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 جا مانده

 زنجان -فتاحیزهرا 

 

در آسمان خودنمایی نمی کرد. جوان، دستی بر خرمن موهایش کشید و آنها را لمس کرد حتی  شب بود و ماه

آن چند تار سفید را. بین چند راهی گیر کرده بود. سکوت خیابان، آزارش می داد و گوش هایش را گاه می 

ودند و بی رمق، متر، از زمین بیرون آمده ب 50خراشید و نور تاریک، چشم هایش را می زد. تیر برق ها هر 

نوری به کف خیابان غریبی که حاال جوان در آن قدم می زد، می ریختند، بید مجنون کمر خم کرده بود و در 

هدف  او بی انتظار معشوقه اش، نسیم نبود و نیمکت لباس از تن درآورده بود و آغوشش برای کسی باز نبود.

پدرش را برای ماندن، بارها با خودش مرور کرده التماس های  گوش می داد. ی دلشراه می رفت و به دعوا

شاید اگر می ماند و او را تنها نمی گذاشت، اگر در آن لحظه آخر کنارش بود، انقدر خودش را سرزنش  بود.

بود؛ لحظه ای عقل قربانی می شد و لحظه ای احساس. هیچ چیز توجهش را آشوب همه ی درونش نمی کرد. 

بان فکر کرد.خیابان از سال پیش تغییر چندانی نکرده بود اما او و زندگیش، جلب نمی کرد. به خودش و خیا

دستخوش تغییرات بزرگی شده بود. خیابان دور افتاده و تنها بود، او هم. اما خیابان همه سکوت بود و او پر از 

ست داشت طغیان و هیاهو. خیابان جایی نمی رفت و همینجا بود اما او باید حرکت می کرد و می رفت. دو

جای خیابان باشد و بماند یک گوشه و کسی در حوالیش، پرسه ای نزند و او بماند و چند خط کشی و همین 
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او عقب گردی کرد. عقربه  اماقدم هایش، به آخر خیابان رسیدند و خط کشی ها به سمت دیگر می پیچیدند 

باید می رفت اما کجا؟ ی از آمدنش گذشته است. های شب نما، اینجا به کارش آمدند و می گفتند دو ساعت

سیاهی شب، رنگ عوض کرده بود و تیره تر شده بود. خاطره ها به  دردوخت که حاال، آبی رنگ  چشم به در

ذهنش هجوم آوردند اما او نگذاشت پیش بیایند. چشم از در گرفت تا خاطره ها از همان راهی که آمده بودند، 
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برگردند. این بار خط کشی ها را تا ته رفت و پیچید سمت خیابان دیگر. این یکی روشن تر بود. دو خیابان 

ر رد شد و رسید به خیابان پهن تری که تاکسی رو بوددیگ

بی هدف. فکر می کرد که کجا باید برود. ایستاد و منتظر تاکسی شد. اما از کنار خیابان پهن، راه می رفت 

تاکسی آن موقع شب کجا بود؟ پراید نقره ای پیش پایش ایستاد، بی آنکه نگاه کند، در جلو را باز کرد، سالم 

 داد و پرسید: کجا میری پسرم؟  ت. راننده جواب سالمداد و نشس

سرش را چرخاند سمت راننده: میرم حرم. نیمرخ  .کمی برایش آشنا بود صدا کلمه پسرم دلش را گرم کرد.

داشت. ریش و سبیل تنک و صورتی کشیده که رنگش  یراننده را می دید. موهای راننده، تارهای سفید، زیاد

ر آشنایی را در نصفه قیافه مرد، جست و جو کرد. چیزی حس نکردرا تشخیص نمی داد. آثا

مسافری؟ این وقته شب، حرم؟

گاشپناد میشِم. آدم که جا نداشته باشه، حرم نه بچه همین جایُ

خب دوستی، آشنایی، فامیلی، به هر حال

جامایحرم و خودش  م. به عشقیُدارم. یعنی داشتما اما االن تنهاسیو نِجا کِاینه حاجی، 

ی؟نیسجا ای. مگه بچه ه یههمس قربونش برم، خودش همه کِ 

ی  نا جایم م ولی خونُهستُ

این را گفت و بغضش را قورت داد و به انگشترش خیره ماند. به تمام سرگذشت انگشتر فکر می کرد و لحظه 

لحظه  زخم کهنه، بیشتر سرباز می کرد

ایستاد. فکر کرد رسیده اند.سرش را برد باال و به اطراف چشمی چرخاند. فقط دو ماشین پشت چراغ قرمز 

ماشین کنارشان بود

ببرمت مسافرخونه؟ اصال بیا  یمیخِن بخوابی. ذار نم خیلی خسته ای پسرم. تا حرم کم مونده. اما تو حرم 

ریم خونه ی ما. تو که همشهری مایییب
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 . معلوم نیس دیگهیتر هبِم. برم حرم صبح بلیط دارُ  یواسِدم. نمُنکنه زحمت درد یم نه پدر جان. دست شما

کی بیام

راحتی پسرم جوباشه هر 

واقعی باشد. سرش را گرم خیابان ها کرد. اما هیچ خیابانی مثل  چقدر دوست داشت این پدر و پسر گفتن ها

یاد حرف مرد افتاد که خستگی اش را فهمیده بود. اما . آبیکه چهار تیر برق داشت و یک در  نبودخیابانی 

کاش این خستگی با ساعتی خوابیدن تمام می شد و می رفت پی کارش. آن وقت بر می گشت سر درس و 

دانشگاهش. می رفت سر وقت پروژه اش و از اول شروع می کرد. بعد درست شدن کارش، می رفت پی فاطمه 

تش را می گرفت و می آمد زیارت. شاید هم می آمدند اینجا و در خانه و بهش می گفت دوستت دارم. بعد دس

ود و گفته ب آقازندگی می کردند. لحظه ای دلش برای فاطمه تنگ شد. جریان فاطمه را به  آبی رنگای با در 

 .موافقتش را گرفته بود و قرار بود یک سال پیش بروند تهران سراغش. اما آن اتفاق...به خودش لعنت فرستاد

بود. سرش از خیال و  آقایشاگر می آمد دانشگاه مشهد، هیچ وقت آن اتفاق نمی افتاد و شاید هم االن پیش 

ماجرا بافی درد گرفت. ماشین وارد زیر گذر شد و این یعنی به حرم کم  مانده بودند

ره ساعتش را دوبا ؛دست در جیب کرد و کیفش را آورد بیرون. داشت کرایه بر می داشت که بلیط فردا را دید

مرور کرد: پنج و سی دقیقه

دم حساب کرد. راننده تعارفی زد و گفت: خوشحال می شُکرایه اش را راننده جلوی بست طوسی ایستاد. 

م دعا کن پسرمیمارِ بِ. و پناهت پشمهمونم می شدی. اما برو خدا 

پسرم آخر گرمتر بود و بیشتر آتش به جانش زد. 

ترکید. دست به سینه گریه می کرد و دلش، آرام آرام، آرام می  سینه نگذاشته، بغضشوارد شد. دست بر 

گریان به سمت صحن انقالب نمیدانست کجا برود بهشت رضا دیدار پدرش یا به دیدار ضریح و امام. گرفت. 

، مردی بود راه افتاد و رو به روی ایوان طال نشست. بازهم هق هق می زد و اینبار بر خالف گفته های پدرش

که گریه که نه، هق هق می کرد. 
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دقیقه را نشان می دادند. سرمای هوا، باعث شد برود داخل. راه ضریح را پیش گرفت.  2:17عقربه های شب نما 

نور سبز ضریح، آرام و رفت داخل.  نایلون گذاشت تویاز دور دلش را به پنجره فوالد گره زد و کفش هایش را 

دردش بود و خود ضریح آرام جان و روحش. به ضریح آرام و خلوت رسید و دستانش را مانند دخیلی، قفل 

کرد به مشبک ها. حامی اش رفته بود و بیشترین دلیل گله اش همین بود. در دلش می گفت و های های 

در میان گریه و خواب و بیداری، کسی  حرف از فاطمه پیش کشید و همچنان گریه کرد.حتی گریه می کرد. 

صدایش کرد: غالمرضا...غالمرضا...

چشمهایش را باز کرد و کسی را ندید. دوباره شنید: غالمرضا...غالمرضا

صدا از پشت سرش می آمد. سرش را چرخاند و عمو سلمان را دید که می خندید. از جایش بلند شد و سالم 

داد.

ی؟رمِچه خبر اوضاع احوالت؟ کی رسیدی؟ کی  ها. مبودِسالم پهلوون. بی خبر اومدی. یه زمانی آشنا  _

از وقتی رفته بود تهران، کمتر می توانست اما خودش  .شیرین هم حرف می زد مثل همیشه پر حرفی می کرد

با لهجه صحبت کند.

 م. شرمنده درگیرم عمو. الحمداهللرُبِم و نُز بِیه سری تا امتحانا شروع بشه، بیام  تُمگفهویی شد. کشرمنده ی _

.مِرُم . شب رسیدم. صبحنیاوضاع احوالمم بد 

 کنار سقاخونه مِبِنُمت. 7صبح بعد امشب خونه ما بمون. ی. رمِعمو جان حاال چه عجله ایه. بمون فردا  _

سلمان خیره ماند. نتوانست به او نه نتوانست حرفی بزند. روی حرفش نمی توانست حرف بزند. به رفتن عمو 

بگوید. نتوانست بگوید شبانه آمده تا جایی از شهر را نبیند و خاطره هایش زنده شود. اما حاال فردا باید می 

ماند و تمام شهر را می دید باید کنار عمو سلمانی می ماند که حاال آزارش می داد. شیفت بعدی عمو سلمان، 

 و االن... تا یک سال پیش، آقاش بود

ساعت می گفت بیست دقیقه مانده به اذان. قفل دستهایش را باز کرد و بلند شد و و رفت صحن غدیر. وضو 

گرفت و آمد صحن جمهوری. دلش تنگ شده بود و بی قرار بهشت رضا بود اما تا بعد نماز باید صبر می کرد. 
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ریه کرد. آقاش بهش یاد داده بود سخت و محکم نماز را که خواند، دعا کرد و باز پلک هایش داغ شدند و باز گ

باشد و او تا پارسال، محکم ترین مرد بود درست عین آقاش. اما همین آقاش باعث شده بود که اینجوری دلش 

 پاهایش سست شد. نمی رضا،نازک بشود و انقد گریه کند. بلند شد تا برود بهشت رضا. چند قدمی بهشت 

عطر خاصی که در سرتاسر حرم و رفت از پله ها پایین. کفش هایش را در آورد  ،توانست برود. دل به دریا زد

بر خالف ضریح، سفیدی ها بیشتر بود تا سبزی ها. عکس آقاش را هم از روی پله بود، اینجا هم حس می شد. 

و رسید به جایی که فقط به خاطر سنگ قبر از دور برایش مشخص بود. آرام آرام جلو رفت ها سریع پیدا کرد. 

یه و به انداره ی یک ماه دوری، درددل کرد. از زمین زد زیر گرروی سنگ قبر را چندین بار خواند.  .آن آمده 

که  یادش می آمدو گاه وسط گریه، چیزهایی  سنگ قبرو زمان می گفت و هر چه در دلش بود، ریخت روی 

عطر خاص را تمام شد.  تنهایی اش آقاش افتاد و یاد حامی آقاش.های حرف یکی از یاد آن وسط می خندید. 

بود.  6ساعت را که نگاه کرد،  یاد آقاش همیشه مثل وجودش، دلش را قرص می کرد.با تمام وجود بو کرد. 

 قطار حرکت کرده بود و او از قطار جا مانده بود.


