
 

 انجیر

 استان سمنان –الهه طاهریان 

 

 ار  اند ایستاده حمام نزدیک خیابان سرتاسر که جمعیتی و چرخاند می سر. رود می باال را حمام های پله زنان نفس العابدین زین

 ایستاده هم کنار تا چند تا چند ها زن. زنند می حرف کارگرها کردن بیرون و کارخانه از و اند شده جمع هم دور مردها. زند می دید

 لعابدینا زین دیدن با علی. کنند می بازی دنباله سرشان پشت که ها بچه به اند دوخته چشم و گویند می هایشان مریض احوال از اند،

 .فرونشست ناگهان و چرخید و چرخید بخورد، چرخ ینزم روی که ای فرفره مثل مردم ی همهمه و پچ پچ. کند می کم را ضبط صدای

 دمحم به رو العابدین زین. چرخد می کند، می نگاه را العابدین زین و کرده چشمها بان سایه را دستش که علی سمت سرها ی همه

. دستت بونقر حاجی » زند می فریاد کسی جمع میان از «.شد خشک دهنشون. مردم دست بده شربت بدو پسر» :زند می فریاد

 «شدآ سال سه. برسید مردم داد به برسید درخت این داد به چکار؟ خوایم می شربت

 کند می بلند را صدایش او گوش کنار از مراد. کند می پاک را عرق و آب های قطره و پیشانی روی کشد می دست العابدین زین

 کجا زا نیست معلوم گوری به گور. شد شروع کرد گریه و اومد لعنتی شتر اون وقتی از. گرفتاریم ساله هشت عمو؟ چیه سال سه»

 لهیاستغفرا لب زیر. پیچد می هوا در تسبیح های دانه محمدی گل عطر بوی. چرخاند می  را اش تسبیح العابدین زین «شد پیداش

 حاجی؟ بود کجا کفر» کشد می هم در چهره و خورد می تکان مراد. « پسرم نگو کفر » مراد شانه روی گذارد می دست و گوید می

 برگا اول. شد شروع چی همه  حموم در دم نشست شتر اون وقتی از شده خشک درخت که ساله هشت دقیقا امروز. میگم دروغ مگه

 « !خشکه خشک  درخت ساله سه حاجی میبینی که االنم. شد خشک که بعدم شد، کم اش میوه و

 چشم  صدا، طرف چرخاند سرمی العابدین زین. «سال سه ، ساله سه یحاج گه نمی دروغ» زند می فریاد جمعیت پشت از کسی

 مومیت بدبختی گرفتاریم، ساله سه» شود می بلند دیگر طرف از صدایی. کند می بیشتر را چشمایش زیر چروک  و تنگ را هایش

 چشم و  کرده سکوت اما دینالعاب زین. کند تایید را مراد حرف خواهد می جوری هرکس آید می صدا طرف همه از حاال. «نداره

 . حمام باالی انجیر درخت به دوخته

 را ممرد تابستان بعدازظهر آفتاب. شود می خالی سینی نرفته قدم چند هنوز. چرخاند می مردم بین را زعفران شربت سینی محمد

 یم مریضش دختر و زن تسم و برداشته سینی از را آخر شربت سه که قنبر به بود دوخته چشم محمد. بود کرده شربت حریص

 میمالی نسیم با همرا زعفران شربت بوی. کند می پر را ها لیوان و دارد می بر را شربت پارچ.  گذارد می سینی داخل را لیوانها. رود

 و نشسته جمعیت از دور که پیرمردی و کرده باز راه جمعیت پشت از ها بچه .خورد می ها بچه بینی به و پیچد می مردها و زن بین

 شربت لیوان دو چکار خواهیم می شربت بود گفته که همانی. برند می هجوم ها شربت به و زنند می دور را خورد می خشک نان

 خشک همینطور اگه درخت کنیم؟ چه بگو حمومی این متولی شما حاجی» کند می صاف را صدایش. کشد می سر و دارد برمی

 « ؟...بمونه

 می فریاد و کشد می سر روی را اش رنگی چادر جمعیت میان از زنی. خورد می را حرفش بقیه و شود می گشاد چشمهایش مردمک

 زمانی. گیرد می جان شهر مردم ی همه ذهن در سبز انجیر درخت گویی حرف این با. « ها مرده شهر شده ، که نیست شهر» زند

 یم فریاد دیگر زنی. کرد می پر را محله ی همه انجیر درخت برگهای بوی که زمانی. کرد می رشد و بود سبز حمام باالی درخت که



 ؟یادتونه رو کشور خواهرزاده. برامون بود گشا مشکل مثه انجیر. رفت سبزیم شد خشک که درخت. میگه راس سکنه ننه. ها» زند

  «شد خوب علیلش پای خورد که رو درخت انجیر

 به را دخترش قنبر زن ...که بود انجیر خوردن با قنبرم دختر گوید یم و دهد می فشار خود به محکم را اش ساله 9 بچه کناری زن

 دیگر زنی... انجیره نذر خب یعقوبم بچه: گوید می و کند می بلند را سرش کند یکی خود با را او خواهد می گویی. دهد می فشار خود

 علی. شود می گم ملودی صدای بین آورند می زبان بر اهالی از یک هر که هایی اسم... داد شفا انجیر پروینم حرفش وسط دود می

 اطرخ به  کرده، غسل حموم این تو رضا امام!! که نیست بیخودی» ایستد می حمام کنار سکوی روی کند، می تر کم را باند صدای

 و رضاست امام والدت روز باشد آمده یادشان تازه انگار مردم «...اینقدر و کرده رشد سقف روی ای تنه هیچ بدون درخت این همینه

 می را حمام در العابدین زین شوند حمام وارد تا دهند می هل را یکدیگر. کنند نذر و بیایند میالد روز که بودند گذاشته قرار قبل از

 «کنید صبر نمیشه که اینطوری»: ایستد می در جلوی و بندد

 تدس شود، می بلند پسرها میان از جوانی پسر. ندندخ می لبی زیر و پسرها به اند دوخته چشم و اند شده جمع گوشه یک دخترها

 وه شده بلند هم دیگر پسرهای «.داد می جواب سال دو این تو بود نذر به اگه» :گوید می و کشد می اش شده تیغه سه صورت روی

 سینی محمد. دوزد می چشم جوان به و کند می تف را خلطش غیط با قنبر. خندند می بلندتر  و کنند می نگاه دخترها به. کشند می

 قدم به قدم و دهد می باال را اش آبی بلوز های آستین. گیرد می نشانه دور از را پسرک. علی های دست روی دهد می سر را شربت

 یم تر نزدیک جوان به کند، نمی اعتنایی اما محمد  برگردد خواهد می و کند می صدایش العابدین زین. شود می نزدیک پسر به

. شود می ظاهر او جلوی و کند می باز راه جمعیت میان از دست به خشک نان پیرمرد که دارد فاصله پسر با قدم چند تنها. شود

 سمت و دارد می بر قدم آرام پیرمرد. ایستد می همانجا. رفته سمت آن به چرا رود می یادش. کند می قفل بیند می که را او محمد

 پینه هایی دست و سوخته آفتاب صورتی العابدین زین برعکس اما زند نمی مو العابدین نزی با قامتش و قد. رود می العابدین زین

. میشه سبز دوباره درخت بزنیدش اون با و بشکنید رو درخت شاخه اگه» گیرد می درخت سمت و کند می بلند را دستش. دارد بسته

 .«میگم که دیدم. میده انجیر دوباره بزنیم خودش شاخه با که رو انجیر درخت. اینطوریه که ما ده تو

 غالم که بود پیش سال 4 همین. نمیدونی نیستی برا و دور این مال شما حاجی نیست شدنی» دهد می تاب را هایش سبیل مراد

 بالیی رنهوگ بزنه دست درخت به نباید کسی آره» گیرد می باال صداها« شد فلج نکشیده ساعت به و کند رو درخت شاخه شیشلیک

 هم از را صداها شد نمی دیگر. «بود شکونده رو درخت شاخه ناخواسته طفلک.  نیس یادتون رو رو بیامرز خدا رضا».  «دمیا سرش

 . زد می ف حر بود افتاده که اتفاقی از و کرد می یادآوری را ای خاطره کس هر داد تشخیص

 زیر را موهایش قنبر زن .کند می را  روشن رنگی های ریسه و زده را دکمه محمد. گشت می بر اش خانه به داشت کم کم خورشید

 قنبر به دوزد می چشم... من: گوید می قنبر به رو و دهد می چپش دست آرنج زیر و جمع را چادرش های دسته. دهد می روسری

 مردی. «نز نزن بیخود حرف»: حرفش وسط دود می قنبر «.... دخترمون مواظب تو بزنم رو چوب اون میرم من» دهد می ادامه و

 می لندب را دستش مرد. زنند می فریاد و دوند می دارد فرفره که علی پسر دنبال ها بچه. کند می نگاه آنها به و ایستاده قنبر کنار

 اه بچه «!!گن می چی دارن اینا ببینم شید خفه»: زند می داد و آورد می فرود شود می رد جلویش از که پسری گردن پشت و کند

 و دارد می بر سر از را کالهش مرد. کنند می مرور را هایشان خاطره همچنان ها زن و مردها. کنند می فرار یشدستها جلوی از

 .مانند می دهان در ها حرف و گردند می بر او سمت سرها «.شید خفه میگم. شمام با مگه؟ فهمید نمی هوی»: زند می فریاد بلندتر

 هدد می نشان دست با را قنبر زن «مگه؟ کرید»: گوید می مرد بزند حرفی که کرده باز را دهانش و کند می نگاهش کرده اخم زنی

 «!!بزنه رو درخت بره خواد می»: دهد می ادامه و

 آتشفشانی اامّ قنبر درون. کند می خاموش را پیش لحظه چند غوغای و همهمه آتش، روی آب مانند مرد حرف. کنند می سکوت همه

  «؟ گفت چی » پرسند می هم از و کنند می نگاه دیگر هم به باشند نشده کالهدار مرد حرف متوجه گاران مردم. است فوران حال در



 نمی چی؟ یعنی زن؟ گی می داری چی»: کند می نگاه او به و دهد می جا زن های دست در را خودش خورده نیم شربت لیوان قنبر 

 یم فشار هم به را هایش دندان  کند، می نگاه را قنبر بعد و فرانزع شربت لیوان زن «بری؟ میخوای کجا گن؟ می چی مردم شنوی

 گریه نه .خشکه خشک مجسمه یه ینع شده کنم؟ چکار نرم. زینبه با حق بود انجیر نذر از دخترمون! گفتن چی نشنیدی تو»  .دهد

 نتیلع شتر اون اگه. نمیاد رد صداش هم بزنیش. شده سنگ تیکه یه عین. شم آروم که خنده می نه بشم، تابش بی که کنه می

 «.برم بذار. داده جواب روش این دهشون تو گفت آقا این. نشنیدی تو. شد نمی اینطور بود نبومده

 زن صدای و پیچد می سرش در صداها... بیامرز خدا.. .نکشیده ساعت به. گیرند می جان قنبر سر در قبل لحظه چند های حرف

 درهم هرهچ باشد کرده پاره را اش تابستانی چرت صدا این انگار قنبر. «برم بزار» رسد می گوش به صداها باقی از تر نزدیک و بلندتر

 قرمز و تر منقبض قبل از صورتش زن  «.میرم خودم پس منم بمه بادمجون که اون. مردم من مگه. بری تو نکرده الزم«. کشد می

 هن و شدی می راضی اول از اگه کارم؟ تو آری می نه داری بازم»: گوید می قنبر گوش نزدیک و آورد می پایین را صدایش .شود می

 «.برم باید که منم حاالم. خوردم انجیر و نذرکردم که بودم من. خواستی نمی تو ام دفعه اون. شد نمی اینجوری شاید گفتی نمی

 ینا محکم آنقدر «.خوام می بار این» .کند می نگاه هایش چشم به و گیرد می را زنش دست قنبر. گیرد می باال دوباره مردم صدای

 .هایش گونه روی کند می باز راه هایش چشم گوشه از اشک و شود می ساکت زن که گوید می را جمله

 نزدیک العابدین زین پای جلوی آورد می خود با را دخترش. کند می باز را زنش های دست قفل قنبر. کشد می باال را دماغش زن

 «کنن بازی ات بچه و زن و خودت زندگی با. دارن رو تو فقط اینا. قنبر نکن» گیرد می را قنبر دست عابدینال زین. گذارد می حمام

. گوشته تیکه یه عین بچه این ساله 8 حاجی؟ داره فایده چه من بودن» کشد می بیرون العابدین زین دست از را هایش دست قنبر

 کی شود نمی متوجه العابدین زین که کند می ادا جوری را شد شاید  «شد شاید برم، بذار. پاش نه خوره می تکون دسش نه

 تنه اگه «حمام دیوار سفید کاشی روی گذارد می دست.  حمام داخل رود می.  گذرد می او کنار از.   است کرده رها را دستهایش

 ستا تاریک رود می باال حمام انتهای های پله از «.نیست ای تنه هیچ اما باشه دیوار و سنگ این زیر جا همین باید باشی داشته ای

 می قاطی اش معده اسید ترشی با زعفران شربت طعم. کند می اش کالفه حمام گرم آب بخار. بینند نمی را جایی هایش چشم و

 بقال را شهای دست. خورد می سر نگذاشته بعد پله روی قدم. رود می باال ها پله از. گیرد می را دماغش .شود می تلخ دهانش و شود

 . نشیند می پله روی. نلغزد تا کند می دیوار

 عرق های دانه و شده قرمز صورتش. شود می بلند جایش از «... وقت اون بشه میگن مردم که اونجوری اگه» کند می زمزمه خود با

 می اپ بام پشت به. خورد می چشم به ها پله باالی از نوری. رود می باال تر آهسته حاال را ها پله. اند کرده خیس خیس را بغلش زیر

 شوند می خاموش و روشن که المپ های ریسه پشت از و گرداند می بر را سرش. ایستد می ای لحظه. بیند می را درخت. گذارد

 یم ناگهان قنبر نفس «بگه؟ درست آقا این معلوم کجا از. پایین بیا ننه نکن قنبر: »زند می فریاد سکینه ننه. بیند می را دخترش

 لویج صدا بی دخترش تنها اما خورند می تکان ها لب ی همه حاال. باشد کرده فراموش لحظه یک برای را کشیدن نفس گویا. گیرد

 هب. دارد می بر تندتر را هایش قدم .گرداند می سر قنبر. شوند می خاموش و روشن رنگی های ریسه. است نشسته زانو دو حمام در

. درخت های شاخه روی کشد می دست. شوند می دیده حمام سقف از درخت شده خشک های خهشا تنها. شود می نزدیک درخت

 .کند می نگاه درخت به و داشته نگه را نفسش. لرزد می هایش دست. کرده باز راه و شده سرازیر هم اش پیشانی روی از حاال عرق

 کوچک شاخه. کند می لمس را شاخه .درخت شاخه سمت برد می دست. دهد می بیرون را نفسش و پیشانی روی کشد می دست

 می احساس هایش دست زیر را شاخه زبری. دهد می فشار و گیرد می کار به را توانش و زور همه و کند می مشت را دستش. است

 کمحم و کند می مشت شاخه دور را دستش دوباه. کند می حبس را نفسش و کرده سربلند. کند می باز شاخه دور از را مشتش. کند

 یمهن تا. شود می جدا بند بند شاخه. رسد می گوش به درخت شاخه تکه تکه شدن شکسته غرژ غرژ صدای. دهد می فشار قبل از تر

 تدرخ به هنوز شاخه انتهای قسمت .بریزی هم به را پودش و تار و کنی پس را بافتنی لباس گویی. است شده جدا درخت از شاخه



 تدس در حاال درخت شاخه. شکند می را شاخه و دهد می بیرون را نفسش صدا با و کند می باد زا پر را شکمش قنبر. است چسبیده

 .است گرفته جا قنبر های

 که حمام کنار باند صدای تنها قبل ای لحظه هیاهوی از. قنبر به اند دوخته چشم و اند کرده حبس سینه در را نفس مردم ی همه

 شمچ نیاورده پایین را دستش کند می بلند دست قنبر. اند کرده سکوت هم ها بچه یحت. رسد می گوش به کند می پخش مولودی

. خورد می درخت کوچک های شاخه به یواش و آید می پایین اختیار بی دستش. بندد می را هایش چشم. روند می سیاهی هایش

 اندم نمی زیاد اما کند می باز راه زور به ورن باریکه. دارد نگه باز را هایش چشم کند می سعی.  رود می گیج سرش کند می احساس

 الی از آورد می فشار هایش چشم به دوباره. دارد دست در را درخت شاخه. خورد می تلو تلو. شود می بسته هایش چشم دوباره و

 شدست از شاخه. شود می سیاه هایش چشم دوباره. شتر مثل نشسته زانو دو که بیند می را دخترش سیاهی و نور همه بین از ها، آن

 یم پنهان قنبر زن رضای یا صدای پشت مردم گفتن قنبر صدای .افتد می زمین روی هم قنبر. افتد می زمین روی و شود می رها

  و علی. «بایستید همونجا»: شنوند می را قنبر صدای نرسیده بام پشت به هنوز. دون می را حمام های پله دو به محمد و علی. شود

 که هبدون باید دخترم»  گردد می چیزی دنبال و کشد می زمین روی را دستش که بینند می را قنبر و ها پله باالی ایستاده محمد

 شاخه کمک به و اندازد می شاخه روی را بدنش وزن. دهد می تکیه زمین روی را شاخه. کند می پیدا را درخت شاخه «.میخوامش

 می نگه را درخت شاخه دستی دو. کند می لمس را درخت های شاخه. ساندر می درخت به را خودش لنگان لنگ. شود می بلند

 . خورد می تلو تلو دوباره. آورد می فرود را شاخه قدرتش و زور همه با. برد می سرش باالی را دستهایش. دارد

 ار هایش چشم ندک می سعی و دهد می تکان را دستش. پشه وز وز مثل صدایی. پیچد می گوشش در صدایی. افتد می زمین روی

 باد یهو هو صدای همراه انگار باشد شده تر نزدیک پشه وز وز. بیند نمی نور جز چیزی. کند می پر را هایش پلک بین نور. کند باز

 یم تیز گوش. زند می حرف کسی گویی. نیست وز وز دیگر و شده تر واضح شود می تر نزدیک هرچه صدا. پیچد می و پیچد می

 ودش پخش بلندگو از صدا. کند می احساس دستهایش روی را دستی گرمای «کردیم سوار دریا و برخشکی را آدم فرزندان ما». کند

 و آدم و فرزندان های زمزمه« ...دریا و خشکی کردیم، سوار دریا و خشکی بر کردیم، سوار دریا و خشکی بر ما» شود می اکو انگار

 نهات. نیست ای زمزمه صدای هیچ. پیچد می نوزاد گریه صدای فقط سرش در الحا. شود می گم نوزاد گریه صدای بین دریا خشکی

 دوباره. کند می جمع را هایش چشم و بیند می آسمان در را ماه. کند می باز و آورد می فشار هایش چشم به. است نوزاد گریه صدای

 یم اشاره او به که بیند می را مردم. شود می بلند. پیچد می گوشش در قبل از بیشتر نوزاد گریه صدای. بندد می را هایش چشم

 مردم حرف متوجه قنبر گذارد نمی و شده بلندتر و بلند نوزاد گریه صدای. شود نمی ها آن صحبت متوجه. گویند می چیزی و کنند

 تربیش. پرد می جا از ناگهان. افتد می درخت شاخه به نگاهش. کند می باز چشم. اند آمیخته در هم با حاال خنده و گریه صدای. شود

 ...کند می گریه بلند بلند و نشسته حمام در جلوی زانو دو که بیند می را دخترش. شود می خم

 


