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 آقای راز ها

 سمنان -محمدرضا فیروزی

 

خودش را از شلوغی اتوبوس خالص می کند. باز همان حال و هوا، یک خیابان با درختان کاج که آخرش می 

رسد به کوره ی خشت پزی! در آهنی بزرگ  را که با سنگ می زند، صدای آرام نگهبان، سردار آقا را می 

شو.هوا گرم است. مکتب رفتن هم کی است؟ کی است؟ ضامن تویی؟ آمدی جان عمو؟ داخل  "شنود که:

 "آدم را جان به سر می کند. پدرت منتظر است جان عمو!

ضامن، هیکل خمیده و استخوانی سردار آقا را می بیند و در را می بندد. با گذشتن از کنار اتاق نگهبانی او، 

راز کنار دستشویی به محوطه ی خاکی ای که ته آن اتاق خودشان است، می نگرد. قدم می زند. ناگاه یک نف

 دستش را می کشد. می خواهد داد بزند که نازگل را می بیند.

انگشت اشاره اش را طوری به طرف  "ضامن. اگر به کسی بگویی که دیروز در خانه ی پدرت چه دیدی...":

و برای پدرش  ضامن نشانه رفته که احساس می کند حاالست که چشم های سیاهش را از حدقه در آورد

اگر بگویی چی دیدی، به امام هشتم میکشمت. به امام "ل زده به چشم های تیز و پیشانی بلند زن. :ببرد.ز

 "هشتم قسم کفن ات می کنم!

تصویر مبهم دیروز را از خاطر می گذرانّد و می دود سمت اتاق سردار آقا. آرزو می کند کاش دیروز از مدرسه 

ت در خانه و همه چیز را از همان شیشه ی وسط در گشت. هیچ وقت بر نمی گشت. رسیده بود پشبرنمی 

. وقت ناهار کارگر ها بود. همه از آهنی دیده بود. پدرش را که داشت دکمه های پیراهن خود را می بست

نازگل خانم، نازگل خانم بیا  "کوره رفته و تا دو ساعت نمی آمدند. اما نازگل مانده بود. همه داد زده بودند 

دون اینکه بفهمند او در اتاق پنهان شده، رفته بودند و ضامن، نازگل را دیده بود که توی و ب "که ناوقت شد

اتاق کز کرده و وقتی نگاهشان به هم برخورد کرد، دویده بود سمت اتاق نگهبانی و نازگل مانده بود که پسر 
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یستاده و نفس نفس چه مدت از پشت شیشه آن ها را نگاه کرده است. ضامن مثل دیروز پشت سر سردارآقا ا

می زند. منتظر تا اتمام نمازش. اتاق بوی گالب می دهد. کز می کند روی موکت و کوله پشتی کهنه اش را 

 "جان عمو پدرت خواب بود نه؟ همین جا با هم چای و نان بخوریم تا بیدار شود..."می اندازد کنار دیوار. :

 "سردار آقا. من رفتم! ":_

ا می شنود، و بعد صدای باز و بسته شدن در را. بغض به گلویش چنگ می زند. زگل راز پشت در صدای نا

پالستیک قرص  "باشد نازگل خانم. برو! "سردار آقا آرام جانمازش را روی طاقچه می گذارد و بلند می گوید:

 هایش را از توی یخچال بیرون می آورد.

مکتب  گفته بودمت که من و پدرت وقتی این مرض قند امانم را بریده جان عمو. مکتب چطور است؟ ":_

  می رفتیم، چقدر شوخ بودیم؟؟

ضامن به آرام بودن سردار آقا فبطه می خورد، حسودی می کند. به پدرش فکر می کند و از خودش می 

پرسد چرا؟ چرا اینطوری؟ چرا باید یه زن غریبه بهم بگه کفن ات می کنم؟ اونم وقتی بابام، نشسته تو اتاقی 

د قدمی ما؟ صغیر گیر آوردن هرجوری دلشون می خواد اذیتم می کنن! خودش را می اندازد در توی چن

آغوش سردار آقا و زار می زند. از ته دلش گریه می کند.آرزو می کند کاش همین حاال پدرش بیاید و حال و 

ی اندیشد. طوری روز او را ببیند، تا شاید کمی شرمنده شود. به بوی گالب پیراهن و سکوت سردار آقا م

 ساکت است که انگار همه چیز را می داند.

جان عمو گریه نکن.آب دیده ات را پاک کن. تو حالی خام نیستی مرد شده ای. بنشین اینجا تا برایت ":_

 "چای دم کنم. خسته شدی. مکتب هم آدم را خسته می کند. بنشین. اشک هایت را تمیز کن  جان عمو.

کم ساعاتی از سختی کار و مدرسه فرار می کند و هر روزش را کنار حوض می از آن روز به بعد، کم 

گذراند.حوضی بین راهرویی مملو از مردان دست به سینه و دیوار بلند و تا وقتی آفتاب چشم های کوچکش 

یا امام رضا. من از تو می خوام نجاتم  "را نزند، حرکت نمی کند سمت خانه. گاها درد و دل می کند که 
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ی.عمو سردار می گفت بابام بخاطر بودن تو اومده اینجا. می گفت مامان و بابام بخاطر تو اسم منو گذاشتن بد

یک شب در تاریکی اتاق،بلند  "ضامن. تو وطنمون وقتی کسی میخواد عاشق تو بشه،اسمشو میزارن ضامن.

دوباره دراز می کشد  می شود و به صورت آفتاب سوخته ی پدرش می نگرد،به تن سختی کشیده و الغرش.

نازگل زن خوبی است. بیوه است. غریب و شوی مرده است. "و صدای خواب آلوده ی پدرش را می شنود که 

اگه غریب بودن اینطوریه،  "این حرف ها حالش را به هم می زند. در دل می گوید: "درباره اش قضاوت نکن.

تمون بده. بابایی باورم نمیشه تو... انگاری داری اگه تو و نازگل خانم غریب هستید، پس خدا از غریبا نجا

 "زیرپتو هق هق میکنی. کاش میتونستم بهت بگم گریه نکن.

ضامن نمی داند وقتی کنار حوض حرم نشسته است، یک نفراز پشت در شیشه ای شبستان هر دقیقه با 

فرستد و انجامش می کنجکاوی نگاهش می کند. یک نفر که هر امری به او می کنند، سالم و صلوات می 

دهد. چند روزی است پا به حرم گذاشته. آمده ام نذر امسالم را هم به آقا بدهم. نذری که از همان دوازده 

 سالگی ام،حدیث آش کشک خاله را پیدا کرد و شد توفیق اجباری. قربان آقایم شوم!

رخ شده که حدس میزنم از گریه این پسرک افغانی را که دوازده سالی بیشتر ندارد، هرروز با چشم های س  

باشد، می بینمش که با بی حالی کیف مدرسه اش را آن سوی حوض می گذارد و خیره می شود به صحن و 

خانه ات  "مناره ها. با او که حرف میزنم، هرروز یک چیز جدید از زیر زبانش بیرون می آید. می پرسم:

اونجا  "جواب می دهد:  "علی تیمورکجاست؟"ویم: با کنجکاوی می گ "علی تیمور! "می گوید : "کجاست؟!

فقط میشه خاک بازی کرد. خونه های کوچیک و قدیمی داره. کوچه های کثیف و خاکی. با اتوبوس یه 

اینجا رو دوست  "جواب می دهد: "سه روز گذشته، نمی خواهی برگردی مدرسه؟ "می پرسم: "ساعت راهه!

 و از او جواب هایی از سر قهر!و همینطور از من سوال های مکرر "دارم!

هوا گرفته و من یاد آن روز فالکت بار زندگی ام، دل دل می کنم تا آنچه را که گذشت روایت کنم. آقا من 

می دانم که تو از همه چیز زندگی خادم ات خبر داری اما من نیاز دارم که برای کسی بگویم. تو آقای 

عادل زندگی و روزگار یک فرد را به مخاطره می اندازند. شاید این پسر رازهایی! رازها، راز ها اگر برمال شوند ت
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هم رازی دارد،با دیدن این پسر یاد آن روزهایی که در اوان نوجوانی ام گذشت، بیشتر در ذهنم تداعی شده 

ی است. لیله القتل! نام آن شب را لیله القتل گذاشته ام. لیله القتل میزا حسنعلی خاوری، که درست روبرو

دیوار بلند خانه ی ما، همان دیروقت شب که از پشت بام سرک می کشیدم، کشته شد. همان قدر از میرزا 

یادم مانده که عارف مسلک و مهربان بود. صورت گرد، ریش سفید و چشمان همیشه نم زده ای داشت. با عبا 

ا حسنعلی خاوری،هرسال از راه می رفت ولی عمامه نداشت. اهل محل، همه به نامش قسم می خوردند. میرز

مردم محل پولی به اندازه ی بضاعتشان می گرفت و روز والدت آقا نزدیک حرم، به مردم و زائران نذر می 

داد. اما آن شب،بخاطر همان پولی که در زیر عبایش بود، کشته شد و من از باالی بام،سرک کشیده و دیده 

ش کرده و چرخانده بود. آسمان سیاه بود و دیوار های بودم که رحیم کفاش پشت سر هم چاو را داخل شکم

کوچه قهوه ای. سر و صوت ریشوی رحیم سیاه بود و عبای میرزا قهوه ای. پایم لغزید و افتادم کنار حوض 

توی حیاط. چشمانم سیاهی رفته بود، دهانم خون شده بود و یک صدای مبهمی شنیدم که از ته کوچه آمد 

و بعد صدای پای رحیم کفاش که تندی دوید سمت ته کوچه. تصویر  "ارمان این نبود.نزن،نزن لعنتی ... قر "

 پدرم را باالی سرم دیدم و دیگر هیچ چیز را.

از بیمارستان که مرخصم کردند، چندین روز پیاپی تب کرده بودم و نمی توانستم حرف بزنم. بعدش مرا 

از شود، هرسال یک ماهش را خادم شما باشم. و بعد از آوردند همین جا حرم شما و نذر کردند که اگر زبانم ب

یک ماه و اندی، زبانم باز شد اما دوباره از جواب دادن به مردم که قاتل میرزا چه کسی بود،تفره می رفتم. 

آخر هرشب خواب آن اتفاق ترسناک را می دیدم.رحیم چاقو را داخل شکم میرزا می چرخاند و صورتش را 

گرداند،من تقی را می دیدم. تقی پسر بزرگ میرزا را می دیدم که به من خیره می  که به طرف من بر می

شد و من از پشت بام می افتادم و از خواب می پریدم.مردم درباره ی رحیم هم می گفتند که زن اش مرض 

بی درمان دارد. می گفتند سال های سال است که هر چه با جیب خالی نذر می کند،حاجت اش روا نمی 

 د.شو

بیچاره ابوالفضل، پسر آقا میرزا را می گویم، بعد از فوت پدرش، درست روزی که زبانم باز شد، برادر بزرگش 

تقی هم با خوردن قرص، خودش را به کام مرگ نشاند. ابوالفضل تنها ماند و با صدقه ی اهل محل بزرگ شد 
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ت تالش می کرد تا پول عروسی اش و آخرش معلم از آب درآمد!هنوز هم از روزهایی می گوید که تقی سخ

را جور کند. می گوید داداشم به هر دری متوسل می شد که بتواند یک عروسی آبرومندانه بگیرد. می گوید 

تقی جلوی میرزا یک بار گریه کرد که بابا نگذار آبروی مان برود. می گوید برادرم نزار شده بود و به زور می 

ز توی حیاط آب بیاورم و وقتی که برگشتم، کف و خون از دهانش شره خواست حرف بزند. رفتم که برایش ا

می کرد. می گوید نمی دانستم که باید دستم را بیندازم توی حلقش تا باال بیاورد. و بعد، ابوالفضل عینک ته 

استکانی اش را در می آورد و چشم های کبود خود را می مالد. هنوز که هنوز است درگیر این مسئله ام که 

چرا توی خواب هایم تقی میرزا را کشت؟ چرا روزی که زبان من باز شد،ابوالقاسم خودکشی کرد؟ و هنوز که 

را با خودم تکرار می کنم  "نزن،نزن لعنتی ... قرارمان این نبود"هنوز است، آن صدای مبهمی را که میگفت :

ول نذری همدست بوده،مو به تنم و از فکر اینکه تقی بخاطر پول عروسی اش، با رحیم کفاش برای دزدی پ

سیخ می شود. درست هم سن همان پسرک افغان بودم. مثل او پریشان، مثل او ساکت، مثل او پر از رمز و 

 راز، کاش میشد از حال اش با خبر باشم.

انگاری همه چیز رو فهمیده نه  "جان عمو،هنوز با پدرت کنار نیامده ای؟ "عمو سردار چایی رو میزاره جلوم:

شاید منظورش چیز دیگه ای باشه. ولی اگه منظورش درمورد همون اتفاقه، پس بابام حتما خیلی اون کارو با 

تو از پدرت چقدرمی دانی؟! می دانی وقتی که  "نازگل خانم انجام داده که عموسردار هم فهمیده. میگه:

خب عمو  "میکنه. میگم: عرق روی صورتشو با دستمال پاک "بسیار خُرد بودی چی روزهایی که نکشیده؟

 "سردار میگه بابام با شما فرق داره؟ یا با بقیه؟ یکی هست مثل همه دیگه!

نی نی اشتباه نکن. وقتی تو را تازه از شیر کشیده  "صداشو میاره پایین انگاری بابا پشت در فالگوش ایستاده:

ولی نمی دانم چرا. مردم همه می  بودند، مالهای امر به معروف و نهی از منکر طالب ها مادرت را بردند!

گفتند به مادرت تهمت زده شده که بدون مردش از خانهبیردن رفته بود. مادرت زیبا بود ضامن موهایش را 

 "حنا رنگ می کرد. چشم هایش سیاه سیاه بود، مثل تو، خال سیاه گوشه لبش داشت مثل... .

 "مثل نازگل خانم. "می پرم وسط حرفش و میگم:
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 "استغفراهلل. نه، مثل تو! "نی اش را خشک می کنه و زیر لب میگه:عرق پیشو

من سرمو میندازم پایین و  با کنجکاوی گوش می دم و از بابا بیشتر بدم میاد که چرا تا االن از مامانم چیزی 

 خب؟ بعدش چی شد؟ "نگفته. می پرسم:

راه گشتن یاد گرفته بودی جان عمو. با  برایت قصه میکنم جان عمو. مادرت را گم کردیم. آن وقت ها تازه "-

من و پدرت آمده بودی تفریح. آمدیم خانه که مادرت نیست. دلم هزار بار لرزید و صدبار خدا را التماس 

کردم. خانه مثل همیشه، بوی گل هایی را می داد که مادرت از دشت جمع می کرد. مردم دور پدرت را 

ریباً همه می گفتند مالهای امر به معروف و نهی از منکر طالب گرفته و هر کس یک چیزی می گفت. ولی تق

 ها بودند. نمی دانم کجا و کِی اسیر زیبایی اش شده بودند، آخر نمی شد ببدون چادر برقع بیرون می رفت.  

چه شب ها که با پریشانی دور تا دور شهر را نگشتم. پدرت می خواست تمام زمین و زمان را به هم بدوزد تا 

دیوانه شده ای مگر؟ کجا را می خواهی بگردی؟ » ایش کند اما من اجازه اش ندادم جان عمو. گفتمش: پید

چند روز همان طور سرگردان بود. انگار هزار بار دنیا را بر سرش خراب کرده اند. گاهاً می « دزدیده اندش! 

دار آقا! من به سمت ایران سر»رفت به دشت و گل جمع می کرد می آورد خانه. یک روز آمد پیشم و گفت: 

می روم مشهد. پیش آقایم. آن جا پسرم ضامن آسوده است. هیچ  روان می شوم. این جا جانم به لب رسیده.

با هم می » شانه اش را بوسیدم و گفتم: « کس کاری به کارش ندارد. دیگر در این خانه مانده نمی توانم!

 « رویم. ها این طور شد جان عمو.

با خودم میگم پس بتابای من، فکر می کرده منو بیاره اینجا پیش تو راحت نفس می کشم. ولی  یا امام رضا،

یه دفعه یه زن دیوونه با صورت الغر و زشت خودش، جلوی منو می گیره و به اسم تو قسم می خوره که ... 

هایی که از حاال من دوست دارم همین جا که با عطر حرمت نفس می کشم، این قرص ها رو بخورم. قرص 

یخچال عمو سردار برداشتم. این اولیش که مزه دهنمو تلخ می کنه. اون آخونده هنوز از پشد در شیشه ای 

با آه جوابمو « تعریف کن، از مامانم بگو!» شبستان نگاهم میکنه. اینم دومیش. وقتی به عمو سردار گفتم: 

یدمش که به سمت مشهد می ایستاد و زیر در همان دشتی که مادرت گل جمع می کرد، چند باری د» داد: 



 

7 
 

لب چیزی می گفت. شاید سالم می داد به امام هشتم. یکی از همسایه ها موقع دزدیدنش تعریف کرد که 

این سومی « یا حضرت رضا! من که از دست رفتم، بچه ام را در پناه خود بگیر.»مادرت با جیغ می گفت: 

می گفت داداشش قرص خورده. آقای خاوری که قیافه اش یم که حالم را کمی به هم می زنه. یه معلم داشت

مثل سربازای جنگ زده خسته بود، می گفت داداشش قرص خورده و خودش رو کشته. بعد سرشو می 

 اینم چهارمیش...« خیلی راحت!» نداخت پایین و می گفت: 

ها، بیام و تموم رازهای  این اخونده داره به چی فکر می کنه؟ کاش می تونستم به جای خوردن این قرص

زندگیمو بذارم کف دستت. شاید بدونی که من باید چیکار کنم؟ اما نمی تونم. یعنی نمی خوای بدونی چرا 

 دارم گریه می کنم، چرا هر روز میام اینجا و زیر آفتاب می شینم؟

وجود داغی هوا،  مشغول مطالعه هستم و گاهاً خیره می شوم به پسرک که چقدر آرام است. شاید امروز با

وقت خوبی برای حرف زدن و درد و دل کردن با اوست. به طرف اش می روم. می نشینم کنارش و حالش را 

می پرسم. جوابم را نمی دهد. ردّ چشم های بارک و سیاهش را که می گیرم، به پرچم قرمز روی مناره ی 

وی دست کوچکش می بینم و بعد بلند خیره شده است. یک پالستیک پر از قرص و کپسول های رنگی ت

صورتش را که سفید شده است. پسر که دراز به دراز روی زمین داغ می افتد، یاد برادر ابولفضل می افتم و 

بی اختیار دو تا انگشتم را داخل حلقش می اندازم. مردم کم کم دورم همهمه می کنند و یک نفر داد می 

چند بار پیاپی انگشتم را تا ته حلق خشکش فرو می کنم و زیر « برید کنار بذارید هوا بهش برسه.» زند که: 

باالخره استفراغ می کند. گوشم را به سینه اش می چسبانم، خون در رگ « یا ضامن آهو!» لب می گویم: 

 هایم به جریان می افتد.


