
 

 

 ایستاده در کنار دیوار1بیَرَقِی

 خراسان رضوی -م البنین ماهراُ

 

ایی که چه خبر4رخیلچَاز زندان پُ ؟بردکه هم وطن خود را از بین مینشوروی را سیل کُ 3ورِزدُلعنت، م2ُکیهرَتَرِدَبر پَ -

 کنند!و شکنجه می یبیگناه را زنداندر مردم قَ؟ هر روز چِشودشنیده نمی

کنم و می6یلسَپدر را  5طای شکنجه، وارخَته. با کلمهوله کرده و به دیوار خالی چشم دوخاشلُچانهدستش را به زیرِپدر 

 دهد.ورمیگیرد و رویش را سمت من دَکنند. پدر نگاه از دیوار میصداهای نامفهومی در گوشهایم آواز خواندن را شروع می

 سرما نخورد!تا  نک7ُتپُرا های طاهره یروی پا ،دخترمریحانه جان!  -

دهد و می8ورداخل دیگ شُرا مالقه و  اندازم. مادر همچنان ساکت استهایشمییخود طاهره را روی پاشوم و پتوی بلند می

و لی از نان ریز کرده رخانتَستَای از دِریزد. عبداهلل در گوشهمیشوربا،اندشدهقطار  9رخانستَهایی که به ردیف روی دِدر کاسه

 ر است.دَچشمش به دهان پَ

! ا را هم که با خود بردی! دختررفتید 11ههخانَکیَخوانی و تَدنبال روضه 10رهدَربَدَصبح، شنیدم باز  خانم جان!راستی  -

شناسه. از خود و بیگانه را نمی ،سترئیس جمهور جدید خطرناکوضع فرق کرده،  12چند مراتب باید بگویم که حالی

 ... خدایا توبه!والم که باز ... ال حولهبفهمُگَاَ

- ... 

 ست. هم خدا بزرگ 13باصَایربَ،کردی ی که امشب عزاداریتَحالِ -
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و صفر خوب خودت بگو محرم م؟ یرفتشهادت امام رضاست، دلت بود که نمیباصَرد! امروز چهارشنبه آخر صفر بود. م -

حالی خودتم که  ی نکردیم.خوانِما یک روضه ر شدمحرم تِ لِکُ؟ستو صفر که محرمفهمیده شَود 14مقَهرَچِ

 ؟شهمگه می ،عزاداریینِ،مسجدی ینِ،خوانیروضه16ینِشه!می15بینیصفرمدارهخاَلصمی

 کند.اش را به هم نزدیک میدارد سمت مادر و دوانگشت شصت و اشارهیزبرمیپدر خِ

 زن! ،ارزش قایل نیستی 18هم17َپِل بر گَی یک پشگتو اندازه -

 زند.شود و قدم میاش با تاریکی اتاق یکی میخواباند و همراه پیراهن تنبان مشکیرا روی زانویش می 19چَپاقَشمحکمو 

 فهمه!نمیزنم هیچ حرفمَ ،زنمپمیگَگ و زندانی و پدر لعنتی رئیس جمهوره از مرمَ!از برای خدا -

 خزم.ای از اتاق میچهار دست و پا به گوشه. زنداز خیز پدر، قلبم تِیزتیِزمی

رخان ستَدِمابین  20ینیکَرِریزد. هَمیها را داخل کاسه شوربایشنانبا دست دیگر و روی زانوی مادر است دستش  عبداهلل

دیوارهای اتاق های غول پیکری بر کداممان سایه رو از ه از نورش دایره وار روشن شده 21یمانگِلَکُویهایرُروشن است. 

 .افتاده

ترسم که از می؟دلم افتاده بههم 22سید صاحب وشِدانم چرا جُنمیتان هستم و نگرانهمَدانی مادر عبداهلل جان! می -

هر روز یک منطقه و چند هم زیاد شده.  23هایپالِکه شده خانه و صفر . محرمدش پیش بیایَرایِخاطر امشب مشکل بَ

 نیست.هیچ کدام خبری هم ازشانو  بردندهایشان چندین نفر از مشتریهایم را از خانهخانه. 

ر شده از رپُبه آسمان سَ اندازد.سرش را پایین میگیرند و ای از ترس به خود میدر لرزش نور هَریکَینپرده ،چشمان مادر

 شود.کنم ترس از چشمانم به سوی قلبم روان میاندازم و حس میرسی نگاهی میتاریکی از دریچه اُ

زمستانه به 24عبداهلل در رُخصَتی ل کردم. از خورشید خبری نبود.یرسی بسته آسمان را سَاز پشت اُو  پرده را کناری زدم 

 تا کمکش کند. بود کان پدر رفته دُ

 آیم.تانمیسه هم از پَمَ، شوید 25ویلیداخل حَبگیر،  ریحانه جان! بیا دست طاهره را -
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گره . 27بود کردهشجانَ،تازه برایش خریده بود ،که پدرسهای سبز رنگ طاهره را البو  دوبمادر باال 26یهعَرقِروبند چادر بُ

یر را ز مانهایِویرُسرد مجبورمان کرد، 28مالشَویلی شدیم.و با هم داخل حَ محکم کردمزیر گلویش را  طاهره روسری

هنوز  ،های دیوارو کناره روی پستی بلندیهای زمین. نیم تا سردی سرخشان نکند و ترک ترک نشوندت کهایمانپُروسری

د. یرسدوردستها به گوش میاز  29یربودند. صدای فَ از یخی زیاد مثل سنگ سخت شده که شدمیهایی از برف دیده تکه

کرد،به ما  30به سمت پایین اِیالاش را هعَرقِمادر در حالیکه روبند چادر بُتر مابین دستم فشار دادم. دست طاهره را محکم

 دست راست طاهره را گرفت و باهم از در بیرون رفتیم.و  دشنزدیک 

 مادر! -

 پ شده؟چی گَباز،  -

 آمدند!خانه میکاش پدر و عبداهلل،  آیه!یرمیصدای فَمادر،  -

- ... 

 زیادتر شده!به نظرم مادر بیا امروز نریم! صدای فیر -

آییم. سمییزپَتِ،خوانی نبودهروضهگَاَ،ریم مسجدماندی! حالی هم خیرستمییدلت نیست نیا. خانه مِ ،ه که گفتممَ -

 31چِم!بَ،ز بریمزتیِحالی تیِ

ل و های تنگ و گِکوچهاهلل. از مابین سیدن به مسجد رسولر امید روضه خوانی و هب،برداشتیمایمان را پشت سر هم هگام

ر شتَاز فرط بارِ انخشتهای خامشی با گلارهای کاههایمان را بر جایمان ماندیم. دیوپایو رد  راه باز کردیمبرف وش و لُ

 رفتم.ی بیشتری از آنها راه میبا فاصلهش وار داشتند به همین خاطر زبودند و حالت ری شده

در ماد ووبمانده  داخل گِل پای چپ طاهره. برگشتم .وردآاگهان گریه طاهره مرا به خود ن ،همه سردی در میان آن

 . 33دیپالِطاهره می یجامانده32وتال بُدنب قکنان با روبندی باال و یک تکه چوبقنِنِ

 ت کجا از پایت کشیده شد طاهره؟وتَبُ -

 کشید.اش را باال میرا جُوی کرده بود و آب بینی 34ره همچنان آب دیدهطاه

 گفتم کجا از پایت کشیده شد؟ 35را!و! قَراشُقَ -
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 .کشیدمروی سرش و دستبه طاهره نزدیکتر شدم 

 آیَه! خطرناک...هم که صدای فَیرمی ،ستماندیم مادر! هم بسیار یخمیمَه که گفتم امروز خانه  -

 برگردی! ،از راه آمده 38انِیوتمی37! ریحانه! چُپ! جِگرخُونِمنَکُن 36چُپ -

 ی تنگ و تُرش را نشان داد و رُویَش را طرف طاهره گَشتاند.با انگشتش کوچه

 بُوتِت کجا از پایِت کشیده شد؟ -

ن . چشمابرفها را زیر و رو کرد و لواند و گِدَچوب را  39هشتَدوگَ. مادر را نشان داد ایکنار دیوار نم کرده ه با انگشتشطاهر

 لی را. لنگ بُوتیگِسرانجام و  طاهره چوب را دنبال کردمن و 

قفل با یک مسجد،  درِم. دیپیچیراست سمت  ،سر کوچهطاهره بُوتِ گلی را پای کرد و دوگَشتَه به راه افتادیم. 

 زنجیر سیاه شده از زنگهای قدیمی، بسته شده بود. وی آن و یک رشتهر40کالن

 ست!وانیخنگفتی که روضه ست؟ مگهقفلچرا در مسجد جان! مادر  -

زنجیر و قفل . خواباندکف دستش را روی تن سبز رنگ در می ،یک نفس .در زدهایی جاندار مادر چیزی نگفت و با ضربه

با دو  .دشنگ سبز آن سفیدی کثیفی دیده میزیر ر ،به در خیره شدم. ز باز شدن در خبری نبوداما ا ،دندخورتکان می

از همان  مادر روی دستم زد، .مندَرا کَ ،بود قفل آویزان شده ی که از زیرام ورق سبز رنگابهبانگشت شصت و س

 .هایجانداری که روی در زده بودضربه

 هستی؟41ردگهخُکنی ریحانه! مَچه می -

طاهره با قفل . اینبار گاه کرداشتکیهچانهو دستش را زیر روی  دوپا نشست ،یه به درخودش تک .مادر سوخت یجای ضربه

 نگاهم از خشتهای دیوار42ِم،شتاندَد. سرم را به سمت باال گَآورنگ آن را درنگدَو دَ و زنجیر شروع کرد، به بازی کردن

امان سیخ همهناخودآگاه . آمددورترهااز 43یرمِدوباره صدای مَ رد ابر.ردخُهایخُبا تکه ،دیرسمسجد به آسمان خاکستری 

ک وی نپِبدون هیچ کدام گَ لنگ لنگان پیدایش شد. 44ایهکه بابَ ،های کوچه خاکستری را از نظر گذراندیمانتو شدیم 

 مادرم فشار داد.ردهعصایش را به گُ
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حکومت  تا وقتی وقت باز شَوَد.مسجد معلوم نیست که چه  خوانی نیست. درِروضه ! اینجا دیگهبرید از اینجا یزید وخِبِ -

 بِخیز! بِخیز دیگه!... . داس و چکشیها باشهدستِ

 د.یپره از جایش شتَدوگَ، هامادر عین جن زده

 !بابَهاه کُنپیش خودت نگکنی؟ عصایتَچه می -

گفت. آنقدر میهاینامفهومی،در حالیکه زیر لب چیزیدشلنگان دور زدیم. بابه لنگ و طاهره گوشه چادر مادر را چنگ من 

 ماند و نه از عصایش.ی خاکستری نه از او اثری تا در پیچ و خم کوچه، به او چشم دوختیم

 را نخوردی؟ 45ترَریحانه جان! چرا نان تَ -

های آتش هایخُردِکهربایی شکلی، مثل تکه. دانهاندرسی جمع شدهاند و همگی کنار اُهاخالیکاسه،کنمبه مادرم نگاه می

، کنممییلرا سَعبداهلل امی.از باالی شانهرمِم صدای مَباز هشوند. دارند و محو میگرفته زغال در آسمان سیاه موج برمی

 آورد.رقصند. پدر با زبانش صدا درمیی صورتش میین روریکَهَهای نور تکه

هم به سالمتی شب سالم باشند و فردا  ،که اش نگران هستم. خدا کندهو خانودصاحب برای سید  ،یر بگذراندخَخدا بَ -

 ! شَوَد46رتِ

**** 

چرخانم و روی شانه راستم گریه. خودم را میو  47قالمَ، قالیرمِمَ،آید. صدای پایی میهازیر گوشم صدادر 

از پرده را .کنممیین را روشن یکَرِهَبرم ودست می المروکمال کورخیزم. ز خواب میا ،همان صداها 48هشتَدوگَ.خوابممی

از اتاق با همان روسری سبز ایبینم. طاهره در گوشهجز تاریکی و دشتی از ستاره براق چیزی نمی،زنمکنار میرسیاُروی 

 فتم.اُبی مقدمه یاد گفته پدر می. دهیابوطاق باز خرنگش 

 اش نگران هستم.از خاطر سید صاحب و خانواده -

به دل کوچه  با هم. دست طاهره را گرفتیزکرد و تِ 49از دم در کَلَهکَشَکپدر ودم و طاهره را زیر بغلم گرفتم. ی ختشکچه

 :وار آمدنگاهی انداختم که صدای پدر زمزمهخالی شده از جنبنده،  یتاریکمان زدیم.به چپ و راست کوچه

 رِیم؟ی سید صاحب میمعطلی، یک نفس تا خانهم! هوشتَ به سَرِت بگیر! مگه نگفتم که بدون چِبَ -

دتر از ما به خانه سید مادر و عبداهلل زوای نداشت. بدون یک کالم گَپ از پشتش راه افتادم. یل کردم که سایهپدر را سَ

 کرد. 50پدر در نیمه باز را آهسته تِیالتا خانه سید رفته شد. یک نفس  ،حرفی راه؛ بدون باقی مانده .صاحب رفته بودند
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 د.یکش. پدرم دست روی سر طاهره با پدرم بغل کشی کردبه استقبالمان آمد، و  51پیرمردی با موهای ماش برنج 

 !جان و طاهره جان ریحانه ایم هستند. سید صاحب!دختر -

 همانجاست.جای خانمها شینید.ید سمت راست حویلی ببِروای گلم.ماشاءاهلل دختر -

نوع گلهایی، که در  توانستیینکَالن ماندگی بود. نورشان به قدری زیاد بود که حتی مییکَرِاطراف حویلی چندین هَ

 تشخیص دهی.،بودند را ی وسط حَویلِی کاشته شدهباغچه

 مادر!، سَیلکُن، نیلکُریحانه! ریحانه! سَ -

، تا سرمای کف ی خودم و طاهره را انداختمهکچِشَ. کنار مادر تُید سمت مادر و روی زانوهایش نشستدوطاهره 

ن و مرد، پیر و جوان چشم دوختیم، که لحظه و باهم به جمعیتی از زنکند. طاهره سر جای خودش نشست حَویلِیاذیتمان

با صدای رسایی از پسرش ته بود، سنشحَویلِیسمت چپکه سید صاحب جمعیت که زیاد شد؛ ند. شدبه لحظه زیادتر می

 تا عزاداری را شروع کند.خواست 

ز جمعیت با آغا یگریه.را شروع کردخوانیو پرده عصا به دست بین مردها راه افتادن با ریشی سیاه و تُنُک، مردی جوا

 ده بود.شگفت، برایم سخت همیدن مطالبی که مرد جوان میآنقدر که شنیدن و فد؛ خوانی به آسمان بلند شپرده

ی ویلِشود. چشم از در حَببینم چه زمانی با لگد باز میدلم آرام نبود، از بین زنها فقط به در حَویلِی خیره مانده بودم تا 

حاال با که هم خبری بگیرم. اما پیدا کردن آنها در بین شلوغی تا از عبداهلل و پدر  ،به جمعیت مردها دوختم گرفتم و

 بود، سخت بود.  آمدن مرد میانه قدی چند برابر شده

بدبختیهای مردم، دلم را لرزاند. د. سوز روضه و کربازی میی، سبز پوشخترک خُردبا دد ووبطاهره از فرصت استفاده کرده 

در حَویلِی باز شد. نیمه ناگهان د. رفتنهایش باال و پایین میشانهد ووبمادر با دستمال سفیدی کل صورتش را پوشانده

. مردها و ه بوددشنوحه قاطی قالِ گریه با قال مَ هدفاطرافم را سیل کردم.قلبم ماندم. بی دستم را رویخیز شدم و 

دو مرد سیاه پوش دوان دوان آمدند و در جمعیتی که  ،ه نگاهم را به در دوختمشتَدوگَ.کردنده عزاداری میشدایستاده زنها

ویا رضا و یا حسین گویان، ی بر سر و سینه زده، مگهشش مرد زنجیر زن، راه افتاده بودند، گم شدند.  پنجکه از پشت 

 شده بود. . صداها بلند و بلندتری را دوره گرفته بودندویلِحَ

 آید.صدای مادرم می ،بخوابمدم تا گربرمیدوباره به جایم  .خبری نیست52پپگَدیگر از گَ

 شه!که نمازت قضا مییزخِریحانه جان بیداری؟ بِ -

**** 
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با جهشی زند. با پا به در می ،کسی دارد محکم محکمپیدا است.  ،ای که کنار رفتهخاکستریاز کنج پردههوای روشن و باز 

را از روی  54شمپَرََََشود و چَزمیویلی وارد دالِروم. پدر دوان دوان از حَمی53زنشینم و به دالِروی جایم می

 افتد.دارد. مادر وحشت زده از پشتش راه میبرمی55ندتبَکُ

شده؟ پگَچی -

هیچی شما بیرون نیایید؟  -

ی؟وراین وقت صبح کجا می !مرد -

 .گیرداممیآید و از شانهرود. مادر جلو میعبداهلل هم از پشت پدر می

ه.طاهره هم باش!  چشمت به بیرون نیا و تو خانه بمان  -

زند باد آرام آرام خود را به پرده در میشود. وبرویم محو میدازد و چشم به هم زدنی از رنااش را میروبند چادر برقعهمادر

روم. از را دو تا یکی پایین می56هاهینِاندازم. زِِو روی سرم می دارمشالم را برمی،سازد. با عجله از اتاقو آن را رقصان می

بالشان از دن .ونددامانمیسمت انتهای کوچهبه  روه چند نفری از مردان همگیک  ،گذارمه پایم را بیرون میی کویلِحَدرِ

باز چند  روم،قال است. پیش تر میاند و قال مَسید صاحب جمع شده د دومین. جمعیت کنار درِعو ب هاولین کوچدوم، می

که وارخطا اطراف را ییهااز میان کلهبه اطراف.شده و پاشیده ی از خون روی زمین است. کمرنگ هایقدم جلوتر. لکه

 58و یکی دوتا شال گاج 57یپلچَبوت و اندازم. چند لنگ ی نگاهی میویلِحَداخل به نم و کای پیدا میروزنهکنند، یلمیسَ

 زیر نور کم رمق صبحگاهی.،در کنار دیواریستاد شده امام رضا )ع( ابا نام یبیَرَقِو  رها شده روی زمین
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