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 2112-11-11        صالحه وهاب واصل

 
 گی  یک روز صغرا قصۀ حقیقیزند

 بخش دوم
 
آرام میدوید و رنگ گلگون دامنه ها از پس کوه های سر به فلک کشیده نمایان  ، دردامنه های آسمان نور شفق آرام 

میشد. اواخرعقرب و شروع قوس است، سردی خشک هوا دست و پارا میسوزاند. صغرا دست علی را گرفته به 
رتی ق شده ک  متوجه شد که علی پسرش فقط یک پیرهن و تنبان نازک به تن دارد ، به عجله دو باره داخل اتا ،دهلیزآمد

و  گرفته به جان علی کرد علی را که هر شب  میکشید و به سر تاق خانه میماند که دم سردی هوا را بگیرد، 
بست . اعصاب علی خراب بود زیرا او هر روز باید از خوابش میگذشت و این عمل یکنواخت را  زنجیرکرتی را

ل احساس میکرد و مجبورا آنرا ئوخواهی نخواهی خودش را مس ،انجام میداد. اما چون بعد از مادر، بزرگ خانه بود
ویخته ر گردنش آبید کوچه را که با یک ریشمۀ دراز قبول میکرد.  صغرا با علی تا دم دروازۀ کوچه رفتند. صغرا کل

 فگردنش کشید و قفل دروازه را به بسیار آهستگی باز کرد که ازیک طرف کسی به عذاب نشود و از طر دور بود از
 دیگر اینکه نشود کسی بداند که صغرا در خانه نیست ونشود کسی داخل خانه اش آمده به اطفالش ضرری برساند. 

 -زود پس برو که خنک نخوری  - از کرد، در حالیکه به علی میگفت: کوچه ره بچیم خوب قایم کودروازه را ب
در حالیکه ریشمۀ کلید را به گردن علی آویزان   - هکه خنک راس ده خانه میر -مادر  دالیزام بسته کنی قند   دروازه  

رون ته، گفته صغرا از خانه بیو گف "کل گپایمه فامیدی؟؟؟ -خووو بچیم " میکرد با لحن تأکید آمیز و آمرانه میگفت 
وازه رهدایت داد که  دبه علی باز هم . علی با تکان دادن سرش به مادر میفهماند که گفته هایش را فهمیده.  صغرا؛ شد

علی این کار را بکند . وقتی مطمئن شد  تا ند لحظه در عقب دروازه منتظر ماندقفل کند. خودش برای چ و را بسته
کش کو که قلف شده یا  هبچیم خوب دروازه ر": ز پشت دروازه  کمی بلند ترصدا زد، اهکه علی دروازه را قفل کرد

 خانه رفت . طرف دویده دو باره به  ، رد و دویدهنی ؟ و علی هم طبق وظیفۀ هر روزه اش این کار را ک
ور پرتاب کرد، یک لنگ بوت بوت های َپت شده را که به پای داشت در حال َدویدن و به بسیارعجله از پای خود به د  

به دهلیز افتاد و لنگ دیگربا او به داخل اتاق رفت. علی اصأل متوجه نشد و با عجله خودش را در زیر لحافش سر تا 
                                                                                                                                                               دم پنهان کرد که گرم شود.          ق

( را خواند و به لب دعای )آیت الکرسیسته زیر صغرا بعد از کنترول دروازه چشمانش را به طرف باال برده آه
تو پیدایشان کدی خدایا مال توستن "اره رو به آسمان کرده گفت: اطراف دروازۀ خانه اش چ ف کرد و با تضرع دوب

بالی زمین و آسمان نگایشان  تو مالک هردو جهان هستی، مه اوالدایمه به تو سپردیم ، الهی از ،تو نگایشان کنی
   "کنی.

   صغرا در حالیکه هر لحظه از خانه فاصله میگرفت بعد از هر چند قدم یک بار پشت سرش را میدید  و به دروازۀ  
شهرت داشت،  به صفت نان پز « ارراهیهسر چ وایینان »غرا در نان وایی  که به نام خانۀ شان نگاه میکرد. ص

ز ا نانوایی را نداشت و هر رودام وسیلۀ انتقال از خانه تنبود، فقط یک کیلومتر بود اما چون ک کار میکرد. چندان دور
ا به وقت  ت کند تنیم ساعت ضرورت داشت که وقت ترپیاده حرککمتر از تقریبا  .فاصله را باید پیاده طی میکرد  این

 کارش آغاز کند.   معین بتواند به
اهی( رسید. بسیار سردش شده بود. درحالیکه دروازۀ بیرون رارهچ زکمتراز نیم ساعت به نانوایی )سر  صغرا بعد ا

نان وایی را که رسول قبال باز کرده بود،  باز میکرد با دستش که در زیر چادر نمازش پنهان بود بلند کرد و با گوشۀ 
تا چادر نمازش اشک های که از سردی هوا در راه از چشمانش میامد، خشک کرده چادر را روی بینی اش هم کشید 

 نمی که خودش از سردی هوا در بینی احساس میکرد پاک کند. 
باز کرد و پیرهن کمرچین  آرد تحویل خانۀ نانوایی گذاشته صغرا خریطۀ را که از خانه باخود آورده بود روی جوال

 ی کتاندسری و یک تنبان فوالی با یک آستینچه و دو دانه دستمال رو ،ت و بسته داشتبادمچه گل را که خوب یخن  پ  
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گذاشت و بعد با حالت  ،را بیرون کرد، همه راکشیده باالی یک جوال دیگری که در کنار جوال آرد اولی قرار داشت
 ! رسول بیادر، رسول ؟ رسولو چشمان تیز این طرف و آنطرف نانوایی را نگاه کرده صدازد:  انهکنجکاو

ته کوخوار جان  -ستم ا خوارک مه ده بیرون -رسول جواب داد: هه  برو بیغم باش مه میرم یک چایبر  - بیغم کار 
متر دورتر از نا نوایی زندگی  01و نگهبان نانوایی بود و ل ئو.)رسول مسازی زیر چته  - چای میارم از دکان بابه
دختر ، مرد میانه سال بود، قد کوتاه داشت و اندام نسبتا پر، همیشه یک  0اوالد سه بچه و  8میکرد، دو زن داشت و 

ریش منده کگ داشت، واسکت خاکی چهار جیبه اش را هیچگاهی فراموش نمی کرد و همیشه با هر پیرهن و تنبان 
 بتن میکرد و کاله کرشنیلی اش مشخصۀ او شده بود. هم که میپوشید آنرا 

رسول هر صبح پیش ازینکه صغرا به نان وایی بیاید، می آمد و نانوایی را باز میکرد و تمام مواد مورد ضرورت 
 تکه یی و یک صغرا را مثل: چوب برای گرم کردن تنور، گوگرد، کاسه آب ، سیخ های نان کنی، دو دانه نان کنک 

آماده میساخت و بعد میرفت به دکان بابه در زیر چته   را کاسه هم آرد خشک برای هموار ساختن زواله های خمیر
 به کار کنند( . آخر کوچه و یک چاینک چای خریده می آورد تا با صغرا چای صبح را نوش جان نموده، آغاز 

اس ا پوشید و لبش رفورا لباس های خانه پوشی اش را کشیده لباس های کار ،قتی صغرا مطمئن شد که رسول رفتهو
های خانه را با چادر نمازش چهار قات کرده در داخل خریطه گذاشت و آنرا روی میخ بزرگی که  در روی دیوار 

 کشیده در یککوبیده شده بود آویزان کرد. صغرا بعداز پوشیدن لباس های کارش، موزه های رابری اش  را هم از پا 
ی نانوایی به صفۀ نان پز گوشه یی گذاشت و دو دستمال رو سری را که با خود داشت به دست گرفته از تحویل خانه

نشست درست میکرد به داخل تنور و  در حالیکه دوشکچۀ زیر پایش را که هنگام نان پزی روی آن می .باال شد
چیز های مورد ضرورت را آماده ساخته است. بعد روی اطرافش نگاه کرد تا مطمئن شود که رسول چوب و همه 

دوشکچه نشست و با هر دو دست تمام موهایش را باهم جمع کرد و هر دو چوتی های مویش را اول در پشت سر 
از پائین به باال آورد در قسمت نزلۀ سر باز یک گره محکم زد  و نوک های مویش  یک گره زد و بعد چوتی ها را

بعد با دستمال روسری اول  .های گره خورده تاب داده پنهان کرد تا سبب باز شدن گره  مو نشودرا در زیر چوتی 
سرش را قسمی بسته کرد که ابروان و پیشانی اش هم به طور کامل زیر آن روسری پنهان شده بودند. این دستمال 

تربود ، قسمی روی سرش  روسری را خوب محکم بست و گره زد بعد دستمال دوم را که بزرکتر و کمی هم دبل
 پیچاند که گوش ها و گردنش را هم از شعله های آتش حفظ کند.  

و  "، ساتم یادم رفت که بکشمشوه مه اووف خاک ده سر  " :ند دستش دید و با خود آهسته گفتصغرا به طرف ساعت ب
ریطه خ در داخلکه ساعت را  ل خانه نانوایی رفتساعت بند دستی اش را از بند دستش بیرون کرده  دوباره به تحوی

ه است؟ با مکس کوتاهی که ب بجه چند ت به آن نگاه کرد تا ببیند کهبگذارد. زمانی که ساعت را داخل خریطه میگذاش
طرف ساعت بند دستی میدید سرش را جنباند و در حالیکه ساعت را در الی پیرهنش در داخل خریطه میگذاشت با 

ر آهسته صحبت میکرد د و همزمان با اینکه به زیر لب با خود« ل و پنج دقیقه میشهانشاهلل در چه»خود آهسته گفت: 
خدا زده ، یک دفه که ده قصه  تنبل   رسول چی شد ؟ چقه دیر کد؟ مردکه   يفکارش به این سوال مصروف بود که: )اا

فه آمد ر  بند ماند ، همونجه ش   و گوگرد را گرفته آتش را  در ش میشه.(  با همین سوال در ذهنش دو باره به باالی ص 
لَوش های کهنه و فرسودۀ داخل تنور که رسول همه چوب ها را مثل هر روز آماده کرده بود روشن ساخت و خودش کَ 

فه گذاشته شده بود  لَوش دومی نیمه شکسته بودسرخ داشت و دکمۀ کَ  که یکی آن به رویش یک دکمۀ و در کنار ص 
بسیار بزرگ خمیر  یعنی )خمیر دان( که هر شب توسط رسول، خمیر  «ارۀتغ»ظرف یا و رفت به طرف  پوشید

 ،بدون خمیر مایه در آن  درست مخلوط و جا بجا میشد و تمام شب میگذاشتند که به اصطالح عام  الی صبح روز بعد
 پایان قسمت دوم                           .  به قیام بیایدیا برسد 

 
 

 ادامه دارد.......
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