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 ما همه خواب هستیم

 رضویخراسان  –لعل بذری حسین 

 

راه می افتیم.کریم آقا به همه چیز سر و سامان داده؛ چمدان ها را روی باربند هردوتا ماشین محکم بسته، 

فعال کسی به مانجان چیزی نگوید تا  "هرچه را الزم بوده برداشته و همه سفارشات ریز و درشت را کرده که

آقاجان باشید ، خیلی سرعت نرید، تلفن که می زنید بیمارستان، به وقتش، توی راه گریه و زاری نکنید، مراقب 

خودش می نشیند پشت بنز قدیمی و احمد دایی هم پشت پیکان جوانان و  "حواس تان به همه چیز باشد...

 راه می افتیم.

چقدر خوب شد که شب راه افتادیم. توی شب بهتر می شود فکر کرد که حاال چطور با ماجرا روبرو شویم؟ 

طور می شود این همه راه را بی گریه و زاری دوام آورد که مانجان نفهمد چه اتفاقی افتاده و آقاجان هم چ

فرصت کند تنِ بیمارش را برای چند ساعت از وسط این واقعه هولناک کنار بکشد و چشم هایش را روی هم 

سپاریم به دست سیّالیّتِ رخوتناک بگذارد و اگر شد کمی بخوابد. همه ما فرصت داریم  بخوابیم و خودمان را ب

 زمان تا به مقصد برسیم و بعد، خودِ واقعه به ما بگوید چه کار کنیم...

به مانجان گفته ایم داریم می رویم مشهد، می رویم زیارت، می رویم استخوان سبک کنیم...کلی داستان 

استان های پراکنده ی گاه متناقض را سر هم کرده ایم، هر کسی چیزی گفته، اما مانجان انگار نتوانسته این د

باور کند. تهِ نگاهش یک جور شک و تردید هست. البد نشسته و پیش خودش این روایت های متفاوت را مثل 

دانه های ازهم پاشیده ی تسبیح کنار هم چیده و دست آخر دیده چندتا از این دانه ها کم است، دیده جور 

 گفته: درنمی آید که برگشته به منیرخاالجان

 باالم! حاال چه وقتِ زیارت به سرِ سیاهِ زمستون؟ -

منیرخاال خودش را زده به نشنیدن و همانطور که توی ذهنش دنبال یک جواب درست و درمان می 

گشته، لباس ها و چارقد و شال های سیاه را تا داده و گذاشته توی چمدان که باز مانجان مثل بازجوهای سمج 

 گیرش انداخته:
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 م که بریم زیارت، این همه رخت و لباس سیاه برای چیه؟گیر -

خاالجان خودش را نگه داشته که اشکش درنیاید و بعد به قول خودش خدا به دادش رسیده که یکهو 

 بگوید:

 محمودآقا روضه ی نذری داره برای آخر صفر... -

 مانجان باور کرده یانه دیگر از صرافت افتاده و گفته:

 1سین...محمودآقا بَتَر اوغالن دیاهلل قبول ایله  -

محمود آقا، جان و دل مانجان بود. همیشه می گفت این پسر مشهدی یک چیز دیگری است، یک محبت 

را هم او  "مانجان"دیگری دارد. محمودآقا هم خانواده ی ما را خیلی دوست داشت؛ مخصوصا مانجان را. این 

ه همین اسم جدید صدا کردند. هر کسی را به اسم دلخواهِ وِرد زبان ما کرد و بعدش همه ، مادربزرگ را ب

می گفت و در خلوت عاشقانه  "مامان مارالی"خودش صدا می کرد؛ مونس خاال را جلوی بهناز و بچه ها 

 و ...  "لیالباال"و من را  "بالدختر"و بهناز را هم  "آرامِ جان"خودشان 

امن ترین جای دنیا همین جاست  "بیرون. می گفت  هروقت با مونس خاال می آمدند تبریز، کمتر میرفت

با این چای های خوش طعمِ دارجلینگ اصل و مرباهای گل سرخ  که انگار موقع درست کردن شان، مانجان 

می ماند توی اتاقک مشرف به ایوان و شکسته بسته  "همه ی مهربانی و محبت اش را هم ریخته داخل این ها.

ترکی حرف می زد از هر دری، از مشهد و آب و هواش و حرم و ییالقات طرقبه تا با مانجان و آقاجان فارسی 

کسب و کارِ از رونق افتاده ی اَحد چایچیِ بزرگ)آقاجان( .آقاجان اوایل زیاد خوشش نمی آمد.کال آدم تلخ 

 ند.کگوشتی است و کِی بشود و چقدر اقبال کسی بلند باشد که قبول اش بکند و حاضر شود باهاش اختالط 

نور چراغی که از روبه رو می افتد توی ماشین، صورت آقاجان را روشن می کند. می بینم سرش را تکیه  

شیشه ی بغل داده و دستش را به پیشانی گرفته و آرام اشک می ریزد. مانجان بیچاره، بی خبر از همه جا، 

اب بهترین پناهگاه است اینجور وقت سرش را گذاشته روی شانه ی آقاجان و خوابش برده. خواب... خواب... خو

ها اگر به دسترس باشد و به کمک ات بیاید و تو را با خودش ببرد به عالم بی خبری. به عالم هزارتوی پیچ در 
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پیچِ تخیالت ناممکن. ساعت ها و روزها و بلکه ماه ها خودت را بسپاری به این منجی ِ مهربان و مثل کاوشگران 

بگیری دست ات و دیواره های نامحدود زمان و مکان را تراش بدهی و جلو بروی . آثار باستانی یک بیلچه 

 بروی و وقتی بیدار می شوی، ببینی همه ی آن ماجراهای هولناک خواب و خیال بوده اند.

پتو را می کشم تا روی چانه ام، چشم هایم را می بندم و خودم را می سپارم به خواب.یک طیفِ نوری 

هایم بازی می کند. این طیف رنگ و وارنگ را دوست دارم، همیشه به کمک ام می آید و مالیم پشت پللک 

تخیالت ام را بال و پر می دهد. اولش یک سری تصویر تار و مبهم اند، بعد رفته رفته شکل می گیرند؛ آدم ها 

 ند:و اتفاقات دور و نزدیک خودشان را آشکار می کنند و مرا با خود هرجا که بخواهند می بر

از دور محمودآقا و مونس خاال و بهناز  را می بینم  که تصویرشان واضح می شود ؛ توی خانه خودشان 

دارند چمدان ها را می بندند. بعد با مبلمان و میز و خودِ اتاق و هرچه که هست حرکت می کنند و می آیند 

 جلوتر. 

مودآقا نزدیک تر می شود. سعی می کنم مونس خاال و بهناز در پس زمینه ی محوِ تصویر می مانند و مح

توی ذهنم لحن و تُن صدایش را بسازم. یک کمی خش می افتد توی صدایش، لب هایش تکان می خورد. از 

 گوشم می گذرد که می گوید: 

 بَه بَه لیال باال ! خوش گلدی گؤزل ! -

 بگوید؛ توی خیال هم نمی تواند ترکی را خوب ادا کند، بقیه اش را می گذارم فارسی

 داریم میریم سفر...  -

 یکی از چمدان ها را برمیدارد و می گذارد کنار در.

 چرا به مانجان نگفتین من مرده ام؟ -

 می گویم:

 با این قلب ضعیفش کی جرات میکنه بهش بگه؟ -

 برمی گردد به من نگاه می کند و چشمکی می زند و می خندد:
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 ...2لیال باالکی بهتر از خودت؟! سوگولی مانجان؛  -

یکباره هراسی بزرگ از این که من باید خبربد را بدهم می افتد توی جان  و دلم. زبانم را می چرخانم 

 بگویم نه اما صدای بوق کامیون تصویر تازه شکل گرفته را به هم می ریزد. مانجان بیدار می شود.

 ؟3نه خبردی باال -

 کریم آقا می گوید :

 اب.چیزی نیست مانجان، بخو -

سرش را می گذارد به پشتی صندلی. سعی می کنم تصویر قبلی را بسازم اما وقتی نورها و رنگ ها دوباره 

شکل می گیرند، مانجان را می بینم که از پله های زیرزمین باال می آید. توی دستش دبه های سیرترشی و 

خواهد گریه کنم، بروم بغلش کنم،  دلم می "این ها را ببریم برای محمود . "مربای گل سرخ است. می گوید: 

سرم را بگذارم روی شانه اش و بگویم که محمودآقا مرده، مُرده مانجان، اما توی تخیالت ام  مانجان از آنچه 

که هست آنقدر نحیف و نزارتر است که می ترسم وقتی بفهمد یک باره مثل یک ظرف سفالی نازک بشکند و 

 یچ طریقی جمع اش کرد. بریزد پای پله ها و دیگر نشود به ه

پیش خودم فکر می کنم یعنی محمود آقا حاال که مرده، می داند چه بالیی سرِ مونس خاالو بهناز آمده؟ 

می داند که بهناز توی کُما هست و  مامان مارالی با دست و پا و سرشکسته حتی درست نمی تواند حرف بزند؟ 

که وقتی توی راهِ نیشابور می رفته اند معدن فیروزه چطور اصال می داند آخر و عاقبت این سفر هولناک را؟ 

آن کامیون ده تُن مثل یک غول آهنی چنگ انداخته به بدنه ی لندور قدیمی و پرت شان کرده پایین جاده؟ 

حتما که می داند، اگر نمی دانست  همان دیشب که آمد توی ذهن لعنتی ام برنمی گشت آن جور غریبوار و 

. یکی باید حواسش به من باشد. چه طوری باید این "لیال باال حواست به بال دخترِ من باشه"غمگنانه بگوید: 

همه بار سنگین را تنهایی به دوش بکشم؛ مراقب مانجان باشم، داروهای آقاجان را بدهم، دور از چشم بقیه به 

خدارو شکر، همه خوب بیمارستان زنگ بزنم  و بعد جلوی روی همه خودم را خوشحال نشان بدهم و بگویم: 

م نمیدان "اند...فکر می کنم که اصال مرا با خودشان آورده اند برای همین چیزها، برای این که این بار اندوه و 

                                                 
 باال: فرزند، عزیز، دلبند 2
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های  وِل معطل را از روی دوش خودشان بردارند و بگذارند روی دوش من . باید یک جوری  "چکار کنم حاال

کشم تا بتوانم دوام بیاورم، باید پناه ببرم به خواب، اما تا چشم هایم خودم را از زیر کوهِ غمبار حادثه بیرون ب

 را روی هم می گذارم دوباره تصویرها از پشت پلک هام جان می گیرند و مرا با خودشان می برند ...

کریم آقا نمی دانم کجا رفته که حاال محمودآقا آمده به جایش نشسته پشت فرمان. از توی آینه نگاهم 

 می کند:

 مونه؟ موقعی که خواستن بذارنم توی قبر، دوست دارم آقاجان تلقین ام بده.یه چیزی بگم یادت می -

 بعد چشمهایش را می بندد و زمزمه می کند:

 محمود بن رحمت اهلل... اِسْمَعْ اِفْهَمْ یا 

پشت پلک  تصویر گودالی که دهان باز کرده و جنازه ی کفن پیچ محمودآقا را در خود فروبرده می آید

هام، تصویر آقاجان با آن پالتوی پشمی و عبای عنابی که به سختی و زحمت زیاد خودش را نگه داشته و بازوی 

راستِ میّت را گرفته، تصویر فرو ریخته ی مانجان در آغوش خاالجان، تصویر مردهای فامیل که می زنند به 

و فارسی درهم قاطی می شوند و می پیچند در  پیشانی و زن ها که هوار می کشند و مویه هایی که به ترکی

 بعدازظهرِ ابری و دل گرفته ی بهشت رضا...

ترس و دلشوره و هول و وال و همه ی ناخوشی های عالم یکباره هجوم می آورند و آوار می شوند توی 

 سینه ام. می گویم:

 زنده اید!نه ! ما همه خواب هستیم محمودآقا! شاید بیدار شدیم و دیدیم شما هنوز  -

 می خندد و یکباره باد از شیشه ی جلو بلندش می کند و با خود می بردش. 

احمددایی با پیکان جوانان اش می آید از کنار ما رد میشود، راهنما می زند و اشاره می کند که نگهداریم. 

ا مت ما. کریم آقکریم آقا کنار می کشد. احمد دایی زیپ کاپشن اش را تا زیر گلو باال می کشد و می دود س

 شیشه را که پایین می کشد سوز و سرما می ریزد توی ماشین. 

کریم ! من دیگه نمی تونم رانندگی کنم، خوابم میاد.این جا یک امامزاده هست، بریم هم نماز بخونیم  -

 و هم یک چرتی بزنیم.
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 کریم آقا دلخور و ناراحت می گوید:

 وایم بریم سه روز تو راهیم...هنوز خیلی راه داریم احمد، اینجوری بخ -

 آقاجان سرفه ای می کند  و به حرف می آید:

 عجله نکنین ، بریم نماز ، شما هم یه کمی بخواب پسرجان! -

خطاب کند. از وقتی به حرفش گوش نکرد و آن حجره  "پسرجان"نشنیده بودیم آقاجان احمد دایی را 

بیاورد و بوتیک بزند، یک جورهایی باهاش سرسنگین بود و زیاد ی قدیمی را به باد داد تا برود از آستارا لباس 

 تحویل اش نمی گرفت. حاال بعد سال ها در لحن اش مهربانی ی پدرانه ای بود که همه ما را متعجب می کرد.

 آقاجان عینک ذره بینی اش را به چشم می زند و با پشت دست اش آرام به شانه ی مانجان می زند:

 ؟4...هه ؟ گَلیسَن ئداخ نامازاجواهر !  دور گ -

احمد دایی در را به روی شان باز می کند و می خواهد که دست آقاجان را بگیرد و همراهی اش کند، 

نمی دانم چرا با احمد دایی فارسی حرف می  "نه ! شما برو ، ما خودم می آم. "آقاجان اما اشاره می کند که 

خواهد که او هم متوجه شود، مثل وقت هایی که می آمدند تبریز و زند، انگار که محمود آقا اینجا باشد و ب

آقاجان یا سعی می کرد فارسی حرف بزند یا آن که ترکی را آن قدر فارسی می کرد که هر فارسی هم می 

 فهمید چه می گوید.

می رویم وضو می گیریم و داخل اتاقک کوچک امامزاده می شویم؛ یک ضریح ساده ی چوبی با پارچه ی 

رنگ و رو رفته ی سبز رنگ که المپ آویزِ صد وات، تاریک روشنایِ غریبی به آن بخشیده. یک دوتا گلیم 

دست بافت و بخاری نفتی کوچک همه ی داراییِ مختصر این امامزاده ی خوابیده در کنار جاده ی بین راهی 

را کشیده روی سر. آقاجان  است. احمد دایی همان اول کار، خودش را مچاله کرده کنار بخاری و کاپشن اش

اهلل اکبر غلیظی می گوید و قامت می بندد. یک لحظه محمودآقا را می بینم که اقتدا می کند به ... استغفراهلل 

 ربی و ... چادر نمازم را می کشم روی صورت و  ذهنم را متمرکز می کنم: بسم اهلل ...

                                                 
 بلند شو بریم نماز. ها؟ میای؟  4
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ن است. هراس می افتد توی دلم. سریع بلند نمازم را که سالم می دهم، گوشی ام زنگ می خورد؛ ماما

می شوم و میروم توی حیاط امامزاده. مامان می گوید که رسیده اند مشهد، می گوید االن بیمارستان هستند، 

 می گوید...دوست دارم بشنوم که بهناز به هوش آمده، مونس خاال به حرف آمده و ...

 هاا لیال؟ چطوره اوضاع؟ -

آمده تا خبر بگیرد ببیند خواهرش که زودتر خودش را رسانده آن جا، می تواند پیغام خاالمنیر است که 

 نشیند کنار درختامیدوارکننده ای بدهد یا نه. سرم را تکان می دهم که نه. چشم هایش پر اشک می شود. می

 توی حیاط و زاری می کند: 

 !5ای واای ای واای ..حیواان باجیم  -

 کند به من:گیرد و نگران رو میهایش را با آستین میزند، زودی اشکمیچند تا هق هق خفه که 

 مانجان! مانجان رو بگو چه کار کنیم! -

تش شوم، دسکنم. بعد بلند مینشینم کنارش. غیر از سکوت چیزی برای دلداری دادن پیدا نمیمی کمی

 خورد.لو تلو میکنم. چادرش پر خاک است و موقع راه رفتن تگیرم و بلندش میرا می

 مانجان، به مانجان چطور بگیم!  -

برمی گردیم توی امامزاده. هر کسی یک گوشه ای به خواب رفته. فقط مانجان رو به ضریح چوبی نشسته 

کند از توی کیف شنود، دست میصدای پای ما را که می خورد.هایش آرام تکان میو قرآن می خواند و شانه

 لرزد:برد زیر چادر نمازش. صدایش میدارد و دستش را با دستمال میرمیاش دستمال کاغذی بدستی

 فَبِأَیِّ آلَاء رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ وَیَبْقَى وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ  کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ  -

                                                 
 طفلک خواهرم 5



 

8 

 

کفن متبرکی که با آقاجان  های عربی  رویش دارد وکه نوشتهاست کنار جانمازش یک بطری کوچک آب 

اش دست به احترام روی سینه و عکس کوچکی از محمود آقا که با همان لبخند همیشگی از مکه آورده بود

  درخشند. ی حرم پشت سرش میهاگذاشته و گنبد و گلدسته

 


