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 دمً بُ انگار آخر دفعۀ برگشتً، ِ قً رفتً دفعُ سُ نشدٌ ىاٌ یُ
 یُ با شب ٍای نصفُ بازو اىا شّد ىی خراب كارٍا كُ بّد شدٌ برات

 سید خّنۀ در دو نزدٌ، آفتاب صبح ِ افتادو راٌ قراضُ ىاشین
 ِ خّرد جا دید، كُ ىنّ اِىد، خانّو عزیز زدو كُ در. بّدو اسداهلل

: گفت ِ كرد نگاٌ ِاج ِ ٍاج رفت ىی كنار كُ در جنّ از. گرفت قیافُ
 "بّدی؟ نرفتُ ىگُ بزرگ خانّو"

 

 گذشتً، ٍشتی از تّ، رفتً ِ كردو عنیك سالو  نیاِردو، خّدو رِی
 مب داشتند ِ بّدند شدٌ بیدار خّاب از تازٌ كُ ٍا بچُ حیاط، تّی

 كنار نشستً ىن. كردند نگاو ِ پاشدند شستند، ىی رِ ِ دست حّض
 خانّو عزیز.  ىّندو ٍيّنجا ِ گذاشتً خّدو پَنّی ىّ بكچُ ِ دیّار

 "بّدی؟ نرفتُ ىگُ بزرگ، خانّو راسی راس: "پرسید دِبارٌ

 

 ".برگشتً دِبارٌ اىا بّدو، رفتُ جّن، ننُ چرا: "گفتً

 



 اصالا  چرا برگردی، ِ بری خّاستی ىی كُ حاال: "گفت خانّو عزیز
  ".كردی ىی راحت ىارو خیال ِ جا این ىّندی ىی رفتی؟

 

 این ننُ، اىا بشُ، راحت خیامتّن كُ برگشتً حاال: "گفتً ِ خندیدو
 ".اِىدو ِاجبی كار ِاسُ نیّىدو، خّدی بی دفعُ

 

 رفتُ رفتُ كُ خانّو عزیز ِ كردند او دِرٌ ِ اِىدند ٍا بچُ
 كار: "پرسید ِ نشست باغچُ كنار رفت، ىی تًٍّ ٍاش سگرىُ

 "چیُ؟ ات دیگُ

 

 كُ دیدو خّابشّ بخرو، خاك ِجب یُ خّدو ِاسُ اِىدو: "گفتً
 ".او رفتنی

 

 چُ حاال نداشتی، بساط در ٌآ كُ تّ: "گفت ِ شد جابجا خانّو عزیز
 "بخری؟ جا خّای ىی جّری

 

 .كردو اشارٌ او بكچُ بُ ِ." و دادٌ ترتیبشّ جّری یُ: "گفتً

 

 ٍی چرا پس داری پّل كُ حاال: "گفت ِ شد عصبانی خانّو عزیز
 شاو تا صبح از بدبخت زنی؟ ىی تیغ رِ بیچارٌ سید ِ نجاای ىیای



 ٍاشّ بچُ شكً كُ رسُ نيی ِسعش ِ كنُ ىی جّن كنُ، ىی دِندگی
 ٍر ِ ىیای ٍی ِ ىیری ٍی نیستی، كنش ِل كُ ًٍ تّ بكنُ، سیر

 ".گیری ىی ازش چیزی یُ دفعُ

 

 بّد، برخّردٌ بًَ كُ ىنً ِ بدو جّابشّ كُ چشاو تّ زد زل بربر
 با ٍاو بچُ ِ باال رفت ٍا پنُ از غرِمندكنان عزیزٌ. ندادو جّابشّ

 اىا. بیارو سرشّن بالیی ىن كُ ترسیدند ىی انگار سرش، پشت عجنُ
 تّ. رفتً خّاب شد چطّر نفَيیدو كُ بّدو دیّار كنار ٍيّنجا ىن

 ایستادٌ درخت زیر عزیزٌ با ِ برگشتُ دكان از سید كُ دیدو خّاب
 ىی نشان ِ خط ٍی ِ دراِىدٌ غرغرش عزیزٌ زنُ، ىی ىنّ حرف
 از. بیارٌ سرو بالیی چُ ىیدِنُ خّدش نكنُ جّابً سید اگر كُ كشُ

 بنند بنند ٍشتی، تّ ِ اِىدٌ سید راسی راسی دیدو ِ پریدو خّاب
 ىسجدٌ، در كنً، كارش چُ آخُ: "گفت ىی سید. ىیزنُ حرف زنش با
 كارش چُ ببینً بدٌ، نشّنً راٌ یُ تّ سّزِندنی، نُ كندنیُ، نُ

 ".بكنً تّنً ىی

 

 بُ كرنا ِ بّل با بكنی، كارش چُ كُ دِنً نيی ىن: "گفت خانّو عزیز
 اِىدٌ حاال نیس، بساطش تّ پاپاسی یُ كُ گفتُ آدو ِ عامً ٍيۀ
 ىی كنُ، نيی پسند رِ اینا ِ امسالو ِادی البد بخرٌ، جا خّدش ِاسُ
 تّ كن ِل چرا دارٌ، پّل اینَيُ كُ حاال. باشُ فرج خاك تّ خّاد

 چّن دارٌ، دختر ِ پسر ٍيُ این دیگُ؟ اِنای پیش نيیرٌ چرا نیس؟
 سید شدٌ؟ گردنت ِبال اِىدٌ تری بیچارٌ ِ تر پخيُ ٍيُ از تّ



 حّریُ، صفیُ، یكیا، اِن عنی، سید آقا، جّاد ىرتضی، سید عبداهلل،
 "چسبیدٌ؟ را تّ ریش فكط چرا پّمدار، داىاد ٍيُ اِن ِ آغا اىینُ

 

 كاری ٍر خّدت شدو، عاجز كُ ىن: "گفت ِ كرد صبر كيی سید
 چی ٍر نیاد، خّش رِ خدا كُ نكن كاری یُ اىا بكن، خّاد ىی دمت
 ".ىادرىُ باشُ

 

. زدو خّاب بُ خّدىّ ِ بستً چشياىّ ىن ِ بیرِن اِىدند ٍشتی از
 از ِ پایین اِىد صدا ِ سر بی ٍيانطّر بعد ِ باال رفت ٍا پنُ از سید
ردو و بكچُ از نّن تیكُ یُ ىن. بیرِن رفت خانُ  ِ خّردو ِ درِآ

 خّردٌ تكّن آنكدر ىاشین تّ شبش. خّابیدو ِ كشیدو دراز ٍيّنجا
 تاریك ٍّا كردو، باز كُ چشييّ. ِایسً سرپا تّنستً نيی كُ بّدو
 بعد ِ كردو سرفُ دفعُ چند. بّد رِشن چراغ اتال تّ ِ بّد شدٌ
 رفتً رِ ٍا پنُ نیّىد، بیرِن ٍیشكی زدو، بًَ آبّ حّض، كنار رفتً
 ىی شاو ِ اند نشستُ سفرٌ دِر ٍا بچُ ِ خانّو عزیز دیدو ِ باال

 تياو كُ شاو شدو، ىنتظر دٍنیز تّی بّد، نیّىدٌ ٍنّز سید خّرند،
 ".جّن خانّو عزیز خانّو، عزیز: "ِگفتً تّ بردو سرىّ شد،

 

 شدند، بنند ٍيُ كشید، جیغ ِ پرید جا از اسداهلل بزرگ دختر ىاٍرخ
 عفریتُ؟ كنی ىی كار چُ: "گفت ِ باال كشید چراغّ فتینۀ خانّو عزیز
 "بشن؟ ترك زٍرٌ ٍاو بچُ خّای ىی

 



 "نیّىدٌ؟ سید ببینً خّاستً ىی: "گفتً ِ رفتً پس پس

 

 نیّىدٌ؟ كُ بینی نيی ِ نداری چشً كّری، ىگُ: "گفت خانّو عزیز
 ".نيیاد خّنُ اصالا  اىشب

 

 "رفتُ؟ كجا: "گفتً

 

 جَنيی كدِو دِنً ىی چُ ىن: "گفت ِ داد تكان پاشّ ِ دست
 ".رفتُ

 

 "بخّابً؟ كجا ىن پس: "گفتً

 

 نكن ٍّایی ٍاىّ بچُ بخّابی، كجا دِنً ىی چُ ىن ىن، رِسر: "گفت
 ".بخّاب بگیر خّای ىی كُ جا ٍر ِ

 

 شدو، پا صبح. رفتً خّاب ِ كشیدو دراز دٍنیز تّ ٍيّنجا
 نياز تا كُ بّد این ندارٌ ىنّ دیدن چشً عزیزٌ كُ دِنستً ىی

 حضرت اِل. حرو رفتً ِ بیرِن اِىدو خّنُ از شدو پا خّندو
 ِ نشستً چارزانّ حرو، بزرگ در بیرِن بعد ِ كردو زیارت را ىعصّىُ
 زیارت برای كُ اِنایی طرف كردو دراز دستيّ ِ پّشّندو صّرتيّ



 كردو جيع پّالىّ ِ پاشدو كُ بّد شدٌ پَن آفتاب. اِىدند ىی خانّو
 اِىدو دِبارٌ ظَر، نزدیكیای. افتادو راٌ ِ زدو گرٌ بكچُ گّشۀ ِ

 بّدو، گرفتُ سٍّان ِ قندی خرِس ٍا بچُ ِاسُ. اسداهلل سید خّنۀ
 درِ فّری دید ىنّ تا ِ كرد باز نیيُ درِ اِىد، ىاٍرخ زدو كُ در

 سید: "گفت ِ اِىد ای غریبُ زن زدو، در باز ىن. رفت ِ بست
 ".رفتُ خّنُ این از كُ آزگارٌ ىاٌ سُ اسداهلل

 

 ".بّد جا این كُ دیشب رفتُ؟ كجا: "گفتً

 

 ".رفتُ كجا دِنً ىی چُ ىن رفتُ، كجا دِنً نيی: "گفت زن

 

 نشستً در كنار عصر تا ىیگُ، درِغ دِنستً ىی رفت، ِ زد بًَ درِ
 شدو پا نشد، خبری دیدو ِقتی بشُ، پیدایش اسداهلل سید بنكُ كُ
 جا ٍر اىا. بكنً پیدا سیدِ دكان برو كُ زد و كنُ بُ ٍّ یُ افتادو، راٌ

 ٍا تراشی سنگ كنار شناخت، نيی بندِ آیینُ اسداهلل سید كسی رفتً
 عبا ِ عياىُ با ىرد یُ بّد، اسداهلل سید اسيش كُ بّد بندی آیینُ
 برگشتً. ندارٌ عياىُ ِقت ٍیچ سید دِنستً ىی. بّد نشستُ اِنجا

 جيع صدقُ ِ حرو رفتً شد كُ نياز ِقت ِ گشتً ِل ٍيینطّر ِ
 سید دنبال در اِن ِ در این غرِب نزدیكیای تا. بازار تّ اِىدو ِ كردو

 دنبامش ِ شد ىی گً ِ بّد بچُ كُ ِقتا اِن ىحه گشتً، اسداهلل
 ترس اىا ش، خّنُ در دو برو باز بَترٌ گفتً خّد پیش. گشتً ىی
 از ترسیدو، ىی ٍاش بچُ از ترسیدو، ىی عزیزٌ از بّد، داشتُ ِرو



 ترسیدو، ىی و ىعصّىُ خانّو حرو از حتا الل، زبانً  ترسیدو، ىی ٍيُ
 رِز ٍيّن بَترٌ كردو فكر كُ داشت ِرو خیاالت ٍيچّ دفعُ یُ

 پر ٍای دست با دیدو را اسداهلل سید كُ ٍا ىاشین پای رفتً برگردو،
 دستشّ ِ دِیدو ایستاد، كردو صداش شد، ىی رد رِ پیادٌ اِنّر از

 ِ بّد خّردٌ جا كردو، دعا براش ِ رفتً اش صدقُ قربّن ِ گرفتً
 ىی نگاو ِاج ِ ٍاج ِ بّد اِىدٌ بند زبّنش بزنُ، حرف تّنست نيی
 خانّو عزیز دِنً ىی ت، خّنُ نيیاو نترس، جّن، ننُ: "گفتً. كرد

 بّد، شدٌ ذرٌ یُ برات دمً فكط ىن ندارٌ، ىنّ دیدن چشً
 ".برگردو ِ ببینيت خّاستً ىی

 

 عصری نذاشتی، ىن برا آبرِ ذرٌ یُ دیگُ تّ ىادر، آخُ: "گفت سید
 باٍات نتّنستً ِ شدو رد فّری كردی ىی گدایی حرو تّ دیدىت

 "كنی؟ ىی كاریُ چُ این عيری آخر بزنً، حرف

 

 "خریدی؟ جا خّدت ِاسُ: "پرسید سید. نگفتً چی ٍیچ ىن

 

 كسی دست رِ ای الشُ ٍیچ حال تا نخّرین، ىنّ ی غصُ: "گفتً
 ".كنن ىی خاكش جّری یُ نيّندٌ،

 

 رِی بُ اىا گرفت، ش گریُ و اسداهلل سید كردو، گریُ ِ تركید بغضً
 "كنی؟ ىی گریُ چی ِاسُ: "پرسید ىن از ِ نیاِرد خّدش



 

 ".كنً ىی گریُ ٍشتً اىاو غریبی بُ: "گفتً

 

 ِ ىن بُ داد ِ كرد پیدا تّىنی تك یك ِ گشت ٍاشّ جیب سید
 برگردی بَترٌ ندارٌ، فایدٌ تّ ِاسُ ىّندن جا این جّن، ىادر: "گفت
 كنً، رِبرا رِ تّ زندگی تّنً نيی كُ ىن آخُ عبداهلل، سید پیش

 بفَين ِقتی ِ شناسنت ىی ِ بینن ىی باالخرٌ شُ، نيی كُ و گدایی
 قبر تّ پدرو استخّنای كنُ، ىی گدایی دارٌ رضی سید حاج عیال كُ
 عبداهلل، پیش برگرد ىیرٌ، بین از فاىیه ِ فك تياو آبرِی ِ مرزٌ ىی
 ".ىیشُ سرش انصاف ِ رحً نیس، سنیطُ عزیزٌ ىحه زنش اِن

 

 پیرزنّ این پدر،: "گفت شّفرا از یكی بُ رسیدیً كُ ٍا ىاشین پای
 ".دارٌ جّاب بكن، ش پیادٌ شّش ِ كن سّار

 

 خّاست نيی نزدو، صداش دیگُ ، نكرد و خداحافظی رفت، ِ برگشت
 .ىادرشً ىن كُ بفَيند
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 رفتُ زنش با سید. بّد شدٌ تنگ براو دمشّن عبداهلل سید خّنۀ تّ
 باباغّری ِ گندٌ خّاٍر. بّدند گرفتُ سر رِ رِ خّنُ ٍا بچُ ِ بّد

 بافت، ىی بافتنی ِ بّد نشستُ ایّان ِسط خدا ٍيیشۀ ًٍ رخشندٌ
 ٍاو بچُ ِاشد، گنش از گه اِىدو، فَيید ِ شنید كُ ىنّ صدای

 ٍا زِدی این بُ نبّد قرار عبداهلل سید ِ رخشندٌ شدند، خّشحال
 ًٍ كّل ِ سر از ٍا بچُ بّد، فراِان بخّای تا غذا ِ نّن برگردند،

  كردند، ىی ًٍ دنبال حیاط تّ ِ رفتند ىی باال

 خّاستند ىی ِ ذاشتند ىی ىن سر بُ سر ِ پاشیدند ىی ِ ریختند ىی
 از خّاستند ىی بزرگتراشّن ىحه اِناو. ٍس و بكچُ تّ چی بفَيند

 قاٌ قاٌ ِ نشست ىی ایّان تّ رخشندٌ خّاٍر بیارن، در سر ىن بكچۀ
 ٍا بچُ با گذاشت ىی گّش پشت شّ ِزكردٌ ىٍّای ِ خندید ىی
 اگُ داری؟ چی بكچُ تّ بزرگ، خانّو: "گفت ىی ِ شد ىی صدا ًٍ

 ".بخّریً بدٌ خّردنیُ

 

 كار چُ ىن بكچۀ تّ خّردنی نیس، خّردنی خدا بُ: "گفتً ىی ىن ِ
 ".كنُ ىی

 

 ٍرجّری ىن اىا بیان، ىن با خّاستن ىی ٍاو بچُ رفتً ىی كُ بیرِن
 شبیُ بّد چارراٍی. خیابّن رفتً ىی ِ ىامیدو ىی شیرٌ سرشّنّ بّد

 از كسی كيتر نشستً، ىی اِنجا ٍيیشُ كُ تاریك ِ گّد ىیدِنچُ،



 ِاسُ ىن ِ نداشت بركت زیاد گداییش ِ شد ىی در طرفا اِن
 رخشندٌ خّاٍر گشتً ىی بر كُ خّنُ. كردو ىی كارِ این جّابش

 "شٍّرت؟ پیش بّدی رفتُ بّدی؟ رفتُ كجا بزرگ خانّو: "گفت ىی

 

 ِ پرسیدند ىی ىن از چیزی كدِو ٍر ِ كردند ىی او دِرٌ ٍا بچُ بعد
 خندٌ، بُ افتادو ىی ِ بدو جّاب تّنستً نيی ِ گرفت ىی و خندٌ ىن

. مرزِندیً ىی خندٌ با رِ خّنُ اِنّقت ِ افتادند ىی ٍيُ یعنی
 دمش داشت، دِست و خینی داشت، دِست ىنّ رخشندٌ خّاٍر

 بَش بكنُ، ىن ِاسُ كاری بكنُ، خّشحال ىنّ جّری یُ خّاست ىی
 تّبرٌ : "گفت كرد تيّو كُ رِ تّبرٌ. دِخت ىن ِاسُ تّبرٌ یُ گفتً

 ".رسُ ىی خّش خبر. دارٌ شگّن دِختن

 

 پیدا رخشندٌ ِ عبداهلل كنۀ سرِ نزدٌ آفتاب فرداش ، شد و جّری این
 كرد، اخً ِ خّرد جا دید ىنّ تا رخشندٌ بّدند، برگشتُ دٌ از كُ شد

ردٌ در ریش بّد، شدٌ سفید ِ سرخ بّد، شدٌ چال عبداهلل سید  ِآ
 كُ حاال گفتً خّد پیش. نذاشت ىحنً ِ كرد نگاو حّصنُ بی بّد،

 ىی ىنّ ٍركی ندارٌ، فایدٌ ىّندن برو، بزنً ذارٌ، نيی ىحنً ٍیشكی
 خندید، ِ گفت ٍا بچُ با شد نيی دیگُ ىیشُ، تنخ اِقاتش بینُ

 ىنّ ِ فكر تّ رفت عبداهلل سید. بّد شدٌ ساكت ًٍ رخشندٌ خّاٍر
 "ىادر؟ كنی ىی پا اِن پا این چرا: "گفت ِ كرد نگاٌ

 

 ".برو بزنً خّاو ىی: "گفتً



 

 این با بیا االن ٍيین بری خّای ىی كُ حاال : "گفت ِ شد خّشحال
ردٌ رِ ىا كُ ىاشین  ".دٌ برِ ِآ

 

ردند، پنیر ِ نّن براو ٍا بچُ  خّاٍر كُ ای تّبرٌ ِ بكچُ ىن ِآ
 عصا عّض سید كُ رِ چّبی ِ ِرداشتً بّد دِختُ براو رخشندٌ
 ".ىیرو ندارو، حرفی: "گفتً ِ گرفتً دست بّد بخشیدٌ

 

 دو ىاشین بیرِن، رفتً ِ بّسیدند ىنّ ٍا بچُ ِ بّسیدو رِ ٍا بچُ
 كردند، دِرٌ ىاشینّ ِ بیرِن اِىدند ٍا بچُ. شدو سّار بّد، در

 بّد گفتُ فرستادٌ پّل تّىن دِ سید نیّىدند، خّاٍرش ِ رخشندٌ
 تّ از رِ رخشندٌ خّاٍر گریۀ صدای. برگردو نزنُ سرو بُ ِقت یُ كُ

 ترسُ ىی ترسُ، ىی اِن: "گفت رخشندٌ بزرگ دختر. شنیدو خّنُ
 ىنّ شدو كُ پیادٌ دٌ، رسیدو ظَر نزدیكیای." بیفتُ اتفاقی یُ شب
 دستاو پاٍاو،. داشت چارگّشی ِ كّچك در كُ دخيُ یُ تّ بردند
ردند، آبگّشت ِ نّن براو شب كرد، ىی درد ٍيُ  ِ خّردو شاو ِآ
 بزرگی درۀ پایً پیش كردو، باز رِ دخيُ در بخّنً نياز كُ شدو بنند
یزان آن رِی ىاٌ ِ بّد  صدای ِ بّد رِشن شیر ىحه جا ٍيُ ِ بّد ِآ

 پشت از صدا یُ ِ اِىد، ىی دِر خینی از گرگ، صدای اِىد، ىی گرگ
 ".دارن دِس رِ پیرزنا گرگا خّرٌ ىی رِ تّ ىیاد االن: "گفت ىی خّنُ

 



 ىرغ ىحه چیز یُ بینً، ىی دندِناشّ دارو كُ اِىد نظرو بُ ٍيچی
 كُ كنُ خدا گفتً خّد پیش. زد نّك ِ كرد قدقد خّنُ باو پشت
 بیرِن از. ىیشُ خیاالتی یكی كُ ىیشُ جّری این نشً، ٍّایی

 نداشتً، بیرِنّ ِ ىاٌ ِ درٌ حّصنۀ دیگُ فردا از. تّ رفتً ِ ترسیدو
 جّری چُ كُ كردو ىی فكر بّد، گرفتُ دمً بّدو، دخيُ تّ ش ٍيُ
 اىاو غریبی بُ كردو ىی كردو،گریُ ىی گریُ. شد جّری این كُ شد

 تنگ براش دمً ِ بّدو افتادٌ صفیُ یاد. كربال سكای جّانی بُ غریب،
 دِنُ نيی دِنستً ىی كُ این با ترسیدو، ىی شٍّرش از اىا بّد، شدٌ
 .داشت ىی برو خیال ِ ًٍِ ترسیدو، ىی ازش باز كجاو، ىن

 

. كنً جيع صدقُ برو تّنستً نيی ىن اىا بّد، خّب چیزش ٍيُ دٌ
 بُ كاری. اِنجا نشستً ىی تاشب ِ ىیدِنچُ طرفای رفتً ىی عصرٍا

 گً راٌ تّ كفشاىّ نداشت، ىن با كاری و ٍیشكی نداشتً، كسی كار
 رضای ىحض ِ شد ىی پیدا یكی كاش كردو ىی فكر ِ بّدو كردٌ
 بخّاو، یكی از ترسیدو ىی بخشید، ىی بًَ كفش جف یُ خدا
 خّش حامً بشُ، تنخ اِقاتش ِ برسُ سید گّش بُ ترسیدو ىی

 شدو ىی كحیف خّدی بی كردو، ىی كحیف خّدىّ ٍا شب نبّد،
 .برسُ بًَ كُ نبّد و ٍیشكی و، شدٌ جّری این چرا دِنستً نيی

 

 فرِخت كُ داشت بزرگی شيایه. دٌ تّی اِىد پیری درِیش رِز یُ
 رِضُ ِ شيایه پای نشستً ش ٍيُ بعد، شب ِ شب اِن ىن، بُ

 جّابش شيایه با گدایی كُ دِنستً ىی ِ بّدو خّشحال. خّندو
 .بیشترٌ خینی



 

 یُ كُ بافتً ىی خیاالت ِ بّدو نشستُ بّد، گرفتُ دمً كُ شب یُ
 گّش ِ كردو ِا درِ بّد، دِر خینی از صدا زنن، ىی صداو دیدو دفُ

 آشنا صدا. زدند ىی صداو ٍا كٌّ پشت از انگار دِر، جای یُ از دادو،
 ِ شيایه شدو پا ریخت ترسً ٍيۀ بّد، كی صدای نفَيیدو اىا بّد،
 ِ بّد، دراز ِ باریك ٍا جادٌ افتادو، راٌ ِ ِرداشتً بساطّ ِ بند

 پایین جادٌ بّد، نرو چیز ٍيُ رفتً ىی كُ راٌ ِ بّد رِشن بیابّن
 رِشنً دل بركت از اینا ٍيُ كرد نيی او خستُ آىد، ىی باال ِ رفت ىی
 زىین كنار ِ اِىدو بیرِن آبادی از بّد، آقاٍا تّجُ بركت از بّد،
 شد، پیداش شتر سُ با ىرد یُ كُ كنً در خستگی نشستً یكی

 ِ داشت برش ترس اِل ىرد خّندن، رِضُ بُ كردو شرِع ٍيّنجا
. شد یكی سّار خّدشً ِ كرد سّار ىنّ ِ سّخت حامً بُ دمش بعد
 یاد ِ بّد گرفتُ دمً. اِىد ىی آراو آراو دِتا، سرىا پشت سّو شتر
ستُ ِ افتادو كربال غریبان شاو  .كردو گریُ ٍآ
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 یُ كردن سیر خّرو، ىی نّن ِ كنً ىی كار ىیرو گفتً آقا جّاد بُ
 ِاسُ كنً ىی گدایی حاال اگُ ِ كنً ىی كار ندارٌ، كاری كُ شكً

 از ىیاد، خّشً گدایی نّن بّی از ىن جّابشُ، ِاسُ نیس، پّمش
 حساب كس ٍر بخّرٌ، بر نباس ًٍ شيا بُ ىیاد، خّشً جّابش



 نيیدٌ، راو خّنُ تّ كُ تگف آقا جّاد ِ ىیدٌ پس خّدش خّدشّ
 صفیُ كُ دِنستً ىی. بست درِ ِ بكنً، خّاد ىی دمً غنطی ٍر برو

 رفتُ ِ تّ برو ىن نذاشتُ آقا جّاد كُ فَيیدٌ ِ در پشت اِىدٌ
 اتال، تّی رفتُ كُ آقا جّاد ِ كردٌ، گریُ خّردٌ، غصُ زدٌ، خّدشّ

 یُ كُ دِنستً ىی. زدٌ نفَيی بُ خّدشّ ِ دادٌ تكّن را بچُ ننّی
 ساعت یُ ِ رِبرِ ی كّچُ تّ رفتً. بازار ىیرٌ آقا جّاد دیگُ ساعت

 باز درِ آقا جّاد دفعُ یُ كُ زدو در ِ برگشتً دِبارٌ ِ كردو صبر
 "خب؟: "گفت ِ كرد

 

 ".ٍیچ: "گفتً ىن ِ

 

 كّچُ از كُ كرد نگاٌ ىنّ قدر اِن آقا جّاد ِ. رفتً كشیدو راٍيّ ِ
ردو در بكچُ تّ از شياینّ ِ. بیرِن رفتً  ىداحی بُ كردو شرِع ِ ِآ

 ِ داد صدقُ ِ كرد نگاو اِىد كُ شد پیدا الغری زن. ىتكیان ىّالی
 "ىیری؟ كجا بُ ىیای، كجا از پیرزن: "گفت

 

 ".گردو ىی كار دنبال ِ ىیاو بیابّنا از: "گفتً

 

 "بكنی؟ كاری تّنی ىی ىگُ سال ِ سن این با تّ: "گفت

 

 ".ىیذارو كٌّ رِی كٌّ ىردان، شاٌ كيك ِ خدا قدرت بُ: "گفتً



 

 "بشّری؟ ىیتّنی مباس: "گفت

 

 ".كنُ ىی كيكً غریبان اىاو: "گفتً

 

 ".بیا ىن سر پشت طّرٌ این كُ حاال: "گفت

 

 خّنۀ بُ خنّتی كّچۀ تّ رفتیً ِ رفتیً افتادو، راٌ سرش پشت
 بّد بزرگ حیاط تّ، رفتیً. داشت درندشتی ٍشتی كُ رسیدیً بزرگی

 ِ بّد حیاط ِسط گرفت ىی آب دریا یُ كُ داشت و بزرگی حّض ِ
 پنجۀ عین بّدند نشستُ كردٌ بزك زن چند حّض، كنار سكّی رِی
. نداشت تيّىی كُ خّردند ىی چیزی انگار ِ جنبید ىی دٍنشّن ىاٌ،
 حرف ًٍ با ٍی ِ خندیدند ِ گرفت شّن خندٌ دیدند كُ ىنّ
 مباس تّنً نيی ىن كُ گفتند بعد ِ كردند ىی پچ پچ ِ زدند ىی

 ِ در، پشت نشستً بكچُ ِ شيایه با. در پشت بشینً بَترٌ بشّرو،
 ِ بدو راش خّاست رِ ربابُ زد در كی ٍر گفت بًَ الغر زن اِن

 دعا ِ بّدو نشستُ ىن. نزد در ٍیشكی ساعت چند تا. تّ بیاد بذارو
 از ِ بّد، دنجی گّشۀ كردو، ىی نیاز ِ راز خّدو خدای با خّندو، ىی

 كیا دِنً نيی ِ بّد بنند صدا سرِ حیاط از. نبّد باكیً اصالا  تاریكی
 باشُ، خّدت الك تّ سرت كُ بّد گفتُ بًَ زن اِن كردند، ىی شنّغ

 "كیُ؟: "گفتً زدند، در كُ بّد خّدو الك تّ سرو ىنً ِ

 



 ".خّاو ىی رِ ربابُ: "گفت

 

 رفت یكراست ِ تّ آىد تنّتنّخّران ای ریغّنُ ىرد كردو، ِا درِ
 ىحه چیز ٍيُ بعد ِ شد بنند خندٌ صدای حیاط تّی از. حیاط داخه

 و رفتُ بازو دیدو خّاب تّ ِ گرفت، خّابً آرِو آرِو شد، ساكت اِل
 ِ خب؟ گفت ِ كرد باز درِ آقا جّاد كُ زنً ىی در ِ صفیُ خّنۀ

 شالل با اِ ِ كردو فرار ىن ِ بیرِن پرید دفعُ یك ِ ٍیچ، گفتً ىن
 برو ترس پریدو، خّاب از زدند در كُ بّدو دمَرٌ این تّ كرد، دنبامً

 "كیُ؟: "گفتً باشُ؟ تّنست ىی كی آقا جّاد غیر داشت،

 

 ".ِاكن: "آقا جّاد

 

 "خّای؟ ىی رِ كی: "گفتً

 

 ".رِ ربابُ: "گفت

 

 ".نیستش: "گفتً

 

 ".سنیطُ ِاكن ىیگً: "گفت

 



: گفت ِ اِىد الغر زن ٍيّن. زدن تر ىحكً ِ زدن در بُ كرد شرِع ِ
 "خبرٌ؟ چُ"

 

 ".نكن ِا درِ تصدقت، ىن امَی شً، فدات ىن امَی: "گفتً

 

 "چرا؟: "گفت

 

 جا این اِىدو كنُ ىی فكر كنُ، ىی بیچارٌ ىنّ ِاكنی اگُ: "گفتً
 ".گدایی

 

 "كنُ؟ بیچارٌ رِ تّ خّاد ىی كُ كیُ این: "گفت

 

 ".داىادو آقا، جّاد: "گفتً

 

 ".شّ قایً تاریكی تّ پاشّ : "گفت

 

 صدای كرد، ِا درِ زنیكُ شدو، قایً تاریكی تّ رفتً ِ شدو پا
 حیاط تّ از حیاط، تّ رفت ِ كرد غرِمند ِ تّ اِىد شنیدو ٍاشّ قدو

. شد آراو اِل ىحه چی ٍيُ بعد شد، بنند خّشحامی ِ غیُ صدای
 ِ بكچُ بّد، پر ِ رِشن ِ خّب بیرِن كردو، ِا درِ ِ برگشتً ىن



 از كُ باش شاٍد تّ ٍاشً، بنی قير یا: "گفتً ِ برداشتً شياینّ
 .بیرِن زدو در از ِ." كشً ىی چی اینا دست
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 بدست، عصا داشتً، نيیری بخّر نّن نكردو، جيع صدقُ شب اِن
 ىنّ ِ اِىد سیاٍی ىاشین شدو، ىنتظر چادر، زیر بكچُ ِ شيایه

. كرد و پیادٌ تاریكی ِ تنگ سركّچۀ بیرِن رفتیً شَر از كرد، سّار
 بّدو، راحت چی ٍيُ شر از. بّد سّیی كً رِشنایی كّچُ آخر

 باز در رسیدو كُ كّچُ آخر بُ برسً، خّدو بُ دیگُ كُ بّد ِقتش
 بُ شاخُ كَنُ، ِ پیر ٍای درخت ِ بّد بزرگی باغ. تّ رفتً ِ بّد

 قندیه شد، ىی شنیدٌ طرف ٍيُ از آب صدای ِ داشتند ًٍ شاخۀ
یزِن بیدی شاخۀ از رِشنی ِ كَنُ  ِ نشستً قندیه زیر. بّد ِآ

 گریُ اِل تا چار ٍر اِىدند، ىاٍپارٌ ِ فاطيُ ِ قير شدو، ىنتظر
 اىا بّد، ىاندٌ چال ِ قيرخپنُ دل، درد بُ نشستیً بعد ِ كردیً

 چیزی ِ بّد شدٌ آب فاطيُ بّد، رفتُ ِا شكيش طبنۀ شكيش،
. كرد ىی گریُ آخرش ِ خندید ىی ٍنّزو اىا بّد، نيّندٌ ازش

 تكان تكان صّرتش ٍای چین كُ ٍيانطّر بّد، ش گشنُ ىاٍپارٌ
 دِنستً ىی ىن اىا چشُ، دِنست نيی جّید، ىی انگشتاشّ خّرد ىی
 ٍنّز فاطيُ جنّش، ریختً رِ نّنا ِ كردو باز ىّ بكچُ گشنشُ، كُ

 خّردن بُ كرد شرِع ىاٍپارٌ. بّد ىّاظبش ٍنّزو ِ داشت شّ بكچُ
 عجیبی جّری یُ رفتُ، یادش خّردن كُ اِىد نظرو بُ ٍيچی نّنا،



 گنُ نفرشّن سُ ٍر ِ صحبت، بُ نشستیً بعد بنعید، ىی ِ جّید ىی
 اىا نبّدو، كُ آیُ ِ قسً ٍی ىن نيیرو، دیدنشّن بُ چرا كُ كردند

 ٍر رِ فاطيُ ىن، ِ زدیً حرف گدایی از بعد، شد، نيی باِرشّن
 ٍيُ ىن حّض، مب رفتیً بعد نگفت، چیزی ش بكچُ از كردو كارش

 نیستً، بد ىنً شدٌ، خّب خینی دنیا كُ گفتً گفتً، براشّن رِ چی
 كُ حاال: "گفت فاطيُ گردِنً، ىی شيایه كنً، ىی جيع صدقُ
 ".گرفتُ دميّن بخّن، براىّن قاسً رِضُ یُ گردِنی ىی شيایه

 

 اِل فاطيُ خّندو، رِضُ ىن بّدیً، نشستُ درختا زیر چارتاىّن ٍر
 گریُ نفرىّن چار ٍر ىا ِ كرد، گریُ بُ شرِع بعد ِ گرفت اش خندٌ

 .اِىد گریُ ٍای ٍای ًٍ باغ تّی از كردیً،
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 جيع را ٍيُ افتادو، زندگیً ِ خّنُ فكر بُ شد، تيّو كُ عنكيُ دعای
 زدو، در ِ رفتً كُ بّد عصر. آغا اىینُ ىنزل بّدو گذاشتُ كردٌ

 بَتش و برگشتُ قبرستّن از ىن كُ انگار. كرد باز درِ اِىد خّدش
 دیگُ ىن ِ نبّد، دخترش اِىدند، ٍاش نٌّ نگفتً، ٍیچی ىن زد،

 .حيّو رفتُ ٍيیشُ ىحه كُ دِنستً ىی كجاس، نپرسیدو

 



 "؟ خانّو سید ٍستی كجا: "گفت اىینُ

 

 ".تّن سایُ زیر: "گفتً

 

 "طرفا؟ این از عجب چُ:"  گفت اىینُ

 

 ".حامُ چُ در زندگیً ببینً اِىدو: "گفتً

 

 جّاد ِ ىرتضی سید دفُ چند: "گفت ِ داد نشان را زیرزىین اىینُ
 بُ بزنن، دست نذاشتً ىن ِ اینا، سراغ ن اِىدٌ حّریُ ِ آقا

 سرشّ كُ ِقت ٍر حاضرٌ، ِ حی خّدش ٍنّز گفتً شّن ٍيُ
 ".ببرین خّدتّنّ ارث ِ بیایین ندارو حرفی ىن زىین، گذاشت

 

 را ٍا جاجیً ِ ٍا قامی اِىد، ىی كپك ِ سدر ِ ترشی بّی زیرزىین از
 ِ بخاری ٍای مّمُ بّدند، كردٌ جيع زیرزىین ىرطّب گّشۀ

 ىحه زردی چیز یُ رًٍِ، بّدند چیدٌ رِ ٍا حنبی ِ بزرگ سياِرٍای
 نفس ِ بّد جا ٍيُ عجیبی بّی بّد، نشستُ شّن ٍيُ رِی كنً گه
 چیدٌ ًٍ كنار كرسی تا سُ افتاد، ىی آب دىاغت كشیدی ىی كُ

 بّدند نشستُ گربُ، تا سُ عین كّچك بزغامۀ تا سُ ِسطشّن بّدند،
 كنۀ ِ دراز دو كُ بّد ِسط اِن و عجیبی جّنّر. خّردند ىی یّنجُ ِ

 .خّرد ىی خاك ِ زد ىی میس را زىین تندتند ِ داشت گّشی سُ



 

 "خانّو؟ سید كردی چُ را پّال: "پرسید ازو اىینُ

 

 "پّال؟ كدِو: "گفتً ىن

 

 ىكبرٌ خّدت ِاسُ قً بّدی رفتُ كُ نّشتُ عزیزٌ: "گفت اىینُ
 "بخری؟

 

 "شد؟ باِرت ًٍ تّ: "گفتً

 

 حرفا چُ ىردو، این دست از اىا نشد، باِرو كُ یكی ىن: "گفت اىینُ
 ".نيیارن در كُ

 

 ".نباشُ بدٍكار گّشت: "گفتً

 

 "كنی؟ ىی كارا چُ ىیری، كجاٍا: "پرسید اىینُ

 

 خّنً، ىی رِضُ گردِنً، ىی شيایه قبرستّنا تّ ىیرو، جا ٍيُ: "گفتً
 ".او شدٌ ىداح



 

 نشانشّن شياینّ اِىد، خّشً شد، باز نیششان اىینُ ٍای بچُ
 .رفتند در ِ ترسیدند دادو،

 

 سر ندارت ِ دار تياو كُ دیدی شد؟ قرص دمت حاال: "گفت اىینُ
 "نشدٌ؟ طّری ِ جاشُ

 

 بدٌ، بًَ ٍاو بكچُ این از دِنُ یُ ببخشُ، بَت ٍاتّ بچُ خدا: "گفتً
 ".كنً درست پردٌ شياینً ِاسُ خّاو ىی

 

 ىی دعّا باٍاو ِ ىیان نیستن، راضی ٍات بچُ نيیشُ،: "گفت اىینُ
 ".كنن

 

 ".خّاو نيی ىنً نیستن، راضی كُ حاال باشُ،: "گفتً

 

 نداشتُ پردٌ كُ بَترٌ حضرت شيایه كُ اِىد یادو. بیرِن اِىدو ِ
 جيال بُ ناپاك چشً كُ كافیُ ٍا قبرستّن غبار ِ گرد تازٌ باشُ،

 رِضُ بُ كردو شرِع ِ نشستً ِ رسیدو دِراٍی سر نیفتُ، ىباركش
 گریُ ِ گفتً ىی ىصیبت ىن. ایستادند تياشا بُ ىردٍا. خّندن

 .خندیدند ىی خّدی بی ىردو ِ كردو، ىی
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 ٍا بچُ ِ بّدو ِمّ ٍا كّچُ ِ خیابّنا تّ ش ٍيُ نداشتً، كاری دیگُ
 آب كّچك طاس یُ تّ ِ خّندو ىی رِضُ ىن كردند، ىی دنبامً
 ناخن ِ بّد شدٌ زخيی پاٍاو بّد، گرفتُ صداو فرِختً، ىی تربت
 نيیذاشت ِ بّد گنّو تّ چیزی سّخت، ىی ِ بّد شدٌ كندٌ پاٍاو
 شياینّ ٍيچّ خاك ِ گرد خّابیدو، ىی قبرستّن تّ دربیاید، صداو

 شد، نيی و گشنُ دیگُ نبّد، پیدا حضرت صّرت دیگُ كُ بّد پّشاندٌ
 بخّرو، خاك كُ كردو ىی ٍّس ًٍ گاٍی خّردو، ىی آب فكط آب،
 میس را زىین ِ بّد نشستُ ٍا برٌ ِسط كُ كّچّمّ حیِّن اِن ىحه
 كُ بّد شدٌ پیدا دٍنً تّ دست كف ۀانداز  بُ ای گندٌ زخً. زد ىی

 گاٌ جياعت تّی گرفتً، نيی صدقُ دیگُ داد، ىی پس خّن ىرتب
 ىن چشً بُ چشيشّن ٍرِقت كُ دیدو ىی ٍاىّ بچُ گداری

 ِ بّدو، قبرستّن تّ جيعُ شب. كردند ىی قایً خّدشّنّ افتاد ىی
 ِ ىرتضی سید بزرگ پسر كُ خّندو ىی نياز خّنُ شّر ىردٌ پشت

 اِنا. برو خّاستً نيی ىن. خّنُ بریً كُ ىن سراغ اِىدند ىجتبی آقا
 خّدىّ دفعُ یُ ىن ِ رفتیً ِ كردند ىاشین سّار ِ بردند زِر بُ ىنّ
 یُ تّ رفتند خّدشّن ِ گذاشتند درختی زیر ىنّ. دیدو بزرگی باغ تّ

 ِ بیرِن اِىدند چاقی ىرد با بعد ِ بّد رِشن كُ بزرگی اتال
 رفتند ىجتبی آقا ِ ىرتضی سید پسر. ىن تياشای بُ ایستادند

 یُ تّ بردند ىنّ ِ اِىدند نفر دِ نشد، پیداشّن دیگُ ِ درختا پشت



. خّابیدو گرفتً ىن ِ تاریك اتال یُ تّ انداختنً ِ. تاریك راٍرِی
 ىن ِ خّاستند نّن ازو دیدند، ىنّ ِقتی ِ بّد گدا پر اتال صبح فردا
 آبگّشت براىّن گاری یُ تّی. خّندو براشّن ابّامفضه ۀرِض

ردند  بزرگ زخً اىا بخّریً، آبگّشت كُ باغ تّی رفتیً ٍيُ ىا ِ ِآ
 بین بدو، قّرت چیزی تّنستً نيی ىن ِ بّد كردٌ پر دٍنيّ شدٌ

 خّاب شب یُ نداشت، عكیدٌ ىن شيایه بُ ٍیشكی آدو اِنَيُ
 ِ رِ عبداهلل سید ٍای بچُ دیگُ شب یُ ِ دیدو، رِ حّریُ ِ صفیُ
 ٍيُ از بّدو، ناراحت ٍّایی آدىای ىحه حضرتّ، خّاب دیگُ شبای
 برو خّاستً ىی گفتند، ىی بیراٌ ِ بد دادند، ىی فحش بًَ طرف

 ِقت ٍر كُ بّد نشستُ در جنّ ای كّتّمُ پیرىرد اىا. بیرِن
." كیش كیش: "زد ىی داد ِ كرد ىی ینند چّبشّ شدو ىی نزدیكش

. ىن سراغ اِىدند دیگُ پسر یُ با صفیُ بزرگ پسر كيال رِز یُ
 ىی ٍيُ گفت بًَ كيال. بّد فرستادٌ پیاز ِ نّن ِ كتُ براو صفیُ
 بًَ بعد. گریُ زیر زد ِ شد پر چشياش او، گداخّنُ تّ ىن كُ دِنن
 بًَ كفشاشّ خّاست بعد برو، در آب راٌ از تّنً ىی ىن كُ گفت

 از ترسیدو، ىی آقا جّاد از ىن بكنند، دعّا باٍاش ترسید ِ ببخشُ
. ترسیدو ىی تّ اِن از ترسیدو، ىی بیرِن از ترسیدو، ىی ىرتضی سید

 ".بیرِن ىیاو بخّاد خدا اگر: "گفتً كيال بُ

 

 

 

 شّ بكیُ ِ داشت ِر پیازىّ ِ كتُ نصف در جنّ پیرىرد ِ رفتند اِنا
 .داد بًَ



 

 آبّ راٌ ىن زد، كُ سفیدی ِ شدو قایً درختا ِسط ىن ِ شد شب
 آب، راٌ تّی خزیدو ىار ىحه ِ كردو بغه شياینّ ِ بكچُ ِ كردو پیدا
 ِ زد آفتاب رسیدو كُ بیرِن شدو، رد ٍا مجن ِسط از پا ِ دست چار

 .اِىد در آتش رنگ بُ ٍا خّنُ
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 بزرگ دٍنً داخه زخً نداشتً، خّشی حال دیگُ بعد، بُ ِقت اِن از
یزِن شكيً تّ شدٌ  رفتً، ىی راٌ ِ گرفتً ىی دیّار بُ دست بّد، ِآ

 ىحه چیز یُ كرد، ىی صدا او كنُ تّ حنبی، قّطی ىحه عجیبی چیز یُ
 حرف باٍاو حضرت شيایه زد، ىی حرف باٍاو زىین تّ از چاٌ ۀحنك
 زدند، ىی حرف باٍاو ىاٍپارٌ، ىعصّىُ، خانً غریبان، اىاو زد، ىی
 ىردٌ، شّن خامُ دادند خبر كُ دیدو رِ عبداهلل سید ٍای بچُ رِز یُ

 .داشتً خبر چیز ٍيُ از دِنستً، ىی ىن

 

 تّ اِنجا، ٍيُ تّ، رفتً ِ بّد باز در اىینُ، خّنُ رفتً خبر بی رِز یُ
 ِ بّدند اِىدٌ قً از عزیزٌ ِ اسداهلل سید بّدند،جيع ًٍ دِر حیاط

 باًٍ ندید، ىنّ ٍیشكی كردند، ىی تكسیً زندگیيّ خّنُ داشتند
 ًٍ ۀكن ِ سر بُ دادند، ىی فحش دیگُ ًٍ بُ رفتند، ىی كننجار

 ِ داشتند، دعّا ٍا قامی سر ًٍ با عبداهلل سید ِ آقا جّاد پریدند، ىی



 چیزی ِ كشیدٌ اِن رِ زحيتا ٍيُ كُ كرد ىی گریُ زار زار اىینُ
 كرد، ىی صداو كُ شنیدو زیرزىین از رِ فاطيُ صدای نرسیدٌ، بَش

 ِ كردند، نگاٌ ِ برگشتند ٍيُ كشید، داد ِ دید ىنّ كيال دفعُ یُ
 دِدِ چشيانش كُ آقا جّاد ىن، دِر شدند جيع آراو آراو بعد
  "كنی؟ ىی كارا چُ بینی ىی: "كشید داد زد ىی

 

 تكیُ دیّار بُ شياینّ ِ بگً چیزی نتّنستً ِمی كردو باز دٍنيّ ىن
 .كردند نگاٌ حضرتّ شيایه بعد ِ ىن اِل اِنا دادو،

 

 ".ٍس چی تّ اِن بدِنً خّاو ىی كن، ِا تّ بكچُ: "گفت آقا جّاد

 

 ".كن راحت خیامشّنّ ِ كن ِا تّ بكچُ خانّو سید: "گفت اىینُ

 

 زِد یااهلل د گذاشتُ، كالٌ ىّن ٍيُ سر عيرٌ یُ: "گفت آقا جّاد
 ".باش

 

 بعد شيایه، جنّ ریختً رِ ٍا خشكُ نّن اِل ِ كردو باز ىّ بكچُ
ردو در خنعتيّ  طرف كردند رِشّنّ ِ كردند نگاٌ دادو، نشانشّن ِ ِآ

 .افتاد گریُ بُ بنند صدای با صفیُ پسر كيال ،دیگُ


