫﺎ رﺣﻤﺖ ﮔﻮي .اﻛﻨﻮن اﭘﺔ دﻟﺒﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ،ﻫﻤﻪاش
ﺧﻮب ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن آﭼﻪام ﺧﻮراك ﻣﻲﭘﺰد و ﻣﻲآﻳﺪ ،ﺗﻮ ﺧﻮدت را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﻴﺮ ...ﺧﻮدت را اﺣﺘﻴﺎط ﻛﻦ...
ﭼﺸﻤﺎن ﺻﻴﺎد از ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﻬﺎي ﺧﻮاﻫﺮش ﻟﻖّ آب ﺷﺪﻧﺪ.
– ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،اﻣﺎ ﺿﺮور اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﻮد ﺻﻴﺎد ﺧﻮاﻫﺶ و ﻛﻮﺷﺶ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ارادة ﻣﺴﺘﺤﻜﻤﺶ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ – ،ﺳﺨﻨﺎن دﻟﺒﺮ ﻧﻴﻤﺨﺎﻫﻴﺶ و ﻧﻴﻤﻔﺮﻣﺎن
ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ..
– ﺧﻴﺮ ،ﻣﺎ ﻣﻲروﻳﻢ – ،ﺳﻤﻦ ﻋﻴﺎراﻧﻪ دﺳﺖ ﺟﻨﺒﺎﻧﺪ – ،ﺑﻴﮕﺎه ﺑﺎز ﻣﻲآﻳﻴﻢ.
ﺻﻴﺎد ﺗﺎ دﻳﺮ از در ﭘﻮﺷﻴﺪه ﭼﺸﻢ ﻛﻨﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ .ﺳﺨﻨﺎن ﮔﺮم و ﻧﺮم دﻟﺒﺮ،
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﻬﺎي ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﻪ رﻗّﺘﺶ آوردﻧﺪ» .اﮔﺮ ﺻﺤﺖ ﻣﻲﺷﺪم ،دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲﮔﺬاﺷﺘﻢ،
ﻛﻪ ﻗﻄﺮهاي اﺷﻚ رﺧﺴﺎر ﻣﺎدرم را ﻧﻢ ﻛﻨﺪ« – ،آه ﻛﺸﻴﺪ او .ﻓﻜﺮ و ﺧﻴﺎﻟﻬﺎﻳﺶ ،ﻛﻪ
در ﻛﻮﭼﻪﻫﺎي ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻛﻨﻮن رﻫﺎ ﻣﻲﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻗﻠﺒﺶ ﺑﻪ ﻳﺎد روزﻫﺎي
ﻧﻴﻚ ﺷﻴﺮﻳﻦ-ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲﺗﭙﻴﺪ.
ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ دﻳﻬﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﺨﺸﻴﺪه ﺑﻮد .آواز ﮔﺎو ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ،ﺻﺪاي
ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﺗﺮاﻛﺘﻮر ،ﺷﻠﺪراس ﺟﻮﻳﺒﺎر ،ﻏﻮﻏﺎي ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻪ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ
ﻋﺠﻴﺒﻲ را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﻲآوردﻧﺪ .ﻛﻮﭼﺔ دﻳﻬﻪ-ﭘﺮ ﺑﭽﻪ .از آﻣﺪن ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻳﺎ آدﻣﺎن
ﻧﺎﺷﻨﺎس در دﻳﻬﻪ ،ﭘﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎرﻛﺶ ﺑﺮ راه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ،ﻣﺜﻠﻲ ،ﻛﻪ زﻣﺒﻮرﻫﺎي ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﮔﻞ
ﻣﻲﭼﺴﭙﻨﺪ ،ﮔﺮد آن را ﭘﻴﭽﺎﻧﻴﺪﻧﺪ.
– ﺧﺎﻟﻪ ،ﺻﻴﺎد-اﻛﻪم ﻣﻲآﻳﺪ.
– ﭘﺴﺮ ﺷﻤﺎ-ا ،ﺻﻴﺎد-اﻛﻪ؟
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– ﺳﻤﻦ ،ﺗﻮ ﺑﻪ دﻟﺒﺮ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟
– ﭼﻪ ﻫﻢ ﻣﻲﮔﻔﺘﻢ؟ ﮔﻔﺘﻢ ،ﻛﻪ اﻛﻪم ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮﺳﺖ.
– ﻣﻦ ﺷﻮﺧﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ ،ﻟﺠﺎم ﮔﭗ را دﻳﮕﺮ ﺳﻮ ﻧﻜﺶ.
– ﭼﻪ ،ﮔﻤﺎن ﻛﺮدي ،ﻛﻪ ﺷﺒﮕﺮدﻳﻬﺎﻳﺖ را ﮔﻔﺘﻢ؟ اﻳﻦ را ﺗﻤﺎم دﻳﻬﻪ ﻣﻲداﻧﺪ!
آﭼﻪام ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ-ﻛﻮ ،اﻳﻦ ﻗﺪر آدم ﺑﻲﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻳﻦ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﻧﮕﺮد!-ﺳﻤﻦ از
ﺳﺆال اﻛﻪش ﻳﻜﺒﺎره ﭼﻮن ﻫﻴﺰم ﺗﺮ دود ﻛﺮد.
»آﺗﺶ اﻳﻦ ﺗﺮﻣﺬك را ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﻣﺸﻜﻞ!« ﺻﻴﺎد ﺧﻮد را ﺳﺮاﺳﻴﻤﻪ درون
ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺖ .از ﺑﻴﺮون ﺻﺪاي ﭼﺮس-ﭼﺮﺳﻜﻨﺎن ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻫﻴﺰم ﺷﻨﻴﺪه ﻣﻲﺷﺪ.
ﺻﻴﺎد ﺑﺎﻻي ﻛﻮرﭘﭽﻪ دراز ﻛﺸﻴﺪ .ﺟﺴﻢ ﻛﺎﻫﻴﺪهاش ﻣﻲﻟﺮزﻳﺪ و ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش
ﻣﻲﺳﻮﺧﺖ...
ﻟﺤﻈﻪاي ﻏﻨﺒﺶ ﺑﺮد ،ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺟﺴﺘﻪ از ﺟﺎ ﺧﻴﺴﺖ .ﺳﻴﻤﺎي دﻟﺒﺮ از ﭘﻴﺶ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ دور ﻧﻤﻲﺷﺪ .در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ آﺗﺸﻜﻲ درﺧﺸﻴﺪ .ﻛﺎش ﺑﺎل ﻣﻲداﺷﺖ و
ﭘﺮوازﻛﻨﺎن ﻧﺰد او ﻣﻲرﻓﺖ .اﻗﺮار ﻣﻲﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﺸﻴﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎﺧﺖ ،ﺧﻄﺎ
ﻛﺮد .اﻛﻨﻮن اﻣﻴﺪ دارد .آﻳﺎ دﻟﺒﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ او ﻣﺤﺒﺘﻲ دارد ﻳﺎ در آﻣﺪ ﮔﭗ ﺗﺴﻠّﻲ داد؟
ﺻﻴﺎد اﻳﻦ را ﻋﻨﻴﻖ ﻧﻤﻲداﻧﺴﺖ .دﻟﺒﺮ ﻫﻢ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺨﻦ دﻟﺮس آﺗﺶ
اﻓﺴﺮدة دل ﺟﻮان را از ﻧﻮ ﻓﺮوزان ﻛﺮد.
ﻋﺎﻗﺒﺖ واﺧﻮرد او ﺑﺎ ﻋﺸﻖ اوﻟﻴﻨﺶ ،ﻛﻪ در آرزوﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و اﻣﻴﺪ زﻧﺪﮔﻲ را
ﺑﻪ روﻳﺶ ﮔﺸﺎد .ﺣﺲ ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﺗﺸﻨﺔ ﻧﻮازش و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﺴﺖ .ﺳﺎﻋﺘﻲ ﭘﻴﺶ
ﻧﻤﻲداﻧﺴﺖ ،ﻛﻪ از زﻧﺪﮔﻲ ﭼﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺪام راه ﺑﺮود .ﻟﻴﻜﻦ اﻛﻨﻮن...
آن دﻳﺪارﺑﻴﻨﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﻤﺎم ﺣﻴﺎﺗﺶ را ﻣﺜﻞ زﻣﻴﻦﻟﺮزة ﺷﺪﻳﺪي ﺗﮕﻮرو ﻛﺮد-او
ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻣﻴﺎن آﺗﺶ ﻧﻔﺮت و ﻧﻔﺲ ﮔﺮم ﺳﻌﺎدت ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻧﻤﻲداﻧﺴﺖ
ﻛﺪاﻣﻲ از ﻛﺪاﻣﻲ ﻣﻲرﺑﺎﻳﺪش..
ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻛﺮم ﻻيﺧﻮرك ﺧﺎك را ﻣﻲﺷﻜﺎﻓﺪ ،درد ﺟﺎﻧﻜﺎه ﺗﻦ او را ﭘﺎره
ﻣﻲﻛﺮد .ﻧﺸﺌﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﻮل ﻧﺪارد ...او ﻣﺸﺖ ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﺮد و اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺰﻳﺪ» .اﮔﺮ
دﻟﺒﺮ را ﻧﻤﻲدﻳﺪم ،ﭼﻪ ﻣﻲﺷﺪ؟«
ﻧﻔﺲ در ﮔﻠﻮﻳﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪ .او ﺑﻲﺧﻮد ﻣﻲﺷﺪ ،ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ از درد ﺟﺎﻧﻜﺎه ﻓﺮﻳﺎد
زﻧﺪ .در ﺧﻴﺎﻟﺶ ﺻﺪاي ﺑﻲﺻﺪاي ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﻣﻲرﺳﻴﺪ ،ﺻﻮرت دﻟﺒﺮ ﻋﻴﺎن و
ﻧﺎﻋﻴﺎن ﻣﻲﺷﺪ .او ﺗﻤﺎم ﻗﻮوهاش را ﺟﻤﻊ ﻛﺮد و ﻓﺮﻳﺎد زد:
– آﭼﻪ ...دﻟﺒﺮ ...ﻣﻲﺳﻮزم ...آب...
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– ﺳﻼم ،دﻟﺒﺮ.
– ﺳﻼم.
– ﭼﻪ ﺧﻴﻞ؟ ﻫﻪ ،ﭼﻪ ﻣﻲﭘﺮﺳﻢ ﻣﻦ ،آﺧﺮ ،ﻫﻤﺎن ﺧﻴﻞ ﺧﻮﺷﺮو ﻣﺎﻧﺪهاي-ﻛﻮ!-
ﺧﻮد را ﮔﻢ ﻛﺮده و درﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﺒﺴﻢ ﻛﺮد ﺻﻴﺎد-،ﭼﻮن ﮔﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻧﻲ ،دﻟﺒﺮ ...ﻳﺎد
داري ،ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺬاﺑﺖ ﻣﻲدادم...
– ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮد آن اﻳﺎم ،ﻋﺬاﺑﻬﺎﻳﺶ ﻫﻢ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮد-...ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ ﺧﻴﺎل داده ﺷﺪ
دﻟﺒﺮ ،وﻟﻲ درﺣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﺶ
ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ-:ﺑﻌﻀﻲ ﮔﭙﻬﺎ ﺷﻨﻴﺪم-...وي ،ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺐ ﻓﺮو ﺑﺴﺖ ،ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺎز ﻛﻴﻢ-ﭼﻪ
ﮔﻔﺘﻨﻲ ﺑﻮد ،وﻟﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن آورده ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﭽﺮّاس زد-:ﺧﻮدت را اﺣﺘﻴﺎط
ﻛﻦ ،ﺻﻴﺎد.
دﺧﺘﺮ ،ﺑﺎ آن ﻧﮕﺎه ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ و ﺳﺨﻨﺎن اﺳﺮارآﻣﻴﺰ ﺻﻴﺎد را ﺑﻨﺪ ﺧﻴﺎل ﻧﻤﻮد.
»ﺧﻮدم را اﺣﺘﻴﺎط ﻛﻨﻢ؟ از ﻛﻪ؟ ﺑﺮاي ﭼﻪ؟«
– ﺧﻴﺮ ،ﺻﻴﺎد ،ﻛﻤﻲ ﺷﺘﺎب دارم ،در ﺑﻴﻤﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮﺑﺘﺪارم ،ﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪن
ﻧﺪاده ،روان ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﻣﺎﻧﺪن ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ،ﺑﻪ ﺻﻴﺎد ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ
ﺧﻴﺎﻟﻜﻨﺎن ﻣﻲاﻳﺴﺘﺎد ،ﻧﮕﺎه ﻛﺮد:
– ﺑﻪ ﺳﻤﻦ ﺳﻼم ﺑﮕﻮ.
ﺻﻴﺎد ،ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨّﺘﺪاري ﺳﺮ ﺟﻨﺒﺎﻧﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻓﺮو رﻓﺖ» .ﺑﻌﻀﻲ ﮔﭙﻬﺎ
ﺷﻨﻴﺪم «...ﭼﻪ ﮔﭗ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ از اﺳﺮار دﻟﺶ ،ﻳﺎ درد ﺑﻲدرﻣﺎﻧﻲ ،ﻛﻪ ﺗﻤﺎم
وﺟﻮدش را ﻣﻲﺳﻮزد؟ ﺳﺮ ﺻﻴﺎد ،از ﻳﻚ ﻃﺮف ،از آن ﮔﭗ دﻟﺒﺮ ﺑﻪ درد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ﻫﻨﻮز ﻧﺸﺌﻪ ﻫﺴﺘﻴﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﻛﺸﻴﺪ و او ﭼﻪ ﻛﺎر ﻛﺮدن و
ﻛﺠﺎ رﻓﺘﻨﺶ را ﻧﻤﻲداﻧﺴﺖ.
از ﭘﺲ دﻟﺒﺮ دود و ﻓﺮﻳﺎد زﻧﺪ ،ﻛﻪ »ﻣﻦ ﺗﺮا دوﺳﺖ ﻣﻲدارم!« ﻳﺎ ،ﺑﻪ ﻗﻔﺎﻳﺶ
ﻧﮕﺎه ﻧﻜﺮده ،دو-دوان رود و در ﺧﺎﻧﺔ ﻣﺨﺘﺎر را ﻛﻮﺑﺪ؟
در دل ﺻﻴﺎد دو اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻪ ﻫﻢ ﺿﺪ ﻏﻠﻴﺎن داﺷﺖ :ﻳﻜﻲ اﺷﺘﻴﺎق روﺣﺎﻧﻲ،
دﻳﮕﺮي – ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ .ﭼﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ؟ ﻳﺎ از ﺑﻬﺮ ﻫﺮ دو ﺑﺮآﻳﺪ و ﻧﺰد ﺧﻮاﻫﺮش رود؟
او ﭘﺴﻤﺎﻧﺪة ﺳﻴﮕﺎر را ﺑﻪ ﺟﻮي ﺑﻲآب ﻫﻮا داد و راه ﺧﺎﻧﻪ را ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ .دﻟﺶ
ﺗﺎرﻓﺖ ﺑﻲﻗﺮارﺗﺮ ﻣﻲﺷﺪ.
– ﺳﻤﻦ – ،ﺻﺪا ﻛﺮد ،ﺑﻪ ﺣﻮﻟﻲ وارد ﺷﺪه.
– ﻫﻪ.
آواز ﺳﻤﻦ از ﺗﻨﻮرﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ.
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ﺻﺒﺢ دروازة ﺣﻮﻟﻲ را ﻛﻮﻓﺘﻨﺪ.
– ﻣﻌﻠﻢ ،ﻫﺎ ﻣﻌﻠﻢ-...ﺷﻨﻴﺪ او .اﻳﻦ آواز را ﻧﻴﻢ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ،وﻗﺖ روي ﺑﺴﺘﺮ
ﺑﻲﻣﺪاراﻧﻪ ﺧﻮاﺑﻴﺪﻧﺶ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮد.
ﭘﺮوﻳﻦ دﺳﺘﺎن رﻧﮕﺎﻟﻮدش را ﭘﺎﻛﻜﻨﺎن ﺳﻮي دروازه دوﻳﺪ .آن ﺟﺎ ﺷﻬﺮت ﺑﺎ ﻣﺮد
ﻛﻼﻫﭙﻮﺷﻲ ﻣﻲاﻳﺴﺘﺎد.
– ﻣﻌﻠﻢ در ﺧﺎﻧﻪ؟
– دراﻳﻴﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻴﻎ ﻣﻲزﻧﻢ.
ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن درآﻣﺪﻧﺪ .ﭘﺪر ﺷﺎﮔﺮدش را ﺑﻪ آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺮد ﻗﺪﺑﻠﻨﺪ ﻛﻼﻫﭙﻮش
دﺳﺖ داده ،واﺧﻮري ﻛﺮد.
– ﺟﻨﺎب ﭘﺎل ﺻﻨﻌﺖدوﺳﺘﻨﺪ ،اﺛﺮﻫﺎي رﺳﺎﻣﻲ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .رﺳﻤﻬﺎي
دﺧﺘﺮﺗﺎن را دﻳﺪﻧﻲ .ﭘﺴﻨﺪ آﻳﺪ ،ﺑﺎ ﭘﻮل ﻧﻐﺰ ﻣﻴﺨﺮﻧﺪ.
ﭘﺪر رﺳﻤﻬﺎي در آﺳﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺸﻴﺪة دﺧﺘﺮش را از اﺳﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮآورده ،ﭘﻴﺶ
ﻣﻬﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺖ.
– ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ دﺧﺘﺮﺗﺎن – ،ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي ﻣﻬﻤﺎن را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺮد ﺷﻬﺮت-،
رﺳﻤﻬﺎ زﻳﺐ ﺧﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻬﻤﺎن ﻟﻔﺎﻓﻪاي را ﺑﻪ ﭘﺮوﻳﻦ دراز ﻛﺮد .دﺧﺘﺮ ﺣﻴﺮان ﻟﻔﺎﻓﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و
اﻧﺪﻳﺸﻪﻣﻨﺪاﻧﻪ ﮔﺸﺎد و ،ﺑﺎر اول ﻣﺤﺼﻮل زﺣﻤﺘﺶ را دﻳﺪه ،ﺑﻲاﺧﺘﻴﺎر ﺗﺒﺴﻢ ﻛﺮد.
از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻛﺎر ﭘﺪر ﻧﻬﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺷﻬﺮت ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺳﻮي ﭘﺮوﻳﻦ ﻧﮕﺎه
ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺟﺎن ﺧﺮﻳﺪه
ﺻﻴﺎد آه ﭼﻘﻮري ﻛﺸﻴﺪ و از ﻛﻴﺴﻪ ﺳﻴﮕﺎر ﺑﺮآورده آﺗﺶ داد .ﺑﻌﺪ ﺳﺮ ﺑﺎﻻ ﻛﺮد
و ...ﻧﻔﺲ در ﮔﻠﻮﻳﺶ ﻳﺦ ﺑﺴﺖ :ﻛﻤﻲ دورﺗﺮ ،از روﺑﺮو دﻟﺒﺮ ﻣﻲآﻣﺪ؛ ﻫﻤﺎن دﻟﺒﺮي،
ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ درﺳﻬﺎ ﺧﻤﺎرياش ﻣﻲﺷﺪ و ﭘﮕﺎه ،در ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺎز ﻏﻤﺶ
ﻣﻲداد-دﻓﺘﺮ و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﺶ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲﻛﺮد ،ﻛﺎﻛﻼﻧﺶ را ﻣﻲﻛﺸﻴﺪ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻪ
ﺗﻜﻲ ﻛﺮﺳﻲ ﻣﻲﺑﺴﺖ...
ﺑﻪ دﻟﺶ آﺗﺶ اﻓﺘﺎد ،ﻫﻤﺎن آﺗﺸﻲ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎ روﻳﺶ را ﭘﺮدة ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻮد و اﻛﻨﻮن رﻧﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از ﻧﻮ ﺷﻮﻋﻠﻮر ﻣﻲﮔﺸﺖ.
وي ،ﺑﻲﺧﻮداﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ.
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ﻣﺎدر ﺣﺲ ﻣﻲﻛﺮد ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﺮ ﭼﻮن ﻧﻮر ﻗﻠﺐ ﭘﺮوﻳﻦ را روﺷﻦ ﻣﻲﺳﺎﺧﺖ،
روﺣﺶ را ﻧﻮازش ﻣﻲﻛﺮد ،ﺑﺮاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ آﻓﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﺨﺶ آﺳﻤﺎن را داﺷﺖ .در
ﺑﺎﻃﻦ دﺧﺘﺮ ﻗﻮهاي ﻧﻬﺎن ﺑﻮد ،ﻛﻪ او را آرام ﻧﻤﻲﮔﺬاﺷﺖ ،ﺧﻮن ﮔﺮم را در ﺷﺮﻳﺎﻧﺶ
ﺑﻪ ﺟﻮش ﻣﻲآورد.
روزي ﭘﺮوﻳﻦ ﺳﻴﺮﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪ .درآﻣﺪ و ﺑﻪ دﻣﺎﻏﺶ ﭼﻮن در
ﺧﻮاب ﺑﻮي رﻧﮕﻬﺎي ﻫﺮﺧﻠﻪ زد ،دﻟﺶ ﺧﻮﺷﺤﺎﻻﻧﻪ ﺗﭙﻴﺪ .ﻣﺮدي ،در ﻛﻨﺞ ﺗﺎﻻر
ﻧﺸﺴﺘﻪ ،از ﻣﻨﻈﺮه ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻲﺑﺮداﺷﺖ.
– ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدي ﻗﺒﻮل ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟-ﮔﻔﺖ ﺑﻪ او ،از ﺻﻮرﺗﻬﺎي روي دﻳﻮار ﭼﺸﻢ
ﻧﻜﻨﺪه.
– رﺳﻢ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲﺗﻮاﻧﻲ؟
– ﻫﻪ-...ﭘﺎﺳﺦ داد او و دﻣﻲ ﺧﻴﺎﻟﻜﻨﺎن اﻳﺴﺘﺎد – ،ﻳﮕﺎن ده ﻟﻮﺣﻪ دارم.
– ﻧﻐﺰ-ﻛﻮ .ﭘﮕﺎه ﺑﻴﺎر ،ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ.
وي رﺳﻤﻬﺎ را آورد.
– ﺑﺪ ﻧﻪ ،دﺳﺘﺖ راﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﻢ ﮔﺬارﻳﻢ – ،وﻋﺪه داد
رﺳﺎم.
ﻫﺮ ﺻﺒﺢ ﭘﺮوﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲآﻣﺪ ،ﺑﺎ اﻣﻴﺪ ﻣﻲآﻣﺪ .رﺳﺎم ﺷﻨﺎس را ﻣﻲدﻳﺪ،
اﻣﺎ او ،ﮔﻮﻳﺎ از وﻋﺪهاش ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲداد.
ﭘﺮوﻳﻦ را اﻟﻢ ﻣﻲآﻣﺪ .ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲرﻓﺖ و ﻟﻮح را راﺳﺖ ﻣﻲﻛﺮد .ﺑﺎز ﻗﻠﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺎﻫﻲ اﺷﻚ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻲزد .از ﻫﻤﻪ دوري ﻣﻲﺟﺴﺖ.
ﺷﺎﻣﮕﺎﻫﻲ ،از ﻣﺎدرش اﺟﺎزت ﭘﺮﺳﻴﺪه ،ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺮآﻣﺪ .آﻓﺘﺎب ﻣﻴﻞ ﻏﺮوب
داﺷﺖ و ﻛﻮﭼﻪﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﭼﺮاﻏﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .راﻫﺮوان ﺗﺎ ﻟﺐ درﻳﺎ آﻣﺪ .در ﺧﻴﺎﺑﺎن
ﺳﺎﺣﻞ ﻫﻤﺎن رﺳﺎم را دﻳﺪ.
– ﺳﻼم ،ﻣﺮا ﺷﻨﺎﺧﺘﻴﺪ؟
– ﻫﻪ.
– وﻋﺪه داده ﺑﻮدﻳﺪ ،ﻛﻪ...
– ﭘﮕﺎه ﺑﻴﺎ ،ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ،ﺣﺎﻻ ،ﻣﻌﺬرت ،ﺷﺘﺎب دارم – ،ﺳﺨﻦ دﺧﺘﺮ را
ﺑﺮﻳﺪ رﺳﺎم.
ﭘﺮوﻳﻦ ﺣﻴﺮان ،ﻣﺜﻠﻲ ،ﻛﻪ در ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺗﻔﺴﺎن ﺗﺸﻨﻪﻟﺐ ﻛﻮزة ﭘﺮ آب را در ﭼﻨﮕﻚ
ﺣﻤﺎﻳﻞ ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ ،وﻟﻲ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ آن ﻧﻤﻲرﺳﺪ ،ﺑﻲ ﻋﻼج ﻣﺎﻧﺪ.
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ﻋﻤﻚزادهاش اﺳﺖ؟ ﻳﺎ ﻫﻤﺴﺒﻘﺶ؟ ﻧﻪ ،وي ﭘﺮده را از روي رﺳﻢ ﻧﻤﻲﺑﺮدارد .ﺑﮕﺬار
آدﻣﺎن ﮔﻤﺎن ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ ﭘﺮوﻳﻦ ﭘﺮدة ﺧﻴﺎل ﻳﺎ ﺻﻮرت درد را روي ﻛﺎﻏﺬ آورده
اﺳﺖ .ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺎر ﺑﻮد ،ﻛﻪ دﺧﺘُﺮ ﺟﻴﻐﺶ زد.
– ﻣﻴﻠﺶ ،رﺳﻢ ﻛﺶ ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﻗﺪر ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﻴﺎل ﻏﻮﻃﻪ ﻧﺰن .ﻛﻤﻲ ﺻﺒﺮ ﻛﻦ.
ﭼﻪ آرزوﻫﺎ ﭼﻮن ﻧﻜﻬﺖ ﮔﻞ ﻧﻮﺷﻜﻔﺘﻪ در ﻗﻠﺐ دﺧﺘﺮ ﻧﻬﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺒﻬﺎ در
ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﻮي رﻧﮓ را ﺣﺲ ﻣﻲﻛﻨﺪ .در ﮔﺸﺎدة اﺳﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ...ﻛﺎﻏﺬﻫﺎي ﭘﺮﻳﺸﺎن را
ﭘﻴﺶ ﻧﻈﺮ ﻫﻮﻳﺪا ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ .ﺑﺎد ﻣﻲوزد و ﻛﺎﻏﺬﻫﺎﻳﺶ را ﻫﺮ ﺳﻮ ﻣﻲﭘﺮّاﻧﺪ ،ﺳﻮي
آﺳﻤﺎن ﻧﻴﻠﮕﻮن ﻣﻲﺑﺮد ،وي آﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد ،اﻣﺎ دﺳﺘﺶ در ﻫﻮا ﻣﻌﻠﻖ
ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ.
ﭘﺮوﻳﻦ ﺑﻴﺪار ﻣﻲﺷﻮد و ﺧﻮد را در ﻛﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ .ﺣﺲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ
ﻋﺎﻓﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻮزش زﻳﺮ ﺳﻴﻨﻪ ،ﻛﻪ دردآﻣﻴﺰ ﺑﻮد ،آﻫﺴﺘﻪ-آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮزش
دﻳﮕﺮ ﺑﺪل ﻣﻲﺷﺪ .ﺳﻮزﺷﻲ ،ﻛﻪ دل را ﮔﺮم ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ زﻳﺒﺎي و
ﭘﺮﺟﻼ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
روزﻫﺎ ﻣﻲﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﺳﻼﻣﺘﻲ ﭘﺮوﻳﻦ ﺑﻪ ،رﻧﮓ روﻳﺶ ﺳﺮخ ،ﮔﻮﻳﺎ در آﺳﻤﺎن
دﻟﺶ آﻓﺘﺎب ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺮقﭘﺎش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .وي ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻴﺎل
ﺗﺒﺴﻢ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲﻛﺮد.
روزي ،ﻛﻪ ﺟﻮاﺑﺶ دادﻧﺪ ،ﻛﺎﻏﺬﻫﺎﻳﺶ را ﺟﻤﻊ ﻛﺮد و ﺑﺎر اول ﻧﺰد آﻳﻴﻨﺔ ﺑﺮﻗﺪ
رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻫﻮس ﺑﻪ آن ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ» .ﻣﻦ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻴﺴﺘﻢ – ،ﺧﻨﺪﻳﺪ او و ﺣﺴﻦ
ﺧﻮد را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﺮده ،ذوق ﺑﺮد ،ﻛﻨﻮن ﭘﺮده از روي رﺳﻢ ﺑﺮدارم ﻫﻢ ،ﻣﻲﺷﻮد«.
ﭘﺮوﻳﻦ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪرش ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاﺷﺎن آﻣﺪ .ﻫﻤﺎن ﺑﻲﻗﺮاري ﭘﻴﺸﻴﻦ در ﻫﺴﺘﻴﻴﺶ
اﺣﻴﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد.
– ﭘﺰﻣﺎن ﺷﺪم ...ﺷﺐ و روز در ﭘﻴﺶ ﻧﻈﺮم-ﻣﻜﺘﺐ.
– ﻧﻪ ،دﺧﺘﺮم ،اﻗﻼً ﻳﻚ ﺳﺎل دم ﻣﻲﮔﻴﺮي – ،ﺧﻮاﻫﺶ ﻛﺮد ﭘﺪر.
– ﭘﺪرت راﺳﺖ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮاري ،ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ دﺳﺖ
ﻧﺮﺳﺎن ،ﻓﺰود ﻣﺎدر.
– ﻣﻴﻠﺶ ،ﺑﻪ ﻣﻜﺘﺐ ﻧﻤﻲروم ،ﻟﻴﻜﻦ اﺟﺎزت دﻫﻴﺪ ،ﻛﻪ رﻧﮓ و ﻣﻮﻗﻠﻢ ﻫﻤﺮاﻫﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ!
»ﻗﻠﻢ ﺳﺤﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﭽﻴﻪ ،ز دل ﮔﺬراﻧﺪ ﻣﺎدر – ،ﻣﻬﺮ اﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ-ﻣﻐﺰ
اﺳﺘﺨﻮاﻧﺶ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ«.
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– ﭼﻪ ﮔﭗ ،ﺷﻬﺮﺗﺠﺎن؟
– ﭘﺮوﻳﻦ ...ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﭘﺪر آه ﺑﺪرد ﻛﺸﻴﺪه ،ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ.
ﻋﻴﺎن ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺷﻬﺮت ﺑﺎز ﭼﻴﺰي ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ،وﻟﻲ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ،
ﺳﺨﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺟﻮﻳﺪ .ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮔﻔﺖ:
َﻧﻪ ﭘﻮل – ،ﺷﻬﺮت دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﺑﺮد – ،ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﺮﻳﺪ ...ﻓﻘﻂ...
ﻣﻌﻠﻢ ،ﻧﺎﻋﻴﺎن آب ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﭘﺎك ﻛﺮده ،ﺑﻪ ﭼﻬﺮة ﺷﻬﺮت ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ» :ﻓﻘﻂ
ﭼﻪ؟«
– ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ .اﻳﻦ ﻗﺮض ﻧﻪ ،ﭘﺎداش ﺧﺬﻣﺘﻬﺎﻳﺘﺎن ...ﭘﺪر و ﻣﺎدرم در
ﺻﺪﻣﻪ ﻫﻼك ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻳﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ واﻳﻪ رﺳﻴﺪم ،ﭼﻪ ﻗﺪر
زﺣﻤﺖ ﻛﺸﻴﺪﻳﺪ.
ﻣﻌﻠﻢ ،دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،دﻋﺎ ﻛﺮد .دﺳﺘﺮﺧﻮان اﻧﺪاﺧﺖ ،ﻗﺎﻟﻴﻦ ﻣﻴﺮاﺛﻲ را ،ﻛﻪ ﺑﺎزار
ﻣﻲﺑﺮم ﮔﻔﺘﻪ ،رﺳﻨﭙﻴﭻ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﭘﻴﺶ ﭘﺎي ﺷﺎﮔﺮد ﮔﺸﺎد.
»اﻟﻬﺎ ،ﻗﺎﻟﻴﻦ را ﮔﻴﺮد ،ﻛﻪ از ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﺮاﻳﻢ« ،ز دل ﮔﺬراﻧﺪ ،وﻟﻲ ﺷﻬﺮت رد
ﻛﺮد:
– ﭘﻴﭽﺎﻧﺪه ﻣﺎﻧﻴﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ ،ﭘﺮوﻳﻦ از ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﭘﺎياﻧﺪاز ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ.
– ﺑﺮاي ﺧﺎﻃﺮه اﻗﻼً ﻫﻤﻴﻦ رﺳﻤﻬﺎ را ﮔﻴﺮ – ،ﻣﻌﻠﻢ از اﺛﺮﻫﺎي ﭘﺮوﻳﻦ دو
ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﺮوي را ﺟﺪا ﻛﺮد – ،ﻧﺸﺎن ﺳﭙﺎس ﻣﻦ و ﭘﺮوﻳﻦ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺷﻬﺮت ﺑﻪ ﺣﻴﺮت اﻓﺘﺎد.
ﻳﻦ ﻛﺎر دﺧﺘﺮﺗﺎن؟ رﺳﺎم ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ-ﻛﻮ!
– ﺑﻠﻲ – ،ﺣﺮف در ﮔﻠﻮي ﭘﺪر درﻣﺎﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻨﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ.
ﻣﻌﻠﻢ و زﻧﺶ ﻛﻮرﭘﻪﻫﺎ را ﺗﻪ ﻛﺮده ،ﺑﺎﻻي ﺻﻨﺪوق ﭘﺮﺗﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻗﺎﻟﻴﻦ را ،ﻛﻪ ﺑﺎزار
ﺑﺮدﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺶ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻪدان ﭘﺮوﻳﻦ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
– ﺗﺨﺘﺔ رﺳﻢ را ﮔﻴﺮم؟-از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﭘﺪر و ﻣﺎدر آﮔﺎه ﺷﺪه ،ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭘﺮوﻳﻦ.
– ﻧﮕﻴﺮي ،ﺑﻬﺘﺮ .ﻫﻮﺷﺖ ﺑﻪ رﺳﻤﻜﺸﻲ ﺷﺪه ،ﻃﺒﺎﺑﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻲ ﺑﺎز.
– رﺳﻤﻜﺸﻲ دردم را ﺳﺒﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ...
ﭘﺮوﻳﻦ در آﺳﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻔﺘﻮن ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﺤﺮاﻧﮕﻴﺰ اﻃﺮاف ﺷﺪ .ﻣﺪار ﮔﺮﻓﺖ،
ﺗﺨﺘﻪاش را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻴﺮون ﺑﺮآﻣﺪ .رﺳﻤﻬﺎي ﻋﺠﺎﻳﺐ ،ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎ در آﻳﻴﻨﺔ آب،
درﺧﺘﺎن ﺧﻤﺰده ،ﮔﻠﻬﺎي ﺑﻬﺎري و ﻃﺮح روي ﺟﻮاﻧﻲ ﭘﺲ ﭘﺮده .او ﻛﻴﺴﺖ؟
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»ﺧﻴﺮ ،ﻳﻚ در ﺑﺴﺘﻪ و ﺻﺪ در ﮔﺸﺎده« ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ – ،ﺑﺎ اﻣﻴﺪ ﺗﺒﺴﻢ ﻛﺮد او و
زﻧﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺔ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ رﻓﺖ ،ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ در ﺷﻨﺎس زد.
– ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ،ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ،ﻛﺪام ﺷﻤﺎل ﭘﺮاﻧﺪ؟-ﺧﻮﺷﮕﻮﻳﻲ ﻛﺮد ﭘﺴﺮ ﻃﻐﺎﻳﺶ ادﻫﻢ.
– ﺷﻤﺎل ﻣﺤﺘﺎﺟﻲ – ،ﮔﻔﺖ ﻣﺎدر – ،دﺧﺘﺮم ﺑﻴﻤﺎر ،او را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دور ﺑﺮدن
درﻛﺎر .ﭘﻮل ﺿﺮور ﺷﺪ.
ﭘﺪر دﻳﺪ ،ﻛﻪ رﻧﮓ روي ادﻫﻢ ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﺮاه زﻧﺶ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ از ﺣﻮﻟﻲ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ.
»ﭘﻮل ﻛﺠﺎ ،روز دراز زﻳﺮ آﻓﺘﺎب ﻣﻲﺷﻴﻨﻴﻢ و ﺑﺰور ﻧﺎﻧﭙﻮﻟﻲ ﻣﻲﻳﺎﺑﻴﻢ« ﺟﻮاب
ﻫﻤﻪ ﻳﻜﺮﻧﮓ ﺻﺪا ﻣﻲداد.
»ﺑﻴﻦ-ا ،ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ« ﮔﻔﺘﻨﻲ ﺷﺪ ﺑﻪ زﻧﺶ ،وﻟﻲ ﺧﻮدداري ﻛﺮد.
ﺷﺐ ﺧﻮاﺑﺶ ﻧﺒﺮد .در ﺟﺎﻳﺨﺎب ﭘﻬﻠﻮ ﻣﻲﮔﺸﺖ .ﺧﺪاﻳﺎ ،از ﻛﺠﺎ ﭘﻮل ﻳﺎﺑﺪ؟ ﻳﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﺔ ﺷﺎﮔﺮدﻫﺎﻳﺶ رود؟ ﻧﻪ ،دﻟﺶ راه ﻧﺪاد .اﮔﺮ ﻃﻤﻊ ﮔﻤﺎن ﻛﻨﻨﺪ ،از ﺧﺠﺎﻟﺖ
ﻣﻲﻣﻮرد او .ﺳﻲ ﺳﺎل ﻣﻌﻠﻤﻲ ﻛﺮده ،رﻳﺰهاي از ﺧﺎن ﺷﺎﮔﺮد ﻧﺨﻮردهاﺳﺖ و ...وي
ﺑﺎ اﻟﻢ ﻧﮕﺎه از ﺗﻴﺮﻳﺰه ﻛﻨﺪ و ﺗﺨﺘﻤﺎن را دﻳﺪ .ﭼﻨﺪ ﻛﻮرﭘﺔ ﻧﻮ و ﻳﻚ ﻗﺎﻟﻴﻦ ﻣﻴﺮاﺛﻲ ﺑﻪ
ﭼﺸﻤﺶ اﻓﺘﺎد .ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺮﺳﻨﺪي ﻛﺮد ...ﻫﻪ ،ﻫﻪ ،ﻫﻤﻪاش را ﻣﻲﻓﺮوﺷﺪ،
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﺶ را ﻣﻲﻓﺮوﺷﺪ ،ﺑﮕﺬار ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺮﻳﺎن ﺷﻮد ...وﻟﻲ دﺧﺘﺮش ﺷﻔﺎ ﻳﺎﺑﺪ ،ﭼﻪ
ﺧﻴﻠﻲ دﺧﺘُﺮ ﮔﻔﺖ ،ﮔﻞ ﭼﻬﺮهاش از ﻧﻮ ﺷﻜﻮﻓﺪ.
ﺻﺒﺢ ﺻﺎﻟﺤﺎن زﻧﺶ را ﺟﻴﻎ زد.
– آﭼﺔ ﭘﺮوﻳﻦ ،ﻗﺎﻟﻴﻦ را ﭘﻴﭽﺎن ،ﻛﻮرﭘﻪﻫﺎ را ﺑﺮدار ،ﺑﺎزار ﻣﻲروﻳﻢ.
– ﺑﻪ ﺗﻨﻮر ﻧﺎن ﺑﺴﺘﻪام ،ﻧﺎﻧﻬﺎ را ﻛﻨﻢ...
ﺑﻌﺪ ﻟﺤﻈﻪاي در ﺣﻮﻟﻲ را ﻛﺴﻲ ﺗﻖ-ﺗﻖ زد.
– ﻣﻌﻠﻢ ،ﻫﺎ ﻣﻌﻠﻢ.
ﭘﺪر دم در ﺑﺮآﻣﺪ.
– ه ،ﺷﻬﺮﺗﺠﺎن ،ﺑﻴﺎ ،ﭘﺴﺮم ...ﻛﻲ آﻣﺪي ،آﺧﺮ ،ﺗﻮ در روﺳﻴﻪ ﺑﻮدي-ﻛﻮ! اﮔﺮ
ﻣﻲداﻧﺴﺘﻢ ،ﻛﻪ آﻣﺪهاي...
ﻧﻲ-ﻧﻪ ،وي دﻳﮕﺮ ﺣﺮﻓﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ .آﺧﺮ ،ﭘﻮل ﻧﮕﻔﺘﻪ ،ﭼﻮن ﻟﺨﭽﻪ ﺳﺮخ
ﺷﺪ.
– ﺷﻤﺎ را ﺧﺒﺮﮔﻴﺮي آﻣﺪم .ﺧﻮاب دﻳﺪم ،ﮔﻮﻳﺎ ﻛﻮدك ﺑﺎﺷﻢ ،دﺳﺖ ﻧﻮازش ﺑﻪ
ﺳﺮم ﻣﺎﻧﺪهاﻳﺪ .ﺑﻴﻨﻢ ،ﭘﺪرم از دور ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .دﻟﻢ ﺑﻪ ﻳﺎد ﭘﺪر ،آﻣﺪم ،ﻛﻪ
ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﭘﺪرم روﻳﻢ ،ﻣﻌﻠﻢ ...ﻳﻚ ﮔﭗ ﺷﻨﻴﺪم ،راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟
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ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﭘﻮﺷﻴﺪ .ﺣﺲ ﻛﺮد ،ﻛﻪ در ﺑﺎﻻي ﻟﺒﺎﻧﺶ ﻗﻄﺮهﻫﺎي ﻋﺮق ﭘﻴﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻳﺎ اﺷﻚ ﺑﻮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ؟ ..و ﻫﻤﺎﻧﺎ وﺟﻮدش را ﺑﻲﺣﺎﻟﻲ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ.
– ﭼﻪ ﺷﺪ ،دﺧﺘﺮم؟-ﺳﺆال ﻛﺮد اﺳﺘﺎد – ،ﺑﻨﺎﮔﺎه-ﻛﻮ ﺧﻴﺎﻟﻲ رﻧﮓ ﺑﻪ دﻫﺎن
ﻧﺒﺮده ﺑﺎﺷﻲ؟
– ﻧﻲ...
او ﺑﻲﺣﺎﻻﻧﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﭘﻮﺷﻴﺪ.
اﺳﺘﺎد دﺧﺘُﺮ ﺟﻴﻎ زد .دﺧﺘُﺮ ﮔﻔﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮوﻳﻦ را ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺷﺸﺶ-ورم ،راه ﻧﻔﺴﺶ-ﺑﺴﺘﻪ.
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﺮوﻳﻦ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه آﻣﺪﻧﺪ.
– ﭼﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮﻛﻢ-ا؟ ﻣﻦ ﻛﺴﻞ ﺷﻮم ،ﻧﻤﻲﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺗﻮ ﻛﺴﻞ ﺷﺪﻧﻪ؟-ﺑﻪ
ﺳﺮ دﺧﺘﺮ ﺧﻢ ﺷﺪه ﻣﻲﻧﺎﻟﻴﺪ ﻣﺎدر .ﭘﺪر دﺧﺘُﺮ را ﻛﻨﺎرﺗﺮ ﺑﺮده ،ﺑﺎ آواز ﭘﺴﺖ ﭼﻴﺰي
ﭘﺮﺳﻴﺪ .دﺧﺘُﺮ ﻛﺘﻒ درﻫﻢ ﻛﺸﻴﺪ .وي ﻫﻨﻮز ﭼﻴﺰ ﻋﻨﻴﻘﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ.
از ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ ﭼﻬﺮة ﭘﺪر اﺑﺮ ﺧﻴﺎﻟﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺎﻳﻪ اﻓﻜﻨﺪ ،وﺟﻮد ﻣﺎدر را ﻏﻢ
ﭼﻮن ﺗﺎر اﻧﻜﺒﻮت ﭘﻴﭽﺎﻧﺪ ،ﮔﻮﻳﺎ اﺷﻜﺶ درﻣﺎن ﺑﻮد و درد را از وﺟﻮد دﺧﺘﺮش
ﺑﻴﺮون ﻛﺮده ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻲﮔﺮﻳﺴﺖ و ﻣﻲﮔﺮﻳﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﻫﻔﺘﻪاي ﺳﭙﺮي ﮔﺸﺖ.
روزي دﺧﺘُﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﺮوﻳﻦ را ﺑﻪ اﺗﺎق ﻛﺎرش دﻋﻮت ﻛﺮد .ﻧﻘﺸﺔ روي
ﻟﻮﺣﭽﺔ ﺳﻴﭗ-ﺳﻴﺎه را ،ﻛﻪ در آن رﺧﻬﺎي روﺷﻦ و ﻛﻴﻢ-ﭼﻪ ﺧﻴﻞ داﻏﻬﺎ ﻋﻴﺎن ﺑﻮد،
ﻧﺸﺎﻧﺸﺎن داده ،ﮔﻔﺖ:
– ﺑﺨﺘﺘﺎن آﻣﺪ ﻛﺮد ،از ورم ﻧﻴﭽﻪﻫﺎي ﺷﺶ آﺛﺎري ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺧﺎﻃﺮﺟﻤﻊ ﺷﺪن درﻛﺎر ﻧﻲ .ﺑﻪ ﮔﺮمﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲﺑﺮﻳﺪ ...اﻗﻼً ده-دوازده روز ﺑﺎﻳﺪ
ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ...ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ،ﮔﻞ روي دﺧﺘﺮﺗﺎن از ﻧﻮ ﻣﻲﺷﻜﻔﺪ.
دل ﭘﺪر ﻛﻤﻲ ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻟﻬﻲ ،ﮔﻔﺘﻪاﺗﺎن ﺷﻮد-...ﺑﺰور ﭘﭽﺮّاس زد ،ﻛﻪ دﻟﺶ از اﻟﻢ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
از ﺑﻴﻤﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻴﺎل رﻓﺖ .ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﺮدن ﭘﻮل ﻻزم ،ﺧﻴﻠﻲ
ﭘﻮل .اﻣﺎ...
ﭘﻮﻟﻪ ﺧﻮدش ﻛﻨﻲ؟ روز دراز درس ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ و ﻣﻌﺎﺷﺶ ﺑﺮاي ﻧﺎن ﺑﺰور
ﻣﻲرﺳﺪ .زﻧﺶ-ﺑﻴﻜﺎر .ﭘﻴﺶ ﻗﺎﻟﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﻓﺖ ،اﻛﻨﻮن در ﻓﺎﺑﺮﻳﻜﻪ ﺑﺴﺘﻪ ،ﮔﻮﻳﺎ ﻫﻤﻪ را
ﻃﻮﻓﺎن ﻣﺪﻫﺸﻲ روﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺟﺎﻳﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﺮآدم و ﭘﺮﺗﺮدود ﻛﺴﻲ را
ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻲ.
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ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻳﮕﺮ .ﻧﻤﻲداﻧﺴﺖ ،ﻛﻪ در ﻧﻴﻤﻪراه ﻋﻤﺮ رو ﺑﻪ دﻧﻴﺎي آرزوﻫﺎ از درد ﺑﺎﻟﻴﻦ
ﻣﻲﮔﺰد و ﻛﻮرﭘﺔ از ﭘﺮ ﻗﻮ ﺳﺒﻜﺘﺮ ﺑﺮاﻳﺶ وزﻧﻴﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
زرﻳﻨﻤﺎه ﺑﻮد .در آﺳﻤﺎن اﺑﺮ ﺳﻴﺎﻫﻲ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ،روي آﻓﺘﺎب را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎران
ﺑﺎرﻳﺪ.
– ﺻﻮرت ﺑﺎران ﻛﺸﻢ؟-ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺆال ﻛﺮد ﭘﺮوﻳﻦ و ﺑﻪ دم در ﺑﺮآﻣﺪه ،ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ – ،ﭼﻨﺎن رﺳﻤﻲ ﺷﻮد ،ﻛﻪ...
ﭘﺮوﻳﻦ از ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺳﻴﺮ ﺷﺪ .اﻧﺪرﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﻦ رﺷﺘﺒﺎران ﺑﻲﺧﺒﺮ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻧﻤﻲ
ﺑﻪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮاﻧﺶ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻮا ﻫﻨﻮز ﺳﺮدي ﺳﺨﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ،در
وﺟﻮدش اﻟﻤﺎس ﻳﺦ را اﺣﺴﺎس ﻛﺮد .اﺣﺴﺎس ﻛﺮد ،اﻣﺎ ﺗﻦ ﻧﺪاد .ﺟﺰودان ﮔﺸﺎد و
ﻗﻠﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ،در ﭘﻴﺶاﻳﻮان ﺧﺎﻧﺔ ﺑﻲﺑﻲ اﻳﺴﺘﺎده ،ﻛﺎﻏﺬ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﺮد .اﺑﺮ داﻣﻦ
ﻣﻲاﻓﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺎران ﻣﻲرﻳﺨﺖ ،ﻫﺮ ﻗﻄﺮة آن ﭼﻮن آﻫﻦرﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺮوﻳﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﻲﻛﺸﻴﺪ و دﻟﺶ را ﺑﻪ رﻗﺺ ﻣﻲآورد.
ﻳﻪ ،ﺑﻲﻋﻘﻠﻚ ﺑﻲﺑﻲ ...ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺗﺮ ﺷﺪي و ﺑﺎز در ﺷﻤﺎﻟﺮه اﻳﺴﺘﺎده ،رﺳﻢ ﻣﻲﻛﺸﻲ!
– آواز ﻣﺎدرﻛﻼﻧﺶ را ﺷﻨﻴﺪ او.
– ﺣﺎﺿﺮ ...ﺑﻲﺑﻲﺟﺎن – ...ﺳﺨﻦ در دﻫﺎﻧﺶ درﻣﺎﻧﺪ ،ﺳﻠﻔﻪاش ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﺲ
ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﮔﻠﻮﻳﺶ ﻣﻲﺳﻮزد.
– درآ ،ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻮرﭘﻪ ﻣﻲﭘﺮﺗﺎﻳﻢ ،ﮔﺮم ﻣﻲﺷﻮﻳﻲ.
وي ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪ .ﻣﺎدرﻛﻼن ﺑﻪ ﺗﮓ دﻳﮓ اﻻو ﻣﺎﻧﺪ.
– ﻟﺨﭽﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﻣﻲاﻧﺪازم.
وي ﻧﻴﻢ ﻛﺎﺳﻪ اﺗﺎﻟﻪ آورده ،ﮔﺮم-ﮔﺮم ﺑﻪ ﭘﺮوﻳﻦ ﺧﻮراﻧﺪ .ﺳﻠﻔﻪ ﻣﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻮزش
زﻳﺮ ﺳﻴﻨﻪ ﮔﻢ ﻧﺸﺪ .ﭘﺮوﻳﻦ ،ﺑﻪ درد ﻧﮕﺎه ﻧﻜﺮده ،روز دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻜﺘﺐ رﻓﺖ .ﺑﻪ
ﻛﺮﺳﻲ ﻧﺸﺴﺖ ،وﻟﻲ ...درد ﺧﺮوج ﻣﻲﻛﺮد .ﮔﻤﺎﻧﺶ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ» .ﻛﻤﻲ ﻃﺎﻗﺖ ﻛﻨﻢ ،ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﻴﺮون ﻣﻲﺑﺮآﻳﻴﻢ .اﺳﺘﺎد ،ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ را
ﻓﻬﻤﺎﻧﻴﺪﻧﺪ «...ﻣﻜﺘﺐ رﺳﺎﻣﻲ ﻣﻘﺮّري ﻧﻲ .آن ﺟﺎ درس ﻣﻲﺧﻮاﻧﻲ ،وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺧﺎﻣﻪ و ﻣﻮﻗﻠﻢ روي ﻛﺎﻏﺬ ﻣﻲﻛﺸﻲ ،ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﻲﻧﮕﺮي و ﭘﺎرهﻫﺎي اﺑﺮﻫﺎ را اﺷﺘﺮ
دوﻛﻮﻫﺎن ﻣﻲﺑﻴﻨﻲ ،ﺑﻌﺪ اﺑﺮ ﺑﺪل ﻣﻲﺷﻮد و ﮔﺎه ﺑﺰ ﻛﻮﻫﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻈﺮت ﻣﻲآﻳﺪ و
ﮔﺎه ﻏﺮم ﭘﺨﺘﻪ ،ﮔﺎه آدم ﺑﺮﻓﻲ و ﮔﺎه ﭘﻬﻨﺎي ﺑﻴﻜﺮان ﺳﭗ-ﺳﻔﻴﺪ.
ﺑﺎدﺧﺎن ﺗﻴﺮﻳﺰه ﮔﺸﺎده ﺑﻮد .از آن ﺑﺎد وزﻳﺪه ،ﺑﻪ درون ﻣﻲدراﻣﺪ ،ﺑﺮ ﻛﺎﻏﺬ را
ﻣﻲﺑﺮداﺷﺖ و زﻟﻔﺎن ﭘﺮوﻳﻦ را ﻣﻬﻴﻦ-ﻣﻬﻴﻦ ﭘﺮﻳﺸﺎن ﻣﻲﻛﺮد .وي ﻟﺤﻈﻪاي
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رﻧﮕﻬﺎي ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
دﺧﺘﺮ آرزوي را ﭼﻮن ﻧﻬﺎﻟﻚ ﻧﻮﺑﺮ در ﻣﺰرع دل ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﻲﭘﺮورﻳﺪ .ﺧﻴﺎﻟﻬﺎي
ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪاش ﭼﻮن اﻧﻮار آﻓﺘﺎب آﺳﻤﺎن ﺻﺎف در اﻣﻮاج درﻳﺎ روي ﻛﺎﻏﺬﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ
ﻋﻜﺲ ﻣﻲﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
»ﺑﻪ ﻛﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺮوﻳﻦ؟-ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﺮد ﻣﺎدر – ،در اﺟﺪاد ﻣﺎ رﺳﻤﻜﺸﻲ
ﻧﺒﻮد-ﻛﻮ! ﻳﺎ اﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﺧﺪاداد ﺑﺎﺷﺪ؟«
وي ﺑﺎ ﻫﻮس ﺑﻪ روي دﺧﺘﺮش ﻣﻲﻧﮕﺮﻳﺴﺖ و در ﺗﺒﺴﻢ ﻟﺒﺎن او ﺷﺎدي ﺑﻲاﻧﺪازه
را ﺣﺲ ﻣﻲﻛﺮد.
روزﻫﺎ ﺗُﺮﻧﺴﺎن ﻣﻲﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺎﻋﻴﺎن و ﺑﻲﻧﺸﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻧﺸﺎن در ﭼﻬﺮه،
در وﺟﻮد ﭘﺮوﻳﻦ ﻋﻴﺎن ﻣﻲﺷﺪ .ﻗﺪ رﺳﺎ و ﭼﻬﺮة زﻳﺒﺎﻳﺶ دل ﻣﻲﺑﺮد .وي ﺑﻪ دﻟﺶ
ﺑﺪي را ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ دل ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﺮد ،دﻳﺪﻫﺎﻳﺶ را
روي ﻛﺎﻏﺬ ﻣﻲآورد .ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ رﺳﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺎرة ﻛﻮه ،درﻳﺎي ﭘﺮآب ،ﮔﻞ و ﺑﻠﺒﻞ را
دﻟﺮﺑﺎ ﻋﻜﺲ ﻛﻨﺪ.
ﻧﺼﻒ روز ،ﻧﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎل در دﺳﺖ ،ﻧﺰد ﻣﺎدر آﻣﺪ و ﺑﻲﺑﺎﻛﺎﻧﻪ راز دل ﮔﻔﺖ:
– ﺑﻪ ﻣﻜﺘﺐ رﺳﺎﻣﻲ دراﻳﻢ،آﭼﻪ؟
– ﻣﻴﻠﺖ ،دﺧﺘﺮم ،اﻣﺎ ...ﭘﺪرت ﺧﻮﺑﺘﺮ ﻣﻲداﻧﻨﺪ.
او ،ﭼﻮن ﭼﻮﺟﻴﻚ زار زﻳﺮ ﻗﻨﺎت ،ﻧﮕﺮان ﭘﺪر ﺷﺪ .آرام و ﻗﺮار ﮔﻢ ﻛﺮده ﺑﻮد،
ﭘﻴﺸﺶ ﻛﺎﻏﺬ ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﻠﻢ ﺗﻴﺰ ﻳﻜﺮﻧﮓ و ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲاﻳﺴﺘﺎد» .ﭘﺪرم راﺿﻲ
ﻣﻲﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟-ﺗﭙﺶ ﺑﻲرﺑﻂ دل اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن را داﺷﺖ-:ﻫﻪ ...ﻧﻲ ...ﻫﻪ ...ﺷﺎﻳﺪ.«...
ﭘﺪر ،ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪاد دﺧﺘﺮش ﺑﺎوري داﺷﺖ ،اﺟﺎزه داد و ﭘﺮوﻳﻦ رﻓﺖ ،ﮔﻮﻳﺎ
ﭘﺮوازﻛﻨﺎن رﻓﺖ ،ﭼﻮن اﻛﻨﻮن ﺑﺎل آرزوﻫﺎﻳﺶ ﮔﺸﺎده ﺑﻮد» .رﺳﺎﻣﻲ ادﺑﻴﺎتﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻧﻪ ،ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺮاد ﺑﺮﺳﻲ ...رﺳﺎﻣﻲ ﻣﺸﻖ ،از ﭘﺮدة ﺳﻴﺎه رﺷﺘﺔ ﭘﺮﺟﻼ
ﺟﺪا ﻛﺮدن ،ﻟﭙﺶ آب را دﻳﺪه ،ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻣﺠﻠّﺎي زﻳﺮ درﻳﺎ را روي ﻛﻒ داﺷﺘﻦ
اﺳﺖ« ﻣﻲﮔﻔﺖ اﺳﺘﺎد ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮت او ﻣﻔﺘﻮن ﺷﺪ.
ﺣﺮف اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﮔﻮش ﭘﺮوﻳﻦ ﭼﻮن ﺷﻌﺮ ﻣﻲرﺳﻴﺪ ،ﻫﺮ ﺳﺨﻨﺶ آﻫﻨﮓ داﺷﺖ و
ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮشﻧﻮاز و دﻟﻜﺶ ﺑﻮد» .ﭼﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ!« – ،ﻣﻲﮔﻔﺖ او در دل و ﻗﻠﺒﺶ
از ﻓﺮح و ﺷﺎدي ﻟﺒﺮﻳﺰ ﺑﻮد و در ﺻﺤﺮاي ﺧﻴﺎﻟﻬﺎي رﻧﮕﻴﻨﺶ ﺳﺒﺰهﻫﺎي دﻟﺠﻮي
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲدﻣﻴﺪ .ﭘﺮوﻳﻦ ﮔﻤﺎن داﺷﺖ ،ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﺤﻔﺔ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ،
اداﻧﺸﻮﻧﺪه ،ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚﻋﻤﺮي ﺑﺨﺸﻴﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻤﻲداﻧﺴﺖ ،ﻛﻪ ﮔﻤﺎن دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و
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ﺑﺎﺑﺎي ﻣﻦ ،ﻫﻪ ،ﺑﺎﺑﺎﻛﻼن ﺗﻮ ،ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﻧﺪدوﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻴﺪاﻧﻪﻫﺎي ﺟﻴﻐﻲ و
ﺟﻨﮕﻲ زﻳﺎد داﺷﺘﻨﺪ .روزي ﺑﺎﺑﺎﻛﻼن ﺗﻮ ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ،از ﻣﺮد داﻧﺸﻤﻨﺪ درك ﭘﺴﺮﺷﺎن
را ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ .آن ﻛﺲ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :آ ،ﺗﻮ اﻳﻦ ﻗﺪر ﺟﺎﻧﻮر را در ﻗﻔﺲ ﻧﮕﺎه ﻣﻲداري و
ﺑﺎز اﻣﻴﺪواري ،ﻛﻪ ﭘﺴﺮت از ﺟﻨﮓ ﺑﺮﮔﺮدد؟«
رﺣﻤﺘﻲ ﺑﺎﺑﺎﻛﻼﻧﺖ آﻣﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺪاﻧﻪ و ﺻﻌﻮهﻫﺎ را از ﻗﻔﺲ آزاد ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﺎور
ﻣﻲﻛﻨﻲ ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﻣﺎه ﭘﺪرم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪﻧﺪ؟!
ﻧﻘﻞ ﻣﺎدر ﭼﻨﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺎﻣﻮش و ﺑﻲﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ» :اﮔﺮ دﻳﮕﺮ ﻛﺲ ﻣﻲﮔﻔﺖ ،اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﻲﭘﻴﻨﺪاﺷﺘﻢ ،ﻟﻴﻜﻦ ﭼﻪ ﺧﻴﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎور
ﻧﻜﻨﻢ؟« ﮔﻮﻳﺎن ﻛﺒﻮﺗﺮ را از ﺑﻨﺪ رﻫﺎ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﭘﻴﺶاﻳﻮان ﺑﺮآﻣﺪ.
ﻟﺤﻈﻪاي ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ،ﭘﺘﺮّاﺳﺰﻧﻲ ﻛﺒﻮﺗﺮ را ﺷﻨﻴﺪ ﻣﺎدر و ،ﺑﻪ ﭘﻴﺶاﻳﻮان ﺑﺮآﻣﺪه،
ﻣﻨﻈﺮة دﻫﺸﺘﻨﺎﻛﻲ را دﻳﺪ .ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺑﻴﭽﺎره در دﻫﺎن ﻳﻚ ﮔﺮﺑﻪ ﻗﻨﺎﺗﻚ ﻣﻲزد.
ﺳﻤﻨﺪر ﻫﻢ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﻢ ﻛﺮده ،ﻧﻤﻲداﻧﺴﺖ ،ﭼﻪ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ .ﭼﻨﺪي ﺑﺎ ﻫﺮاس ﺑﻪ
آن ﻣﻨﻈﺮة ﻣﺪﻫﺶ ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ و ﺑﻌﺪ ،ﺗﺎزان از زﻳﻨﻪﻫﺎ ﻓُﺮآﻣﺪه ،در ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ را ﻛﻮﻓﺖ:
– ﻋﻤﻚ ،ﮔﺮﺑﻪاﺗﺎن ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻣﺮا ﺧﻮرد...
– ﺧﻴﺮ ﻳﻚ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ-دﻳﻪ .ﻛﻮﭼﻪ ﭘﺮ ﻛﺒﻮﺗﺮ – ،ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﻲﭘﺮوا در را
ﺑﻪ روي ﺳﻤﻨﺪر ﭘﻮﺷﻴﺪ.
ﺳﻤﻨﺪر ﮔﺮﻳﻪ را ﺑﺲ ﻛﺮد ،ﮔﻮﻳﺎ آب دﻳﺪهاش ﻳﺦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﻟﻢ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون
ﺗﺎﺧﺖ .ﮔﺮﺑﻪ اﻟﱠﻜَﻲ ﻛﺒﻮﺗﺮك را ﻓﺮو ﺑﺮده ،ﻋﻴﺎراﻧﻪ ﻟﺐ ﻣﻲﻟﻴﺴﻴﺪ .ﺳﻤﻨﺪر ﺳﻨﮕﻲ را
از زﻣﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺳﻮي آن اﻧﺪاﺧﺖ .ﺟﺮﻧﮕﺎس ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺷﻴﺸﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰة ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮد آوردش و اﻟﻤﺶ دوﭼﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮد.
– ﺧﻴﺰ ،ﺑﭽﻢ ،ﮔﺮﻳﻪ ﻧﻜﻦ ،ﻋﻴﺐ ﺗﻮ ﻧﻪ – ،آواز ﻣﺎدر ﻣﻲﻟﺮزﻳﺪ.
– ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻦ ﮔﻨﻬﻜﺎر ،آﭼﻪ .اﺣﺘﻴﺎط ﻛﺮده ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ .ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺑﻪ را ﻣﻲدارم
و...
– ﻧﻪ ،ﭘﺴﺮم .ﮔﺮﺑﻪ را ﻛُﺸﻲ ﻫﻢ ،ﻛﺒﻮﺗﺮ زﻧﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮد .زﻧﺪﮔﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻴﻞ...
ﭼﻪ ﻋﻼج ،ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً از دﺳﺖ آدم ﻛﺎري ﻧﻤﻲآﻳﺪ...
ﺳﻤﻨﺪر ،ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎدر ﺳﺮﻓﻬﻢ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ،ﮔﻮﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﺴﻜﻴﻦ
ﻳﺎﻓﺖ.
– ﻣﻦ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ را در ﻗﻔﺲ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻲدارم ،آﭼﻪﺟﺎن – ،آﻫﺴﺘﻪ
ﮔﻔﺖ او ،ﭼﺸﻤﺎن اﺷﻚﺑﺎرش را ﺑﻪ رﺧﺴﺎرة ﭘﺮﺳﻴﺮﻳﺸﻚ ﻣﺎدر ﺟﻔﺲ ﻛﺮده.
19
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

– آﭼﻪ ،ﻣﻦ ﻛﺒﻮﺗﺮ داﺷﺘﻢ.
– راﺳﺖ ﻣﻲﮔﻮﻳﻲ؟
– ﻫﻪ ،ﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻴﻞ زﻳﺒﺎ...
ﻣﺎدر از دﺳﺖ ﭘﺴﺮش ﮔﺮﻓﺖ.
– ﺑﻴﭽﺎره ﻛﺒﻮﺗﺮ ،از اﻓﺘﺶ ﻻﭼﻴﻦ زده اﺳﺖ .داروﻳﻮ درﻣﺎن ﻛﺮدن درﻛﺎر.
ﻣﺎدر ﻛﺒﻮﺗﺮ را ﺑﻪ ﭘﺴﺮش داد و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺔ دﻳﮕﺮ ﮔﺬﺷﺖ .ﻟﺤﻈﻪاي ﭘﺲ داﻛﻪ
آورده ،ﭘﺎﻳﻲ ﺧﻮﻧﺸﺎر ﻛﺒﻮﺗﺮ را ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﺟﺎﻧﻮرك ﻧﺎدان در ﺗﻠﻮاﺳﻪ ﺑﻮد .ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ از
دﺳﺖ ﭘﺴﺮك رﻫﺎ ﺑﻴﺎﺑﺪ .ﻧﮕﺎﻫﺶ اﻣﺪاد ﻣﻲﺟﺴﺖ.
– آﭼﻪ ،در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎه و ﺑﻴﻦ ﻛﻨﻢ ،ﻣﻴﻠﺶ؟
– ﻛﺎر ﺧﻮب ﻣﻲﻛﻨﻲ ،ﭘﺴﺮم ،ﺻﻮاب ﻣﻲﺷﻮد.
اﻛﻨﻮن ﺳﻤﻨﺪر در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﻜﺎر ﻧﻤﻲﻧﻴﺸﺴﺖ .ﺑﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮ آب و دان ﻣﻲداد،
ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﺎ آن ﺑﺎزي ﻣﻲﻛﺮد .روزﻫﺎي اول ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻧﻤﻲﺧﻮاﺳﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻲ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ ،رﻓﺘﻪ-رﻓﺘﻪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺮغ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻋﺎدت ﻛﺮد.
ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ ﺷﻔﺎ ﻳﺎﻓﺖ آن .دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲﻟﻨﮕﻴﺪ ،وﻟﻲ ﺳﻤﻨﺪر از رﻳﺴﻤﺎن رﻫﺎﻳﺶ
ﻛﺮدﻧﻲ ﻧﺒﻮد .ﻛﺒﻮﺗﺮ رو-روي ﻗﺎﻟﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲدوﻳﺪ ،ﮔﺎه-ﮔﺎه ﻗﻨﺎت ﻣﻲﻳﺎزاﻧﺪ ،ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﻲزد .ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮواز ﻛﻨﺪ ،ﭘﺮواز ﺑﻠﻨﺪ ،در آﺳﻤﺎن ﻣﺼﻔّﺎ ﺑﺎل و ﭘﺮ
زﻧﺪ .آﺧﺮ ،ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻜﺮان ،ﻫﻢﺟﻨﺴﻬﺎي ﻧﻜﻮﻛﺎر و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺶ را ﭘﺰﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ
رﻳﺴﻤﺎن ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺮﻳﺪن ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ.
روزي دل ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺣﺎل ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮔﻔﺖ:
– ﺑﻴﺎ ،ﭘﺴﺮم ،ﻛﺒﻮﺗﺮ را ﺳﺮ دﻫﻴﻢ.
– ﻧﻪ ،ﻣﺎدرﺟﺎن.
– آﻳﺎ ﻣﻲداﻧﻲ ،ﻛﻪ ﺟﺎﻧﻮر را ﺑﻲ ﺳﺒﺐ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ؟
– ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﻲدارﻧﺪ-ﻛﻮ؟
– ﺗﻮ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻧﻜﻦ .ﺑﻬﺘﺮش ،ﻳﻚ ﻗﺼﻪ ﺷﻨﻮ .ﺑﻌﺪ – اﺧﺘﻴﺎرت.
ﻣﺎدر آه ﭼﻘﻮر ﻛﺸﻴﺪ.
– ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺑﺎي ﺗﺮا ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺖ ﮔﺴﻴﻞ ﻛﺮدﻳﻢ .ﺟﻨﮓ ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﻴﺪ،
اﻣﺎ از آن ﻛﺲ درك ﻧﺒﻮد .در دﻳﻬﻪﻣﺎن ﻣﺮد داﻧﺸﻤﻨﺪي زﻧﺪﮔﻲ داﺷﺖ .آﻧﻬﺎﻳﻲ ،ﻛﻪ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و درﻛﺸﺎن ﻧﻤﻲﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺰد آن ﻛﺲ رﻓﺘﻪ ،درد
دل ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ.
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»ﭼﻪ ﺑﻲرﺣﻤﻲ؟-ﮔﺬﺷﺖ از دﻟﺶ – ،در ﻳﻚ ﻗﻔﺲ ﺳﻲ-ﭼﻞ ﺻﻌﻮﭼﻴﻪ ﺟﺎي
ﻛﺮده اﺳﺖ-ا!«
– ﻫﺎي اﻛﺎ ،ﭼﺮا در ﻳﻚ ﻗﻔﺲ ﺗﻨﮓ اﻳﻦ ﻗﺪر ﺻﻌﻮه را ﺟﺎي ﻛﺮدهاﻳﺪ؟
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭼﻨﺎن ﭘﻴﺴﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﻧﮕﺎه ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ
ﺑﻨﺎﮔﻮﺷﺶ ﺷﭙﺎﺗﻲ ﻫﻢ ﻣﻲزده ﺑﺎﺷﺪ.
– ﺑﻴﺎ ،رﻓﺘﻴﻢ ،ﭼﻪ ﺷﺦ ﺷﺪي؟-آواز ﻣﺎدر او را ﺑﻪ ﺧﻮد آورد و ﺳﻤﻨﺪر ،ﺑﻪ
اﻃﺮاف ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ،ﻗﻔﺴﻬﺎي از آن ﺗﻨﮕﺘﺮ و ﭘﺮﭘﺮﻧﺪﺗﺮ را دﻳﺪه ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺿﻴﻖ ﺷﺪ و ﺑﻪ
ﺣﺎل ﺟﺎﻧﻮرﻛﺎن دﻟﺶ زﻳﺎدﺗﺮ ﺳﻮﺧﺖ .ﺑﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮد ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ زﺑﺎن ﻋﻄﺎ ﻣﻲﻛﺮد ،ﻫﺮ راﻫﮕﺬري را دﻳﺪه ،ﺑﻪ آه و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻲدراﻣﺪﻧﺪ» :ﻣﺎ را آزاد
ﻛﻨﻴﺪ ،ﻗﻔﺴﻬﺎﻳﻤﺎن را ﺷﻜﻨﻴﺪ!«
– ﭼﻪ ﮔﭗ ،ﭘﺴﺮم ،وﺿﺎع ﺑﻴﺠﺎي ﺳﻤﻨﺪر را دﻳﺪه ،ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻣﺎدر ﺧﻮاﻃﺮآﻣﻴﺰ.
– آﭼﻪ ،ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ،ﺻﻌﻮﻳﻜﺎن را ﭼﻪ ﺧﻴﻞ ﻋﺬاب ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
– ﻣﺎن ،ﻛﺎردار ﻧﺸﻮ .از دﺳﺖ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﻲآﻳﺪ؟ ﺧﺪا ﺧﻮدش اﻧﺼﺎف دﻫﺪ...
ﻫﺮ دو ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎزار ﭘﺮّﻧﺪهﻫﺎ را ﺗﺮك ﻛﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺟﺎﻧﻮرﻛﺎن از ﭘﻴﺶ ﻧﻈﺮ
ﺳﻤﻨﺪر دور ﻧﻤﻲﺷﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻬﻠﻜﻪ ﻣﻲﺗﭙﻴﺪﻧﺪ ،ﮔﻮﻳﺎ ﮔﻠﻮﻳﺸﺎن را ﻓﺸﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺑﺰور ﺻﺪا ﻣﻲدادﻧﺪ.
– ﺻﺪاي ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺑﺮﻳﻦ ...ﻛﺒﻮﺗﺮ ﭘﺮﺷﻜﺴﺘﻪاي ،ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﭘﻨﺎه ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد...
آن اﻳﺎم ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﻴﺮﺑﺎرش آﻣﺪ ،ﻳﻚ ﺳﺤﺮ آﻓﺘﺎب از ﻣﻴﺎن اﺑﺮﻫﺎي ﺗﺎره-ﺗﺎره
ﻧﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻴﺪرﻳﻎ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﻲﭘﺎﺷﻴﺪ .ﺑﺎد ﻓﺎرم ﭘﺮدة ﺣﺮﻳﺮ و ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺠﺮة
ﺧﻮاب ﺳﻤﻨﺪر را اﻟﻮاﻧﺞ ﻣﻲداد.
– ﺳﻤﻨﺪر ،ﺧﻴﺰ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻜﺘﺐ دﻳﺮ ﻣﻲﻣﺎﻧﻲ – ،ﮔﻔﺖ ﻣﺎدر ،ﻛﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻃﻴﺎر
ﻣﻲﻛﺮد.
ﻋﺎدت ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ او ،ﻛﻪ از ﺟﺎﻳﺨﺎب ﻣﻲﺧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﭘﻴﺶاﻳﻮان ﻣﻲﺑﺮآﻣﺪ و،
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻮاي ﺗﺎزه ﺧﻮرده ،ﺑﻌﺪ دﺳﺖ و روي ﻣﻲﺷﺴﺖ.
ﺑﻪ ﭘﻴﺶاﻳﻮان ﺑﺮآﻣﺪ و ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮي اﻓﺘﺎد ،ﻛﻪ در ﻛﻨﺠﻲ ﻳﻜﭙﻬﻠﻮ
ﻣﻲﺧﻮاﺑﻴﺪ .از رﻧﮕﺶ ﻣﻌﻠﻮم ،ﻛﻪ ﻛﺒﻮﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻧﻲ .از دل ﮔﺬراﻧﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ
ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻛﻨﺪ ،ﭘﺮﻳﺪه ﻣﻲرود .ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻳﻚ ﺧﻴﺰ زده آن را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺖ .ﻛﺒﻮﺗﺮ ﻧﺎﻟﺔ ﺣﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮآورد و دﺳﺖ ﺳﻤﻨﺪر ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮔﺮﻣﻴﻲ را ﺣﺲ ﻛﺮد-ﭘﺎﻳﻲ
ﺟﺎﻧﻮرك ﺧﻮﻧﺸﺎر ﺑﻮد.
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روﺷﻦ ﭘﻴﺶ ﺟﻮاﻧﺰن ﺳﺮ ﺧﻢ ﻛﺮد.
ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﮔﺮﻳﺴﺖ .روﺷﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻛﻪ از ﺟﺎ ﺧﻴﺰد و اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎزك و ﻧﺎزﻧﻴﻦ،
اﻳﻦ ﻣﻮﻋﺠﻴﺐ آزار ﻋﻤﺮﺑﺎدش را ﺑﻪ آﻏﻮش ﺑﮕﻴﺮد ،وﻟﻲ ﻫﻤﺎﻧﺎ از دل ﮔﺬراﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ
اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﻲروﻳﺎﻧﻪ ﺣﻖ دارد آﻳﺎ؟ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻛﺮﺧﺖ و ﮔﺮﻧﮓ در ﺟﺎﻳﺶ
ﻣﻲاﻳﺴﺘﺎد و ﭼﻪ ﻛﺎر ﻛﺮدﻧﺶ را ﻧﻤﻲداﻧﺴﺖ.
ﻟﺤﻈﻪاي ﭘﺲ ﻧﺎزﻧﻴﻦ از ﺟﺎي ﺧﻴﺴﺘﻪ ،ﻧﺰد ﺗﻴﺮﻳﺰه آﻣﺪ ،زﻣﻴﻦ ﺑﺮفﭘﻮش را دﻳﺪ
و وﺟﻮدش از ﺳﺮدي ﻟﺮزﻳﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺧﻮد را وزﻧﻴﻦ ﺑﻪ روي ﻛﺮﺳﻲ ﭘﺮﺗﺎﻓﺖ.
»ﺑﻮهﺟﺎن« – ،ﺷﻨﻴﺪ او ﺻﺪاي دﺧﺘﺮﻛﺶ ﻳﺎﻗﻮﺗﺎي را ،ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ دﺳﺘﻜﺎن
دادرﭼﻪاش را داﺷﺘﻪ ،ﺳﻮي او ﻣﻲآﻣﺪ.
ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﮔﻮﺷﻬﺎﻳﺶ را ﺑﺎ ﻛﻔﻬﺎﻳﺶ ﭘﻮﺷﻴﺪ ،اﻣﺎ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺪار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ
ﺑﻲاﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ روي زاﻧﻮﻫﺎﻳﺶ اﻓﺘﺎدﻧﺪ...
روﺷﻦ ﻣﺎت و ﻣﺒﻬﻮت از در ﺑﺮآﻣﺪ.
ﺻﺒﺢ دﻳﮕﺮ ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﺔ ﭼﻬﺎرم ﻧﻪ ﭼﻮن ﻧﺎزﻧﻴﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﺷﻴﺪا ،ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻮن ﻳﻚ
دﺧﺘُﺮ ﻋﺎدي وارد ﺷﺪ.

ﻗﻔﺲ
ﺳﻤﻨﺪر دﻛﺎﻧﻬﺎ را ﻛﻨﺠﻜﺎواﻧﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﻲﻛﺮد .رﺳﺘﺔ دﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻮد و
ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺎل-ﺑﻲﺣﺴﺎب :ﻧﺎن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﻛﻮرﺗﻪ ﻫﻢ ،داس و ﺑﺎﻟﻐﻪ ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ و ﺗﺒﺮ و ﺗﻴﺸﻪ ﻫﻢ ...ﻣﺮﺣﻤﺖ ،ﻫﻤﻪاش ﻫﺴﺖ.
– ﺳﻤﻨﺪر ،ﺑﻴﺎ ،ﺑﻪ آﺷﻴﺎﻧﺔ دوم ﺑﺮاﻳﻴﻢ – ،ﺻﺪاي ﻣﺎدر رﺷﺘﺔ ﺧﻴﺎﻻت ﭘﺴﺮش را
ﻛﻨﺪ.
ﻫﺮ دو ﺑﺎ زﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ .ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ از دو ﺟﺎﻧﺐ ﻃﻮﻃﻲوار ﺗﻜﺮار
ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ:
– ﺻﻌﻮه ﻣﻲﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻛﺒﻮﺗﺮ؟
– ﻣﺮغ ﺧﺮﻳﺪ ،ارزان ﻣﻲﻛﻨﻢ ،ﻛﻔﺎﻟﺘﺶ ﻗﺘﻲ...
– ﺻﻌﻮﭼﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ،ﮔﻴﺮﻳﺪ ،ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻧﻤﻲﺷﻮﻳﺪ...
ﺳﻤﻨﺪر ،ﺑﺎ ﻫﻮس ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎي رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻧﮕﺎﻫﻜﻨﺎن ،ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻲ اﻓﺘﺎد،
ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻛﻨﺞ رﺳﺘﺔ ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ ﻣﻲاﻳﺴﺘﺎد .ﺟﺎﻧﻮرﻛﺎن آن از ﺗﻨﮕﻲ ﺟﺎي ﻋﻼج
ﺟﻨﺒﻴﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
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ﻃﻐﺎي ﺟﺎﺑﺮ از ﺟﺎي ﺧﻴﺴﺖ .ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺗﺎك رﺳﻴﺪ .آن را
آﻏﻮش ﻛﺮد .ﭘﺪر ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺣﻴﺮان ﺷﺪ .اﻳﻦ ﭼﻪ ﻛﺎري ،ﻛﻪ او ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
– ﻧﺨﻮاد ﭘﻴﺸﺎﻧﻴﻢ ﺷﻮر ﺑﺎﺷﺪ؟-وي ﺳﺮش را ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺗﺎك زد – ،ه-واه ،ﻣﻦ
ﺑﻪ ﺟﻴﻴﻨﻢ ﭼﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ-ا؟ آﺧﺮ ،ﻣﻦ ﺑﻪ او وﻋﺪة ﻣﺮداﻧﻪ دادم ،ﻛﻪ...
از ﺗﻴﺮﻳﺰة ﻧﻴﻤﻮا ﺳﺮ ﺳﻪ دﺧﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪ.
– ﺑﻴﻦ ،ﻧﺎزﻧﻴﻦ ،ﻣﺮد ﻛﭙﻪ-ﻛﻼن ﻣﻲﮔﺮﻳﺪ.
دﺧﺘﺮﻫﺎ از ﺗﺮس ﭼﻪ ﻛﺎر ﻛﺮدﻧﺸﺎن را ﻧﻤﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺪر ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﻛﺮﺧﺖ ،ﮔﻮﻳﺎ
ﻫﻴﻜﻞ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﺎي ﻧﻤﻲﺟﻮﻧﺒﻴﺪ.
ﻣﺮد ،ﻫﻴﭻ ﻧﻪ ،ﻛﻪ آرام ﺷﻮد .ﻓﻐﺎﻧﺶ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﻲرﺳﻴﺪ و ﻋﻜﺲ ﺻﺪا
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻲآﻣﺪ .ﻣﺮد در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻲﻛﺮد ،ﭼﻨﺎن ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻲﻛﺮد ،ﻛﻪ
ﺳﻨﮓ ﻣﻲﺷﻨﻴﺪ ،آب ﻣﻲﺷﺪ!
ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺧﻮد را ﮔﻢ ﻛﺮد .ﺑﺮآﻳﺪ و ﮔﻮﻳﺪ ،ﻛﻪ رازﻳﺴﺖ؟ ﻧﻪ ،او اﻳﻦ ﮔﭗ را ﮔﻔﺘﻪ
ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ .آﺧﺮ ،وﻋﺪه داده اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻲﺷﻮد .ﻧﺒﺮاﻳﺪ ،ﭼﻪ؟ دﻟﺶ در ﻛﻴﻢ-
ﻛﺠﺎ ،ﺑﺎ روﺷﻦ ،ﺧﻮدش-اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻴﺎن آب و آﺗﺶ.
او را ﺑﻪ ﺣﺎل زار ﻣﺮد ﮔﺮﻳﺎن رﺣﻢ آﻣﺪ .ﻏﺮور ،ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﺮوي دﺧﺘﺮاﻧﻪ در دﻟﺶ
ﺑﻪ ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺎﻋﻴﺎﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﺎﻓﺖ.
وي ﺧﻴﺴﺖ و ﺑﻴﺮون ﺑﺮآﻣﺪ.
– ﮔﻔﺘﺔ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد ،ﻳﻦ ﺳﺨﻨﻬﺎ را ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﭼﻪ ﺧﻴﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن آورد ،ﺧﻮدش
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻟﺤﻈﻪاي ﺣﻮﻟﻲ را ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﻬﺮﺑﺎن و ﻧﺎزﻧﻴﻦ را ﺑﻪ آﻏﻮش ﻛﺸﻴﺪ.
زﻟﻔﻴﻪ از ﺣﻴﺮت ﭼﻪ ﻛﺎر ﻛﺮدﻧﺶ را ﻧﻤﻲداﻧﺴﺖ.
– اﻳﻦ ﭼﻪ ﻛﺎر ﻛﺮدهات؟ روﺷﻦ آﻣﺪه ﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻲ؟
ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺟﻮاب ﻧﺪاد.
ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺷﺎداﻧﻪ در ﻣﺎﺷﻴﻦ را ﮔﺸﺎدﻧﺪ و زﻧﻬﺎ ﻗﻄﺎر ﺗﺤﻔﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
درآوردﻧﺪ...
روﺷﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺘﺶ ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ.
– ﻧﻴﻢ ﺳﺎل اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮدم ،ﻧﻴﻢ ﺳﺎل...
– ﺑﺒﺨﺶ ﻣﺮا ،ﺟﺎﻧﻢ ،ﺑﺮاي دﻳﺮ ﻛﺮدﻧﻢ ﺑﺒﺨﺶ...
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و ،ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﺔ ﭘﺴﺮ را ﺗﻜﺮار ﻣﻲﻛﺮد» :ﺟﺎﺑﺮ »ﮔﻴﺮم ،ﻧﺎزﻧﻴﻦ را
ﻣﻲﮔﻴﺮم ،اﮔﺮ ﻧﻪ ،ﻋﻤﺮم ﺑﮕﺬار ،ﺑﻲ زن ﮔﺬرد ،ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ«.
ﺗﻌﻄﻴﻞ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﭼﺎﺷﺘﮕﺎه دروازه ﺗﻖ-ﺗﻖ ﺷﺪ .ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﻣﺎدرش را ﺟﻴﻎ زد.
– ﺑﺮاﻳﻴﺪ ،از اﻓﺘﺶ ،ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرﻫﺎي ﺷﻠﻘﻴﻦ آﻣﺪﻧﺪ.
ﻣﺎدر رﻓﺘﻪ در را ﮔﺸﺎد .آن ﺟﺎ دم در ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮﻳﻮ زﻟﻔﻴﻪ ﻣﻲاﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ.
ﻟﺼﻼم و ﻋﻠﻴﻜﻢ ،ﺧﺎﻟﻪﺟﺎن .ﻧﺎزﻧﻴﻦ در ﺧﺎﻧﻪ؟ ﭘﺰﻣﺎن ﺷﺪه ،ﺧﺒﺮﮔﻴﺮي آﻣﺪﻳﻢ.
ﻧﺎزﻧﻴﻦ آواز دوﮔﺎﻧﻬﺎﻳﺶ را ﺷﻨﻴﺪه ،ﺑﺎ اﻣﻴﺪي ،ﻛﻪ ﻳﮕﺎن ﺧﻮشﺧﺒﺮ آوردهاﻧﺪ،
دو-دوان ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻮازﺷﺎن ﺑﺮآﻣﺪ.
– روﺷﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎد؟-ﭘﺮﺳﻴﺪ زﻟﻔﻴﻪ ،ﻟﺐ ﺑﻪ ﮔﻮش دوﮔﺎﻧﻪاش ﺟﻔﺲ
ﻛﺮده – ،ﻳﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ؟
ﻧﺎزﻧﻴﻦ آه ﻛﺸﻴﺪ.
– ﻧﻴﺎﻣﺪ ،دوﮔﺎﻧﻪﺟﺎن .اﮔﺮ ﻣﻲدﻳﺪم ،ﮔﭗ دﻟﻤﻪ ﻳﻜﺎﻳﻚ ﻣﻲﮔﻔﺘﻢ .ﻳﺎ دودﻟﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﻢ؟
دﺧﺘﺮﻫﺎ از ﭘﺲ ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺷﻮﺧﻴﻜﻨﺎن ﻣﻴﺨﻨﺪﻳﺪﻧﺪ .آواز
ﺟﺮﻧﮕﺎﺳﻲ زﻟﻔﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻨﻴﺪه ﻣﻲﺷﺪ.
ﺻﺪاي ﻣﺎﺷﻴﻦ ﮔﻠﻮي ﻧﺎزﻧﻴﻦ را ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻮﻏﻲ ﻛﺮد.
– ﺑﺎز آﻣﺪﻧﺪ – ،زﻳﺮ ﻟﺐ ﮔﻔﺖ او ﺑﻪ زﻟﻔﻴﻪ – ،ﺑﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﺎدرم ،آﺳﺘﺎﻧﻪاﻣﺎن را
آﺧﻮرﭼﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ از روﺷﻦ درك ﻧﻲ.
از دم در ﺻﺪاي ﻣﺮداﻧﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﺷﺪ.
– دداش ،ﺑﺮاﻳﻴﺪ-ﭼﻪ ،ﻣﺮدﻫﺎ آﻣﺪﮔﻲ.
ﭘﺪر ﻧﺎزﻧﻴﻦ ،ﺟﺎﻣﻪ ﺳﺮ ﻛﺘﻒ ﭘﺮﺗﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻴﺮون ﺑﺮآﻣﺪ.
– ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎز آﻣﺪﻳﻢ .آﻣﺪن ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ .ﻣﺎ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻧﻲ .راﺿﻲ ﺷﻮﻳﺪ ،ﻛﻪ
ﻃﻮي ﻛﻨﻴﻢ – ،ﻣﺮد ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل ﺑﺎ ﭘﺪر ﻧﺎزﻧﻴﻦ دﺳﺖ داده ،واﺧﻮري ﻛﺮد – ،ﺷﻤﺎ-ﭘﺪر،
ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ ،ﻛﻪ ﺟﻴﻴﻨﻢ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﻣﻦ .ﺗﺎ راﺿﻲ ﻧﺸﻮﻳﺪ ،ﻣﻦ از درﮔﺎﻫﺘﺎن ﻧﻤﻲروم.
ﻣﻮيﺳﻔﻴﺪي ،ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮد ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻟﺐ ﻛﺖ اﻣﺎﻧﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ،
دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﮔﺸﺎد.
– اﻟﻬﺎ دل ﺻﺎﺣﺐ دﺧﺘﺮ را ﭼﻮن ﭘﺨﺘﻪ ﻧﺮم ﻛﻨﻲ و ﻣﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻴﻴﻨﻤﺎن
ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ﺑﺮﻳﻢ.
اﻣﺎ ﭘﺪر ﺳﺨﻦ ﺧﻮش ﻧﺪاد.
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– ﺷﺎﻳﺪ ﭘﻲ ﺑﺮدهاﻳﺪ ...ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻌﻘﻮل ﺷﻤﺎ .ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﻫﻢ ﺧﻮش
ﻣﻲآﻳﻴﺪ ،ﻓﻘﻂ...
– ﭼﻪ ﻓﻘﻂ؟
– ﻣﻦ ﺑﻪ اﺳﭙﻴﺮﻧﺘﻮره دراﻳﻢ و ﺷﻤﺎ داﻧﺸﮕﺎه را ﺧﺘﻢ ﻛﻨﻴﺪ .آن وﻗﺖ ...وﻋﺪه
دﻫﻴﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺮا ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ.
او ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻟﻔﺎﻓﻪاي را دراز ﻛﺮد.
– ﻫﻨﻮز ﺧﻮاﻧﺪن در ﭘﻴﺶ – ،ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﮔﻔﺖ ﻧﺎزﻧﻴﻦ – ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻃﺮ ﻧﺸﻮﻳﺪ.
او ،دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰي ﻧﮕﻔﺘﻪ ،ﺗﺎزان ﺑﺎ زﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮآﻣﺪ و در ﻛﻨﺠﻲ اﻳﺴﺘﺎده ،ﻛﺎﻏﺬ
را ﺑﺎز ﻛﺮد .از ﺳﻄﺮﻫﺎ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﻂ آﺷﻨﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﺸﻢ ﻛﻨﺪه
ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ .ﭼﻪ ﺳﺨﻨﻬﺎي زﻳﺒﺎ ،دﻟﻨﺸﻴﻦ ،در ﻫﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻚ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﮔﻮارا
ﻧﻬﻔﺘﻪ...
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻏﺮور ﺑﺎﻻ ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ ،از ﻓﺮح دﻟﺶ ﻟﺒﺮﻳﺰ ﺷﺪ .ﮔﻤﺎن ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎﻏﺴﺘﺎن وﺟﻮدش ﻧﺴﻴﻢ ﻓﺎرﻣﻲ وزﻳﺪ و دﻟﺶ ﻣﺜﺎل ﮔﻞ ﺷﻜﻔﺖ...
ﺑﻴﮕﺎﻫﻲ ﻧﺎزﻧﻴﻦ ،ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺣﻮﻟﻴﺸﺎن رﺳﻴﺪه ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ،ﻛﻪ دروازه ﮔﺸﺎده
ﺑﻮد و در دم در »وﻟﮕﺎ« ﺳﻔﻴﺪي ﻣﻲاﻳﺴﺘﺎد .روي ﻛﺖ دو زن ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل ﺧﻮشﻟﺒﺎس
ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺳﻼم داد و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درآﻣﺪ .ﻣﺎدر ،از ﺳﺒﺪ ﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،روي دﺳﺘﺮﺧﻮان
ﺳﻴﺮﮔﻞ ﻣﻲﮔﺬاﺷﺖ.
– ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرﻫﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ .ﺟﺎﺑﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،از ﮔﺬر ﺑﺎﻻ .ﻫﺎ،
ﭘﺪرش ﻳﻚ ﻛﻼن ﺳﻮدا اﺳﺖ-ﻛﻮ .ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺗﺮا در ﻃﻮي ﻃﻐﺎﻳﺖ دﻳﺪه ﻣﻌﻘﻮل
ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺎزﻧﻴﻦ ،ﺑﻲاﺧﺘﻴﺎر ﺗﺎب ﺧﻮرده ،ﺑﻪ دم در ﺑﺮآﻣﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرﻫﺎ ﺷﻨﻮاﻧﺪه،
ﺑﻬﺎﻧﻪ را ﻗﻄﺎر ﻛﺮد:
– ﻣﺎﻧﻴﺪ ،آﭼﻪ ﺟﺎن ،ﻣﻦ ﺣﺎﻻ ﺷﻮﻫﺮ ﻛﺮدﻧﻲ ﻧﻲ .ﻣﻲداﻧﻴﺪ-ﻛﻮ ،ﺑﺎز دو ﺳﺎل
ﺧﻮاﻧﺪﻧﻢ درﻛﺎر .ﻛﺎر ﻛﺮدن ﻫﻢ ﺿﺮور ،ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دﻳﭙﻠﻢ ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ.
روزﻫﺎ ﻣﻲﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﻧﮕﺮان روﺷﻦ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﻫﻤﺎن »وﻟﮕﺎ«
ﻣﻲآﻣﺪ و زن اوﻟﻪ ﺑﺎ زﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ .ﺗﺤﻔﻪﻫﺎي ﻗﻴﻤﺖﺑﻬﺎ ﻣﻲآوردﻧﺪ» .اﻧﺶ ﺑﺮاي
ﺷﻤﺎ ،اَﻧﻪ اﻧﺶ-ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻦ ﻛﻼﻧﺘﺎن – ،ﻣﻲﮔﻔﺖ ﻣﺎدر ﺟﺎﺑﺮ – ،زن دادرﺗﺎن ﻫﻢ از
ﻗﻄﺎر ﻧﻤﺎﻧﺪ .اَﻧﻪ ،اﻧﺶ ﺗﺤﻔﺔ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﺮاي ﻧﺎزﻧﻴﻦ ،ﻛﻠﻴﻨﻚ ﻋﺰﻳﺰم«.
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– ﺧﻂچﺑﺎزي-دﻳﻪ.
او ﻛﺎﻏﺬ را دراز ﻛﺮد.
– آﻫﺎ ،ﻋﺠﻴﺐ-ﻛﻮ .ﺷﺎﻋﺮ زور ﺑﻮده اﺳﺖ – ،ﺷﻬﺮﺑﺎن و ﺑﺎ ذوق ﺧﻨﺪﻳﺪ ،ز ﻛﺠﺎ
ﻳﺎﻓﺘﻲ اﻳﻦ را؟
ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺣﻴﺮان ﻣﺎﻧﺪ .دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻳﺎ ...او ﺑﻪ
ﻗﻔﺎ ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ .روﺷﻦ ،در دم در ﭘﻠﺘﻪ اﻳﺴﺘﺎده ،از دﺧﺘﺮﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ .ﭼﺸﻤﺎن
ﻛﻼن ﺳﻴﺎﻫﺶ ﻧﮕﺎه ﻛﺪاﻣﻲ را ﻣﻲﺟﺴﺖ.
ﺻﺪاي زﻟﻔﻴﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﻴﺪ:
– دﺧﺘﺮﻫﺎ! ﻣﻲداﻧﻴﺪ-ﭼﻪ؟
ﻧﺎزﻧﻴﻦ ،ﭼﺸﻢ از ﺻﺤﻴﻔﻪﻫﺎي روزﻧﺎﻣﻪاش ﻛﻨﺪه ،ﺑﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف زﻟﻔﻴﻪ رو
ﮔﺮداﻧﺪ.
– ﻫﻪ ،ﻳﮕﺎن ﺧﺒﺮ ﺧﻮش رﺳﻴﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاﺗﺎن ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ؟
– ﻧﻲ-ا ،از ﭘﮕﺎه اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺮ ﻣﻲﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪآﻣﻮزي ﺗﻤﺎم.
ﻧﺎزﻧﻴﻦ ،اﻳﻦ ﺧﺒﺮ را ﺷﻨﻴﺪه ،از ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺧﻴﺎل ﻛﺮده ﻣﺎﻧﺪ .ﻫﻮﺷﺶ ﺑﻪ
اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪ؟ ﻧﻪ ،وي از اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﻲﺗﺮﺳﺪ ،داﻧﺸﺶ ﻧﻐﺰ ،اﻳﻦ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺎدان،
دﺧﺘُﺮان ﺑﻴﻤﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ اﻟﱠﻜَﻲ ﻣﻲداﻧﻨﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﻋﺎﻳﻠﻪ ،ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻃﻮي و ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﻬﺎن
اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ آن ﺑﻴﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬﻛﻲ در ﻛﻴﺴﻪاش ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ،درك از آﻏﺎز اﻳﻦ
اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻴﺴﺖ؟ ﻧﻪ ،وي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺟﻮاب داده ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ .دﻟﺶ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ،
ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪش را ﺗﺎب دﻳﻬﻲ و ﺷﺮﻗّﺎﺳﺰﻧﺎن ﮔﺸﺎده ﺷﻮد .دل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻨﭽﺔ ﮔﻞ اﺳﺖ و
ﺑﺮاي ﮔﺸﺎدن آن ﺑﺎد ﺧﻮش ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻪ ﻗﺪر ﻧﻮازﺷﻬﺎ ﺑﻜﻨﺪ...
– ﺧﻴﺮ ،ﻛﺎﻏﺬﻫﺎ را ﻏﻨﺪارﻳﻢ؟ ﺑﺎ دﺧﺘُﺮﻫﺎ ﺧﻴﺮ و ﺧﻮش ﻛﺮدن درﻛﺎر .ﺑﺎز
ﻧﮕﻮﻳﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺪر زﺣﻤﺘﻬﺎﻳﺸﺎن ﻧﺮﺳﻴﺪﻳﻢ ،ز ﺟﺎي ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،ﮔﻔﺖ ﻧﺎزﻧﻴﻦ.
دﺧﺘﺮﻫﺎ ،ﺧﻠﻌﺘﻬﺎﻳﺸﺎن را ﺑﺪر ﻛﺮده ،ﮔﻮﻳﺎ ﭼﻮن ﮔﻞ ﺷﻜﻔﺘﻨﺪ .روﺷﻦ دﺧﺘﺮان را
ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ زﻳﺒﺎ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﭘﺮﻣﻌﻨﺎ ﮔﺴﻴﻞ ﻛﺮد.
ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﻫﻔﺘﻪاي ﭘﺲ ﺻﺒﺢ ﺑﺮوﻗﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﻲآﻣﺪ ،ﻛﻪ در دم در روﺷﻦ را
دﻳﺪ .ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻋﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ رود ،اﻣﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪش او را ﺑﺎزداﺷﺖ.
– ﻧﺎزﻧﻴﻦ ،ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺘﻴﺪ ،ﮔﭗ دارم.
وي اﻳﺴﺘﺎد.
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آﻳﺎ ﺷﻮﻗﺶ ﺑﻲاﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪ؟ ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال اﻣﺮوز ،ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺟﻮاب ﺟﺴﺖ و
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺮ ﺷﻌﺮي ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ،ﻛﻪ روﺷﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آورد.
ﺻﺒﺢ دﻳﮕﺮ دوﮔﺎﻧﻪﻫﺎ از ﻫﺮروزه ﺑﺮوﻗﺘّﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪﻧﺪ .ﻫﻨﻮز از دﺧﺘُﺮان
درك ﻧﺒﻮد و دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻮرﺳﻴﻬﺎي ﻧﺰد ﻧﻮﺑﺘﺪار ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺎﺧﻮاﺳﺖ در ﭘﻠﺘﺔ
ﭼﻬﺎرم ﺗﺮﻗّﺎﺳﺰﻧﺎن ﮔﺸﺎده ﺷﺪ و دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﻮان زﻳﺒﺎ را دﻳﺪﻧﺪ ،ﻛﻪ از ﻛﻒ
دﺳﺘﺶ ﺧﻮن ﻣﻲﺷﺎرﻳﺪ ،ﮔﻮﻳﺎ اﻧﺎر ﺳﻴﺮاﺑﻲ را ﻣﻲﻓﺸﺮد.
– دﺧﺘﺮﻫﺎ ،داﻛﻪ دارﻳﺪ؟ ﺑﻴﻨﻴﺪ-ا ،ﺑﻲاﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺷﺪ ،ﻛﺎرد ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻴﺰ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮﺑﺎن و از ﺗﺮس روﻳﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﻮار ﮔﺮداﻧﺪ .زﻟﻔﻴﻪ »ﻫﻤﺸﻴﺮه را ﺟﻴﻎ
ﻣﻲزﻧﻢ« ﮔﻔﺘﻪ ،ﺳﻮي اﺗﺎق ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ دوﻳﺪ .ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺗﻤﻜﻴﻦ را ﮔﻢ ﻧﻜﺮد :زود
ﺳﻮﻣﻜﭽﻪاش را ﮔﺸﺎد و دﺳﺖروﻳﻤﺎل آﻫﺮﻳﺶ را ﺑﺮآورد.
– ﺣﺎﺿﺮ ...ﺣﺎﺿﺮ-...وي دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰي ﻧﮕﻔﺘﻪ ،از دﺳﺖ ﺟﻮان داﺷﺖ و ﻛﻒ
ﺧﻮﻧﺸﺎرش را ﺑﺎ روﻳﻤﺎﻟﭽﻪ ﺑﺴﺖ.
– ﭼﻪ ﺧﻴﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن – ،ﭘﭽﺮّاس زد روﺷﻦ و ﺗﺒﺴﻢ ﻛﺮد.
ﻧﺎزﻧﻴﻦ از اﺣﺴﺎس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮخ ﺷﺪ.
ﺟﻮان ﺧﻮﺷﻨﻮداﻧﻪ ﺳﻮي ﭘﻠﺘﻪاش رﻓﺖ» .ﺟﺎﻧﺶ درد ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺎز ﻣﻴﺨﻨﺪد-ا«
– ﺗﺒﺴﻢ ﻛﺮد ﻧﺎزﻧﻴﻦ.
دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻧﺎزﻧﻴﻦ ،از ﺟﺎي ﺧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﻟﻮﺣﻪﻫﺎي دﻳﻮار ﻧﻈﺮ
ﭘﺮﺗﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻲاﺧﺘﻴﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﺑﺮد .در ﻛﻴﺴﻪاش ﻗﺎﻏﺬك ﻏﺠﻴﻤﺸﺪهاي را
ﺣﺲ ﻛﺮد .ﻋﺠﻴﺐ ،ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮد-ﻛﻮ ﻛﻴﺴﻪاش!
وي ،ﻗﺖ ﻛﺎﻏﺬ را ﮔﺸﺎده ،ﺑﻴﺘﻲ را ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮاﻧﺎي زﻳﺒﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺧﻮاﻧﺪ:
ﭼﻪ ﺟﺎي ﺷﺒﻬﻪ ﻛﺮدن ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻢ ﺗﻮ زﻳﺒﺎﻳﻲ،
ﻣﻴﺎن ﺧﻮﺑﺮوﻳﺎن زﻣﺎﻧﻪ در ﻳﻜﺘﺎﻳﻲ.
وي در دل ﺧﻨﺪﻳﺪ .وﻟﻲ ﺗﺒﺴﻢ ﻟﺒﺎﻧﺶ آن را ﻓﺎش ﻧﻤﻮد.
– اﻳﻦ ﻛﺎر ﻛﺪاﻣﺘﺎن؟-ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺑﻪ زﻟﻔﻴﻪ ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ.
– ﻛﺪام ﻛﺎر؟
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روﺷﻦ آن روز آﻓﺘﺎﺑﻲ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورد .ﭼﻪ دﺧﺘﺮ زﻳﺒﺎ ﺑﻮد ﻧﺎزﻧﻴﻦ-ﻗ ﺪ ﺑﺎﻻ،
اﺑﺮووان ﭘﻴﻮﺳﺖ ،ﭼﺸﻤﺎن آل و ،ﻧﮕﺎه ﺧﻤﺎر ،ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻴﻐﻪدار ،ﻟﺒﺎن ﻣﻬﻴﻦ ﮔﻼﺑﻲ...
ﻧﺎزﻧﻴﻦ در ﻛﺮﺳﻲ ﺧﺎﻧﺔ دﺧﺘُﺮان ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﻧﻴﻢﭘﻮش ﻛﺮد.
»ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ﻧﮕﺎه دﻟﺠﻮ ،ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ﻟﺒﺨﻨﺪ زﻳﺒﺎ ،ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ﺗﻤﻜﻴﻦ ...ﻗﺮﻳﺐ ،ﻛﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.
وي آن روز را ﻫﻴﭻ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ از وادي زﻧﺪﮔﻲاش آب
زﻳﺎدي ﺟﺎري ﺷﺪ ،واﻗﻌﻪﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر از ﺳﺮش ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و آن ﻟﺤﻈﻪﻫﺎي ﮔﻮاراي
ﻋﻤﺮش را در ﻳﻚ دم ﺑﻪ ﺑﺎد ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ داده ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ.
روز ﺑﻲﺷﻤﺎر ﺷﺐ ﺷﺪ و ﺷﺐ ﺑﻲﺷﻤﺎر روز .ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺳﺎل ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺎﻟﻬﺎ در اوراق
دل ﻧﻘﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺧﺎﻧﺔ ﺷﻬﺮي آﻣﺪﻧﺪ .ﭘﻬﻠﻮي ﻃﺒﻴﺒﺎن اﻳﺴﺘﺎده ،ﺑﻴﻤﺎران
را دﻳﺪﻧﺪ .اﺣﺴﺎس ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻛﻪ دﺧﺘُﺮي ﻟﺨﺘﻚﺑﺎزي ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮔﺮاﻧﻲ دارد.
آﺳﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻪ ،دل ﺑﻘﻮت درﻛﺎر ،ﻛﻪ ﻋﺬاب ﺑﻴﻤﺎر را ﺑﻴﻨﻲ ،ﻧﺎﻟﺸﺶ را
ﺷﻨﻮي و ﺑﻪ ﻫﺮاس ﻧﻪاﻓﺘﻲ ،ﺑﺎ وﺟﻮد زن ﺑﻮدن ﭼﻮن ﻣﺮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﻣﺮگ
ﺑﺰﻧﻲ...
ﭘﻠﺘﺔ ﭼﻬﺎرم در آﺧﺮ داﻻن واﻗﻊ ﺑﻮد .وﺳﻴﻴﻮ آزاده .ﭘﺮدهﻫﺎي ﺳﭗ-ﺳﻔﻴﺪ
ﺗﻴﺮﻳﺰهاش ﻧﻮرﻫﺎي آﻓﺘﺎب را ﮔﻮﻳﺎ ﻓﺮو ﻣﻲﺑﺮدﻧﺪ .در ﻛﻨﺞ ﭘﻠﺘﻪ-ﻳﺨﺪان .روي ﻣﻴﺰ
دﺳﺘﺮﺧﻮان ﮔﺸﺎده .ﻟﻌﻠﻲ ﭘﺮ ﻣﻴﻮه .اﻣﺎ دﺧﺘﺮان ﮔﻮﻳﺎ ﻫﻤﺔ اﻳﻦ را ﻧﻤﻲدﻳﺪﻧﺪ .دﻗّﺖ
آﻧﻬﺎ را ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻛﺸﻴﺪ ،ﻛﻪ ﻟﺐ ﻛﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﻣﺠﻠّﺔ رﻧﮕﻪاي را ورق ﻣﻲزد.
ﻧﺎزﻧﻴﻦ دﻳﺪ ،ﻛﻪ دوﮔﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﻮس ﺑﻪ ﺟﻮان ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ» .ﺑﻴﻦ ،ﭼﻪ ﺧﻴﻞ
زﻳﺒﺎ« – ،ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺖ اﺷﺎره دﺧﺘﺮان.
ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪي دﺧﺘُﺮﻫﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ را ﺗﻤﺎم ﻛﺮدﻧﺪ و دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻫﻢ از ﭘﺴﺸﺎن ﺳﺮاﺳﻴﻤﻪ
ﺑﻴﺮون ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ.
– دﻳﺪي ،ﭼﻪ ﺧﻴﻞ ﺳﺘﺎرهﮔﺮﻣﺖ .ﻧﮕﺎﻫﻬﺎﻳﺶ دل ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ – ،ﺑﻪ ﻧﺎزﻧﻴﻦ
ﺷﻨﻮاﻧﺪه ﮔﻔﺖ زﻟﻔﻴﻪ.
ﺷﻬﺮﺑﺎن و ،ﻏﺮق ﻧﺎز دﺧﺘﺮاﻧﻪ ،ﺧﻨﺪهﻛﻨﺎن دل ﮔﺸﺎد.
– اﻣﻴﺪوار ﻧﺸﻮ ،زوﻟﻴﻪ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﻲرﺳﺪ – ،و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ دﻟﺶ را ﻧﺸﺎن داد.
ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻻﻧﻪ ﺧﻨﺪﻳﺪ .ﺷﻮﺧﻴﻬﺎي اﻳﻦ دﺧﺘﺮك ﺑﻲﺑﺎك او را ﺑﻪ ﺷﻮق
ﻣﻲآوردﻧﺪ.
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ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﻋﻴﺎن رﺳﻴﺪ – ،ﺑﺎﻳﺪ آرام ﺑﺎﺷﻲ .آﺧﺮ ،ﺗﻮ-دﺧﺘُﺮ ،ﻣﺒﺎد ،ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎر از
اﺿﻄﺮاﺑﺖ ﺧﺒﺮ ﺑﻴﺎﺑﺪ.«...
ﻧﺎزﻧﻴﻦ در ﭘﻠﺘﻪ را آﻫﺴﺘﻪ ﮔﺸﺎد .ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﻣﺎﻧﺪه ،ﻛﺎﻏﺬﻫﺎ را ﺑﺎﻻي ﻣﻴﺰ ﮔﺬاﺷﺖ
و ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻧﺎﻋﻴﺎن ﺳﻴﺮ ﻛﺮد .ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻴﻤﺎر ،ﺑﺎﻻي ﻛﺖ دراز ﻛﺸﻴﺪه ،ﻧﮕﺮان دﺧﺘُﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ.
– ﭼﺸﻢ ﻧﺮﺳﺪ ،ﺑﺮاﺣﺖ ﺧﻮاب ﻛﺮدﮔﻲ ﺑﺮﻳﻦ .از ﭼﻬﺮهاﺗﺎن ﻣﻌﻠﻮم ،ﻛﻪ ﺧﻮاﺑﻬﺎي
ﻧﻐﺰ ﻫﻢ دﻳﺪهاﻳﺪ.
– ﺑﻠﻲ ،درد ﺳﺒﻚ ﺷﻮد ،ﺧﻮاب ﻧﻐﺰ ﻣﻲﺑﺮده اﺳﺖ – ،ﮔﻮﻳﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻲﻣﺜﻠﻲ
ﻣﻲﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺨﻦ ﻛﺮد ﻣﺮد ﻣﻴﺎﻧﺴﺎﻟﻲ ،ﻛﻪ در ﻛﺖ ﺗﮓ ﺗﻴﺮﻳﺰه ﻣﻲﺧﻮاﺑﻴﺪ-.اﻟﻬﺎ
درد را ﻧﺒﻴﻨﻴﺪ ،دﺧﺘُﺮ.
ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ.
– اﻣﺸﺐ ﺷﻤﺎ آﻣﺪﻳﺪ؟ از ﭼﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ دارﻳﺪ؟ ﻛﺠﺎﻳﺘﺎن درد ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
ﺑﻴﻤﺎر ،ﻛﻪ رو ﺑﻪ ﻃﺮف ﻫﻤﭙﻠﺘﻪﻫﺎ ﺧﻮاﺑﻴﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺆال دﺧﺘُﺮ را ﺷﻨﻴﺪه ،ﻧﻴﻢﺧﻴﺰ
ﺷﺪ:
– ﺷﻤﺎ؟
ﻧﺎزﻧﻴﻦ ،ﭼﺸﻢ از ﻛﺎﻏﺬ ﻧﻜﻨﺪه ،ﺳﺆاﻟﻬﺎﻳﺶ را ﺗﻜﺮار ﻛﺮد .ﺑﻴﻤﺎر ﺟﻮاب ﻧﺪاد.
ﻧﮕﺎﻫﺶ در روي ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﻣﻲﻟﻐﮋﻳﺪ.
– ﻣﺮا ﻣﻲﺷﻮﻧﻮﻳﺪ؟
ﺟﻮاﻧﻤﺮد ،ﮔﻮﻳﺎ دﻟﺶ از ﺑﺎر وزﻧﻴﻨﻲ رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺒﺴﻢ ﻛﺮد.
– ﭼﻪ ﺟﺎي ﺷﺒﻬﻪ ﻛﺮدن...
– ﻫﻪ؟-ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﻳﻜﺒﺎره ،ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺮق زده ﺑﺎﺷﺪش ،در ﺧﻮد ﻟﺮزﻳﺪ.
»ﻫﻪ ،آن روز ﺑﺮف ﻧﻤﻲﺑﺎرﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ آﻓﺘﺎب ﻧﻮر ﻣﻲﭘﺎﺷﻴﺪ .ﺑﻴﻨﻴﺪ-ا ،ﭼﺮخ ﻓﻠﻚ
ﭼﻪ ﺳﺎن ﻣﻲﮔﺮدد! ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﺗﻴﺮهﻣﺎه و زﻣﺴﺘﺎن ،ﺧﻮد اﺣﺴﺎس دل ﺑﺮﻳﻦ-
ﺑﻌﻀﺎً ﮔﺮم ،ﮔﺎﻫﻲ ﺳﺮد ،ﺑﻌﻀﺎً ﺑﻲﺣﺎل و دم دﻳﮕﺮ ﭘﺮﺧﺮوش.«...
– ﺷﻤﺎ را دﺧﺘُﺮ ﻧﻮﺑﺘﺪار دﻳﺪ؟
– ﻫﻪ ،اﻣﺎ دارو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻜﺮد .ﮔﻔﺖ ،ﻛﻪ دﺧﺘُﺮﺗﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﺧﻮدش ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ.
– ﺑﻌﺪ ﻳﮕﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﺰدم دراﻳﻴﺪ.
»ﻋﺠﻴﺐ ،ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ و ﻳﮕﺎن ذره ﺣﺴﻨﺶ را ﮔﻢ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .ﺗﻘﺪﻳﺮ را
ﺑﻴﻨﻴﺪ-ا ،ﺑﺎز روﺑﺮو ﺷﺪﻳﻢ و ﺑﺎز وﻗﺖ ﺑﻴﻤﺎري«...
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ﺟﻨﺐ و ﺟﻮل ﻣﺮا دﻳﺪه ،ﻣﺎدرم ﺳﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻢ ﻣﻲآﻳﺪ .ﻛﻔﺶ را ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺎﻧﻴﻢ
ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ .ﻛﻒ ﻧﺮﻣﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم اﺳﺖ.
– آﭼﻪ ﺟﺎن...
– ﺟﺎن آﭼﻪ!
– ﻛﻠﻴﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻛﻪ ﺑﻮد در ﻧﻘﻠﺘﺎن؟
– ﺟﺎن ﻣﻦ ،ﺣﺎﻻ ﻫﻢ در ﺑﺎرة ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻛﺮده اﻳﺴﺘﺎدهاي؟ ﻛﻪ ﻣﻲﺷﺪ-
ﻣﻦ-دﻳﻪ ،وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻮﻏﭽﻪﻫﺎي ﻛﻤﭙﻴﺮ ﻧﺎاﻣﻴﺪ را از ﻛﺠﺎ ﻣﻲدﻳﺪم؟
ﺑﻪ ﭼﻬﺮة ﻧﻮراﻧﻲ ﻣﺎدرم ﻣﻲﻧﮕﺮم و ﻛﻮرﭘﻪ را ﺑﻪ روﻳﻢ ﻣﻲﻛﺸﻢ.

درد دل
ﻳﻚ روز ﺑﺮاي ﺧﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺻﺪ روز ﺑﺮاي ﮔﺮﻳﻪ ،ﻳﻚ روز ﺑﺮاي راﺣﺖ و
ﺻﺪ روز ﺑﺮاي زﺣﻤﺖ .اﻳﻦ را ﻧﺎزﻧﻴﻦ اﻟﱠﻜَﻲ ﻣﻲداﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻲدرك ﮔﺸﺘﻦ
دﻟﺪادهاش ﺳﺒﺐ ﺷﺪ .او ﭼﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﭘﺮﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ و رﻓﺖ و دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎﻣﺪ...
ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺧﻠﻌﺖ آﻫﺮي ﺑﻪ ﺑﺮ ﻛﺮد و ﺑﻲاﺧﺘﻴﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون دوﺧﺖ.
ﺗﻴﺮهﻣﺎه ﺑﺎرو ﺑﻨﻪ ﻏﻨﺪاﺷﺘﻪ ،ﺟﺎﻳﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن داده اﺳﺖ .ذره-ذره ﺑﺮف
ﻣﻲﺑﺎرﻳﺪ ،ﻫﺮ ذره ﻣﺜﻞ ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﺳﺒﻚ ﭘﺮﻳﺪه ﻣﻲاﻓﺘﻴﺪ و ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺎﻻي آﺗﺶ
ﭘﺮﺗﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪش ،ﻫﻤﺎﻧﺎ آب ﻣﻲﺷﺪ.
وي ﺑﺮوﻗﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ و در اﺗﺎق ﻛﺎرش را ﮔﺸﺎد .ﺧﻠﻌﺖ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺮ
ﻛﺮده ،ﭘﺲ ﻣﻴﺰ ﻛﺎرياش ﻧﺸﺴﺖ و ورﻗﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎران را از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﺪ .ورق ﻧﻮﺑﺘﻲ
را ﭘﻴﺶ ﻛﺸﻴﺪه ،ﻧﺎم و ﻧﺴﺐ ﺑﻴﻤﺎر را ﺧﻮاﻧﺪ و ﻟﺤﻈﻪاي ﮔﻮﻳﺎ ﺷﺦ ﺷﺪ» .ﻧﺨﻮاد
ﻫﻤﺎن روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻧﺎﻣﺶ ...ﻧﺴﺒﺶ ﻫﻢ ...ﺑﺎز ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ؟«
ﺳﺎﻋﺖ دﻳﻮار زﻧﮓ زد .او ،ﻛﻪ ﺧﻴﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﻪ ﭼﺸﻢ از ﻛﺎﻏﺬﻫﺎ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ،از ﺻﺪاي
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﻗﺪ ﭘﺮﻳﺪ.
ورﻗﻬﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ داﻻن ﺑﺮآﻣﺪ .ﻧﺨﻮاد ﺧﻮد او ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺧﻴﺎﻟﺶ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺷﻨﺎس اﻧﺪرﻣﺎن ﺷﺪ .آﺧﺮ ،او را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﻧﺎزﻧﻴﻦ.
وي ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻫﺮاﺳﺎن ﭘﻠﺘﺔ درﻛﺎري را ﻳﺎﻓﺖ .اﻣﺎ در را ﻫﻨﻮز ﻧﻜُﺸﺎده ،ﻫﺮاس از
دﻟﺶ ﺑﺪر ﺷﺪ .ﺑﺎز ﻫﻤﺎن ﺗﻤﻜﻴﻦ ،ﻛﻪ ﻟﺤﻈﻪاي ﭘﻴﺶ ﮔﻢ ﻛﺮد ،ﺑﻪ وﺟﻮدش
ﺑﺮﮔﺸﺖ» .ﻫﻪ ،ﻧﺎزﻧﻴﻦ ،ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪه ،ﻳﻦ ﺻﺪا ﺗﭙﺶ دﻟﺶ را ﭘﺨﺶ ﻛﺮده،
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– ﺻﺪﻗﻪاﺗﺎن ﺷﻮم ،ﻣﺎﻧﻴﺪ ،در را ﺑﭽﻪﻳﻜﺎم ﺷﻨﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮي ﻣﻲﺷﺪ ،آﺧﺮ...
ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ،آﻣﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ﻛﻤﭙﻴﺮ ﺧﺎﻟﻨﻴﺴﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻛﻪ اﻧﻮرﺟﺎن و اﻛﺒﺮﺟﺎﻧﺶ ﺷﻬﻴﺪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﺗﺼﻮر ﻣﺎدر ﭘﻬﻠﻮاﻧﭙﻴﺴﺮاﻧﺶ ﻧﻤﻲﻣﻴﺮﻧﺪ ،زﻧﺪه و ﺳﻼﻣﺘﻨﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﻳﮕﺎن
ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻧﺰد او و ﺣﻮﻟﻲ ﭘﺪر آﻣﺪه ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ.
ﻧﮕﺮان ﺑﻮد ﻛﻤﭙﻴﺮ و ﻫﻴﭻ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﻴﭽﺎره ،ﻛﻪ از دو ﭘﺴﺮ ﻳﻚ ﻧﺎﻣﻪ
ﻳﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪهاﺳﺖ و ﺧﻼص .ﻫﺮ دو ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃﻴﺎري ﺳﻴﻤﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﻣﻲدرآﻳﻨﺪ .دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﻫﻢ ﻧﮕﺮﻓﺖ ﻣﺎدر .ﻧﺎﻣﺔ ﻳﮕﺎﻧﻪاﺷﺎن-در ﺻﻨﺪوق.
دو ﻧﺎن ﻧﺼﻴﺒﻪاي ،ﻛﻪ روز ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺖ رﻓﺘﻦ ﻫﺮ دو ﮔﺰﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺎق ﺷﺪه و در
ﺷﻔﺖ ﺧﺎﻧﻪ آوﻳﺰان اﺳﺖ .ﻣﺎدر اﻳﻦ دو ﻧﺎن و ﻳﻚ ﻧﺎﻣﻪ را از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺟﻨﮓ اﻳﻦ
ﻃﺮف ﭼﻮن ﮔﻮﻫﺮك ﭼﺸﻢ اﺣﺘﻴﺎط ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﮔﺎه-ﮔﺎﻫﻲ ﻧﺎﻧﻬﺎ را از ﻣﻴﺦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از
دﻧﺪان ﺟﮕﺮﺑﻨﺪاﻧﺶ را ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ ،ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﻟﺮزان ﻣﻲﭘﻠﻤﺎﺳﺪ و ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻲﻣﺎﻟﺪ،
ﮔﻮﻳﺎ از ﻧﺎن ﺑﻮي ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﻣﻲآﻳﺪ...
ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺧﻮد را ﺑﻲﻣﺪار ﺣﺲ ﻛﺮد ﻛﻤﭙﻴﺮ و آﻫﺴﺘﻪ-آﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮد و ﺧﻮراك را
ﮔﻢ ﻛﺮد و ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪ و دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻧﺨﻴﺴﺖ .اﺣﻮاﻟﺶ روز ﺗﺎ روز وزﻧﻴﻨﺘﺮ ﻣﻲﺷﺪ.
روز ﻫﻔﺘﻢ ﻳﺎ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﮔﺸﺎده ،ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ .ﭼﺸﻤﺎن
ﺑﻲﻧﻮرش در ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺴﻲ را ﻣﻲﺟﺴﺘﻨﺪ .ﻛﻠﻴﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ آواز او را ارﻧﮕﻲ ﺷﻨﻴﺪ:
– ﺑﭽﻪﻳﻜﺎم ﻧﻴﺎﻣﺪﻧﺪ؟
ﻛﺴﻲ ﻳﺎراي ﺟﻮاب دادن ﻧﺪاﺷﺖ .در ﭼﺸﻤﺎن ﻫﻤﺴﺎﻳﻪﻫﺎ اﺷﻚ ﺣﻠﻘﻪ زد و
ﻗﻄﺮه-ﻗﻄﺮه ﺑﻪ روﻳﺸﺎن ﺷﺎرﻳﺪ.
– آه ،اﻧﻮرﺟﺎﻧﻜﻢ ،آه ،اﻛﺒﺮﺟﺎﻧﻜﻢ ،دﻳﺪار ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺎﻧﺪ-دﻳﻪ – ،ﭘﺴﺘﻜﻚ
ﺑﺮآﻣﺪ آواز ﻛﻤﭙﻴﺮ و دو ﻗﻄﺮه اﺷﻚ ﺣﺴﺮت از ﻛﻨﺞ ﭼﺸﻤﺎن ﭼﻮﻛﻴﺪهاش ﺷﺎرﻳﺪه و
ﺑﻨﺎﮔﻮﺷﺶ را ﺷﺴﺘﻪ ،ﺑﺮ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﺶ را ﻧﻢ ﻛﺮد.
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪﻫﺎ در ﻋﺰاي ﻛﻤﭙﻴﺮ ،ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر اﺷﻚ رﻳﺨﺘﻨﺪ.
ﺟﻮاﻧﺰن ،ﺻﻨﺪوق آﭼﺔ ﺧﺎﻟﻨﻴﺴﺎ را ﮔﺸﺎده ،ﻛﻔﻦ و دو ﺑﻮﻏﭽﺔ ﺟﻬﺎز ﻋﺮوﺳﻲ را
ﺑﻴﺮون آورد .در ﺑﻮﻏﭽﻪﻫﺎ ﻳﻜﺘﺎﻳﻲ ﻃﺎﻗﻲ ﻣﺮداﻧﻪ را دﻳﺪه ،رﻫﭙﺎﻳﻬﺎي ﻛﻤﭙﻴﺮ ﺑﻪ
ﻳﺎدش آﻣﺪ و ﻧﻮﺣﻪ ﻛﺸﻴﺪ...
...ﺧﻨﻚ ﻣﻲﺧﻮرم و ﺧﻴﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﻢ :ﻛﻮرﭘﻪ-در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺎي» .ﺑﻪ ﺑﺎﻻﻳﻢ
ﻛﺸﻢ؟ ﻳﺎ ﺑﺎز زود ﮔﺮم ﻣﻲﺷﻮم و دور ﻣﻲﭘﺮﺗﺎﻳﻤﺶ؟«
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– ﻳﻜﺘﺸﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﺑﻴﺎر.
ﻛﻤﭙﻴﺮ ﺑﻮﻏﭽﻪ را دﺳﺖ-دﺳﺖ ﻛﺮده ،ﮔﺮﻫﺶ را ﮔﺸﺎد و ﺑﺮ روﻣﺎل را ﺑﺎز ﻛﺮده،
ﺑﻪ ﭼﻬﺮة ﺣﻴﺮﺗﺰدة ﻛﻠﻴﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻧﮕﺮﻳﺴﺖ:
– ﺑﻨﺎﮔﺎه ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻢ ،ﺑﭽﻴﻢ ،ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻧﻜﺸﻴﺪ .ﻫﻤﻪاش ﻫﺴﺖ ،ﻏﻤﻢ را ﺧﻮدم
ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﻦ.
– اﻳﻦ ﺧﻴﻞ ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ ،آﭼﻪ ،ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ،ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ ﺷﻤﺎ...
– ﻫﻲ-ا ،ﺑﭽﻢ ...از اﻳﻦ ﻫﻢ درازﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﻋﻤﺮ؟ ﻋﻤﺮ ام ﺑﻪ راﻫﭙﺎﻳﻲ ﺑﭽﻪﻳﻜﺎم
ﮔﺬﺷﺖ و درﻳﻎ ،ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺮاد ﻣﻲروم ...آدﻣﻲ-دﻳﻪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد ...اﻳﻪ ،اﮔﺮ از
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﻳﮕﺎن درك ﻣﻲﻳﺎﻓﺘﻢ ...ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ دﻳﺪارﺷﺎن ﻣﻲرﺳﻴﺪم ،از دﻧﻴﺎ ﺑﻲآرﻣﺎن
ﻣﻲرﻓﺘﻢ ...آه ...ﻣﺮدك ﺑﻲﻣﺤﻞ ﻣﺮد و دو ﺑﭽﻴﻪ ﺑﺎ ﻋﺬاﺑﻬﺎ ﻛﻼن ﻛﺮدم .ﭼﻨﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر آﻣﺪ ،از ﻣﺤﻠﻪ ،از دﻳﻬﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ،وﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﻮرﺟﺎن و اﻛﺒﺮﺟﺎﻧﻢ رد
ﻛﺮدم ،دﺳﺖﻧﮕﺮ ﻣﺮد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﮔﻔﺘﻢ ...ﻧﺨﻮاد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﺎاﻣﻴﺪم ﻛﻨﺪ؟
– ﻧﻪ ،آﭼﻪﺟﺎن ،ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ،ﭘﺴﺮﻫﺎﻳﺘﺎن ﻣﻲآﻳﻨﺪ-...ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﮔﻔﺖ ﻛﻠﻴﻦ
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ،ﻛﻪ اﺻﻼً در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻨﺶ را ﻧﻤﻲداﻧﺴﺖ-.اﻳﻪ ،اﮔﺮ ﻳﮕﺎن
درك ﻣﻲﺷﺪ ،داﻣﺎدﺗﺎن ﺧﻮدﺷﺎن رﻓﺘﻪ ﻫﺮ دو را ﻣﻲآوردﻧﺪ ﻳﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﺰدﺷﺎن
ﻣﻲﺑﺮدﻧﺪ...
– ﻫﻪ ،ﺑﭽﻴﻢ ،ﺑﻴﺎ ،اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪات رو ،ﻣﺒﺎدا ﺷﻮﻫﺮت ﺳﺮاغ ﻛﻨﺪ.
– ﻧﻪ ،آﭼﻪ ،دداي دﻟﺸﺎد ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺤﺮ اول
ﺷﻤﺎ را ﺑﻴﻨﻢ .ﺷﻜﺮ ،ﺑﭽﻪﻫﺎ دﺳﺘﻴﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻴﺪه-ﭼﻴﺪه ﻛﺎرﻫﺎ از دﺳﺘﺸﺎن
ﻣﻲآﻳﺪ...
– ﺧﺪا ﺧﻴﺮ ﻧﻴﻜﻴﻬﺎﻳﺘﺎن را دﻫﺪ ،ﺑﭽﻴﻢ ...ﻣﺒﺎدا اﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻢ و ﺑﭽﻪﻳﻜﺎم
رﺳﻴﺪه ﻧﺎﻳﻨﺪ ،اﻳﻦ ﺣﻮﻟﻲ-ﺣﻖ ﺣﻼل ﺗﻮ و ﺷﻮﻫﺮت .ﺑﻪ دﻳﮕﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﮕﻲ ﻣﻦ اﻳﻦ
ﮔﭙﻪ...
– زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ ،آﭼﻪ ،ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻨﺪ اﻟﻬﻲ...
ﺟﻮاﻧﺰن ﺑﻪ ﻳﺎد آورد ،ﻛﻪ ﻛﻤﭙﻴﺮ ،ﺗﺎ از ﭘﺎ اﻓﺘﺎدن ،روز دراز در ﻧﺰد دروازة
دوﻃﺒﻘﺔ ﺧﻢﺧﻮردهاش ﻣﻲﻧﺸﺴﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﮕﺎه ،ﭼﻮن آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﻣﻲﻛﺮد ،ﺑﺎ دل
ﻛﺸﺎل و ﻧﺎﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲدراﻣﺪ .ﺧﺎﻧﻪاش ﻫﻢ ﻛﻴﻬﺎﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدش
ﻓﺮﺗﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺴﺎﻳﻪﻫﺎ دروازة ﺣﻮﻟﻲ را ﻧﻮ ،ﻫﻴﭻ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،راﺳﺖ ﻛﻨﻴﻢ
ﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻛﻤﭙﻴﺮ ،دو ﭘﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮزه زده ،ﻳﻜﺮوي ﻣﻲﻛﺮد:
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اﻳﻨﻚ ،او ﺑﺎز ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ ،ﻛﺎش ﺑﻴﺪار ﻧﻤﻲﺷﺪ ،آﺧﺮ ،در ﺧﻮاب ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮد...
»ﻫﻪ-ا ،ز دل ﮔﺬراﻧﺪ ﻛﻤﭙﻴﺮ – ،ﺑﭽﻪﻳﻜﺎم ،از اﻓﺖ ﻛﺎر ،اﻣﻜﺎن آﻣﺪن ﻧﺪارﻧﺪ .ﭼﻪ
ﻗﺪر اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﺷﺪم ،راﻫﺸﺎن را ﭘﺎﻳﻴﺪم ...اﻛﻨﻮن آﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﺳﻮي ﺧﻮد
ﻣﻲﺧﻮاﻧﻨﺪ«...
– آﭼﻪ ،ﻫﺎ آﭼﻪ! ﺧﻴﺴﺘﻴﺪ؟-آواز ﻛﻠﻴﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻛﻤﭙﻴﺮ را از ﺑﻨﺪ ﺧﻴﺎﻟﻬﺎﻳﺶ
رﻫﺎﻧﺪ.
– ﻫﻪ ،ﺑﭽﻴﻢ ،ﺑﻴﺎ ،ﻣﻦ ﻛﻴﻬﺎ ﺑﺎز ﺑﻴﺪار .ﻣﺪارم ﻧﺮﺳﻴﺪ ،ﻛﻪ ﺧﻴﺰم و دﺳﺖ و رو
ﺷﻮﻳﻢ .ﻧﻤﺎزم ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪ-...ﻛﻤﭙﻴﺮ ﺑﻲاﺧﺘﻴﺎر دﺳﺖ ﺳﻮي ﻣﻴﺨﻲ ،ﻛﻪ
ﺟﺎﻳﻨﻤﺎزش آوﻳﺰان ﺑﻮد ،دراز ﻛﺮد-.ﻧﻪ ،ﻣﺪار ﺧﻴﺴﺘﻦ ﻧﺪارم ،ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻲﺣﺎل ﺷﺪهام.
– ﻫﻴﭻ ﮔﭗ ﻧﻪ ،آﭼﻪ ،ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ آب ﮔﺮم ﻣﻲآرم.
ﻛﻤﭙﻴﺮ دﻳﺮ ﺑﺎز ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ را ﻣﻲداﻧﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ اﻣﺮوز از ﻧﺮﻣﻲ ﺣﺮف
او ﺟﺎﻧﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ راﺣﺖ ﻛﺮد.
– ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻧﻜﺶ ،دﺧﺘﺮم ،ﺑﻲ اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﺎر ﺧﻮدت ﺑﺴﻴﺎر...
او دﺳﺖ و رو ﺷﺴﺖ ،وﻟﻲ ﻧﺎﻧﺸﺘﻪ ﻛﺮدن ﻧﺨﻮاﺳﺖ.
– ﻳﻚ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﭼﺎي دﻳﻬﻲ ،ﻣﻲﺷﻮد – ،ﮔﻔﺖ.
ﻛﻠﻴﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ،ﭼﺎﻳﻨﻴﻚ را از روي ﺻﻨﺪﻟﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻴﺮون ﺑﺮآﻣﺪ .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ
ﭘﺲ ﭼﺎي دم ﻛﺮده آﻣﺪ و ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻟﻪ رﻳﺨﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻛﻤﭙﻴﺮ داد .ﻛﻤﭙﻴﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﺖ ﻧﻮﺷﻴﺪ
و ﭘﻴﺎﻟﻪ را ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﻟﺮزان ﺑﺎﻻي ﺻﻨﺪﻟﻲ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻲﺣﺎﻻﻧﻪ روي ﺟﺎﮔﻬﺶ دراز
ﻛﺸﻴﺪ.
– ﭼﻪ ﻣﻲﺧﻮرﻳﺪ ،ﻛﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﻴﺎرم ،آﭼﻪ؟-ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺟﻮاﻧﺰن.
– ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ،ﺟﺎن آﭼﻪ ...ﮔﺎه-ﮔﺎه آﻣﺪه ،ﺧﺒﺮم ﮔﻴﺮي ،ﻣﻲﺷﻮد .اﻣﺮوز ،از
اﻓﺘﺶ ،ﺑﻪ رﻫﭙﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﺑﺮآﻣﺪه ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ...
– اول ﻗﻮت ﮔﻴﺮﻳﺪ ،آﭼﻪ ...ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ ،اﻟﺘﺠﺎ ﻛﺮدم ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺪر راه ﻧﭙﺎﻳﻴﺪ .در
اﻳﻦ ﺳﻦّ و ﺳﺎل روز دراز روي ﺧﺮك ﻗﺎق ﻧﺸﺴﺘﻦ آﺳﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،آﺧﺮ.
ﻛﻤﭙﻴﺮ روﺑﺎﻻ ﻣﻲﺧﻮاﺑﻴﺪ و ﮔﻮﻳﺎ ﮔﭙﻬﺎي ﻛﻠﻴﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ را ﻧﻤﻲﺷﻨﻴﺪ.
– ﻫﺎ-آ ،وي ﺻﻨﺪوق را ﻳﻚ ﺑﺎرﻛﻚ ﻛُﺸﺎ ،ﺑﭽﻴﻢ...
ﺟﻮاﻧﺰن ﺻﻨﺪوق را ﭘﻴﺶ ﻛﺸﻴﺪه ،ﮔﺸﺎد .آن ،ﻏﻴﺮ از ﻟﺖ و ﭘﺖ ﭘﺮﻳﺸﺎن ،دو
ﺑﻮﻏﭽﻪ داﺷﺖ.
– ﮔﺸﺎدي؟ ﺑﻮﻏﭽﻪﻫﺎ را ﻳﺎﻓﺘﻲ؟
– ﻳﺎﻓﺘﻢ ،آﭼﻪ.
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اﻓﺴﺎﻧﺔ ﻣﺎدر
– آﭼﻪ ﺟﺎن ،اﻓﺴﺎﻧﻪ ﮔﻮﻳﻴﺪ!
– ﮔﻔﺘﻢ-ﻛﻮ.
– ﺑﺎز ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ!
– ﺳﻌﻴﺪﺟﺎن ،آ ،ﺗﻮ ﺧﺮدﻛﻚ ﻧﻪ ،ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻲروي!
از درد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﭘﻴﭽﻢ .ﺧﻴﺎﻟﻢ ،دردم را ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺴﺎﻧﺔ ﻧﻮ ﻣﺎدرم دوا ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ.
– ﮔﻔﺘﻢ-ا :ﻳﺨﻤﺎس ﺑﻼي ﺟﺎن ﻣﻲﺷﻮد! ﻳﻜﺮوي ﻛﺮدي.
ﻣﻦ ﻣﻲﻧﺎﻟﻢ.
– ﺑﺒﻲ ﺧﺎﻟﻨﻴﺴﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲﮔﻔﺖ...
– ﻫﻪ ،ﺣﻴﺎت وي ﺧﻮدش اﻓﺴﺎﻧﻪ ،اﻓﺴﺎﻧﺔ ﺗﻠﺦ...
– ﺧﻴﺮ ،اﻓﺴﺎﻧﻪ ﮔﻮﻳﻴﺪ!
– ﻣﻴﻠﺶ ...ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻲﮔﻔﺘﮕﻴﻢ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﻪ ،ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ،واﻗﻌﻪاﻳﺴﺖ ،ﻛﻪ ﻛﺴﻲ
ﻧﺒﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
– ﮔﻮﻳﻴﺪ ،آﭼﻪ ،ﺷﺎﻳﺪ ﺧﻮاﺑﻢ ﺑﺮد.
– ﺧﻴﺮ ،ﮔﻮش ﻛﻦ ،ﭘﺴﺮم.
ﺷﺐ ﺑﻮد ،ﺷﺐ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ .ﻛﻤﭙﻴﺮ را ﺧﻮاب ﻧﻤﻲآﻣﺪ .ﻛﻲ ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺮد ،در ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺪارد .در ﺧﻮاب ﭘﺴﺮاﻧﺶ را دﻳﺪ :ﺟﻮان ،زﻳﺒﺎ ،ﻗﺎﻣﺖﺑﻠﻨﺪ .ﻋﺠﻴﺐ ،ﻛﻪ ﻣﻲﮔﺮﻳﺰﻧﺪ
آﻧﻬﺎ ،از ﻣﺎدر ﻣﻲﮔﺮﻳﺰﻧﺪ .ﻛﻤﭙﻴﺮ از ﭘﺴﺸﺎن ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ:
»اﻧﻮرﺟﺎن! اﻛﺒﺮﺟﺎن! ﺑﭽﻪﻳﻜﺎم ،ﻛﺠﺎ ﺑﻮدﻳﺪ ،ﭘﺰﻣﺎﻧﺘﺎن ﺷﺪم! اﺳﺘﻴﺪ ،آﺧﺮ ،ﻛﺠﺎ
ﻣﻲروﻳﺪ؟«
ﻫﺮ دو »اَﻧﻪ ،ﺑﻮهﺟﺎن ،ﻣﺎ اﻳﻦ ﺟﺎ ،ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ!« ﮔﻮﻳﺎن او را ﻃﺮف ﺧﻮد
ﻣﻲﺧﻮاﻧﻨﺪ...
ﭼﻮن ﻛﻤﭙﻴﺮ ﺑﻴﺪار ﺷﺪ ،ﺧﺮوس ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﮋده ﻣﻲداد ،ﻛﻪ ﺻﺒﺢ دﻣﻴﺪه اﺳﺖ.
ﻛﻤﭙﻴﺮ ﺧﺎﻟﻨﻴﺴﺎ ﺧﻴﺎل ﺧﻴﺴﺘﻦ ﻛﺮد .ﻧﺸﺪ» .ﺧﺪاﻳﺎ!-از دل ﮔﺬراﻧﺪ – ،ﭼﻪ ﮔﭗ ﺷﺪ
اﻣﺮوز ،ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪم را راﺳﺖ ﻛﺮده ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ؟«
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﻋﺬاب از ﺟﺎي ﺧﻴﺴﺖ ،وﻟﻲ ﻣﺠﺎل راه ﮔﺸﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎﻳﺶ ﻧﺸﺴﺖ» .اﻳﻬﻪ ،ﭼﻪ ﮔﭗ ﺷﺪ؟ آ ،اﻳﻦ ﺧﻴﻞ ﻧﺒﻮدم-ﻛﻮ!«
روي ﻛﻮرﭘﭽﻪ ﻧﺸﺴﺖ و ﺧﻮاب دﻳﺪهاش را اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﺮد.
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راه ﺳﻔﻴﺪ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖﻫﺎي ادﻳﺒﻪ ﺟﻮان ﮔﻠﻨﺎر ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺎ ﺣﺪي آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﻳﻚ
ﺟﻬﺖ ﺧﻮب ﺣﻜﺎﻳﺖﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ »ﺑﻮي« ﺻﻨﻌﻲ ﻧﻤﻲآﻳﺪ .اﻳﻦ
ﺣﻜﺎﻳﺖﻫﺎ از ﻣﺸﺎﻫﺪهﻫﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻗﻠﻤﻜﺶ ﺑﺮﻣﻲآﻳﻨﺪ و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻮﺿﻮع اﻛﺜﺮ آن از ﺧﺎﻧﺪان ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ.
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻇﻬﺎر درد ﺧﻮد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه
ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ او ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ وﺳﻴﻊﺗﺮ وارد ﺷﻮد و درد ﻓﺮدي ﻫﺮ ﻋﻀﻮ
اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ را درد ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﻮﺳﺖ درد ﺧﻮد ﺑﺎ درد ﺧﻠﻖ ادﻳﺐ را
ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﻨﺎر ﻃﻲ ﻛﺮدن ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ راه و وﺳﻌﺖ اﻳﺠﺎدش را آرزو
ﻣﻲﻛﻨﻢ.

ﻣﺤﻴﻲاﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮاﺟﻪ زاد
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﺧﻠﻘﻲ ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن

3
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

ﻋﻨﻮان :ﺷﻨﺎس ﻧﺎﺷﻨﺎس )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻜﺎﻳﻪ و ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ(
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه :ﮔﻠﻨﺎر ﻋﺜﻤﺎن
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