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 پرنده یخو

 زنجان –دوستی فرد لیال 

 

 ،انداخته پنجه. خنددیم و دارد نهیبرس دست ،قاب یتو .یعرب بلند لباس با (سهراب) رابسُ

 .هشتم امام حیضر یتو

 طاقچه سر به تا کندیم بلندتر را قدش. شودیم طاقچه کینزد. بردیم باالتر را سوز تیپ گلثوم 

 یم درشت لثومگ یها چشم. قاب شهیش یرو افتد یم نور. ندیبب بهتر را سراب عکس و برسد

 شهیش یتو را اهشیس دار فاصله یهادندان و دهید ضرب چشم کی با نیحس 1آق عکس. شود

 با. کندیم حس اش شانه یرو را نیحس آق دست. ندارد برگرداندن سر توان. ندیبیم قاب

 دگردیبرم و پردیم باال. کشدیم غیج. است اهیس اهیس شیتو که ییها ناخن و دراز یها انگشت

 . ندیبیم را سراب. نیحس آق چندش یهاخنده یبجا یول. عقب

 !؟گلثوم چته -

 به توجه یب سراب. شده داغ دلش. کندیم فعض احساس و گذاردیم دلش یرو دست گلثوم

 ...آقام ارتیز برمت یم خودم ،یآبج نباش ناراحت: دیگو یم گلثوم یها حالت

 

. کشدیم رونیب و کند یم پر را آن .برد یم فشار پر بآ ریز را سطل و شودیم کینزد چشمه به

 صافش یها هیال و زندیم بآ به دست. پرد یم دارد فتابآ یزرد. کندیم صاف را اش یروسر

 ؛دارد یبرم وار رهیدا یها موج و شودیم ومعوج کج ،افتاده بآ یتو که یعکس. شودیم پاره

 ،اهشیس یها دندان نیب از و کند یم باز دهان ده،ید ضرب چشم و دیسف حد از شیب صورت

 . زدیریم رونیب گلثوم اسم

 به ندارد جرات. زدیر یم یهر قلبش. کند یم تکه تکه را بآ یتو عکس و برد یم دست گلثوم

 اش یروسر پر یکس پشت از که 2یچا کنار یها زهیر سنگ بردسمت یم دست. برگردد عقب

                                                           
 دیسف.  1

 چشمه:  یچا.  2
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 وارهید به شیها نفس. شود یم سفت گردنش دور یروسر گره. کشدش یم و ردیگ یم را

 یتو چدیپ یم شیصدا. کند یم هوار و داد. ندیا یم و روندیم سخت ؛خورند یم یمحکم

 یزخم و پاره ،گذرد یم نیزم یرو یها کش شن و لیب نیب از ؛یفیس و گندم یها نیزم

 تنش. شنودیم نیزم یرو را شیپاها شدن دهیکش یصدا. رسدینم روستا به شیصدا. شودیم

 .روستا وکوتاه بلند یاه خانه بام یرو کشد یم را چادرش سمانآ. ردیگیم سوزش

 

 

 یم را اش یشانیپ عرق کند، یم راست کمر و زدیر یم فرغون یتو را پهن لیب نیآخر سراب

 و کندیم مزمز دهانش یتو را بآ .کشد یم سر و داردیبرم پنجره کنار از را آب ی دبّه رد،یگ

 و دیگو یم مشهد از دارد. ندینش یم شیها دندان نیب آب یسرد. دهد یم قورت را پهن یبو

 صاف که دیگو یم صحن نیزم از و حرم اطیح یتو انداختند یم نماز وقت که یقال از ،حرم از

  .بوده براق و

 . هنونم تنها و  بره که فرستادم یم جان خانم با هم رو گلثوم بود، جا اگه -

 هواس نیماش بوس ینیم هی از: دیگو یم هیگالی  افهیق با و چرخد یم جان آقا سمت بعد 

 یتو ندنشو اول همه از رو زنش خانواده که بود ...رایش ریتقص همش. نبود جا فقط ما گلثوم

 ....بوس ینیم

 یجا: دیگو یم سراب به رو جان اقا. دیا یم کنند یم زانیاو در کنار که یا زنگوله بلند یصدا

 !شده خبر چ نیبب برو زدن حرف

 . شودیم بلند هم هیهمسا و در زنگوله یصدا

 . اند اورده در صدا به را ها زنگ که افتاده روستا یتو یمهم اتفاق احتم_

 .زند یم داد همانجا از .رونیب رود یم و دیگو یم سراب را نیا

 . شهر برندش یم است خراب حالش نیحس آق -

  

 

 کامل هنوز. سوزد یم و انداخته خط شیگلو دور یروسر محکم گره. چسبد یم را شیگلو
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 دنیخز مثل که. کند یم نگاه نیزم یرو را شدنش دهیکش رد. امدهین شیجا سر شیها نفس

 نیحس آق. دیا یم خش خش یصدا. شودیم بلند یاه شیگلو از. مانده نرم خاک یرو دومار

 را دستش گلثوم. کشد یم رونیب تیکبر بشیج از. گذارد یم هم یرو را ها وخاشاک خار دارد

 ....گردد یم سنگ دنبال. کشد یم نیزم یرو برش دور

 گلثوم. شوندیم مچاله هم یتو و رندیگ یم اتش خاشاک و خار. کشد یم تیکبر نیحس آق

 .شنود یم را نیحس آق یصدا. بندد یم را شیها چشم گشتن از دیناام و زدیریم اشکش

 . دهدیم فشار هم یرو را شیها چشم گلثوم

  شد؟ ینطوریا چرا چشمم یدون یم ؟یترسیم افمیق از هیچ_

 . دیا ینم گلثوم از ییصدا. ماند یم گلثوم از جواب منتظر

 جانته؟ خانم نوبته حاال خانتون؟ سراب وردآ جا به رو نذرش....تو داداش بخاطر_

 زجه یصدا فقط. دیآ ینم اشک شیها چشم از گرید. شودیم بلند گلثوم یگلو از یزار یصدا

 . شودیم بلند روستا اسمانآ به و ردیگیم تشآ دود شیها

 پسرم که زدیم زجه سونا. شهر بود رفته جانت آقا. بود گرفته اتش تانی خانه ،یبود بچه _  

. گرفتم بغل را سراب خانه یتو دمیپر. بلعد یم را سراب دارد اتش هشتم، امام ای پسرم، ،دردانه

 یصدا دمیدو رونیب خانه از. چشمم یتو دیپر و رشدیت و داد صدا ترق ترق خانه یچوب ستون

 چشم از خون و کردند یم نگاه همه. مدآ یبرنم یکس دست از یکار .دیچیپ جا همه م یآ یآ

 . ختیریم رونیب من

 . بردیم گلثوم کینزد را اش گرفته دود صورت

 . یکن یکار من یبرا یتونیم تو ،گلثوم یتونیم تو یول: _

. دیآ یم رونیب نیحس قآ دهن از و دهد یم گند یبو کهیی  "تو "از خوردیم بهم حالش

 . کند یم یخفف ناله. چدیپ یم شیها رگ در صاعقه مانند ترس و زندیم برق و رعد سمانآ

 

 یبرم را اوی  ماندهی  لقمه. ندینش یم سفره سر آقاجان یجا و رود یم سفره سمت سراب

 . کند یم جا دهانش یتو و دارد

 تکه را پارچه دم،یکش حیضر به را پارچه. ارتیز به رفتم و برداشتم را سبز پارچه گلثوم -
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 رضا آقام تا دستت ببند. وردمآ تو یبرا هم یکی روستا، یاهال دست دادم و کردم تکه

 آتش دل از یبچگ یتو را من و دیشن را  جان خانم نذر که همانطور. باشد مواظبت

 ...داد نجات

 .کند یم نگاه شیها چشم به و بندد یم گلثوم دست مچ دور را پارچه

 ......اقام ارتیز برمت یم خودم ،یآبج نباش ناراحت  -

 

 یتو سبز پارچه به گلثوم کند، یم تلنبار هم یرو را ها علوفه ،گلثوم به پشت نیحس آق

 دستت مچ به ببند را پارچه نیا: »گفت یم که افتد یم سراب حرف ادی و کند یم نگاه مچش

 ...«باشد مواظبت رضا آقام تا

 بغضش. بود رفته جان خانم با و کرده اصرار کاش کند؛ یم آرزو و کشد یم پارچه به دست 

 چوب به چشمش. صورتش یرو کند یم چکه سقف سوراخ از باران قطره نیاول. ردیگ یم

 نیحس آق سر پشت را چوب. دارد یم بر را آن و شود یم خم فرز. افتد یم تشآ کنار خشک

 و رودیم جیگ سرش ،ردیگ یم تشآ او راهنیپ قه. یسرش به کوبد یم محکم و دهد یم تکان

. افتد یم نیزم خورد، یم تلوتلو .زند یم رونیب یانبار از و شود یم بلند گلثوم. نیزم افتد یم

 : زند یم نعره نیحس آق

 .گردم یبرم .... گلثوم سراغت امیم -

 تشآ دور از. روستا سمت دودیم نفس کی ،شودیم بلند گلثوم. کشد یم شعله راهنشیپ 

 ... .ردیگ یم شدت هم باران و رود یم باالتر لحظه هر که ندیب یم را نیحس آق راهنیپ

. اند لهیطو یتو آقاجان و سراب. شوند ینم باز هم از شیها لب اما بزند داد خواهد یم گلثوم

. کند یم عوض لباس و صندوق سراغ رود یم شود، یم اتاق وارد وانیا باز پنجره از  صدا یب

 .رپتویز خزد یم و شودیم سردش. جوشد یم شیها چشم ریز. دلرز یم دارد تنش تمام

 

 

 و کند یم بانیسا را دستش. زند یم را شیها چشم آفتاب نور د،یآ یم رونیب لهیطو از اقاجان

                     «شده؟ شچ: »پرسد یم
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 هوش به باز و شهیم هوش یب یه انگار خورده، سنگ سرش هم و سوخته هم: دیگو یم سراب

 هم شما خواهند یم روند، یم... رایش نیماش با گفتن. زنهیم چنگ گلوشو داره همش. ادیم

 ....یبرو همراهشان

 

 

 ینیس گلثوم ده،یرس شهر از تازه جان آقا .خانه رسند یم حال یوب خسته قاجانآ و سراب

. ندزلر یم شیدستها هنوز. شانیبرا زدیر یم یچا و خشک خرما چند ،دارد یبرم را یمس

 . کشدیم رتوه داغ داغ را یچا قاجانآ

 .مردیم یسوختگ شدت از مردینم ضربه از اگه یحت م؛یبود رسونده رید کمی اگه گف دکتر_

  .داند یم خدا بود زده آتشش یخبر یب خدا از مداک  ،چارهیب بوده سوخته کامل پشتش

 کرده، تشونیاذ که بوده ییاونا از یکی کار یحتم: دیگو یم و کند یم فوت شیچا یتو سراب

 ش خفه سخوا یم و دیکش رو رفتعُ دختر یروسر ،چشمه سر ،شیپ ماه چند ستین ادتونی

 .کنه

 .شود یم قیدق گلثوم صورت یتو سراب .سوزد یم دارد هنوز برد، یم شیگلو به دست گلثوم

 ؟یآبج شده یچ شتچِ ریز -

 ریگ پام...پ: »دیگو یم دستپاچه .کرده باد که چشمش ریز خراش سمت برد یم دست گلثوم

 «.اتاق رکید به خوردم و کرد

 یم رونیب را اش هسته و کند یم باز را خرما یال .زند یم دنینشن به را خودش جان آقا 

 .کشد

 گلثوم؟ نه ؛موند زنده شکر خدارو .گردهیبرم و شهیم خوب زود گف؛ دکتر -  

 یکی را ها خانه زنگ برد یم دست. رود یم رونیب خانه در از .شودیم بلند جواب یب گلثوم

 .... گردم یبرم ،سراغت امیم :زند یم زنگ گوشش ته نیحس آق یصدا .وردآ یدرم صدا به یکی

 .شودیم دیناپد نظر از که دود یم و دود یم نقدرآ. رندیگ یم اوج ها پرنده. خرمن سمت دودیم

 .نبوده یگلثوم اصال انگار

  .کشد یم روستا بلند و کوتاه یها بام یرو و آورد یم خودش با را سبز پارچه باد


