
 

 

 

 اسپند بوی

 استان خراسان رضوی –شیوا خادمی 

 

 ودب سیاه سرم موهای هنوز که ها موقع آن. پیش سال سی به متعلق جایی دور، های خاطره به کند می پرت همیشه مرا اسپند بوی

 برای ادنی کردم می فکر. نداشت را آن دیگری هیچکس انگار که داشتم قدرتی احساس ها وقت آن. داشت براق و تازه شکلی جوانی و

 .تر راسخ عزمی و داشتم تر بلند هایی قدم است؛ من خودِ

 خطرتر رپ و تر عمیق سالگی، بیست دریای. کردم می شنا شتاب با اش امواج میان در که ای گذشته به کند می پرت مرا اسپند بوی 

 ت،گف می لب زیر چیزهایی و چرخید می اتاق در و آمد می باال را ها پله و گرفت می دستانش در را ظرفش و اسپند بانو مهین. بود

 دست به و بودم خود جوانی دریای غرق من. حسود چشم بترکه گفت می آرام و چرخاند می سرم دور بار سه رسید، می که من به

 باز را پنجره کمی. گفت می زخم چشم کردن خنثی از بعد و چرخاند می تند را ظرف جوری چه که کردم می نگاه بانو مهین های

 .شود کم غلظتش از بود شده درست اسپند از که مِهی تا کردم می

 ی لهجه یادِ بلندش؛ دارِ گل روسری و سفیدش و خاکستری نازکِ موهای آن با آورد می چشمانم جلوی را بانو مهین اسپند، بوی

 شد می که رضا امام شهادت. کرد می صف هم پشت برایم را آرزوها ترین رنگی و رفت می ام صدقه قربان که اش ترکی شیرین

 معج دیگ دور ها همسایه. گذاشت می حیاط وسط را حلیم دیگ بعد و کرد می تزیین سیاه های پارچه با را حیاط بود، حلیم نذرش

 تا یدچ می هم کنار ردیف را اش آبی های کاسه بعد. کنند نیت و بزنند هم را آش که برسد شان نوبت تا بودند منتظر و شدند می

 . خواند می قرآن و ماند می بیدار سحر تا شهادت های شب همیشه بانو مهین. بریزد داخلش را آشنایان و ها همسایه سهم

 ای گوشه  یک ام نشسته. کند می درد پاهایم. ام کرده گم را خودم زیارت اند آمده که آدم همه این میان است، شلوغ حسابی اینجا

 .کند می دود اسپند دارد که مردی با خورد می گره نگاهم. است دستم بغل نماز مُهر یک. قرمز فرش یک روی شلوغ، حیاط این از

 مثل درست غلیظ، مهِ یک مثل است، گرفته اسپند دودِ را اطرافم تمام. خودم نزدیک گذارم می را مُهر. ام شده خم هایم زانو روی

 در همیشه برای دارم دوست. ریزد می فرش روی هایم اشک. است آمده بانو مهین. مُهر روی گذارم می را سرم. بانو مهین حیاط

 همان با است، آمده گلدارش بلندِ روسری همان با. پاشیده را عطرش مِه طرف آن است، آمده بانو مهین. بمانم باقی سجده حالت

 .دارد حلیم آبی ی کاسه یک دستانش در و کند می دود برایش اسپند و کند می صدا را پسرش اش شیرین ی لهجه

 


