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 !چه در دل من؟ !چه در دل تو؟

 خراسان شمالی -اسدیزهرا 

 

 حلقه تو بده به من _

 اما داداش؟! _

 صالح نیست حاال که... _

 پس این بیست سال زندگی که گذشت چی می... _

 گفتم حلقه تو بده _

من مادرم را دیدم! در حالی که گریه می کرد حلقه را با اکراه بیرون آورد. خان دایی حلقه طالیی مادرم را 

مادرم سست شد و همانجا روی پله ی سوم نشست. خان دایی به طرف بابا ناصر رفت که لبه  گرفت. پاهای

 ی حوض نشسته بود و حلقه را به او داد و گفت: شرع تکلیف همه مون رو مشخص کرده.

 تو اشک مادرم را درآوردی؟! با آمدنت.

پیش که تو آمدی همه چیز را با گوش  پنج ماهنوشتم که بی مقدمه بگویم من  در این نامه این را اول از همه

دیدمت و شروع کردم به نوشتن نامه، نامه ای که هیچ وقت به دست تان  دیدم.هایم شنیدم و با چشم هایم 

 ... نامه را این طور شروع کرده بودم:و از حفظم نرسید، هنوز هم دارمش

را خطاب به چه کسی بنویسم؟ ! به کدام نمی دانم این نامه را چه کسی می خواند تا... نمی دانم این نامه » 

 حاج ناصر؟ یا به یوسف!پدر؟! 

نی می دانم مقدمه چی یا نه؟ واقعیت را به من بگوییددارید با حضور خان دایی سبک، سنگین می کنید که 

 : بزرگ شده ای، فهمیده شده ای، خانم شده ایخواهید گفتو به من  خواهید کرد

؛ بزرگ شده ام، فهمیده شده ام، خانم شده ام، اما...با تمام این ها قبول دارمان را تقبول، حرف های همه 

 «تنها شده ام، خیلی خیلی تنها شده ام.
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می دانی چه شد؟! قرار نبود ببینمت. ظهر که از دانشگاه برگشتم البته قرار نبود ظهر برگردم، هر هفته 

کنسل شد و من آمدم. ساعت دو بود و در نیمه  دوشنبه ها غروب به خانه بر می گشتم. این بار کالس عصر

 باز. مادر روی پله سوم نشست. بابا ناصر...

معذرت می خواهم، از اینکه مخاطبم هستی و کس دیگری را پدر خطاب می کنم به احتمال زیاد ناراحت 

 خواهی شد پس از این به بعد خواهم گفت حاج ناصر.

ه بود و خان دایی طول حوض را قدم میزد. که ناگهان در حاج ناصر لبه ی حوض نشست، داشتم می گفتم

دست شویی گوشه ی حیاط باز شد. پشتش به من بود. مردی چهارشانه، با موهای جوگندمی... با گام های 

طرف دست شویی برگشت. در بین راه باال آورد خودش شمرده به طرف حوض می رفت. ناگهان با عجله به 

 اند. را به زحمت به دست شویی رس

 این کیه؟!_

سفید شده بود چهره ی آشنایی داشتی.  سیدم. در نگاه اول با آنکه موهایتسوالی که با دیدنت از خودم پر

 بارها دیده بودمت اما با موهای سیاه.

 خان دایی به در آهنی دست شویی زدو گفت: حالت خوبه؟

در آلبوم دیده بودم. در ایوان طالی حرم امام مرد غریبه بیرون آمد، غریبه نبود. او تو بودی! بارها عکست را 

رضا مرا بغل کرده بودی و عکس گرفته بودیم. من یکساله بودم جز دهانی باز که گریه می کردم و دو دندان 

چیز دیگری در عکس جلب توجه نمی کرد. از بچگی مادرم به من می گفت: این عکس  ،پایینم و لبخند تو

 گرفتهرو باباناصراز تو و عمویوسف 

روی شانه ات  تدر حالی که خم شده بودی به طرف حوض و به صورتت آب می پاشیدی خان دایی دس

 گذاشت و گفت: حالت خوبه آقا یوسف؟!!!

 یوسف!

خوب یادم هست وقتی خبر  .مو یوسفم را شنیده بودمعخودت بودی! اما این امکان نداشت. من خبر شهادت 

همه چیز بهم ریخت و بیشتر از همه مادر اما نمی دانستم چرا؟! من آن  مفقوداالثر بودن عمویوسف را آوردند

 روزها هفت ساله بودم.

 جله باال رفت. چادرش گرفت به گلدان  شمعدانی آخرین پله. گلدان افتاد، شکست. عمادر از پله ها با 
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 مریم؟!!! _

هستی که مادرم را با تمنا صدا زدی.  و کهتیوسف تو مادرم را صدا زدی، مریم؟!... مریم؟!... مریم؟!... یوسف 

 هنوز مریم گفتنت در گوشم زنگ می زند.

از پله ها باال رفتی، آرام. جلوی در مکث کردی. سه مرتبه  با صدای بلند گفتی یاهلل و داخل شدی. می 

دن یخواستم بدوم داخل حیاط و مثل بچگی هایم بابا ناصر را بغل کنم و بگویم: چشمت روشن باباجون... رس

 داداشت بخیر

 اما وقتی شنیدم خان دایی به حاج ناصر گفت: به دختر طفل معصوم چی بگیم... 

خشک شدم. بی آنکه بخواهم اشکم سرازیر شد. می دانی چرا؟ بابا ناصر شانه هایش لرزیدو گریه می کرد. 

حویل خان دایی تحالم بد شد، دوست نداشتم گریه کند، االن هم دوست ندارم گریه کند. فقط یک جمله 

 داد:

 من نمیتونم... بهش بگم_

حیاط شد. به طرف خان دایی  دمن این یک جمله را البه الی گریه های حاج ناصر شنیدم. یکهو مادرم وار

 دوید، گریه می کرد: خان داداش من؟... من چیکار می تونم...

و به موهای تازه رنگ شده تو  ه بود، روسری اش هم عقب رفته بود. چادر از سرش افتادگریه امانش نداد

اش... کار من بود، من موهای مادرم را خرمایی رنگ داده بودم و تو لحظه ای به آن موهای خرمایی نگاه 

 کردی که از ریشه های سفیدش خبری نبود.

خیسش و مثل ابر بهار گریه می کرد. من تا آن روز اشک مادرم را جلوی  چند تار مو چسبیده بود به پیشانی

 هیچ مردی ندیده بودم، همه می گفتند مادرم یک شیرزن است، قوی است، نمی شکند.

 شکست.

آن روز مادرم خرد شد، جلوی همسرش و یک مسافر تازه از راه رسیده روی زانوهایش نشست. حاج ناصر 

مادرم را بگیرد و بلندش کند، دستش که به بازوی مادرم نزدیک شد ...بابا ناصر  جلو رفت. می خواست بازوی

 به  تو نگاه کرد و از بلند کردن مادرم منصرف شد.

 خان دایی گفت: بسه خواهر، بسه... خودتو جمع و جور کن، به فکر دخترت باش... چه طوری بهش بگیم؟
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دوخته بود با سرش به مادرم اشاره کردو گفت: از گل  ت ایستاد، در حالی که به زمین چشماحاج ناصر جلو

 بهش نازکتر نگفتم

خان دایی داده بود در دستش بازی کرد و ادامه داد: دخترت از پسرهای خودم عزیزتر و بعد با حلقه ای که 

 بود واسم...

 حلقه را به طرفت گرفت و گفت: وقتشه امانتی تو پس بدم.

 ت گرفت و گفت: ناصر! آخر بیست سال زندگی مون میشه این؟!حلقه را گرفتی. گریه ی مادرم شد

بعد از حرف مادرم همگی سکوت کردید، نزدیک به پنج دقیقه سکوت کردید و فقط صدای هق هق مادرم را 

می شنیدم. خان دایی طلسم سکوت را شکست و رو به حاج ناصر گفت: می خواین چیکار کنین؟ یهویی به 

 عموتم، بابات نیستم طفل معصوم بگین دخترم من

: این مرد باباته... بیست سال چیزی نگفتیم بهش، می دونین بفهمه چه ادامه دادو اشاره کرد و تبا سر به 

 حالی میشه؟

 می دانی آن لحظه چه حالی شدم؟!

تنهای تنها بودم و دلم می خواست سرم را بگذارم روی سینه ی باباناصرم و های های گریه کنم. از اینکه 

ب ش باباناصرم را از دست می دادم احساس یتیمی می کردم. حاج ناصر بهترین بابای دنیا بود برایم و هست.

وقتی قهر می گفت. های من درآوردی بابا ناصر برایم قصه  هایی که مادر خسته بود یا حال خوشی نداشت

 می گرفت و با صدای بلند می خواند: بچه شیرینی زندگی اند رنگ می کردم برایم آب نبات چوبی نارنجی

من شیرینی زندگی حاج ناصر بودم و دوست نداشتم کسی این شیرینی را از او بگیرد. بابا ناصر گفت: رعنا 

 دیگه بچه نیست، بزرگ شده، خوب و بد رو می فهمه، درک میکنه

آب دهانت را مانند یک لقمه ی سنگی بلعیدی و  پرید، تیوسف، من تو را دیدم وقتی اسم مرا شنیدی، رنگ

 گفتی: من میرم، امروز رو برای همیشه فراموش کنید، آینده رعنا نباید خراب شه.

آرام آرام به طرف در می آمدی، به من نزدیک میشدی. صدای ضربان قلبم را می شنیدم، اگر سربلند می 

گاه می کردی قلبم از تپش می افتاد. خان دایی گفت: کردی و نگاهت را از موزاییک ها می گرفتی و به من ن

 با رفتن چیزی درست نمیشه
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رسیدند و با چشم های گردشده نگاهت کردند. خان دایی با سه قدم از تو فاصله گرفت. تتو فریاد زدی، همه 

 من هم ترسیده بودم.

 نه دیگه زن دارم نه بچه، دلیلی برای موندن ندارم _

 ت: اما شرع میگه خواهر من زن توئهخان دایی با آرامش گف

شرع؟! کدوم شرع! مهم مریمه که.... مریم خانومه که منو نمی خواد... حق داره، بیست سال زندگی با  _

 برادرم حرف کمی نیست، یک عمره یک عمر

 و بعد به طرف در آمدی اما با گام بگویی حلقه را جلویش گذاشتی بعد به طرف مادرم رفتی، بی آنکه چیزی

 های تند.

ه دور شدم و شب به خانه برنگشتم. به حرم امام رضا پناه بردم جای خوبیست. دویدم و باسرعت از آن خان

 آنجا کسی برای اشکهایت دلیل نمی خواهد. 

پنج ماه ازتمام این اتفاق ها می گذرد. نتوانستم فراموشت کنم. بعد از آن ماجرا این چهارمین باری است که 

 د.فرق می کن قبل رضا آمده ام. اما این بار با تمام دفعاتبه زیارت امام 

 مرا شناختی؟ 

دستانم شروع کردند به لرزیدن. هنوز  را به دستانم دادی.83عدد و سپردم، در ایوان طال کفش هایم را به ت

می خواهم دعوتت کنم تا  هم می لرزدو با همین دست های لرزان برایت این نامه را نوشتم تا خواهشی کنم.

دلم را  .خوراک قارچ دوست دارییک شب شام مهمان من باشی، دست پخت خوبی دارم و خوب می دانم 

نشکن و امشب بیا. من و تو تنها خواهیم بود ... بیا و برایم از ماموریت هایت بگو از اینکه یک نیروی موفق در 

 ر شکنجه از دست دادی...برایم بگو از اول تا آخر.اطالعات عملیات بودی و چطور شد حافظه ات را زی

مادر و باباناصر از ماجرای آن روز چیزی به من نگفتند و من هم به رویشان نیاوردم. همه چی در ظاهر آرام 

است اما در باطن نه. باید حرف مهمی را به تو بگویم تا آرام بگیرم...  تو برایم یک یوسف معمولی نیستی، 

 من عموی قهرمانم را دوست دارم.   و برایم قهرمانی

 


