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 گدا

 ساعدی غالمحسین

 هایفهنص بازم اما شودمی خراب کارها که بود شده برات دلم به انگار آخر یدفعه برگشتم، و قم رفتم دفعه سه نشده ماه یه

 که نوم اومد، خانوم عزیز زدم که در. بودم اسداهلل سید یخونه در دم نزده، آفتاب صبح و افتادم راه قراضه ماشین یه با شب

 «بودی؟ نرفته مگه بزرگ خانوم: »گفت و کرد نگاه واج و هاج رفتمی کنار که در جلو از. گرفت قیافه و خورد جا دید،

 و ندبود شده بیدار خواب از تازه که هابچه حیاط، توی گذشتم، هشتی از تو، رفتم و کردم علیک سالم نیاوردم، خودم روی

 همونجا و تمگذاش خودم پهلوی موبقچه و دیوار کنار نشستم من. کردند نگام و پاشدند شستند،می رو و دست حوض لب داشتند

 «بودی؟ نرفته مگه بزرگ، خانوم راسی راس: »پرسید دوباره خانوم عزیز. موندم

 «.برگشتم دوباره اما بودم، رفته جون، ننه چرا: »گفتم

 «.کردیمی راحت رم ما خیال و جا این موندیمی رفتی؟ اصالً چرا برگردی، و بری خواستیمی که حاال: »گفت خانوم عزیز

 «.اومدم واجبی کار واسه نیومدم، خودیبی دفعه این ننه، اما بشه، راحت خیالتون که برگشتم حاال: »گفتم و خندیدم

 ارک: »پرسید و نشست باغچه کنار رفت،می هم تو هاشسگرمه رفته رفته که خانوم عزیز و کردند امدوره و اومدند هابچه

 «چیه؟ اتدیگه

 «.امرفتنی که دیدم خوابشو بخرم، خاک وجب یه خودم واسه اومدم: »گفتم

 «بخری؟ جا خوایمی جوری چه حاال نداشتی، بساط در آه که تو: »گفت و شد جابجا خانوم عزیز

 .کردم اشاره امبقچه به و.« مداده ترتیبشو جوری یه: »گفتم

 صبح زا بدبخت زنی؟می تیغ رو بیچاره سید و اینجا میای هی چرا پس داری پول که حاال: »گفت و شد عصبانی خانوم عزیز

 میری هی ،نیستی کنشول که هم تو بکنه، سیر هاشوبچه شکم که رسهنمی وسعش و کنهمی جون کنه،می دوندگی شام تا

 «.گیریمی ازش چیزی یه دفعه هر و میای هی و

 هامبچه و باال رفت هاپله از غرولندکنان عزیزه. ندادم جوابشو بود، برخورده بهم که منم و بدم جوابشو که چشام تو زد زل بربر

 شد طورچ نفهمیدم که بودم دیوار کنار همونجا من اما. بیارم سرشون بالیی من که ترسیدندمی انگار سرش، پشت عجله با

 اومدهدر غرغرش عزیزه زنه، می منو حرف ایستاده درخت زیر عزیزه با و برگشته دکان از سید که دیدم خواب تو. رفتم خواب

 اسیر راسی دیدم و پریدم خواب از. بیاره سرم بالیی چه میدونه خودش نکنه جوابم سید اگر که کشهمی نشان و خط هی و



 

 سوزوندنی، هن کندنیه، نه مسجده، در کنم، کارش چه آخه: »گفتمی سید. میزنه حرف زنش با بلند بلند هشتی، تو و اومده سید

 «.بکنم تونممی کارش چه ببینم بده، نشونم راه یه تو

 ساطشب تو پاپاسی یه که گفته آدم و عالم یهمه به کرنا و بوق با بکنی، کارش چه که دونمنمی من: »گفت خانوم عزیز

 ینهمها که حاال. باشه فرج خاک تو خوادمی کنه،نمی پسند رو اینا و السالموادی البد بخره، جا خودش واسه اومده حاال نیس،

 تریبیچاره و ترپخمه همه از تو چون داره، دختر و پسر همه این دیگه؟ اونای پیش نمیره چرا نیس؟ تو کنول چرا داره، پول

 داماد مهه اون و آغا امینه حوریه، صفیه، یکیا، اون علی، سید آقا، جواد مرتضی، سید عبداهلل، سید شده؟ گردنت وبال اومده

 «چسبیده؟ را تو ریش فقط چرا پولدار،

 یاد،ن خوش رو خدا که نکن کاری یه اما بکن، خوادمی دلت کاری هر خودت شدم، عاجز که من: »گفت و کرد صبر کمی سید

 «.مادرمه باشه چی هر

 اومد اصد و سر بی همانطور بعد و باال رفت هاپله از سید. زدم خواب به خودمو و بستم چشمامو من و بیرون اومدند هشتی از

 اشینم تو شبش. خوابیدم و کشیدم دراز همونجا و خوردم و درآوردم مبقچه از نون تیکه یه من. بیرون رفت خانه از و پایین

 چند. بود نروش چراغ اتاق تو و بود شده تاریک هوا کردم، باز که چشممو. وایسم سرپا تونستمنمی که بودم خورده تکون آنقدر

 هابچه و مخانو عزیز دیدم و باال رفتم رو هاپله نیومد، بیرون هیشکی زدم، بهم آبو حوض، کنار رفتم بعد و کردم سرفه دفعه

: وگفتم وت بردم سرمو شد، تمام که شام شدم، منتظر دهلیز توی بود، نیومده هنوز سید خورند،می شام و اندنشسته سفره دور

 «.جون خانوم عزیز خانوم، عزیز»

 کار چه» :گفت و باال کشید چراغو یفتیله خانوم عزیز شدند، بلند همه کشید، جیغ و پرید جا از اسداهلل بزرگ دختر ماهرخ

 «بشن؟ ترک زهره هامبچه خوایمی عفریته؟ کنیمی

 «نیومده؟ سید ببینم خواستممی: »گفتم و رفتم پس پس

 «.نمیاد خونه اصالً امشب نیومده؟ که بینینمی و نداری چشم کوری، مگه: »گفت خانوم عزیز

 «رفته؟ کجا: »گفتم

 «.رفته جهنمی کدوم دونم می چه من: »گفت و داد تکان پاشو و دست

 «بخوابم؟ کجا من پس: »گفتم

 «.بخواب بگیر خوایمی که جا هر و نکن هوایی هاموبچه بخوابی، کجا دونممی چه من من، سر رو: »گفت

 نماز ات که بود این نداره منو دیدن چشم عزیزه که دونستممی شدم، پا صبح. رفتم خواب و کشیدم دراز دهلیز تو همونجا

 چارزانو حرم، بزرگ در بیرون بعد و کردم زیارت را معصومه حضرت اول. حرم رفتم و بیرون اومدم خونه از شدم پا خوندم

 پاشدم هک بود شده پهن آفتاب. اومدندمی خانوم زیارت برای که اونایی طرف کردم دراز دستمو و پوشوندم صورتمو و نشستم



 

 هابچه واسه. اسداهلل سید یخونه اومدم دوباره ظهر، نزدیکیای. افتادم راه و زدم گره بقچه یگوشه و کردم جمع پوالمو و

 رد باز من. رفت و بست درو فوری دید منو تا و کرد باز نیمه درو اومد، ماهرخ زدم که در بودم، گرفته سوهان و قندی خروس

 «.رفته خونه این از که آزگاره ماه سه اسداهلل سید: »گفت و اومد ایغریبه زن زدم،

 «.بود جا این که دیشب رفته؟ کجا: »گفتم

 «.رفته کجا دونممی چه من رفته، کجا دونمنمی: »گفت زن

 نشد، خبری یدمد وقتی بشه، پیدایش اسداهلل سید بلکه که نشستم در کنار عصر تا میگه، دروغ دونستممی رفت، و زد بهم درو

 شناخت،نمی دوبن آیینه اسداهلل سید کسی رفتم جا هر اما. بکنم پیدا سیدو دکان برم که زد مکله به هو یه افتادم، راه شدم پا

 هیچ سید ستمدونمی. بود نشسته اونجا عبا و عمامه با مرد یه بود، اسداهلل سید اسمش که بود بندیآیینه هاتراشیسنگ کنار

 زدیکیاین تا. بازار تو اومدم و کردم جمع صدقه و حرم رفتم شد که نماز وقت و گشتم ول همینطور و برگشتم. نداره عمامه وقت

 گفتم خود پیش. گشتممی دنبالش و شدمی گم و بود بچه که وقتا اون مثل گشتم، اسداهلل سید دنبال در اون و در این غروب

 زبانم ترسیدم،می همه از ترسیدم،می هاشبچه از ترسیدم،می عزیزه از بود، داشته ورم ترس اما ش،خونه در دم برم باز بهتره

 تمرف برگردم، روز همون بهتره کردم فکر که داشت ورم خیاالت همچو دفعه یه ترسیدم،می ممعصومه خانوم حرم از حتا الل،

 گرفتم ودستش و دویدم ایستاد، کردم صداش شد،می رد روپیاده اونور از پر هایدست با دیدم را اسداهلل سید که هاماشین پای

 امنگ واج و هاج و بود اومده بند زبونش بزنه، حرف تونستنمی و بود خورده جا کردم، دعا براش و رفتم اشصدقه قربون و

 دهش ذره یه برات دلم فقط من نداره، منو دیدن چشم خانوم عزیز دونممی ت،خونه نمیام نترس، جون، ننه: »گفتم. کردمی

 «.برگردم و ببینمت خواستممی بود،

 تونستمن و شدم رد فوری کردیمی گدایی حرم تو دیدمت عصری نذاشتی، من برا آبرو ذره یه دیگه تو مادر، آخه: »گفت سید

 «کنی؟می کاریه چه این عمری آخر بزنم، حرف باهات

 «خریدی؟ جا خودت واسه: »پرسید سید. نگفتم چی هیچ من

 «.کننمی خاکش جوری یه نمونده، کسی دست رو ایالشه هیچ حال تا نخورین، منو یغصه: »گفتم

 «کنی؟می هگری چی واسه: »پرسید من از و نیاورد خودش روی به اما گرفت، شگریه ماسداهلل سید کردم، گریه و ترکید بغضم

 «.کنممی گریه هشتم امام غریبی به: »گفتم

 هترهب نداره، فایده تو واسه موندن جااین جون، مادر: »گفت و من به داد و کرد پیدا تومنی تک یک و گشت هاشوجیب سید

 شناسنتمی و بیننمی باالخره شه،نمی که مگدایی کنم، روبرا رو تو زندگی تونمنمی که من آخه عبداهلل، سید پیش برگردی

 بین از امیلف و فک تمام آبروی و لرزهمی قبر تو پدرم استخونای کنه،می گدایی داره رضی سید حاج عیال که بفهمن وقتی و

 «.میشه سرش انصاف و رحم نیس، سلیطه عزیزه مثل زنش اون عبداهلل، پیش برگرد میره،



 

 «.داره ثواب بکن، شپیاده شوش و کن سوار پیرزنو این پدر،: »گفت شوفرا از یکی به رسیدیم که هاماشین پای

 .مادرشم من که بفهمند خواستنمی نزدم، صداش دیگه ، نکرد مخداحافظی رفت، و برگشت

۲ 

 و گنده خواهر .بودند گرفته سر رو رو خونه هابچه و بود رفته زنش با سید. بود شده تنگ برام دلشون عبداهلل سید یخونه تو

 از گل ،اومدم فهمید و شنید که منو صدای بافت،می بافتنی و بود نشسته ایوان وسط خدا یهمیشه هم رخشنده باباغوری

 راوانف بخوای تا غذا و نون برگردند، هازودی این به نبود قرار عبداهلل سید و رخشنده شدند، خوشحال هامبچه واشد، گلش

 ذاشتندیم من سر به سر و پاشیدندمی و ریختندمی کردند،می هم دنبال حیاط تو و رفتندمی باال هم کول و سر از هابچه بود،

 تو ندهرخش خواهر بیارن، در سر من یبقچه از خواستندمی بزرگتراشون مثل اونام. هس مبقچه تو چی بفهمند خواستندمی و

 انومخ: »گفتمی و شدمی صداهم هابچه با گذاشتمی گوش پشت شووزکرده موهای و خندیدمی قاه قاه و نشستمی ایوان

 «.بخوریم بده خوردنیه اگه داری؟ چی بقچه تو بزرگ،

 «.کنه می کار چه من یبقچه تو خوردنی نیس، خوردنی خدا به: »گفتممی من و

 چارراهی .خیابون رفتممی و مالیدممی شیره سرشونو بود هرجوری من اما بیان، من با خواستنمی هامبچه رفتممی که بیرون

 نداشت رکتب زیاد گداییش و شدمی در طرفا اون از کسی کمتر نشستم،می اونجا همیشه که تاریک و گود میدونچه، شبیه بود

 فتهر بودی؟ رفته کجا بزرگ خانوم: »گفتمی رخشنده خواهر گشتممی بر که خونه. کردممی کارو این ثوابش واسه من و

 «شوهرت؟ پیش بودی

 فتادمامی و بدم جواب تونستمنمی و گرفتمی مخنده من و پرسیدندمی من از چیزی کدوم هر و کردندمی امدوره ها بچه بعد

 اشت،د دوست مخیلی داشت، دوست منو رخشنده خواهر. لرزوندیممی خنده با رو خونه اونوقت و افتادندمی همه یعنی خنده، به

 تموم هک رو توبره. دوخت من واسه توبره یه گفتم بهش بکنه، من واسه کاری بکنه، خوشحال منو جوری یه خواستمی دلش

 .«رسهمی خوش خبر. داره شگون دوختن توبره: »گفت کرد

 خورد جا دید ومن تا رخشنده بودند، برگشته ده از که شد پیدا رخشنده و عبداهلل یکله سرو نزده آفتاب فرداش شد، مجوری این

 پیش. نذاشت محلم و کرد نگام حوصلهبی بود، آورده در ریش بود، شده سفید و سرخ بود، شده چاق عبداهلل سید کرد، اخم و

 شدنمی یگهد میشه، تلخ اوقاتش بینهمی منو هرکی نداره، فایده موندن برم، بزنم ذاره،نمی محلم هیشکی که حاال گفتم خود

 اون پا این چرا: »گفت و کرد نگاه منو و فکر تو رفت عبداهلل سید. بود شده ساکت هم رخشنده خواهر خندید، و گفت هابچه با

 «مادر؟ کنیمی پا

 «.برم بزنم خواممی: »گفتم

 «.ده برو آورده رو ما که ماشین این با بیا االن همین بری خوایمی که حاال: »گفت و شد خوشحال



 

 عصا ضعو سید که رو چوبی و ورداشتم بود دوخته برام رخشنده خواهر که ایتوبره و بقچه من آوردند، پنیر و نون برام هابچه

 «.میرم ندارم، حرفی: »گفتم و گرفتم دست بود بخشیده

 ورهد ماشینو و بیرون اومدند هابچه. شدم سوار بود، در دم ماشین بیرون، رفتم و بوسیدند منو ها بچه و بوسیدم رو هابچه

 یگریه صدای. برگردم نزنه سرم به وقت یه که بود گفته فرستاده پول تومن دو سید نیومدند، خواهرش و رخشنده کردند،

 زدیکیاین.« بیفته اتفاقی یه شب ترسهمی ترسه،می اون: »گفت رخشنده بزرگ دختر. شنیدم خونه تو از رو رخشنده خواهر

 بش کرد، می درد همه دستام پاهام،. داشت چارگوشی و کوچک در که دخمه یه تو بردند منو شدم که پیاده ده، رسیدم ظهر

 ماه و دبو بزرگی یدره پایم پیش کردم، باز رو دخمه در بخونم نماز که شدم بلند و خوردم شام آوردند، آبگوشت و نون برام

 از صدا یه و اومد،می دور خیلی از گرگ، صدای اومد،می گرگ صدای و بود روشن شیر مثل جا همه و بود آویزان آن روی

 «.دارن دوس رو پیرزنا گرگا خورهمی رو تو میاد االن: »گفتمی خونه پشت

 خدا مگفت خود پیش. زد نوک و کرد قدقد خونه بام پشت مرغ مثل چیز یه بینم،می دندوناشو دارم که اومد نظرم به همچی

 ماه و دره یهحوصل دیگه فردا از. تو رفتم و ترسیدم بیرون از. میشه خیاالتی یکی که میشه جوری این نشم، هوایی که کنه

 کردم،گریهمی گریه. شد جوری این که شد جوری چه که کردممی فکر بود، گرفته دلم بودم، دخمه تو شهمه نداشتم، بیرونو و

 هرششو از اما بود، شده تنگ براش دلم و بودم افتاده صفیه یاد. کربال سقای جوانی به غریب، امام غریبی به کردممی

 .داشت می برم خیال و وهم ترسیدم،می ازش باز کجام، من دونهنمی دونستممی که این با ترسیدم،می

 منشستمی شب تا و میدونچه طرفای رفتممی عصرها. کنم جمع صدقه برم تونستمنمی من اما بود، خوب چیزش همه ده

 پیدا یکی اشک کردممی فکر و بودم کرده گم راه تو کفشامو نداشت، من با کاری مهیشکی نداشتم، کسی کار به کاری. اونجا

 اوقاتش و هبرس سید گوش به ترسیدممی بخوام، یکی از ترسیدممی بخشید،می بهم کفش جف یه خدا رضای محض و شدمی

 م،شده جوری این چرا دونستمنمی شدممی کثیف خودی بی کردم،می کثیف خودمو هاشب نبود، خوش حالم بشه، تلخ

 .برسه بهم که نبود مهیشکی

 مایلش پای نشستم شهمه بعد، شب و شب اون من، به فروخت که داشت بزرگی شمایل. ده توی اومد پیری درویش روز یه

 .بیشتره خیلی ثوابش شمایل با گدایی که دونستممی و بودم خوشحال. خوندم روضه و

 کردم وا درو ،بود دور خیلی از صدا زنن،می صدام دیدم دفه یه که بافتممی خیاالت و بودم نشسته بود، گرفته دلم که شب یه

 ترسم یهمه بود، کی صدای نفهمیدم اما بود، آشنا صدا. زدندمی صدام هاکوه پشت از انگار دور، جای یه از دادم، گوش و

 رفتممی که راه و بود روشن بیابون و بود، دراز و باریک هاجاده افتادم، راه و ورداشتم بساطو و بند و شمایل شدم پا ریخت

 قاهاآ توجه برکت از بود، روشنم دل برکت از اینا همه کردنمی امخسته آمد،می باال و رفتمی پایین جاده بود، نرم چیز همه

 کردم روعش همونجا شد، پیداش شتر سه با مرد یه که کنم در خستگی نشستم یکی زمین کنار و اومدم بیرون آبادی از بود،

 ومس شتر. شد یکی سوار خودشم و کرد سوار منو و سوخت حالم به دلش بعد و داشت برش ترس اول مرد خوندن، روضه به

 .کردم گریه آهسته و افتادم کربال غریبان شام یاد و بود گرفته دلم. اومد می آرام آرام دوتا، سرما پشت



 

۳ 

 کنممی گدایی حاال اگه و کنممی کار نداره، کاری که شکم یه کردن سیر خورم،می نون و کنممی کار میرم گفتم آقا جواد به

 کس هر ره،بخو بر نباس هم شما به میاد، خوشم ثوابش از میاد، خوشم گدایی نون بوی از من ثوابشه، واسه نیس، پولش واسه

. بست درو و بکنم، خوادمی دلم غلطی هر برم نمیده، رام خونه تو که گفت آقا جواد و میده پس خودش خودشو حساب

 و رده،ک گریه خورده، غصه زده، خودشو رفته و تو برم من نذاشته آقا جواد که فهمیده و در پشت اومده صفیه که دونستممی

 یرهم آقا جواد دیگه ساعت یه که دونستممی. زده نفهمی به خودشو و داده تکون را بچه ننوی اتاق، توی رفته که آقا جواد

: تگف و کرد باز درو آقا جواد دفعه یه که زدم در و برگشتم دوباره و کردم صبر ساعت یه و روبرو یکوچه تو رفتم. بازار

 «خب؟»

 «.هیچ: »گفتم من و

 ردمک شروع و آوردم در بقچه تو از شمایلو و. بیرون رفتم کوچه از که کرد نگاه منو قدر اون آقا جواد و. رفتم کشیدم راهمو و

 «ی؟میر کجا به میای، کجا از پیرزن: »گفت و داد صدقه و کرد نگام اومد که شد پیدا الغری زن. متقیان موالی مداحی به

 «.گردممی کار دنبال و میام بیابونا از: »گفتم

 «بکنی؟ کاری تونیمی مگه سال و سن این با تو: »گفت

 «.میذارم کوه روی کوه مردان، شاه کمک و خدا قدرت به: »گفتم

 «بشوری؟ میتونی لباس: »گفت

 «.کنهمی کمکم غریبان امام: »گفتم

 «.بیا من سر پشت طوره این که حاال: »گفت

 حیاط تو، رفتیم. داشت درندشتی هشتی که رسیدیم بزرگی یخونه به خلوتی یکوچه تو رفتیم و رفتیم افتادم، راه سرش پشت

 دهکر بزک زن چند حوض، کنار سکوی روی و بود حیاط وسط گرفتمی آب دریا یه که داشت مبزرگی حوض و بود بزرگ

 گرفت شونخنده دیدند که منو. نداشت تمومی که خوردندمی چیزی انگار و جنبیدمی دهنشون ماه، یپنجه عین بودند نشسته

 با. در پشت بشینم بهتره بشورم، لباس تونمنمی من که گفتند بعد و کردندمی پچ پچ و زدندمی حرف هم با هی و خندیدند و

 چند تا. تو بیاد بذارم و بدم راش خواست رو ربابه زد در کی هر گفت بهم الغر زن اون و در، پشت نشستم بقچه و شمایل

 کیتاری از و بود، دنجی یگوشه کردم، می نیاز و راز خودم خدای با خوندم،می دعا و بودم نشسته من. نزد در هیشکی ساعت

 خودت الک وت سرت که بود گفته بهم زن اون کردند،می شلوغ کیا دونمنمی و بود بلند صدا و سر حیاط از. نبود باکیم اصالً

 «کیه؟: »گفتم زدند، در که بود خودم الک تو سرم منم و باشه،

 «.خواممی رو ربابه: »گفت



 

 مهه بعد و شد بلند خنده صدای حیاط توی از. حیاط داخل رفت یکراست و تو آمد تلوتلوخوران ایریغونه مرد کردم، وا درو

 باز درو آقا جواد که زنم می در و صفیه یخونه مرفته بازم دیدم خواب تو و گرفت، خوابم آروم آروم شد، ساکت اول مثل چیز

 که ودمب دلهره این تو کرد، دنبالم شالق با او و کردم فرار من و بیرون پرید دفعه یک و هیچ، گفتم من و خب؟ گفت و کرد

 «کیه؟: »گفتم باشه؟ تونستمی کی آقا جواد غیر داشت، برم ترس پریدم، خواب از زدند در

 «.واکن: »آقا جواد

 «خوای؟می رو کی: »گفتم

 «.رو ربابه: »گفت

 «.نیستش: »گفتم

 «.سلیطه واکن میگم: »گفت

 «خبره؟ چه: »گفت و اومد الغر زن همون. زدن ترمحکم و زدن در به کرد شروع و

 «.نکن وا درو تصدقت، من الهی شم، فدات من الهی: »گفتم

 «چرا؟: »گفت

 «.گدایی جا این اومدم کنهمی فکر کنه،می بیچاره منو واکنی اگه: »گفتم

 «کنه؟ بیچاره رو تو خوادمی که کیه این: »گفت

 «.دامادم آقا، جواد: »گفتم

 «.شو قایم تاریکی تو پاشو: »گفت

 تو از اط،حی تو رفت و کرد غرولند و تو اومد شنیدم هاشوقدم صدای کرد، وا درو زنیکه شدم، قایم تاریکی تو رفتم و شدم پا

 پر و روشن و خوب بیرون کردم، وا درو و برگشتم من. شد آرام اول مثل چی همه بعد شد، بلند خوشحالی و غیه صدای حیاط

 .یرونب زدم در از و.« کشممی چی اینا دست از که باش شاهد تو هاشم، بنی قمر یا: »گفتم و برداشتم شمایلو و بقچه بود،

۴ 

 اومد اهیسی ماشین شدم، منتظر چادر، زیر بقچه و شمایل بدست، عصا داشتم، نمیری بخور نون نکردم، جمع صدقه شب اون

 همه شر از .بود سویی کم روشنایی کوچه آخر. کرد مپیاده تاریکی و تنگ یسرکوچه بیرون رفتیم شهر از کرد، سوار منو و

 هایدرخت و بود بزرگی باغ. تو رفتم و بود باز در رسیدم که کوچه آخر به برسم، خودم به دیگه که بود وقتش بودم، راحت چی

 دیبی یشاخه از روشنی و کهنه قندیل شد،می شنیده طرف همه از آب صدای و داشتند هم یشاخه به شاخه کهنه، و پیر



 

 درد به یمنشست بعد و کردیم گریه اول تا چار هر اومدند، ماهپاره و فاطمه و قمر شدم، منتظر و نشستم قندیل زیر. بود آویزون

 ماا بود، نمونده ازش چیزی و بود شده آب فاطمه بود، رفته وا شکمش یطبله شکمش، اما بود، مانده چاق و خپله قمر دل،

 تاشوانگش خوردمی تکان تکان صورتش هایچین که همانطور بود، شگشنه ماهپاره. کردمی گریه آخرش و خندیدمی هنوزم

 شوقچهب هنوز فاطمه جلوش، ریختم رو نونا و کردم باز موبقچه گشنشه، که دونستممی من اما چشه، دونستنمی جوید،می

 یعجیب جوری یه رفته، یادش خوردن که اومد نظرم به همچی نونا، خوردن به کرد شروع ماهپاره. بود مواظبش هنوزم و داشت

 که آیه و سمق هی من نمیرم، دیدنشون به چرا که کردند گله نفرشون سه هر و صحبت، به نشستیم بعد بلعید،می و یدجومی

 تیمرف بعد نگفت، چیزی شبقچه از کردم کارش هر رو فاطمه من، و زدیم حرف گدایی از بعد، شد،نمی باورشون اما نبودم،

 ایلشم کنم، می جمع صدقه نیستم، بد منم شده، خوب خیلی دنیا که گفتم گفتم، براشون رو چی همه من حوض، لب

 «.گرفته دلمون بخون، برامون قاسم روضه یه گردونیمی شمایل که حاال: »گفت فاطمه گردونم،می

 ارچ هر ما و کرد، گریه به شروع بعد و گرفت اشخنده اول فاطمه خوندم، روضه من بودیم، نشسته درختا زیر چارتامون هر

 .اومد گریه های های هم باغ توی از کردیم، گریه نفرمون

۵ 

 و رفتم هک بود عصر. آغا امینه منزل بودم گذاشته کرده جمع را همه افتادم، زندگیم و خونه فکر به شد، تموم که علقمه دعای

 رشدخت اومدند، هاشنوه نگفتم، هیچی من زد، بهتش مبرگشته قبرستون از من که انگار. کرد باز درو اومد خودش زدم، در

 .حموم رفته همیشه مثل که دونستممی کجاس، نپرسیدم دیگه من و نبود،

 «خانوم؟ سید هستی کجا: »گفت امینه

 «.تونسایه زیر: »گفتم

 «طرفا؟ این از عجب چه: »گفت امینه

 «.حاله چه در زندگیم ببینم اومدم: »گفتم

 به زنن،ب دست نذاشتم من و اینا، سراغ ناومده حوریه و آقا جواد و مرتضی سید دفه چند: »گفت و داد نشان را زیرزمین امینه

 «.رینبب خودتونو ارث و بیایین ندارم حرفی من زمین، گذاشت سرشو که وقت هر حاضره، و حی خودش هنوز گفتم شونهمه

 هایلوله بودند، کرده جمع زیرزمین مرطوب یگوشه را هاجاجیم و هاقالی اومد،می کپک و سدر و ترشی بوی زیرزمین از

 جیبیع بوی بود، نشسته شونهمه روی کلم گل مثل زردی چیز یه روهم، بودند چیده رو هاحلبی و بزرگ سماورهای و بخاری

 کوچک یبزغاله تا سه وسطشون بودند، چیده هم کنار کرسی تا سه افتاد،می آب دماغت کشیدیمی که نفس و بود جا همه

 و اشتد گوشی سه یکله و دراز دم که بود وسط اون معجیبی جونور. خوردندمی یونجه و بودند نشسته گربه، تا سه عین

 .خوردمی خاک و زدمی لیس را زمین تندتند



 

 «خانوم؟ سید کردی چه را پوال: »پرسید ازم امینه

 «پوال؟ کدوم: »گفتم من

 «بخری؟ مقبره خودت واسه قم بودی رفته که نوشته عزیزه: »گفت امینه

 «شد؟ باورت هم تو: »گفتم

 «.نمیارن در که حرفا چه مردم، این دست از اما نشد، باورم که یکی من: »گفت امینه

 «.نباشه بدهکار گوشت: »گفتم

 «کنی؟ می کارا چه میری، کجاها: »پرسید امینه

 «.امشده مداح خونم،می روضه گردونم،می شمایل قبرستونا تو میرم، جا همه: »گفتم

 .رفتند در و ترسیدند دادم، نشانشون شمایلو اومد، خوشم شد، باز نیششان امینه هایبچه

 «نشده؟ طوری و جاشه سر ندارت و دار تمام که دیدی شد؟ قرص دلت حاال: »گفت امینه

 «.کنم درست پرده شمایلم واسه خواممی بده، بهم هامبقچه این از دونه یه ببخشه، بهت هاتوبچه خدا: »گفتم

 «.کننمی دعوا باهام و میان نیستن، راضی هاتبچه نمیشه،: »گفت امینه

 «.خوامنمی منم نیستن، راضی که حاال باشه،: »گفتم

 به ناپاک شمچ که کافیه هاقبرستون غبار و گرد تازه باشه، نداشته پرده که بهتره حضرت شمایل که اومد یادم. بیرون اومدم و

 یبتمص من. ایستادند تماشا به مردها. خوندن روضه به کردم شروع و نشستم و رسیدم دوراهی سر نیفته، مبارکش جمال

 .خندیدندمی خودیبی مردم و کردم،می گریه و گفتممی

۶ 

 کوچک طاس یه تو و خوندممی روضه من کردند،می دنبالم هابچه و بودم ولو هاکوچه و خیابونا تو شهمه نداشتم، کاری دیگه

 و بود گلوم تو چیزی سوخت،می و بود شده کنده پاهام ناخن و بود شده زخمی پاهام بود، گرفته صدام فروختم،می تربت آب

 نبود، یداپ حضرت صورت دیگه که بود پوشانده شمایلو همچو خاک و گرد خوابیدم،می قبرستون تو دربیاید، صدام نمیذاشت

 وسط که کوچولو حیوون اون مثل بخورم، خاک که کردممی هوس هم گاهی خوردم،می آب فقط آب، شد،نمی مگشنه دیگه

 داد،می پس خون مرتب که بود شده پیدا دهنم تو دست کف یاندازه به ایگنده زخم. زدمی لیس را زمین و بود نشسته هابره

 قایم خودشونو افتادمی من چشم به چشمشون هروقت که دیدممی هاموبچه گداری گاه جماعت توی گرفتم،نمی صدقه دیگه

 اومدند تبیمج آقا و مرتضی سید بزرگ پسر که خوندممی نماز خونه شور مرده پشت و بودم، قبرستون تو جمعه شب. کردندمی

 باغ تو موخود دفعه یه من و رفتیم و کردند ماشین سوار و بردند زور به منو اونا. برم خواستمنمی من. خونه بریم که من سراغ



 

 و بیرون داومدن چاقی مرد با بعد و بود روشن که بزرگی اتاق یه تو رفتند خودشون و گذاشتند درختی زیر منو. دیدم بزرگی

 تو بردند منو و دنداوم نفر دو نشد، پیداشون دیگه و درختا پشت رفتند مجتبی آقا و مرتضی سید پسر. من تماشای به ایستادند

 نون ازم ند،دید منو وقتی و بود گدا پر اتاق صبح فردا. خوابیدم گرفتم من و تاریک اتاق یه تو انداختنم و. تاریک راهروی یه

 آبگوشت هک باغ توی رفتیم همه ما و آوردند آبگوشت برامون گاری یه توی. خوندم براشون ابوالفضل یروضه من و خواستند

 من لشمای به هیشکی آدم اونهمه بین بدم، قورت چیزی تونستمنمی من و بود کرده پر دهنمو شده بزرگ زخم اما بخوریم،

 ضرتو،ح خواب دیگه شبای و رو عبداهلل سید هایبچه دیگه شب یه و دیدم، رو حوریه و صفیه خواب شب یه نداشت، عقیده

 ردپیرم اما. بیرون برم خواستممی گفتند،می بیراه و بد دادند،می فحش بهم طرف همه از بودم، ناراحت هوایی آدمای مثل

 پسر کمال وزر یه.« کیش کیش: »زدمی داد و کردمی بلند چوبشو شدممی نزدیکش وقت هر که بود نشسته در جلو ایکوتوله

 من که دوننیم همه گفت بهم کمال. بود فرستاده پیاز و نون و کته برام صفیه. من سراغ اومدند دیگه پسر یه با صفیه بزرگ

 ببخشه همب کفشاشو خواست بعد برم، در آب راه از تونممی من که گفت بهم بعد. گریه زیر زد و شد پر چشماش ام،گداخونه تو

. رسیدمتمی تو اون از ترسیدم،می بیرون از ترسیدم،می مرتضی سید از ترسیدم،می آقا جواد از من بکنند، دعوا باهاش ترسید و

 «.بیرون میام بخواد خدا اگر: »گفتم کمال به

 .داد بهم شو بقیه و داشت ور پیازمو و کته نصف در جلو پیرمرد و رفتند اونا

 زیدمخ مار مثل و کردم بغل شمایلو و بقچه و کردم پیدا آبو راه من زد، که سفیدی و شدم قایم درختا وسط من و شد شب

 .اومد در آتش رنگ به هاخونه و زد آفتاب رسیدم که بیرون شدم، رد هالجن وسط از پا و دست چار آب، راه توی

۷ 

 و مگرفتمی دیوار به دست بود، آویزون شکمم تو شده بزرگ دهنم داخل زخم نداشتم، خوشی حال دیگه بعد، به وقتاون از

 زد،می حرف باهام زمین تو از چاه یحلقه مثل چیز یه کرد،می صدا امکله تو حلبی، قوطی مثل عجیبی چیز یه رفتم،می راه

 رو عبداهلل سید هایبچه روز یه زدند،می حرف باهام ماهپاره، معصومه، خانم غریبان، امام زد،می حرف باهام حضرت شمایل

 .داشتم خبر چیز همه از دونستم،می من مرده، شونخاله دادند خبر که دیدم

 اومده قم از عزیزه و اسداهلل سید بودند، جمع هم دور حیاط تو اونجا، همه تو، رفتم و بود باز در امینه، خونه رفتم خبربی روز یه

 سر به دادند،یم فحش دیگههم به رفتند،می کلنجار باهم ندید، منو هیشکی کردند،می تقسیم زندگیمو خونه داشتند و بودند

 رو ازحمت همه که کردمی گریه زار زار امینه و داشتند، دعوا هاقالی سر هم با عبداهلل سید و آقا جواد پریدند،می هم یکله و

 کشید، داد و دید منو کمال دفعه یه کرد،می صدام که شنیدم زیرزمین از رو فاطمه صدای نرسیده، بهش چیزی و کشیده اون

 هچ بینیمی: »کشید داد زدمی دودو چشمانش که آقا جواد من، دور شدند جمع آرام آرام بعد و کردند، نگاه و برگشتند همه

 «کنی؟می کارا

 .کردند اهنگ حضرتو شمایل بعد و من اول اونا دادم، تکیه دیوار به شمایلو و بگم چیزی نتونستم ولی کردم باز دهنمو من

 «.هس چی تو اون بدونم خواممی کن، وا توبقچه: »گفت آقا جواد



 

 «.کن راحت خیالشونو و کن وا توبقچه خانوم سید: »گفت امینه

 «.باش زود یااهلل د گذاشته، کاله مونهمه سر عمره یه: »گفت آقا جواد

 ونوروش و کردند نگاه دادم، نشانشون و آوردم در خلعتمو بعد شمایل، جلو ریختم رو هاخشکه نون اول و کردم باز مو بقچه

 .افتاد گریه به بلند صدای با صفیه پسر کمال دیگه، طرف کردند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


