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صـــفورا

 در خواب و بیداری بودم که احس���اس کردم کس���ی باالی سرم ایستاده
است .با خودم گفتم چرا دست بردار نیست؟! ...از نصف شب ،این سومین
ها
بار بود که خوابزده می شدم .بار ا ّول وقتی که شعلههای آتش از پنجره
زبانه کش���یده بود به حیاط و شاخههای خشک درخت انجیر ُگر گرفته
بودند .از دور و نزدیک صدای کمک ...کمک می آمد .این را همانطور که
دلم خواب بود و چش���مهایم نیمه باز بود ،می دیدم و می ش���نیدم .نمی
توانستم بلند شوم .بختک افتاده بود روی من .لحاف رویم نبود .بود ولی آن
قدر سنگین بود که خیس عرق شده بودم .به سنگینی آن روز که صفورا
لحافها را شُ س���ته بود و انداخته بود توی حوض که کفشان برود و من و
نوذر زور زدیم تا لحافها را ببریم َگ ِل دیوار پهن کنیم.
ه���ا آمده بودند و چندمت���ر باالتر از درخت انجیر پرپر می زدند و
یاکریم
آب می ریختند .شُ رشُ ر آب می ریختند .مثل پارسال که گندمزارها آتش
گرفت���ه بودند و هلی کوپترها آمده و آن قدر آب ریخته بودند که پس از
یک هفته آتش خاموش شده بود .اما خوب شد که یک ماه بود گندمزارها
را درو ک���رده و گندمه���ا را فروخته بودند به تعاونی وگرنه هیچکس یک
مشت گندم برای یاکریم شان نداشت.
نوذر نزدیک من نبود که ازش بپرس���م یا کریمها آن همه آب را ازکجا و
چطوری آورده بودند؟ اگرهم نوذر آنجا بود ،تاپی می زد تو س���رم و می
گفت :پس تو مدرسه چی یادتون می دن؟
نمی دانم کِی به خواب رفتم؟ زیرم داغ شده بود .داشتم کباب می شدم.
غلت زدم .نه خواب بودم و نه بیدار .آتش در انبار افتاده بود .انبار ،زیر زمین
بود .از حیاط ده تا پلّه می خورد می رفت پایین .تاریک بود .خنک بود .پُر
های ترشی و شیره انگور .چند ریسه سیر و پیاز
از خرت و پرت بود .قراوه
و یک���ی دو تا کدو حلوایی و یک هندوانه بزرگ که آویزان کرده بودند به
سقف .گذاشته بودند برای شب چلّه .آقاجان می گفت کدو و هندوانه باید
آویزان باشند ،اگر با زمین تماس داشته باشند ،بوی بنفشه می گیرند.
نوذر پرسیده بود :توی این شهر و این موقع سال بنفشه کجا بود؟ و آقاجان
غره می گفت :ناعقل! کافیه دور از اینجا ،توی دهات این اطراف،
با چشم ّ
توی کوه و لب رودخونه بنفشه جوونه بزنه ،بوش می خوره به صیفی جات
و بدمزه ش می کنه!
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نصف تنم را آویزان کرده بودم و واژگون داشتم توی انباری را می دیدم؛
انباری پر از دود س���یاه و قهوه ای بود .گاهی با ش���علهها روشن می شد.
های چوبی داشتند می سوختند و چرق چرق صدا می
ها و جعبه
صندوق
دادند .دوچرخۀ آقاجان ذوب شده بود و مذابش راه افتاده بود .از پشت انبار
راه باز کرده بودو مثل ماری قرمز می خزید توي کوچه پش���تی .بعد توی
ها و
جوب وسط کوچه می افتادو جوب وسط کوچه بخار می کرد و سگ

گربهها دو طرف جوب می دویدند .مثل وقتی که سیبی می افتاد
توی نهر آب باغ عزیزآقا و من و نوذر دو طرف نهر می دویدیم تا
بگیریمش .ناگهان عظیم نانوا را دیدم که با دوچرخه اش از پیچ
کوچه آمد و توی جوب رکاب زد و هنوز دور نشده بود تا هیکلش
کوچک شود که چراغهای تیر برق خاموش شدند و صدای اذان
از گلدسته مس���جد آمد و انگار یک نفر از بلندترین قلّه جهان،
یک س���طل شیر را پاشید به آسمان .شیرها شُ ّره کردند و گوشه
افق روش���ن شده بود .خیالم راحت شد و نمی دانم کی برگشتم
به اتاق و چپیدم توی رختخواب!
و بار س���وم که آن س���ایه را باالی سرم احساس کردم ،ترسیدم
ها دستگیر کنند
آمده باش���ند مرا به عنوان شاهد آتش سوزی
و ببرند.
صدایش آشنا بود .می گفت :یعنی تو خوابت می بره؟
دره گفتم :تا صبح نخوابیدم!
با دهن ّ
آقاجان بود .تش���ر زد :م���ن هم بگم نخوابی���دم ،تو هم بگی
نخوابیدم؟ ...چه مرگته؟ چک برگشتی داری یا یه رمه بچه دور
و ب ِرتو گرفتن؟!
گفتم :عظیم آقا هنوز تنورشو آتیش ننداخته!
اما یادم آمد که دوساعت پیش عظیم نانوا را دیده بودم که سوار
بر دوچرخه قراضه اش داشت توی جوب پر از مذاب رکاب می زد؛
ها راه
الستیکهای چرخش آب شده بودند و دوچرخه روی طوفه
می رفت .آقا جان دوباره تشر زد :نون خریدن که وظیفه شماها
نیس! ...پاشو برو ببین این بچه زنده س یا ُمرده؟
نوذر از پریشب به خانه نیامده بود .کشیک بود .ولی دیشب باید
برمی گش���ت به خانه .س���ابقه نداشت که دو شب پشت سرهم
کش���یک باشد .آقاجان گفت :تو پادگان هم هیشکی رو این قد
نیگر نمی دارن! ...برو اگه دیدیش ،بهش بگو؛ گیریم صفورا بَده،
پدرت چه گناهی داره؟
صفورا یک سال بود که آمده بود خانه ما .از مردن مادر ،چهارماه
نگذش���ته بود که یک روز غروب آقاجان پیراهن مشکی اش را
های فلفل نمکی اش را تراشید و کت و شلوارراه
درآورد و ریش
راهش را پوشید و گفت :خونه رو بهم نریزین! مهمون داریم.
آقاجان که رفت ،نوذرصورتش ش���ده بود ُگل انار .راه می رفت و
زیر لب با خودش حرف می زد .بعد رو کرد به من و گفت :عکس
ننه کو؟ ...کجا گم و گورش کرده؟
بعد رفت توی گنجه را گش���ت .آنجا نبود .با عجله و غرغرکنان
رفت زیر زمین و نمی دانم چقدر طول کش���ید که با قاب عکس
برگش���ت؛ قاب عکس را پشت و رو ،روی سینه اش گرفته بود.
چند بار طول اتاق را رفت و آمد و جلوی پیش بخاری ایستاد و
قاب عکس را گذاشت روی رف طبقه دومش .مادر داشت لبخند
می زد .همان لبخند ملیح همیش���گی .نوذر پس پسکی رفت و
زل زد به مادر .دوباره صورتش به رنگ گل انار ش���ده بود .دیدم
که خط باریکی از مذاب در شیارصورتش برق زد.
شب آقاجان با یک زن برگشته بود خانه .از همان پایین چراغهای
سر دروازه و حیاط و انباری را روشن کرده بود تا آمده بود ایوان و
چراغها را یکی یکی روشن کرده بود و وارد اتاق شدند و آقاجان،
کتش را درآورد و توی گنجه گذاشت و چشمش که افتاد به قاب
عکس روی پیش بخاری ،نوذر را صدا زد و چند بار لبهایش را
گزید و بریده بریده گفت :صفورا جای مادر شماس!
صفورا س���رش را پایین انداخته بود و زیر چشمی ما را نگاه می
کرد .نوذر صورتش مثل کوره عظیم نانوا می سوخت.
*
از دور بوی بنزین خورد به دماغم .بوی بنزین را دوست داشتم.
نوذر را دیدم که نازل در دس���تش بود .تا مرا دید ،نازل را داد
دست راننده ماشین و با هم رفتیم جلوی دستشویی ایستادیم و
حرف زدیم .همکارنوذر ،عروسی اش بود .نوذر به جایش کشیک
وایستاده بود .گفته بود :فردا پسفردا جبران می کنه!
گفتم :همین فردا پس فردا؟
گفت :نه همین فردا ...،همین چند ماهی... 
این دفعه دیگر صورتش ُگر نگرفت .ولی خیلی خوش���حال بود.
وقتی خواس���تم خداحافظی کنم ،پرس���ید :یه چی بگم پیشت
می مونه؟
هنوز قول نداده بودم که دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت:
ی.
به ننه صفورا بگو؛ قبوله! ...هفتۀ دیگه میریم خواستگار 

سه داستانك

1
در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند
و مردند.
خارپشتها وخامت اوضاع را دریافتند و تصمیم
گرفتند دورهم جمع شوند و بدین ترتیب خود
را حفظ کنند ...
ولی خارهایشان یکدیگررا زخمی میکرد با اینکه
شدند ولی تصمیم
وقتی نزدیکتر بودند گرمتر می
گرفتند ازکنارهم دور ش������وند ولی با این وضع
از سرما یخ زده می مردند ازاینرو مجبور بودند
برگزینند :یا خارهای دوستان را تحمل کنند و یا
نسلشان از روی زمین محو گردد...
دریافتند که باز گردند و گردهم آیند.
2
مردی در بستر مرگ افتاده بود .همسرش را
فراخواند تا نزدش بیاید و به او گفت« :دیگر
زمان وداع ابدی من و تو فرارس������یده است؛
پس بیا و برای آخرین بار به من مهر و وفاداری
خود را ثابت کن...
چراکه در مسلک ما گفته شده مرد متاهل هنگام
گذر از دروازه بهشت باید سوگند بخورد که تمام
عمر کنار زنی واال زندگی کرده است .در کشوی
میز من شمعی قرمز هست ،این شمع متبرک
اس������ت و آن را از کشیشی گرفتهام و برای
همین ارزشی بسیار دارد .سوگند بخور تا زمانی
که این شمع وجود دارد دوباره ازدواج نکنی».
زن س������وگند خورد و مرد مُرد .در مراسم تشییع
جنازه مرد ،زن باالی قبر ایستاده بود و پذیرای
تس������لیت اقوام بود و شمع قرمز روشنی در
دس������ت داشت و تا تمام شدن آن باالی سر
قبر ایستاد!
3
یک انسان ش������ناس به تعدادی از بچه های
آفریقایی یک بازی را پیشنهاد کرد :او سبدی
از میوه را در نزدیکی یک درخت گذاش������ت و
گفت هر کسی که زودتر به آن برسد آن میوه
های خوشمزه را برنده می شود.
هنگامی که او فرمان دویدن را داد  ،تمامی بچه
ها دستان یکدیگر را گرفتند و با یکدیگر دویده
و در کنار درخت ،خوشحال نشستند.
هنگامی که انس������ان شناس از این رفتار آنها
پرسید درحالیکه یک نفر می توانست به تنهایی
همه میوه ها را برنده شود.
آنها گفتند :آبونتو( ، )UBUNTUچگونه یکی
از ما میتونه خوش������حال باشه در حالیکه دیگران
ناراحت اند.
(آبونتو در فرهنگ ژوس��ا یعنی من هستم
چون ما هستیم)
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