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 ی چند روز اخیرکاری شدهوقایع دست

 رضویخراسان  –بخشی نعیمه 

 

 خبرها بیی اینا من از همههر روز شبیه یک آزمون دشوار بود. شبیه باال رفتن از یک کوه با شیب کم. ام

ی کارمندهایش در طول عمرشان دست کم ای که همهپشت میزم نشسته بودم. ته سالن بزرگ اداره بودم.

رئیس که تا اینگذراندم. ی خبرنگاری را میی امن دوره. من هم در آن حاشیهاندبودهمدت کوتاهی خبرنگار 

در لحنش  معمولی بود و ،اش مثل موضوع آخرین خبری که خواندمقیافه ام کرد.تر صدایطرفاز دو متر آن

 ید:را بگو ی ممکنترین جملهساده ،توانست با آن لحن. میشددیده نمیآوری ای از اتفاق اضطرابهیچ نشانه

ی آسیا را در ای را بدهد که تمام شبه قارهتوانست خبر طوفان گسترده. و می«واسه امروز بسه، برو خونه»

 و . میزها«نامه مصاحبه نداریمواسه ویژه»برگرفته. جلوی میزش ایستادم. نگاهش هنوز به مانیتورش بود: 

ها یکی از بچهقرار بود »ی از روح بشری بودند. گفتم: مان مثل بقایای آثار باستانی خالفاطرا هایصندلی

. «همون گذاشتقال»اش نگاهم کرد: رئیس با خونسردی ازلی «خودتون سفارش دادید به... ...... فکر کنمبگیره

ی امن، از آن میز و من را از آن حاشیهچند جمله  ی این. همه«خودت باید بگیری» :گفتو پشت بندش 

چیزی نگذشت داد، جدا کرد. اش رخ میهای خوب و بد دنیا در آن سویی اتفاقصندلی و آن مانیتوری که همه

ه به همین راحتی گیر افتادرفتم. ام بود و به سمت ورودی شیرازی میروی شانه ۰۰۵۵دوربین نیکون دی که

 م. بود

ست و توی کارهای گروهی هیچ شانسی ندارد چه کاری نیبرای کسی که اهل معاشرت برای یک آدم خجالتی، 

را رفتند. چام باال میها از سروکلهسوالافتم. پته میحتم داشتم به تتهی رو در رو؟ تر است از مصاحبهسخت

نی ی تلفبههمه مصاحکارت خوبه. اینتو »رئیس گفته بود:  جوری شروع کنم؟ چی بگویم؟چه قبول کردم؟

کنارم گذشتند. اولین سوژه را از دست دادم. و بعد دومین و سومین از  چند تا زائر «کنه؟داشتی. چه فرقی می

گ دینقدر به ورودی حرم نزدیک شده بودم که صدای دینگآن ؟رفتمشان میو چهارمین... باید به سراغ کدام
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ذوب ی سواالت توی ذهنم اب باالی سرم بود و همهشنیدم. حاال آفتمیساعت ایوان غربی صحن انقالب را 

 . شدمی

 اول وزـر

عجیب بود و زیادی به هم ربط داشت. هایشان شان نوزادی یازده روزه بود. اسمنفر بودند که یکی پنجها آن

بگم؟ چی »رضا بود گفت: که کنیزرضا بود به جوانی که غالم ی. پیرزنهایشان را فهمیدشد نسبتنگفته هم می

. «اول شما بگین بعد مادر بگه»جوانی که غالمرضا بود به پیرمردی که حبیب رضا بود گفت:  «اسمم رو بگم؟

ر ما ه»گرفت: هایش روی صورت نوزاد شکل میپیرمردی که حبیب رضا بود چشم دوخت به نوزاد. انگار حرف

. جوانی که غالمرضا بود به دختری «کنه. چی بگم. همینه دیگهمون میسال میاییم زیارت. آقا خودش دعوت

 و نوزادی که محمدرضا بود را بغل کرد و گفت: «بده من بگیرمش»که معصوم خاتون بود نگاه کرد و گفت: 

و با حرکت سر حرم را نشان داد. و بعد طوری دستش  «کننجا قبول میگن ایناش کنیم. میاومدیم عقیقه»

شان چرخید تا با گوشی صدایهایشان میبالی او باشد. دستم بین دهان را دور نوزاد نگه داشت که انگار سپر

 . غیرممکن بودبرایم شان را نوشتن هایزمان حرفو همشان های براقنگاه کردن به چشمرا ضبط کنم. 

 روز دومـ

ا ی سرقفلی آن ستون ،به عنوان جایزهکرد مطلبی را سر موقع حاضر میویژگی رئیس این بود که اگر کسی 

این قانون جورهایی کرد آن کار را تا آخر عمر انجام بدهد. یکاجازه پیدا می و گرفتصفحه بهش تعلق می

ا نامه رطور که شماره اول ویژهرا نادیده بگیرد. همین اوهای توانست قانونکس نمیرئیس بود و در اداره هیچ

زدند این فکرها در از وسط صفحه به من لبخند می نفره پنجی ی اعضای آن خانوادهام گرفته بود و همهجلوی

آرا مجبور نباشه تره و هم صفحهخیلی خوب شده فقط امروز زودتر برو که هم گرما کم»گفت: سرم چرخید. 

تی سخی بار اول درست به اندازه دشواراین بود که در هر بار انجام دادن یک کار  هم . ویژگی من«تا شب بمونه

جایش هایم جابهکرد و مجبور بودم مدام میان شانههم بر فشار کارم اضافه می ۰۰۵۵دی م. نیکونیدکشمی

 . کنم
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زنی را دیدم که دیروز هم جلوی تابلوی اذن دخول ایستاده بود. چادر مشکی را طوری جلوی صورتش گرفته 

من قصدش از این  مثل سنگی میخکوب شده بود. شاید او هم یجلوی تابلواش را دید. شد چهرهبود که نمی

م را کج کردم را توی دست فشردم. راه ۰۰۵۵بند نیکون دی. ودها نبحضور هر روزه رفتن به آن طرف ورودی

. چی منتر فکر کشد منطقیو انگار همین باعث  افتاد ی باریکی روی سرمسایهگذشتم. و از کنار دارالشفاء 

ه من بچرا زیر بار حرف رئیس رفتم؟ اگر کسی قبول نکرد؟ اگر نخواست حرف بزند یا عکس بگیرد؟  بپرسم؟

 شود گفت خبرنگار؟هم می

ست توی د ها، نزدیک ورودی غدیر نشسته بودند. زن لیوان بستنیِ زعفرانی راآرام بودند. پای یکی از باغچه

لیوان بستنی ». خندید. و به دخترها گفت: «خورمسرت رو میفم. من خیلی پرحر»زد: گرفته بود و حرف می

اش ی کوچکی در دل بستنی. مرد با لباس سفید سرش را انداخته بود پایین و حفره«نندازین تو باغچه هارو 

تر خندید. مرد بار بیشو این. «برهاز رو می ماس. اگه بره رو منبر منهمسرم طلبه» کرد. زن گفت:حفر می

حرف  طوسکرد که انگار تقرّب او با دیگران فرق داشت. بعد تقرّب را تلفظ می« ت»طوری وایتی تعریف کرد. ر

ما ا رویش نشسته بودم.جان روبهای بیطور مثل مجسمههمین اش گرفت. مانده بودم چه کار کنم.گریهزدن، 

 رایکی زهکه رقی باهم نداشتند جز اینهیچ فبر اوضاع مسلط شد. دخترها را صدا کرد. دو قلو بودند.  خودش

 و یکی فاطمه. شاتر را زدم. دخترها دو طرف قاب انعکاسی از هم بودند.  بود

 روز سومـ

کردی این میز بزرگ و آن صندلی جا نبود. طوری ناپدید شده بود که فکر میرئیس غیبش زده بود. هیچ

 و هوووف بلندی کشیدم را اجرا کند. «نشه بازی نشهتا سه »ی خواست قاعدهشاید می اند.پرهیبت تزئینی

 دوربین را برداشتم. 

زنی شبیه همان زائر روزهای رفت. ها میالجواد زنی پاکشان به سمت ورودیهای نزدیک بابروی سنگفرش

 شد.توانست گدا باشد چون دستش پیش هیچ آدمی دراز نمیرسید اما نمینظر میتر از دیروز بهقبل. خمیده
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هوای وو حال گردندبرمیکه از زیارت هایی تا نزدیک ورودی رفت و به دیواری تکیه کرد. چشم از او گرفتم. آدم

 های بهتری بودند.، سوژهآورندمیها را با خودشان داخل صحن

 های صورتشچین خوابی کشیده بود.ها بیدو نفر بودند. مادر و پسر. مادر صورتی خسته داشت. انگار سال

ان پسر مدام به زبرسید. پرپشت می یاش سیاه بود و البد به دو بافهروزگار بود اما موهای هاینباشته از غصها

فارسی بلد نیست. چی مادرم »گفت:  پسر داد.ترین کلمات جوابش را میزد و مادر با کمکردی با او حرف می

«. ۰فره خاس» مادر گفت:« ت چون بوو؟زیاره» و رو به مادرش گفت: «ازش بپرسم؟ بپرسم زیارت چه طور بود؟

ن آخر جار چه» و رو به مادرش گفت:« بپرسم چند سال گذشته از آخرین باری که اومدی زیارت؟»پسر گفت: 

« چی ازش خواستی؟بپرسم »پسر گفت:  .« 2بیس سال» مادر جواب داد:« ت؟مه و به ر هاتی بو زیارهسال له

توانست اسمش کژال باشد. مادر به جایی آن دورها خیره شد. می« ه ره ک بوولی؟چه و گ»و رو به مادر گفت: 

توانست پای های کردستان دویده باشد؛ در دهگالن، در کامیاران و قروه. میتوانست در جوانی در دشتمی

ن تمام ایتوانست های کردی خوانده باشد. میهای طوالنی بیدار مانده باشد و الالییی پسرش در شبگهواره

 گم:من که هر بار میام به آقا می»گفت:  پسر کمی به سکوت مادرش خیره شد و بعدها سکوت کرده باشد. سال

  . «آقایی خوامت. واقعاًخیلی می

 روز چهارمـ

ل مثماها » زد:بند حرف میکه صورت دختران روستایی را داشت یک خدیجهاز دفتر نذورات برگشته بودند. 

د گی، مال و گوسفنولی بابام رو میمون عزیزن. مونن، عینهو بچهفکر کنی خانواده. رو دوست داریممون دام چی

. ولی جا غذا بپزنهمین بدن مهمانسرا شون روکه سهله حاضره جونشم بده برای امام رضا. نذر کرده گوشت

یام زیارت، بیام خودمو سبک همین که پا دارم ب ،گی، حتا یه بارم غذای حضرتی نخوردم. مهم نیستامنو می

گم. این دفعه که قدر به امام رضا گفتم، هر بار میام بهش میبی دارم که پا نداره بیاد. اینکنم بسمه. بی

                                                
 خیلی خوب. 1
 بیست سال. 2
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 ورو. بعد کت کهنه و رنگ«بی رو میاریمشاجبین رو آوردیم، دفعه دیگه نیسانِ احمد خالیه، یه جوری بی

 «ریم تو روزنامه؟کِی می»کردم پرسید: شان میه از توی ویزور نگاهطور کی پدرش را مرتب کرد. همانرفته

 روز پنجمـ

 سرباز یکّه و تنها با ساک بزرگی روی شانه. سکوتش از شدت فشردگی نفوذناپذیر بود.

 روز ششمـ

ا ی ی دیوار نشسته باشد مثل روزهای قبل وبه زائری که شاید گوشه ها بود.به ورودی باب الرضا بودم. نگاهم

 رم، داخل حایستاده باشد پای تابلوی اذن دخول و معلوم نشود چشمش به خطوط روی تابلوست و یا آن دورتر

 «یعنی خودشه؟» . از خودم پرسیدم:خوردسوی محوطه به چشم میی سیاه محوی آن. نقطهکندرا نگاه می

 ی دیگری رفتم.شدند به سمت سوژهپشت به زائرانی که وارد حرم می

را روی پاها و جثه کوچک دخترک مرتب کرد. ویلچر  یدِ سفید بود. پیرزن پتوی نازکسف شانموهای هر دو

انگار گره محکمی داشت. سخت ی دلش . بقچه«امهام نیست. نوهبچه»را چرخاند رو به خودش و نفس گرفت: 

مون گنجیشک، ما هم که دل . دوتایی زیاد میاییم حرم. خونه نزدیکه،وشیمخیلی باهم خ». گفت: زدحرف می

زنیم. حرفامون تمومی زنیم، حرف میهی حرف می تو صحنشینیم غک. هر دومون میبه قول خودمون چُ

 .«گیمچیا می دونهبدونه، میاون که باید . نداره

 روز هفتمـ

ها را چیده بود کنار هم. سرباز حاال از تنهایی درآمده بود. ایستاده بود کنار خدیجه و ی شمارهرئیس همه

شان بود. های آشنایی در حالت هر کدامنشانه .ی کژال نشسته بودندشانهبهشانهاش پدرش. پیرزن و نوه

هایی که گرفتی ای از کل مصاحبهصهه خالیواسه شماره آخر »رئیس گفت:  هایی از واقعیت و خیال.نشانه

 ،که نگاهم را از مانیتور بردارمآنهیچ حرفی و بیبی نشسته بودم پشت میزم. «بندیآماده کن. یه جمع

ال ل سیّآمد. از جایی بیرون از تخیّخورد. صدای رئیس از جای دوری میهایم روی کیبورد تکان میانگشت
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ها ی آدمهای محاورهی حرفهمه بایدکه من عین خیالش نبود  رئیس کرد.کاری میاتفاقات را دست که من

دار نوشتم، صدای خشرا می ه بودی روسری پاک شداشکی که با گوشه گرداندم،برمیهای رسمی را به جمله

ت گرفتم و سکوندیده می، اش را نذر کرده بودتنها دارایی هایش داشت ودو هالل کبود زیر چشم پیرمردی که

آمدند به سمت شان کرده بودم. انگار خودشان میفراموش کردم چطور پیدای کردم.والنی سرباز را حذف میط

شان همههایم جواب بدهند. اصال کدام سوال؟ چطور ازشان خواسته بودم به سوالآوردم که به یاد نمی من.

 زندجا پیوند میها را یکهمه آدم کند وواقعیت را سست می آمدند کهبودند و انگار از جایی میشده شفاف 

این  جا آمده بودند. خودم اما مانده بودمهایی حرف زده بودم که از آنبه الهوت. تمام این شش روز با آدم

 در زمین سفت واقعیت. طرف.

 اشهایش و زائران ایستادهای از آن جوشیده. ورودی و سنگفرشنزدیک ورودی انگار زمین خیس شده و چشمه

به طرف؟ انگار کتیتوانستم بروم آنامروز می. رسمروم اما نمیتندتر راه مینشیند. لرزند و خیسی فرونمیمی

م را هایبر جانم مانده بود. قدم« السلطان ابوالحسن علی بن موسی الرضا»ایوان عباسی بودم که تنها نقش 

های تنم جابجا اشتیاق در اتاق .خوانممیجا اذن دخول ها ولی از همانکنم. دورم هنوز از ورودیتندتر می

  «دهی؟امروز راهم می»پرسم: شود. ازش میمی

 


