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7 مهربانیها

 
علـــی کنـــار خیابـــان ایســـتاده بـــود تا چـــراغ عابر پیاده ســـبز شـــود 
و بـــه آن طـــرف خیابـــان برود. ناگهـــان متوّجـــه مرد نابینـــای پیری 
عصـــا به دســـت شـــد کـــه روبـــروی او آن طـــرف خیابان ایســـتاده و 

می خواهـــد بـــه ســـوی او بیاید.
علـــی پس از ســـبز شـــدن چراغ عابـــر پیاده به ســـرعت خود را 
به پیرمرد عصا به دســـت نابینا رســـاند و گفـــت: »اجازه می دهید 

شـــما را در رد شـــدن از خیابان همراهی کنم.«
مـــرد نابینا تشـــکر کـــرد و آن ها بـــا هم به طـــرف دیگـــر خیابان 
رفتنـــد یعنـــی هـــم آن جایی که علی برای رد شـــدن از خط کشـــی 
عابـــر پیـــاده ایســـتاده بـــود. مـــرد نابینـــا از علـــی تشـــکر  کـــرد و از او  

خداحافظـــی کـــرد و به راه خـــود رفت.
چـــراغ عابر پیـــاده قرمز شـــده بود. علی ایســـتاد تا چراغ ســـبز 
شـــد و از خیابان شـــلوغ با احتیاط رد شـــد و به طرف خانه حرکت 
کـــرد. علـــی پـــس از گذشـــتن از خیابان بـــه کوچه محل ســـکونت 
خود رســـید. او مادر بـــزرگ را همراه مرد جوانـــی نزدیک خانه دید. 
مـــرد جـــوان زنبیل مادر بزرگ را که ســـنگین هم به نظر می رســـید بر 

پلـــه جلوی در خانه گذاشـــت و از مادر بزرگ دور شـــد.
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9 مهربانیها

فاطمه در خانه را باز کرد و وارد خانه شد. او به مادر سالم گفت و 
ُتند ُتند شروع به روایت ماجرایی که برایش اتفاق ُافتاده بود کرد.

او می گفـــت ســـر راه خانه کیف پـــول زنانه ای را پیـــدا کرده که 
ُپـــر از پول بوده اســـت. چند دقیقه ای ایســـتاده تا شـــاید صاحب 
آن را پیـــدا کنـــد اّمـــا کســـی را ندیـــده. او می گفـــت خیلـــی دلـــش 
می خواســـت بـــا پول هـــا یک روســـری نـــو برای مـــادر و یـــک کیف 
بـــرای پدر بخرد. شـــاید هم بـــرای خودش از کفش های که سوســـن 
دارد اّمـــا فهمیـــده اســـت کـــه آن پول هـــا مـــال او نیســـت و باید به 
صاحبـــش برســـاند. پـــس از فکردن هـــا به ایـــن نتیجه رســـیده که 

کیـــف را بـــه اصغـــر آقا بقـــال دهد تا بـــه صاحبش برســـاند.
مادر با عجله گفت: »اون چادر مرا بده بریم پیش اصغر آقا.«

فاطمه گفت: » برای چه؟ چرا مادر؟ کار بدی کردم؟«
مادر گفت: »نه دختر خوبم. صبح خاله آمده بود به من سری 
بزند که کیفش را گم کرده بود. او ناراحت اجاره خانه بود که همه را 
در کیف گذاشته تا به صاحب خانه دهد. آخر امروز اّول برج است. 
خاله خیلی ناراحت و دست پاچه بود، نزدیک بود سکته کند. زود 

باش بریم پیش اصغر آقا کیف را بگیریم و به خاله زنگ بزنیم.«
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یک  مادربزرگ  بودند.  رفته  کفش فروشی  به  مادربزرگ  با  زینب 
ُجفت کفش به زینب نشان داد و گفت: »دخترم از این کفش ها 

خوشت می آید. به جای عیدی برایت بخرم؟«
زینب به ُتندی قیمت کفش را دید و بدون این که به مادربزرگ 
جواب دهد مشغول دیدن کفش های دیگر شد. پس از چند دقیقه ای 
او با یک لنگه کفش برگشت و گفت: »مادربزرگ می شود به جای اون 

کفش ها دو جفت از این کفش ها برایم به جای عیدی بخری؟«
مادربزرگ گفت: »دو تا لنگه از این کفش یا دو ُجفت کفش؟«
زینب گفت: »مادربزرگ اذیت نکن. باور کن قیمت دو جفت 
از این کفش از قیمت آن کفشی که شما نشانم دادید کم تر است.«
به پاهای زینب کرد و گفت: »من می بینم  مادربزرگ نگاهی 

که دو تا پا بیش تر نداری؟ دو جفت کفش به چه کار تو می آید؟«
کرده،  تازه پدرش فوت  »پریسا، هم کالسی من،  زینب گفت: 
کفش هایش پاره است و همیشه آن ها را از بّچه ها قایم می کنه، هم 
او  بازی کند.  و کم تر  بیاید  بّچه ها  باعث شده کم تر پیش  این هم 

دختر خوب و باهوشی است.«
مادر بزرگ لبخندی زد و گفت: » آفرین دختر مهربانم.«


