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 پیر بلند زیارت
 (کوتاهداستان )

 

 .را ، نفس زنان باال میرفت حدود یكصد پله زینه ،زیارت پیر بلند قدم هاى لرزان و دل ناالن از زینه هاى ماه جان با
 .بتواند به اتكا آن زینه ها را َطى كند دست راستش بر عصا چوب فشار مي آورد تا با

، را آرام آرام به كمك  آراكوچه ها و پس كوچه هاى شهر.  جان خاموشانه و بى صدا از خانه بدر شد صبحدم ماه
 .و پرتو افشانى میكرد زده نور خورشید از عقب كوهها سر .عصا چوب پیمود
حلوا با نان هاى پركى  بود كه اگر خداوند مرادش را بدهد یك دیگ در دل نذر كرده . و تفكر بود او غرق دراندوه

هر عابرى  . میگفت با گوشه اى چادرش سترد و زیر لب چیز هاى شك هایش راا . خیرات میكند به زیارت مى برد و
 .اما مایوس میشد ایستاد و گوش میداد تا اگر چیزى بشنود ، یگان ادم كنجكاو مى . میشد متوجه اش
 .امه دادخویش اد رسید ، لحظه اى دم گرفت و دوباره به راه قدم ها آهسته به پارك مقابل سینما بهارستان ماه جان با

 .باره براه خود ادامه داد نفس تازه كرد و دو . گرفت نادریه نا رسیده باز چند لحظه نشست و دم به لیسه
خانه هاى زیبا كه همه در دو  از دیدن . هندو ها گذشت باغ باال روان بود ، از مقابل كوچه درمسال آرام در سرك

اى خوشبختى ،  :لب گفت زیر .حزین سرش را تكان داد لبخندنقشه اعمار و مرمر كارى شده بود ، با  منزل به یك
 . ... یا ؟ !این قصر ها پیدا میشوى ایا در .ترا گم كرده اند مردم

 در زیر سایه درخت نشست و از تماشاى تصاویر لحظاتى . آریوب پایان شد بسوى سینما . دهن نل گذشت از ایستگاه
برخاست و بطرف گردنه  بار الحول وهلل گفت و به كمك عصا یش از جا دختر و پسر هاى فلم در مقابل سینما، چند

 .پیر بلند روان شد باغ باال بسوى زیارت
منظم با كودكان خویش با  چهارشنبه بود زنان و دختران با سر و وضع روز .از پله ها باال میرفت نفس نفس زده

 . ها باال میرفتند بزرگ بدست با شور و شعف زایدالوصف از زینه ى خورد وابقچه ه
 . باالمیرفت با دل ریش و پر غصه لنگ لنگان غم غم كرده اما ماه جان
ها میتابید ،گرچه آفتاب بهارى چندان  نور افتاب از باال . افتاد دقیقه نفس تازه میكرد و دو باره براه مى بعد از چند

چپش را باالى ابرو هایش سایه  دست . یكردچشمانش را اذیت م ،بود ، مگر از اثر ضعیفى و كبر سنكننده ن اذیت
 .تا بیشتر چشمانش از نور آفتاب خسته نشود بان ساخت ،

 : لب گفت از چند پله زینه باال نرفته بود ، در زیر ماه جان هنوز
 . كرده خدایا همه چیزتغییر

لب مراد كرده بود و خداوند ، طكه بیست و پنچ سال قبل با مادرش آمده بود بیادش آمد . در جستجو بود در افكارش
 .داده بود مراد اش را

زار بود و زنان هر چهار شنبه از  همه خاك. كانكریتي نبود ن روز ها زیارت چون حاال زیبا وآكه در  بیادش آمد
 شد ، خاك ده نامش چقه ساخته ( نتر كانتیننتال ا )هوتل انتو كنتو نننننتال وقتي .به این جا مى آمدند صبح تا عصر

 . كردند جور (سمنتى) سمتى این جا را هم كوه میگم سخت است مه هوتل سر
و اطفال دور  اناز زن جمعیتى . به زیارت پیر بلند رسید بار دم گرفتن و زیر لب دعا خواندن باالخره بعد از دهها

 .آرام حرف میزدند میخوردند و تعدادى هم بدور هم نشسته آرام هم نشسته چاى و حلوا
هاى زرى بر توغ ها زیارت  تكه ،خودش بسوى مرقد رفت ، در گوشه اى گذاشت وهایش را از پا كشید ماه جان بوت

 .اى داشت جالیش خیره كننده
 .گریست زد و به قوت تمام آنرا شور داد و زار زار بغل تكیه داد ، با هر دو دست بر توغ ها چنگ عصایش را زیر

جان خم  ماه. چند چرخ در مقابل پایش افتاد ی بعد ازئگوشش رسید و انگشتر طالنگس بشر در همین لحظه صدای
 . خوشحال شد شد از دیدن انگشتر خشویش بی اندازه
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متعجب  مصروف بود ،از تكان ها و ترق ترق توغ بیرق مجاور زیارت كه در گوشه اى به دم و دعا در همین لحظه
خدا ، مسلمانی است  اوه همشیره به لحاظ :صدا زد پرخاشگرانه.دوید ماه جان شده به پا خاست و به عصبانیت بسوى

با خوشحالى صدا زد؛  ماه جان بدون توجه به مجاور .را از بیخ میكني ، داخل گناه میشوى یا نه ؟ حاال توغ و بیرق
 . مراد مرا داد ید كه خدائاى مردم بیا
 . تا دور دست ها میرسیدوسر و صدا  هلهله .دختران بسویش هجوم بردند همه زنان و
 داد ؟ چطور خداوند مرادت را . كو قصه ! میزد ؛ هللا خواهرك هرکدام صدا

 : گفت ذوق میزد با تك صرفه اى گلو صاف كرد و چنین چهره بشاش و شاد در حالیكه دلش از خوشى ماه جان با
 .نداشتم گفته ببوى خدا بیامرزم ، مه از اول طالع به . ده گور طالعم ! خواهركها

بِعد از یكي دو سال كاسه را به كوزه  هركدام . ایورم عروس شدند و آمدند بعد از من پنج زن . بودم عروس كالن
 .خوشحال زندگى كردند و خود را جدا ساخته با اوالد هاى خود خوش زدند

 . میكنمخوار كردم، تا الحال خدمت شانرا  عزتى و قدر دان بودم و خود را براى خسران اما من كه
عزت  . دیگه طرف ماه جان دختر سیال است عزتي و قدر دان است تمام عروس هایم یك طرف : خشویم میگفت

 . ام است ، من همراهى ماه جان میباشم مرده و زنده
 برابر برادرانم دوست هایم را برابر خواهر هایم و ایور هایم را ننو . خشویم را كم از بوبویم ندانستم من هم به خدا

 . بدهم شما را چه درد ! خواهرك ها هللا.داشتم
 خشویم را شستم و در تخت بام كه هوا گرم و یك روز سر و جان . میرفت هوا كم كم سرد شده .بود فصل خزان

 .و خوب شانه زدم و چوتى كردم مالئم بود ، مو هایش را روغن زرد چرب كردم
را از انگشتش كشیدم ، در  در هنگام حمام دادنش انگشترش . در ین حافظه شود ، حرف اصلى یادم رفت خاك ! وي

 .كرتى سبیل شده كه ده جانم است گذاشتم جیب بغلى همین
زن باید یك  را بیار كه در كلكم باشه میگن دست و گوش بعد خشویم صدا ِزد او دختر همو انگشترم یكى دو روز

 .زیور داشته باشه
كه  از همان روز به بعد هر مهمان . هایش را پالیدم ولى انگشتر پیدا نشد بتمام جی . بند آویزان بود كرتي در كوت

 .جان انگشترم را گم كرد مد ، خشویم قصه كرد كه ماهآبه خانه ما 
 .از این بد نامى نجات بده مرا ! خدا زار زار گریستم كه خدایا به در بار . خواب نداشتم شب ها تا صبح

 .آشپزى بودم من در روى حویلى مصروف . ل شان خانه ما بودندننو هایم همراه اطفا دیشب تمام
 .همو انگشترم را قروت وارى خورد اى زن : دختر هایش میگفت زینه باال میشدم ، در تخت بام خشویم به وقتیكه از

و  شدم و در پیش دیگدان تا توان داشتم گریستم پس پائین . را لرزه گرفت از شنیدن این حرف سراپایم ! ك هاخواهر
 .به طالع خود لعنت گفتم

 روز داشتم و نه شب، در بهار و زمستان در نه . پاى شان خاك و دود كردم جوانى ام را در . رقم طالع خاك ده اى
 آمدند ، هفتهكدام شان با خیل و ختك خود مى  هر.تا خفتن مصروف خسران دارى بودم از مال اذان .یك دوش بودم

 . میرفت دیگیش مي آمد یكیش . ها در خانه ما میبودند
 . نكشیدم ، آخرش هم این بد نامى نصیب ام شد آه از جگر

همینكه بیدار  . خواب دیدم كه در زیارت پیر بلند هستم نخوابیدم ، در دم صبح چشمم پیش آمد ، در دیشب تا صبح
 چون . هاى زیارت را شور دادم توغ . را به اینجا رساندم با پاى لنگ خود برآمدم و از شهر آرا پیاده شدم ، از خانه

بود كه شرنگس كرد و انگشتر پیش پایم  همو. دو دسته توغ ها را شوراندم ه بود به خود نفهمیدم ،غم بر من غلبه كرد
 .افتاد

  . م تبركى بتىى براى ما هیك چیز سر و صداى بلند مبارك مبارك گفتند و میگفتند همه زنها با
 شما خاموش باشید من براى همه : ماه جان با صداى رسا گفت . دست انداخت كه چیز هاى از او بگیرند هركدام

چادر  و . و چادرى خود را بر سر كرد بود كه چادر گاج ابریشمى خود را از سر كشید همان . شما یك تحفه میدهم
بزرگتر از همه هستى ، همین  خودت !ر بود داد و گفت خواهرجمع منتظ را بدست یك خانم مسن و نورانى كه در

 .خودش از جمع برامد و رفت و .و تكه كرده به همه بتى چادر را پارچه
 .كرده بود ، به سرعت بسوى خانه روان شد لب خندان و دل شاد كه درد پا را هم فراموش این بار با

فكر بودم كه انگشتر در خانه  روز ها در این . شنیده بودم پا یازده ساله بودم ،قصه ماه جان را سر تا من كه دختر
كدام سوراخ داخل استر كرتى رفته  سالها دانستم كه انگشتر از جیب بغل از ؟ بعد از! زیارت پیدا شد مفقود شد و در

ان داده بود را تك فراوان بیخود شده بود و به شدت توغ بیرق تكان هاى آنروز ماه جان كه از غم و غّصه و در اثر
 .بیرون شد و در پیش پایش افتاد ستر كرتىاز كدام سوراخ ا

 
 پایان
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