ﻏﻮک
ژاﻟﻪ ﻣﺘﻴﻦ
ﺣﮑﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪ در روزﮔﺎران ﭘﻴﺸﻴﻦ ،در ﺑﺮهﻮﺗﯽ دور ،ﮐﻨﺎر ﺁﺑﮕﻴﺮی ﺧﺮد ،ﻗﺮﻳﻪ ﻳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻨﺰل داﺷﺖ .ﭘﻴﺮ زﻧﯽ
ﻓﻘﻴﺮ در ﺳﺮاﻳﯽ در ﺁن ،ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻮاﻧﺶ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺑﻮد .ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺣﺘﻔﺎظ و ﺻﻴﺎﻧﺖ ﻣﺎدر ،ﺗﻤﺎم روز ﺑﻪ ﮐﺎر
زراﻋﺖ اﺷﺘﻐﺎل هﻤﯽ داﺷﺖ ،و ﮔﻨﺪم ﺑﮑﺎﺷﺖ ،و ﻻﺟﺮم ﻣﺎدر در اﻧﺰوای ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺖ .روزﮔﺎری ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﺮﺁﻣﺪ .ﻣﺎدر
رﻧﺠﻮر ﮔﻔﺖ" :ای ﻓﺮزﻧﺪ! زوﺟﺘﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ هﻢ ﺗﺮا ﺑﺸﺎﻳﺪ ،و هﻢ زﻧﮕﺎر ﻋﺰﻟﺖ از ﻣﻦ ﺑﺴﺎﻳﺪ" .ﻓﺮزﻧﺪ ﻃﺎﻋﺖ ﻣﺎدر ﮐﺮدی و
ﺑﻪ وﺻﻠﺖ ،ﻋﺮوس ﺁوردی ﺧﻮب روی .ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ روی ،ﻣﺮهﻢ دل هﺎی ﺧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﻠﻴﺪ درهﺎی ﺑﺴﺘﻪ.
ﺑﺎری...
روزﮔﺎری
ﻧﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺳﺮ ﺷﺪ
و ﻣﻬﺮ ﻋﺮوس
ﺑﺮ ﻣﺎدر ﭘﻴﺮ
در.

دﮔﺮ ﮔﺸﺖ ﺣﺎﻻت و اﻗﻮال او

ﭼﻮ ﺑﮕﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪی ز اﺣﻮال او

روزی ﻣﺎدر رﻧﺠﻮر در ﺁﺳﺘﺎن اﺣﺘﻀﺎر ﺑﻪ ﺗﻀﺮع از ﻋﺮوس ﺣﺎﺟﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ" :رو ،ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻃﻴﺎر ﮐﻦ و ﺁﺑﺶ ﮔﻴﺮ
و در ﺣﻠﻖ ﻣﻦ رﻳﺰ ﮐﻪ اﻳﻦ ،ﻣﺮا ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎز ﺁرد ،و ﺗﺮا ﻇﻼﻣﺖ ﺑﺰداﻳﺪ" .ﻋﺮوس ﮐﻪ از ﺗﻴﻤﺎر ﺑﻴﻤﺎر ﺁزردﻩ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺁﺑﮕﻴﺮ
اﻧﺪر ﺁﻣﺪ و ﻏﻮﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮑﺸﺖ ،و ﮔﻮﺷﺖ اش ﺑﭙﺨﺖ و ﺁﺑﺶ ﺑﮕﺮﻓﺖ ،و در ﺣﻠﻖ ﻣﺎدر ﺑﺮﻳﺨﺖ.
دو روزی ﭘﺲ
ﻣﺎدر ﺑﻤﺮد
و ﮐﺲ را
ﺑﻪ ﻋﺮوس
ﻇﻦ ﺑﺪ
ﺑﻨﺒﺮد.
روزﮔﺎران ﮔﺬﺷﺖ .ﻋﺮوس ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺰاد و ﺷﻮی از ﮐﻒ ﺑﺪاد.

زن از ﻓﺮط اﻧﺪوﻩ ﻓﺮﺗﻮت ﺷﺪ

ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺁن ﻣﺎت و ﻣﺒﻬﻮت ﺷﺪ

ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻮان ﺑﻪ ﭘﺎس ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎدر ،و اﺟﺮت ﺁﺧﺮ ،از ﺑﺎم ﺗﺎ ﺷﺎم ﺑﻪ زراﻋﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﻧﺎﻧﯽ ﻓﺮاهﻢ ﺁرد ،و روزﮔﺎر
ﻣﺎدر رﻧﺠﻮر از ﭘﯽ ﮔﺬارد .روزی ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
"داﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هﺮ ﻣﺮدی
ﻣﺰاوﺟﺖ ﮐﺮدی
و ﮐﺎر ﺗﻨﺎﺳﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻞ او ﺗﻤﺎم ﮔﺮدی؟"
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻘﺼﻮد را ﭘﯽ ﺑﺮد ،و دل ﺑﻪ اﻣﺮ وی ﺳﭙﺮد .هﻤﺴﺮی ﮔﺰﻳﺪ .هﻤﺴﺮی ﻣﻴﻨﻮ ﺻﻮرت و ﻧﻴﮑﻮ ﺳﻴﺮت.
ﺑﺎری ﮔﺬﺷﺖ .و اﻳﺎم ﻓﺘﺮت ﻣﺎدر ﮔﺸﺖ .او را ﺑﻴﻤﺎری ﻻﻋﻼﺟﯽ هﻤﯽ اﻓﺘﺎد .ﻋﺮوس را ﮔﻔﺖ" :ﻓﺮزﻧﺪم! رو ،ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻃﻴﺎر
ﮐﻦ و ﺁﺑﺶ ﮔﻴﺮ و در ﺣﻠﻖ ﻣﻦ رﻳﺰ" ﻋﺮوس ﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ ﮐﺮد .و ﻣﺮﻏﯽ ﺑﮑﺸﺖ و ﮔﻮﺷﺖ اش ﺑﺮای ﭘﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺒﺦ ﺑﺮد.
ﮔﻮﺷﺖ در ﺣﺎل ﺟﺎن ﻳﺎﻓﺖ و ﻏﻮﮐﯽ ﺷﺪ ،و ﺑﺮ او ﻧﻈﺎرﻩ هﻤﯽ ﮐﺮد .ﻋﺮوس را وﺣﺸﺖ در ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻏﻮک ﺑﺮ زﻣﻴﻦ
اﻧﺪاﺧﺖ .و ﺑﺮﻓﺖ و ﻣﺮﻏﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﮑﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﭘﺨﺘﻪ ،ﺁﺑﺶ ﮔﻴﺮد و در ﺣﻠﻖ ﻣﺎدر رﻳﺰد .ﮔﻮﺷﺖ دﮔﺮ ﺑﺎر ﻏﻮک ﺷﺪ.
وﺣﺸﺖ زدﻩ ﺑﻴﻨﺪاﺧﺖ و ﺑﺎز ﻣﮑﺮر ﮐﺮد .ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺪﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﮕﺬﺷﺖ .ﻣﺎدر از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻨﺎﻟﻴﺪ و ﻋﺮوس را درﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ .ﻋﺮوس ﺑﻴﺎﻣﺪ و ﻗﺼﻪ ﺑﮕﻔﺖ .ﻣﺎدر را ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎﻩ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺑﺮ ﻋﻨﻔﻮان ﺷﺒﺎب اوﻓﺘﺎد ،و ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﺁن
درﻳﺎﻓﺖ .و ﻋﺮوس را ﮔﻔﺖ:
"هﻢ از ﺁن ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮا ﺁر
ﮐﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﻧﺎﮐﺎر
هﻤﻴﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﻓﺘﺎدﻩ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﮐﺲ را ﻏﻮک ﺑﺪادم ﺧﻮرد
هﻢ اﻣﺮوز
ﻻﻣﺤﺎﻟﻪ هﻤﺎن ﻏﻮک ﺑﺎﻳﺪم ﺧﻮرد"

ﺁﻧﮑﻮ ﮐﻪ ﺑﺒﻨﺪد رﻩ ﮐﺲ را ﺑﻪ ﮐﻠﻮﺧﯽ

ﺑﻨﺪﻧﺪ رهﺶ را دﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﻮﺧﺎن

دوم ﻓﻮرﻳﻪ ٢٠٠۶

