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  ی آرزوهاکیسه

 فارس-محمد حسین امانت

 

که جلدد  بیدی و ددادا داشد  ا       دفتر، وقتی خانم رضایی صندلی چرخدار را هل داد تا وارد حرم شود

ر خورد و یه  مین افتداد و مدداد  ا     بد در بمدد و رو  ددن  کد       دخترک دُ رو  پاها  کوچک

 .دفتر را یردارد خم شد تا  یزرگی را که یه دوش داش ، کنار دیوار گذاش  و کیسهحیاط قل خورد. مرد 

اش کنددا شددا   ا  که گوشده قفل شد یه صفحه مردکرد. نگاا ها  دفتر یا   مییاد برامی داش  یا یرگه

 یود.

داد، گف : کاظم دبزش هوا را قلقلک می د چاق دیگر  که جلو  ورود   نانه ایستادا یود و یا گردگیر 

 خب چرا خودت ا  مردونه نمیبریش  یارت؟ و.بق

شددم بخده.  شدته ا     ددن تللید    : دخترک یه دادش رددید  و دبیلش را جوید. چیز  نگف کاظم بقا 

 مردونه.

 راد  میگه دخترم. خانومی شدا یرا  خودش. کشید و گف :، ددتی یه در دخترک خانم رضایی

و  را که چند جا  دوختگی رویش نمایاد یود، مرتب کدرد  اش  بییدخترک لبخند   د و رودر  کهنه

رد نگداا  کده  کاظم بقا    او.و یعدش گوش یزرگ و درخ شدا کاظم بقا  ک  نگاهش افتاد یه جیب پارا

خانم رضایی رو کرد یه کاظم  اما گوشش را نتوانس  یپوشاند. را پوشاندجیبش ددتش یا  دید،دخترک را 

 و یدا تا یبرمش  یارت.بقا: دفتر دخترم

 .د شد و گف : پیشم یاشهها رف  اما انگار پشیماکاظم بقا یه دم  بد

    ورود  جلوفرشی که یه عنواد پرداا  اصرار نلرد و صندلی چرخدار را هل داد و  دیگر خانم رضایی

 رد شد. در  دا یودند،

امدرو    ؟کرد: چته کاظم بقدو داد و چپ چپ یه کاظم بقا نگاا میتر گردگیرش را تلاد می د چاق محلم

 در حال نیسی. 



2 

 

گردگیدر را تلداد ددریعی داد:      د چداق  را یده ددمتش گرفد .    نزدیک شد و دفتر  د چاقکاظم بقا یه 

  دفتر هندو  در  گوشه درا  کرد و دفتر را گرف . و دد  چپش را که ب اد یود چیلارش کنم کاظم بقو؟

 دد  کاظم بقا یود.

 !م مردانیوخان ،خونش یراموی -

 نیس یدود اجا ا... سرُچیز . یعدشم دُ ،یه لطفنی :خانم مردانی ایرویی یا  انداخ 

  دفتر را ا  دد  کاظم بقا قاپید.یه درع ، اما 

ترش نلن. مرد گندا عیندو  اما خانم مردانی گف :  .ناراحتی حرکتی کرد تا دفتر را پس یگیردکاظم بقا یا 

 ؟ خونموکنه. حا  کجاشو یمی دختر پونزدا داله قهر

 دفتر را یا  کرد و ورق  د: امالشم که ییس گرفته...گردگیر را گذاش   یر یغلش و 

 خود.وحفشو یبخرین ص -

چده بر ویدی داریدد... ایندو        بخر ردید و خواند: موضدو  انشدا:  و یه صفحهدفتر را ورق  د خانم مردانی 

 خونم کاظم بقو؟وی

کده   کشدی را کاغذها  جدید قرعهداش  یود.  شاید هم پس پریشب بمد دیشب یود یا پریشبیادش نمی

چینی، خودکدار، پدو ،    ادتلاد، ضبط صوت، قوا اغچید: چر، یا قیچی میی گرفته یودپرینت ا  دکادتا ا 

 پو  و پو  و پو !

 ؟جودیایا -

 ها؟ چته؟ -

  ؟  بر و هر بر ویی رو یربوردا میلنهکیسه -

 : ها؟ ها!دیچی یود و کاغذ که صاف یچینحوادش یه ق

 خونم؟وجویی کاظم بقو. اینو یوک-

 خود.وهمینو ی !ها -

 تو راا  ائرا هم نباشی. تو دایه، بفتاب نخورا مغزت.   دیواریشین دینه -
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ددرش و  پشد    ا  کهچهارپایهرو  هم خانم مردانی  اش درپا نشس .کاظم بقا کنار دیوار و کنار کیسه

 ... نانه یود نشس : موضو  انشا چه بر ویی دارید... البته دُرُدم نیس یخونما ولی کنار ورود 

خدانم   کدرد.  نگداهی یده خدانم مرداندی     وتا بفتاب اذیتش نلندد  کاظم بقا ددتش را حائل چشمانش کرد 

 گف : البته دختر ییچارا معلومم هس  بر وش چیه. ،مردانی که حساب کار ددتش بمدا یود

 اگه نمیخونی یدم یلی دیگه. حی  عینلم همرام نی. -

 نی. یگو دواد درس و حسایی ندارم و یعد خواند:  خانم مردانی غرغرکناد  یر لب گف  عینلم همرام

 ها را  بده  همیعنی همه کندمیها را بقام شاهچراغ یربوردا   بدهمهمن بر وها   یاد  داشتم. اما 

ا  . یگیدرم  02خوادد   دلم می رو  که امال داشتیم ویک . مثال کندمیها را یربوردا   بدهاکه نه، خیلی

 ...نوشتم ولی خانم ندیدگرفتم. من توقع را یا غین  02یگیرم و امال 02بقام شاهچراغ خوادتم 

. کدرد گنددا یدا   بد خودنمدایی مدی     02  امال ردید که یک ا یرگ  د و یه صفحهخانم مردانی دفتر ر

گی وقتی دختر نمی چشمانش را رو  صفحه دواند و ردید یه توغع. انگشتش را گذاش  رو  بد: ایناش.

 این انشا رو در کالس یوخونی...

کاظم  . یه صفحه پارا ردید و بد را یه دم مردانی یا عجله دفتر را ورق  د خانم .کاظم بقا نیم خیز شد

 بقا گرف : موشم دارید خونتود انگار ؟

  تله کاغذ  را لمس کرد. مطمئن یود، بد صدفحه کتش و  کاظم بقا ناخودبگاا دد  کرد در جیب پارا

کشید. انگشتش را کرد تو  میگوشش دوت  کند و جوایی نداد. فقط دبیلش را جوید.را تلمیل می پارا

گوشد  یددجور     ؟چته کاظم بقوانم مردانی توجهش یه گوش کاظم بقا جلب شد: خ. چرخاندگوشش و 

 چ  شدا؟ .درخ شدا

یده   و یعد رو کرد ب. ددتش خیلی دنگین یود.سّکاظم بقا ددتی رو  گوشش کشید و  یر لب گف : نامَ

 خانم مردانی: شومو یوخود.

  بر وهدا  یایداجونم را   گیرد و خودکار کیسهیگیرد یک خودکار جایزا می 02خانم گفته یود هر کس ...

 یلی جایزا یردا یود.
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بمدند، یا دد  اشدارا  ها میخانم مردانی یه  د و مرد جوانی که یه دم  بد کاظم بقو دبیلش را جوید.

 !کرد و گف : یرادراد ا  اود در

بمدد، ا  بقدام   کرد ا  دهدانش خدود مدی   اد جونم مریض یود و وقتی دلفه میحتی قدیمترها وقتی مام...

شاهچراغ خوادتم که خوب یشود. یعدش وقتی ماماد جونم ا  پیش ما رف  یایا جونم گف  اود یه جدا   

 ..نی راح  شدا اد .ایهتر  رفته اد  و ا  این بشقالد

یه دم  کاظم بقا درا  کرد: مدادو یدا دردش  بشقالدانی را هم اشتباا نوشته... خانم مردانی ددتش را -

 کنم.

کدرد  احسداس مدی   کاظم بقا یا اکراا مداد را یه دم  او درا  کرد. نتوانس  لر ش ددتش را پنهاد کندد. 

  مداد را که دید گف : ایم که خانم مردانی در شلسته ها نداش .خارد ولی او ا  این عادتچشمش می

 در جواب  نی گف : وضوخونه ته حیاط! و یعد درش شلسته. ولش کن...

  دنیادد . مدن     مدا یهتدرین خانده   وگرنه خانه نیاالدق  ما گف  بشیایاجونم ناراح  یود که یه خانه...

  .  ما اصال شبیه بنجا نیسی و خانه  یاریک پشتبخر کوچهام الدانی دیداقبش

 یا بر وها  اللی وق  گف ماماد جونم همیشه میمن دیگر بر ویی ندارم اما یایاجونم بر وها   یاد دارد. 

 چود بقام شاهچراغ یاید بر وها   یاد  را یربوردا کند.  را نباید یگیرمبقام شاهچراغ 

او ا  دد   کنی.دیگر یه بر وها  یایاجونم وق  نمی م کهلر کنم بنقدر من  یاد بر و کردفشاهچراغ! بقام 

م یایداجون شد که شما یدا  ید. فلر کنم تقصیر من یاکردرا فراموش  گوید که شما اواد  و می ناراح شما 

 ید...قهر کرد

کاظم بقا دفتر را ا  دد  خانم مردانی قاپید. خانم مردانی یا تعجب گف : چ  شد کداظم بقدو؟ انشدو     

 و دد  درا  کرد یه دم  دفتر. چیز  ید  نگفته خب. . طور  نیس ،سچَیَ

، یه دم  کاظم بقدا  داداش گرفته یود و تاب میضبط صوتی را ا  ددتههماد موقع پسرکی در حالی که 

ر یگیر تا شر نشددا یدرام. شدنیدم جَد     وضبط ودر فلله نبود . خونتم نبود . یی ؟کاظم بقو بمد: کوجویی

 ..  گندا چیز  در نمیاد.ا  اولشم معلوم یود ا  ا  مردکه کرد .
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 کاظم بقا یادش یه صبح افتاد...

ها کرد و کاغذ  ییرود بورد و داد دد  کاظم بقا. کاظم بقا یه شدلل    قرعهرا در کیسهددتش پسرک 

صدا  دوت و دد  و جیغ ا  اندک جمعی  دور معرکه یلند شدد.   !حروف نگاا کرد و گف : ضبط صوت

کدرد: پسدر عجدب      م نبود چیز  یگوید چود خود جمعی  خودش یدرا  کاددبی او یدا ار را گدرم مدی     

   بر وها خالی یند  نبود...دیدید ا  کیسهشانسی... 

  پدو  نصدیبش شددا و فقدط یدک      مرد چهارشانه که ا  صبح تا حا  کلی پول دادا یود و ده یار قرعده 

 ..کرد.خودکار یردا یود، یا حسرت دور شدد پسرک را یا ضبط صوت نگاا 

ا  بد ییرود و یک جعبه بدامس    ودط پیراهنش را یا  کردپسر ضبط را که تحویل کاظم بقا داد، دکمه

 بورد: بدامس مو   میزنی کاظم بقو؟

در جدواب پیر ندی گفد :     جوید.می بدامسداش  یدجور خانم مردانی  یر چشمی یه کاظم بقا نگاا کرد. 

مستقیم که رفتی دم  راد ! دفتر را که ا  چن  کاظم بقا ب اد کردا یود، یار دیگدر   ؟ردونهکفشدار  م

 ادامه داد: یا  کرد و

را یدربوردا   بر وهدا  مدردم  همیشده  او دارد.   یداد  بر واما یایاجونم من دیگر بر ویی ندارم بقام یه خدا ...

گف  یرا  بشدتی کدردد یایدد    همیشه می ماد جونمماماند. کند یه خاطر همین بر وها  خودش میمی

داندم  امدا نمدی   داد و ما بشتی شدیم. یود ماماد جونم یه اود یک گل درداد. وقتی دارا یا من قهر  هدیه

حتمدا اگدر بر و     کندد. مثل شماد . او هم بر و یربوردا می یایاجونما  یه شما داد. شغل یاید چه هدیه

بر و  شدما ا  خانم پردیدم بر و  بقام شاهچراغ چیس . خانم گف   شوید.شما را یربوردا کند بشتی می

ایدن ادد  کده     شدما  اصرار کردم گفد  بر و  ا یه من یگوید. خواد  بر و  شما رفلر کنم نمی د.یندار

هدا  کدافر   بمدید شیرا  که یه مشهد یروید اما بدم دور ا  راا دور ،امام رضا تاداید مشهد ضیارت کاکییرو

 جلو  شما را گرفتند...

  فاتحانه گف : یا م غلط.  یارتو یا ضاد نوشته...رو کرد یه کاظم بقا و خانم مردانی 

 جوید.  یارت یا ضاد...بقا داش  یدجور بدامس می کاظماما 
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م. ورد  خواند و کاغذ  ییرود بورد و مرد چهار شانه ادلنادی یه کاظم بقا داد: ا  دفه حتمی یرندا ایشُ

را مانند پرچمی یا  یع گذشته یود. مرد چهارشانه کاغذ خیلی در همه چیزفریاد   د که همه را ترداند. 

همه چیز درهم و یرهم شدا یود.  فریاد  دا یود: مشهد یرندا شدم. و همه تعجب کردا یودند.گرفته یود و 

اودا کفاش که یه دادش ردیدا یود: عاموجونی ا  نهای  جایزش خودکارا. ددفر   یعدش انلار او ویعدش 

را یقیش و رهگذر  که: ب "پیلم پس یدا. پیلم پس یدا."مرد چهار شانه  فریادیعدش جو یودا؟ ومشهد ک

تایپیه و این یلی یه یچه نوشته دردته؟ نوشته... ضیارت مشهد...  یارتشم یا ضاد نوشته... صد در صد یده  

یچه نوشته. و دیلی مرد چهار شانه و دوت کشیدد گوشش و جیبش را که خالی کردا یدود پدیش مدرد    

 چهارشانه...

خدانم پرددیدم چطدور    شدوند. ا   اد . در فلله خیلی مردم جمع مدی  ، بقام. یایاجونم درش شلوغیول...

یاید یدک نفدر   بر و  بقام شاهچراغ را یربوردا کنم. یک کلمه گف  که نفهمیدم اما معنی بد این یود که 

 توانم...دانید که من نمیجا  شما یرود مشهد. اما شما خودتاد می

مالحظده،  ادامه نداد و  یدر لدب گفد : چقدد یدی     خانم مردانی کاظم بقا ناخودبگاا بدامسش را قورت داد. 

و یه ددم  حدو       بر وها را یر دوشش گذاش کیسهفراموش کرد و  را دفتر کاظم بقا  ...گی یچهنمی

 .. دند.کبوترها ددته ددته یرا  خودشاد چرخ می یزرگ ودط حرم رف .

دوید و یه   بر وها یر دوش تقریبا میها  تن  و یاریک یا مشتی گرا کردا و کیسهتو کوچه پس کوچه

 گذش ،پشتی میریک یا  کرد که یرود و حساب دخترک را یردد. حتی وقتی ا  کنار کوچهاین فلر می

نرو خونه. ظم بقو دالم. ا  او را دیدا یود: کا. همسایهاذیتش نلردا یود تا غر یزندیو  تعفن  مثل همیشه

کدز کدردا و   حرم فرشته رو یردد حرم. وقتی دخترک را دید که تو  صندلی چرخدارش کنار حیاط  ،یچا

چرخند، خلع دالح شدا یود. مشتش وا رفته یود و نویسد و دورش کبوترها میدارد در دفترش چیز  می

 ..کشید، دادا یود یه دخترک.می  صندلی و گوشش را که دوت ددتانش را گرا کردا یود یه ددته

یچرخد یه دم  ها یا بدمجبور شد  و . کبوترها چرخیدند و چرخیدندها را دنبال کردیا نگاهش پروا  بد 

 صدا  دخترک در گوشش یود... ا  گرا خورد.حرم و چشمانش یا گنبد فیرو ا



7 

 

 ؟تونن یپردیایاجود کبوترها تا کجا می -

 ها؟ -

 تونن یپرد؟دورم می یعنی تا جاها  دور -

 ؟دختر گیها؟ چی چی می -

 .چرخیدندا  میکبوترها داشتند دور گنبد فیرو ا

 هیچی یایاجود. -

 ؟گفتی چی چییوگو!  -

 ؟تونن یپردمی کبوترا تا جاها  دور دورم -

را  ش و تلده کاغدذ  ت  کد در جیب پارا کرد و جیبش... دد  کرد  بر وها یر دوشش دنگینی میکیسه

  بر وهدا را رو   مدین رهدا    کیسده  نابشنا را یخواند. حروف  م نبود این خیرا شد.  ییرود بورد و یه بد

 و کاغذ را دپرد یه یاد. کرد

 گی؟؟ کجارو میوردور د -

 مثال ... مثال... مثال مشهد. -

 

 

 

 

 

 

 

 


