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  رحمان سوفی                                                                  ساکار
  

  

  » هللا اکبر« صدای بلند گفت مادر با 

پرت  ش راا  مقنعه نجااز ھما اتاق نشيمن برود،  خواست به .نی نماز می خوانديع فھميد ساکار 
   . دهسجاروی  افتاد  مقنعه » شدم  خفه ،اک«   گفت کرد، و

» ات دعوا داری  نعهھيچ، چرا با مق، خانم دکتر نماز نمی خوانی«  گفت .هتمام کرد را نماز مادر
  .» خوام توسری سرم کنمنميبرا اينکه «  گفت ساکار

و چين و چروک  پر  چھره  بهکنجکاو   ساکار با نگاه . ، لب و لوچه اش تو ھم رفتاخم کرد مادر 
ه آشپزخانه ب دلخور مادر .پنھان بود  خسته  ی در اين چھرهجرن  چه .مادرش نگريست  خسته
   » پز شد و مشغول پُخت .رفت

کمکت کنم ؟  نومامان ج«  و گفتمادرش   روی شانهگذاشت دست  .آشپزخانه رفت  به ساکار ھم
  »کمک کردن به من بھتره  از اگر نمازت را بخوانی،« گفت  مادر

ميگی  ، ھم قبول داره؟ اينو بابا   نه مگر ،خودش عبادته نماگر درسم را خوب بخوا« گفت ساکار  
  » از خودش بپرس  نه

  »  واندمسلمان بايد نماز بخ ،ای  مسلمان زاده تونيار،   بھانه«  مادر گفت 

اتاق نشست   اين را گفت و رفت گوشه» مامان عزيزم   با اجازه .حاL امتحان دارم «گفت  ساکار
. کوچکش حواسش را پرت می کرد اما بازيگوشی برادر. ی کتاب بودسرش تو. درس بخواند  که

  . برادر کوچولو دادش درآمد. گذاشتاش ر برادر کوچلو به س سرکتابش را بست و 

  » ! ؟ ولش کنکنیچرا اذيتش مي«  داد زد  خانه مادر از آشپز

  .وسيدشبو کشيد،  سر برادرش  زاش درآمد، دست بهساھم از سر  ساکار 

  يد در کتابخانهشا . برگردد دانشگاه  ذھنش رسيد که  به .ود در منزل درس بخواندشمی ن  که ددي 
  .بخواند بتواند در آرامش درس  شود کهجای پيدا 

 آب کاھگلیحياط روی سکوی  زن ھای ھمسايه جلوی درديد  .شد  وارد کوچه ،آمد در  از خانه 
بچه ھا شان  و دست شوھر می شکستند، از تخمه آفتابگردان. ندبود نشستهھم  پاشی شده، دور
ھا آدامس می جويدند  دختر ،يکی بافتنی می بافت، يکی قوLبدوزی می کرد. گQيه می کردند

 کول ھم و سر ازھای خود با شيطنت  ھاکوچکتر .خاک وُخل توپ بازی می کردن پسرھا توی
   .می پريدندباL و پائين 

بلند با صدای  ، هزوق زدو  ،خواستراز جا بشتاب  با ،ا ديدر تا ساکار  زن کوچه ، تنھا پيروخات
چشم به راھت بودم، بيا اين را برام بخون، نامه  ،عزيزکم ،خدا را ُشکر، خانم دکتر آمدی« گفت 
  ».ندنيا، نميدانم چی چی ج ن سراوفرستادنش  ه،، مادرش بميرمهپسر

طوری ُکردی به  خواند ومی  .تنشسزمين روی و ، گرفتاز دست لرزان خاتو  نامه راساکار 
ای خدای « و با خود نجوا می کرد گوش می داد خاتو . بفھمد خاتوکه  اش می کرد خQصه
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دن انخو نامه »م بش نميدن ی ھ ه، مرخصهراش خيلی دور رم،بمي ارش باش،نگاد ترگ خودبز
  »کی جوابش را می نويسی؟ « پرسيد و  آھی از ته دل کشيد، خاتو. شد تمام  که

  »وقت که بخواھی ھر« ت فگلبخند بر لب، بسيار مھربان  ساکار

  » بنويس ھمين حاL، عزيزمی، بيا، « ت فخاتوگ

گل و کوچکش حياط   در گوشه خاتو .وارد حياط شدندھم با  .را بشکند دلش نيامد دل خاتوساکار 
ار به ُمرادت بيا عزيزکم خوش بوه، اميدو «ت فگ چيد و  ريحانهچند شاخه . بود  سبزی کاشته

  »برسی 

 روی نمدی که بر. ھم رقتند تو با. درآغوشش گرفتخاتو  ،کرد بو ،گرفت ريحانه را ساکار
  .حصيری پھن شده بود نشستندروی 

  » چه بنويسم بگو خوب، « پرسيد  خاتو از آورد و دفترش را درساکار 

» برات فرستاده برگردی، پول ھم  ، چشم به راته که زودهبنويس مادرت خوب« گفت  خاتو
   »؟ پاکت داری«  سر پرسيد آخر ويسد،می گفت بن نخاتوچه می کوشيد آنساکار 

که يک سجاده رويش کشيده بود، يک صندوقچه جا بر خواست و از يک  گفت، ازيا هللا  خاتو
  »  هتوی اين« آورد و گفت  دفتر

کال ندارد خودم پاکت دارم، اش« گفت . ورق زد، ولی Lی دفتر پاکت پيدا نه کردساکار دفتر را 
   »برات پُست می کنم، نگران نه باش 

 از خودم درست کردم« گفت . ندشددندان ھای خراب اش نمايان  د،خندي. شربت آلبالو آورد خاتو
  »  بود، اين درخت را خدا بيامرز پدرم کاشته هھمين درخت آلبالو که تو حياط

. بروداست که برخ»  خوشمزه ست دستت درد نکند« گفت  ليوان شربت را برداشت وساکار 
  .کرد قه شربد گوياندعاي را بوسيد وساکار ، ھم بلند شد خاتو

نوشته  .می کرد  نگاهدر مغازه ھا  کنجکاو به تابلوھای سر. بود  فشرده  سينه  کتابش را بهساکار 
لھُره آوری می سرعت د ھای که با رفت و آمد آدم .خواندمی را  ھا روی پنجره بوتيک ھای

عجله   اين ھمهبا  چرا اين مردم«  انديشيد با خود می .آمدند و می گذشتند شگفت زده اش می کرد
با  فرز و چاLک بود، ولی آھسته و. کفش نرم و راحت به پا می کرد ».می آيند و می گذرند

 .می کاويدجزئيات را  سبز و مھربانش ھمه جا را می ديد و ھایچشم. داشت اطمنان گام برمی
يشانی گرفت و دست چپش را روی پ. نظرش آمد  زيبا بهباLی ُگنبد مسجد ، کبوترچند  پرواز
کنار خيابان  برگ درختھای شاخ و باد مQيمی می وزيد و. را به خاطر بسپارد وازرپ  کهکوشيد 

ب جوی آو  ،به جدول خيابان. کردند روی شاخه ھا چند گنجشک جيک جيک می. می ُجنباندرا 
. اختدانميوه گنديده نگاه  که پر بود از قاشق و چنگال، بشقاب، ليوان پQستيکی، پاکت سيگار و

 ازيکی . می کردندوب ارجرا جارو به دست عرق ريزان پياده رو  چند ُرفتگر چکمه به پا و
بينی قلمی اش ساکار  .جمع شده را برداشت و ريخت توی يک فرغونُرفتگرھا با چنگ ُزباله 

سياھی به خود پيچيده  چادر  کهچند قدم جلوتر زنی را ديد . گرفت ا دستمال سفيد پارچه ایرا ب
گذاشته بود  لباس پيچانده بود و بچه ای را درو . تنھا يک چشمش ديده می شد  طوری که. بود

خانم،  « ز می کردبه سوی رھگذران دست درا .دستمالی پھن کرده بود بچه جلوی .روی زمين
ساکار با موبايل از اين  » نکمک کنی، يا امام زمان خودت کمک ک ،ت يتيم نشه ی بچهآقا، اLھ
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 .آھی کشيد! مياندشيد، تا کیخود با . انداختبه زن نگاھی ميلی  با بیمنظره عکس برداشت و 
   .نبيند اين گديان را  گاه ھيچآرزو می کرد که 

 ازکسی را  ،ور و بر خود را پائيدد. ايستادرو  درخت پياده رزي ،دانشکده که رسيدنزديک 
تيره  اشچھره . کرد به سررا از سر بر داشت، مقنعه ای سياه روسری آبی اش  .نديدنزديک 
  .و به راه خود ادامه داد. گشت

 . شدندگمان درھم بد کشيدند، نگاھايی حراستی ھا بو می. بود  نگھبان ھا يک چشمشان دو تا شده
دل   ته زاساکار   .رفت و آمد را کنترول می کرد .بود  ودی استادهيکی از نگاھبان ھا وسط در ور

زنجير   حلقهچپ  نگاھبان دست. دباز ھم گيربدھ  صورت نشسته ، پشمی  کهنکند، آن مرد. لرزيد
يک ماشين . اسفالت نشست  زنجير به  کمی خم شد تا ھمه. آورد در  مانع ماشين رو را از گيره

نگھبان دست بر » اجرت با امام زمان، برادر « با صدای بلند گفت   راننده. بار خارج شد وانت
استفاده کرد، وارد محوطه دانشکده  ساکار از اين فرصت .سينه گذارد و بروی چشم چپ کشيد

 .و بوسی کردندھم ر با. يکی از ھمکQسی ھايش گام تندتر کرد و شانه به شانه اش شد. شد
  »  دا سراغت را می گيرنبچه ھ ،دختر تو یاکجا«  دوستش گفت

  »  حجم درسم زياد است، نمی رسم امتحان ھا نزديک است،« ساکار گفت 

  . . . چه ھای اتحاديه به تو نياز دارندب ،خوب شد که ديدمت« رفيقش گفت 

ببينم،  ا وايسيدآھای خاھر« زن گفت . زن سياه پوش و يک مرد ريشو جلوشان سبز شدند يک
  » ارم د ونکارت

بفرمای با ما « رد ريشو باخشم به دخترھا نگريست و گفت م .ايستادند رفيقش متحير ساکار و
  » بيای 

پوش با   زن سياه. افتادند  راه  بدل به نا ای نداشتند،  رهاھم نگا کردند، چ دختر ھا ھاج واج، به
. ردنددست از چھار طرف دوراشان ک  باتم بهچند نفر نقابدار . بود  خير شدهدخترھا   غذب به

 . . .زور سوار ماشين شان کردند و   را بستند و به چشم ھايشانبند زدند، و دست

 

  

 


