تابستان زنجبیلی
٘طش اص  :پاتشٛ٘ٚس
٘ٛیسٙذ : ٜغضإِٞ ٝت خا٘ی
ٚتسایت :
فصُ اَٚ

بخش اول  :خواسته فرد
تاد پشدٞ ٜای تختص سا ٔی سلصا٘ذ  ٚپٙد ٝتٞٛٔ ٝایص ٔی وطیذ .اتاق ٘یٕ ٝتاسیه ٌ ٚشْ تٛد ٛٞ ٚا تٛی
دٚد ٔی داد .چٙذ دلیم ٝای اص تیذاس ضذٖ ٞشی ٔی ٌزضت  ،رٙٞص خست ٝتش اص ایٗ تٛد وٛٔ ٝلؼیتص سا
تطخیص دٞذ .أا یه چیض سا خٛب ٔی دا٘ستٛٙٞ...ص ص٘ذ ٜاست ...صیش پتٛی پطٕی اش ٔچاِ ٝضذ ٜتٛد
 ٚتا چطٕاٖ ٘یٕ ٝتاص ٔٞٛای سشخ س ٖٚسا تٕاضا ٔی وشد و ٝدس فاصّ ٝی وٕی سٚی تختص خٛاتیذ ٜتٛد .اص
تٕاضای دٚستص ِزت ٔی تشد .تاص ٜفٕٟیذ ٜتٛد و ٝچمذس تشایص ٔ ٟٓتٛد...ٜص٘ذٌی تذ ٖٚتٟتشیٗ
دٚستص س...ٖٚضایذ ٔؼٙایی ٘ذاضت .چمذس ت ٝآٖ پسش ٔٛسشخ ٚاتست ٝاستٞ ٚ .شٔیٌ..ٖٛشچ ٝساػت ٞا
اص ا ٚتی خثش تٛد أا احساس خٛتی داضتٞ...شٔی ٖٛص٘ذ ٜاست  ٚصیش سمف ٕٞیٗ لّؼ٘ ٝفس ٔی
وطذ.
_ت ٝت ٝپسش تشٌضیذ.ٜتیذاس ضذی لشتاٖ ؟
سالْ ٘ٛیُ ...خٛتی؟_ا ٜٚا...ٜٚصذات  ٓٞوٌ ٝشفت .ٝتایذ تشی دسٔاٍ٘اٞ .ٜشی ٌّٛیص سا صاف وشد ٘ ٚیٓ خیض ضذ.
_اسٛ٘ ٜیُ فىش و ٓٙالصْ تاض.. .ٝا ٓٞا ٓٞساػت چٙذٜ؟
_صیاد ٘خٛاتیذی  6تؼذ اص ظٟش ...
_چی !!..یؼٙی ٔٗ تٕاْ ٔذت خٛاب تٛدْ؟
٘ٛیُ و ٝسشش سا پا٘سٕاٖ وشد ٜتٛد خّ ٛآٔذ  ٚدست ٞشی سا ٌشفت تا دس تّٙذ ضذٖ ت ٝا ٚوٕه وٙذ
_٘ٛیُ  ،سشت چی ضذٜ؟
_آ ٜچیضی ٘یست اص ٘تایح وّ ٝضمی..
ٞشی دست دس صٙذٚلص وشد  ٚیه ِثاس ٌشْ  ٚتٕیض تشداضت ِ .ثاسص سا ػٛض وشد  ٚت ٝسٕت
س ٖٚسفت  .تا دیذٖ ا ٚضادی اش ٔا٘ٙذ حثاتی ٘اپذیذ ضذ .صٛست س ٖٚپش اص صخٓ ٞای خ٘ٛی تٛد ،
دستا٘ص سٛخت ٝتٛد ٞ ٚیچ ضثاٞتی ت ٝخٛدش ٘ذاضت .طالت ٘یاٚسد  ٚتشٌطت تا ٍ٘اٞی ت ٝخٛدش تی
ا٘ذاصدٚ .ضغ خٛدش  ٓٞتٟتش اص س٘ ٖٚثٛد .ضثی ٝت ٝیه ٔشد  40ساِ ٝتا پطتی خٕیذ ٜدس ٔماتُ اییٝٙ
ایستاد ٜتٛد.

_تیا ی ٝسطُ اب تٕیض ٌیش اٚسدْ صٛستت ٛتطٛس...
_ٕٔٛ٘ ٖٛٙیُ...تمی ٝودا سفتٙذ ؟
_اوثشا تا خا٘ٛادٞ ٜاض ٖٛلّؼ ٝس ٚتشن وشدٖ .پشفسٛس ٔه ٌٍ٘ٛاَ تاویذ داس ٜو ٝتا ضة  ٕٝٞاص ایٙدا
تشٖٕ٘ .ی د ٓ٘ٚدِیّص چی .ٝسیٕٛس  ٚدیٗ  ٓٞچٙذ ساػتی ٞست و ٝسفتٙذ... .
_خٛب تاصْ خٛت ٝتٞ ٛستی..دِٓ ٔی خٛاست تثیٕٙط... ٖٛ
ِثخٙذی صد  ٚاص اتاق خاسج ضذ .پّٞ ٝای خٛاتٍا ، ٜخاوی  ٚضىست ٝتٛد ٞ ٚشی سا ٞش چ ٝتیطتش ت ٝػٕك
ن .وٕی خّٛتش صذای خٙذٞ ٜایی آضٙا سا ضٙیذ .لذْ پیص ٌزاضت  ٚتشای یه ِحظٝ
فاخؼ٘ ٝضدیه ٔی سد
ٌٕاٖ وشد وٛٙٞ ٝص خٛا ب ٔیثیٙذ .دس ساِٗ ػٕٔٛی ٌشیفٙذٚس ٞیچ وس خض خا٘ٛاد ٜی ٚیضِی حضٛس ٘ذاضت.
آٟ٘ا دٚس ٘ ٓٞطست ٝتٛد٘ذ  ٚت ٝخشج ٔی خٙذیذ٘ذ و ٝتٕٞ ٝشا ٜچاسِی داضت ادای ِشد سیاٞ ٚ ٜشی سا دس
ٔی آٚسد .غشق دس ضٍفتی ٕ٘ی دا٘ست و ٝتایذ تخٙذد یا ٌشی ٝوٙذ.
_تؼدة وشدی ٘ٝ؟ ا٘ٚا فٛق اِؼاد ٜا٘ذ...
_ٞشٔی!!!ٖٛ
ٞشٔی ٖٛاص پطت سشش ٔی آٔذ .تا ٚخٛد آ٘چ ٝو ٝاص سش ٌزسا٘ذ ٜتٛد ٕٞچٙاٖ صیثا  ٚتی ٘ظیش تٛد.
ٞشٔی٘ ٖٛیٓ ِثخٙذ سشدی صد  ٚادأ ٝداد :ایٗ خٛاست ٝی فشد تٛد .ت ٛو ٝخٛاب تٛدی ٘یه اص د٘یای اسٚاح
أٚذ  ٚپیأی اص طشف فشد اٚسد  .اٌ ٖٚفت و ٝدس تٕاْ ػٕشش سؼی وشد ٜاطشافیا٘ص س ٚضاد و ٝٙتا
ِثخٙذض ٖٛس ٚتثی ٚ... ٝٙحاال اٌٚ ٝالؼا دٚستص داسیٓ ٘ثایذ تشاش ٌشی ٝوٙیٓ .ا ٖٚخٛاست ٝو ٝخا٘ٛاد ٜاش
ٕٞیط ٝضاد تاضٗ .خّٕ ٝی اخش سٌ ٚفت  ٚتغضص سا ت ٝصٚس لٛست دادٞ .شی اضه ٘مش ٜای ٞشٔیٖٛ
سا پان وشد  ٚدست تش ضا٘ ٝاش ا٘ذاخت ٌ ٚفت :ای فشد وّ ٝضك...خٛاست ٝای سخت تش اص ایٗ پیذا
٘ىشد  .دس ساِٗ ػٕٔٛی تاص ضذ ٔ ٚادس تضسي ٘ٛیُ تا ضتاب آٔذ «خیّی خٛب خشخی وافیٔ ٝیٛٙسا ٌفت وٝ
تمشیثا  ٕٝٞسفتٙذٔ...ا  ٓٞتایذ تشیٓٚ .سایّی اٌش داسیذ خٓع وٙیذ .... ٚاٞ ٜٚشی ػضیضْ تیذاس ضذی؟ » تا
ٌفتٗ ایٗ خّٕ ٕٝٞ ٝی ٍ٘اٞ ٜا ت ٝسٛی ا ٚتشٌطت  .چٙذ ِحظ ٝسىٛت وشد٘ذ  ٚتاالخش ٜخشج ٌفت :
_سالْ ػٙصش ٘ا ٔطّٛب ضٕاس ٜی یه...
فّٛس و ٝتىی ٝتش تاصٞٚای تیُ ِٓ داد ٜتٛد ٌ ،فت  :حاِت چطٛس ٜ ٜسی؟ خٛب خٛاتیذی؟
ٞشی ٕٞچٙاٖ ساوت تٛد .خا٘ٓ ٚیضِی اص خایص تّٙذ ضذ  ٚت ٝسٕت ٞشی سفت ٔ ٚحىٓ ا ٚسا دس
آغٛش وطیذ .چطٕاٖ ٔاِی ٔا٘ٙذ واس ٝخ ٖٛلشٔض ضذ ٜتٛد  ٚخثش اص ٌشیٞ ٝای تی پایا٘ص ٔی دادٞ .شی
تٕاْ آسأص د٘یا سا دس ٔیاٖ تاصٞ ٚای ٔاِی احساس ٔیىشد .اِٚیٗ ص٘ی و ٝاص وٛدوی ٔ ،ادسا٘ ٝا ٚسا دس
آغٛش وطیذ تٛد.

_خٛب خٛاتیذی؟ سٛٙٞ ٖٚص خٛاتٝ٘ ٝ؟
_ آس ٜآسٛٙٞ ٜص خٛات....ٝ
خا٘ٓ الً٘ تاتٓ اص پّٞ ٝا تاال سفت ٌ ٚفت ٗٔ :تشْ تیذاسش و....ٓٙتایذ ٚسایُ ٘ٛیُ س ٓٞ ٚچه وٓٙ
تا چیضی س ٚفشأٛش ٘ى...ٝٙ
_خٛت ٓٙٔ ٝیىٓ خٛساوی تشات ٍٝ٘ ٖٛداضتٌٓ....شس ٝٙای ٍٔٝ٘ ٝ؟ٞ...شٔی ٖٛخاٖ تٔ ٓٞ ٛی خٛای دٚتاسٜ
تٟت تذْ؟
_٘ ٗٔ... ٖٕٛٙٔ ٝسیش ضذْ.
_ا ٜا ٜا...ٜایٙمذس تذْ ٔیاد اص ایٗ ِٛس وشدٖ ٞا...
ایٗ صذای خشج تٛد .چاسِی ٌفت:دیٍ ٝطشف خاص٘...ٝا سالٔتی پسش تشٌضیذ ٜس...
_وی؟! ...ایٗ ٔاس ػیٙىی؟ ٘ ٝتاتا ٕٞص ضایؼ ٝس٘ ٝ٘ ٍٝٔ .أطّٛب ؟ ٞشی خٙذ ٜای وشد ٌ ٚفت  :آسٜ
تاتا تشٌضیذ ٜچیٕٞ ٝص داستا٘.ٝ
_دیذی ٌفتٓ...ساستی خیٙی وداس؟ تیاد دیٍ ٝتایذ خٓع وٙیٓ تشیٓ.
فّٛس تّٙذ ضذ ٌ ٚفت :ا ْٚٚفىش و ٓٙسفت سشسشا...
_ای ص٘دثیُ...االٖ ٚلت ایٗ واساسٔ...یشْ تیاسٔص.
ٞشی ٘اخٛاستٌ ٝفت ٔ ٗٔ..ٝ٘ :یشْ ٔیاسٔص...ػ ٝاخٔ ٝی د٘ٚیذ یىٓ  ٓٞسأ ٜیشْ حآِ خا ٔیاد.
ٞشٔی ٖٛپیص أذ ٌ ٚفت :آس ٜی ٝدٚسی  ٓٞتضٖ تثیٗ چ ٝدست ٌّی ت ٝآب دادی .
 ٚچطٕىی ت ٝا ٚصدٞ .شی ت ٝسا ٜافتاد لثُ اص ایٙى ٝوسی ٔا٘ؼص ضٛد .چمذس دِص ٔی خٛاست خیٙی سا
تثیٙذ ...تٟٙا وسی و ٝلثُ اص سٚت ٝس ٚضذٖ تا ٔشي ت ٝا ٚفىش ٔی وشد ...آخشیٗ آسصٚیص ...چمذس اص ٓٞ
دٚس تٛد٘ذ ٚ .چمذس تشای دیذ٘ص ٞیداٖ داضتٞ .شی ساٞص سا اص ٔیاٖ خشاتٞ ٝا  ٚضیط ٝخٛسدٞ ٜا پیذا
وشد  ٚتا ضتاب ٚاسد سشسشا ضذ  .تا صح ٝٙای س ٚت ٝس ٚضذ و ٝتشایص تذ تش اص ٔشي تٛد .ساِٗ تضسي دس
سىٛتی ٔشي تاس فش ٚسفت ٝتٛد  ٚخسذ ٞایی تی خاٖ دس آٖ آسأیذ ٜتٛد٘ذ .دس ساِٗ خاِی ٞیچ صذایی تٝ
خض صذای آٚاص خٛا٘ذٖ خیٙی ٕ٘ی آٔذ٘ ...فس ػٕیمی وطیذ  ٚت ٝسٔت خیٙی سفت و ٝوٙاس خسذی
٘طست ٝتٛد  ٚچیضی ضثی ٝت ٝیه الالیی صیثا س ٚصٔضٔٔ ٝی وشدٞ .شی پیص سفت...خیٙی سشش سا پاییٗ
ا٘ذاخت ٝتٛد  ،تا ایٙىٕ٘ ٝی تٛا٘ست چٟش ٜاش سا تثیٙذ أا یمیٗ داضت و ٝا ٚدسحاَ ٌشی ٝوشدٖ است .
تشای اِٚیٗ تاس ضاٞذ اضه ٞای خیٙی تٛد .لٛی تشیٗ دختشی ؤ ٝی ضٙاختٍ٘ .اٞی ت ٝخسذی ا٘ذاخت
و ٝدستص دس دست خیٙی تٛد .واِیٗ ...دٚست صٕیٕی خیٙی سشد  ٚتی خاٖ وٙاسش دساص وطیذ ٜتٛدٞ .شی
و ٝتیطتش اص آٖ تحُٕ اضه ٞای ا ٚسا ٘ذاضت ٔماتُ خیٙی ٘طست ٞٛٔ ٚایص سا وٙاس صد .صٛست خیٙی

خیس اضه تٛد .پش اص صخٓ ٞای ػٕیك ...خیٙی حتی چطٕا٘ص سا  ٓٞتاص ٘ىشد تا ت ٝاٍ٘ ٚا ٜوٙذ ٌٛ،یی ٔی
دا٘ست تا چ ٝوسی سٚت ٝس ٚضذٞ .ٜشی ت ٝآسأی ٌفت :حاِت خٛت ٝ؟
خیٙی خٛاب داد... ٗٔ ْ..ٗٔ :خٛب ٔی ضٓ
_یؼٙی االٖ ٘یستی؟
خیٙی سشی تىاٖ داد ٔ ٚؼٙی اش «٘ »ٝتٛد .چطٕاٖ خیٙی تاص ضذ ٔ ،طخصا أ ٓٞ ٚا٘ٙذ ٔادسش تسیاس ٌشیٝ
وشد ٜتٛد ٞ .شی ٌفت ٘ :طٙیذی فشد چی ٌفت؟
خیٙی خٙذیذ ٌ ٚفت  :فشد چشت  ٚپشت صیاد ٔی ٌ...ٝ
ٞشی  ٓٞخٙذیذ  ٚدستاٖ ا ٚسا ٌشفت تا تّٙذش وٙذ
_تیا  ٕٝٞسفتٗٔ ،ا  ٓٞداسیٓ ٔیشیٓٙٔ...تظش تٞ ٛستٙذ .
خیٙی لثُ اص آ٘ى ٝاص خایص تّٙذ ضٛد خٓ ضذ چیضی سا و ٝدسٔطت دستص تٛد سا تٛسیذ  ٚصیش ِة ٌفت
 :ساحت تخٛاب ػضیضْ...دیٍ ٝوسی تیذاست ٕ٘ی و.ٝٙ
ٞ ٚشی تاصٔ ٜتٛخ ٌِّٝٛ ٝصٛستی دس دستاٖ ا ٚضذ ....آسِ٘ٛذ ،پفه پیٍٕی وٛچه خیٙی ٔشد ٜتٛد .حیٛاٖ
تیچاس ٜت ٝطشص دِخشاضی ِ ٝضذ ٜتٛد  ٚاحتٕاال الالیی  ٓٞتشای ا ٚتٛد .خیٙی آسِ٘ٛذ سا وٙاس واِیٗ رياضت.
دستی ت ٝسش دٚست صٕیٕی اش وطیذ  ٚتّٙذ ضذ .خ ٖٛداؽ ت ٝسش ٞشی ٞدٔ ْٛی آٚسد ،آٟ٘ا تا خیٙی
چ ٝوشد ٜتٛد٘ذ؟! ٔی خٛاست خیٙی سا دس اغٛش تٍیشد أا دس سشسشا ٔحىٓ تاص ضذ ٚ .سٞ ٚ ٖٚشٔیٚ ٖٛاسد
ضذ٘ذ  ...س ٖٚتا خٛش حاِی ٌفت  :ضٕا ایٙدا ٞستیذٞ ...شی ٍ٘اٞی ت ٝخیٙی وشد  ٚا ٓٞ ٚخٙذ ٜی ٔؼٙی
داسی وشدٔ .ثُ ٕٞیطٝ؛ سٞ ٖٚشی سا ٔحىٓ دس آغٛش وطیذ  ٚتؼذ خٛاٞشش سا...
_ خذا س ٚضىش و ٝص٘ذ ٜایذ..پسش یِ ٝحظ ٝفىش وشدْ ٔ ٕٝٞشدیٓ.

