زه�را تدی�ن :خورش��یدی کهربای��ی ،مردم��ک
چش��مهایش را در آغوش گرفته بود و در دامان یک
دشت سرسبز ،پر از ساقهها و برگهای خزهای رنگ
نشس��ته بود و میتابید .ابروان هاللیاش ،س��ایهبان
چشمهای درشتش شده بود و با آن بینی عروسکی و
لبهای غنچهای ،چهرهی معصومش چیزی از زیبایی ماه شب چهارده
کم نداش��ت .هر کس او را میدی��د ،محو زیباییاش میش��د .نامش
خورشید بود .در #سیس��تان زندگی میکرد و در خانهای که فقر از در
و دیوارش میبارید .دیوارهایی که بیشتر النهی مارمولکها بودند تا
حصاری برای سکونت و آرامش اهالی خانه .با هشت برادر و خواهر که
فاصلهی سنیشان از سه سال بیشتر نمیشد .شغل پدرش کشاورزی
بود .قدیمترها وضع زندگیشان بد نبود .پول فروش محصوالت ،کفاف
مخارج زندگی را کم و بیش میداد .ام��ا از وقتی قحطی و بیآبی بالی
جان منطقه شده بود ،نان شبشان را هم به سختی فراهم میکردند.
چند روزی بود که #پدر مثل همیشه نبود .دستان پینهبستهاش را بر
سر بچههای قد و نیمقدش نمیکش��ید و لبهایش کمتر به خنده باز
میشد .یا مینشست و به گوشهای خیره میشد ،یا راه میرفت و با خود

#خورشید
حرف میزد .کمکم حرفهایش را در گوش #مادر هم پچپچ کرد و مادر
هم مثل او شد؛ غمیگنتر و افسردهتر .خورشید #بچه بود اما میتوانست
تردید و شرمندگی را در چشمهای پدر و مادرش ببیند .تا اینکه یک
روز وقتی پدر در خانه نبود ،مادر همهی بچهها -به غیر از خورشید -را
به خانهی خاله فرستاد .صندوقچهی حلبی خاکخوردهاش را باز کرد
و یک پیراهن س��وزندوزی ش��دهی زیبا را بیرون آورد و تن خورشید
کرد .پیراهن کمی برای دخترک #گش��اد بود اما سوزندوزیهایش
مثل #س��تاره میدرخش��ید .مادر به او گف��ت که قرار اس��ت برایش
خواستگار بیاید .خواستگاری که #خانه و #پول دارد ،در #پاکستان کار
میکند و میتواند او را به #خارج ببرد .موقع گفتن این جمالت ،مادر
سعی میکرد نگذارد ش��ک و غم و ناچاریاش همراه قطرات اشک ،از
چشمهایش بیرون بلغزد.
خورشید مثل همیشه تابع و مطیع بود .شاید این خاصیت #فقر است

که انسان را رام سرنوشت میکند .حتی اگر #سرنوشت به تلخی #زهر
باشد.
دستان دخترک پر از نقش حنا بود .زنان کل میکشیدند و نقل و سکه
بر س��ر او و داماد میریختند .دامادی که دس��ت کم بیست سال از او
بزرگتر بود و انگار از دریای نعم��ت جمال خداوند ،یک قطره هم به او
نرسیده بود .نوعروس در میان آن هیاهو ،مرواریدهای غلتانی را که در
چشمانش میدرخشید ،قبل از سر خوردن بر گونههایش صید میکرد
تا مبادا لبخند ساختگی پدر تبدیل به اخم ش��ود .پدر دلش را خوش
کرده بود به اینکه دخترکش #خوشبخت میشود و پولی هم دست او
را میگیرد تا خانوادهاش را از فالکت و بدبختی #نجات دهد .خورشید
این را میدانست و بغضش را فرو میداد.
چیزی از مراسم عروسی نگذش��ت که تقدیر این بار رنج غربت را برای

او به ارمغان آورد .باید راهی سفری میشد به مقصدی ناشناخته .سفر
ماهعسل به پاکستان.
خانهای ش��لوغ و پررفت و آمد بود .گروهگروه زنان و دختران س��اده و
بیآالیش میآمدند و رنگارنگ و پرآرایش میرفتند .در رفتار و نگاه و
سکوتشان فقط یک مفهوم پیدا بود« :بیچارگی» .همه در تبعیدگاهی
ابدی #حبس ش��ده بودند؛ بدون راه فرار ،بدون امید ،بدون آینده .در
اسارت یک باند قاچاق انسان.
هفت ،هش��ت یا نه روز؟ خودش هم یادش نمانده چند روز گریست و
مقاومت کرد .صبح روز دهم اما صبرشان تمام شد .به زور او را سوار بر
ماشینی کردند که قرار بود راهی خانهای پرزرق و برق شود .در خیابانی
شلوغ که رانندهها سر به هوا میراندند ،سهچرخهها بیش از ظرفیتشان
مسافر میزدند ،بوی ترش��یهای تند زیر بینی آدم میزد و چیزهایی
شبیه قرهقوروت ،زیاد بین مردم دست به دست میشد ،یک ون از پشت
به ماشینشان خورد .خورشید در آن شلوغی تصمیم گرفت #فرار کند.
تمام قوتش را در پاهایش جمع کرد و دوید...
یک ،دو ،س��ه؛ گام چهارمش به #زمین نرسید .اول #گلوله رسید ،بعد
خون ،بعد دستان حنابسته!
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