
 

 

 سعد پیغامِ

 استان خراسان شمالی –علی مهدی دوست 

 

 گفتم آقاجان به بار صد. بود شده شروع سفر اول همان از که خوشایندی چندان نه هایاتفاق همه برای بود فراری راه دکتر دیدن

 این ،من که -گفتمی هم درست– گفتمی. باشی باید که کفش یک توی بود کرده را پایش. رفت خرجش به مگر ولی آیمنمی من

 عوض از وقتی.« ناجور قلب و پاها وضع این با هم شما. شلوغی این تو کاریه چه! آقاجون: »گفتم. بروم توانمنمی تنها که را راه همه

 ایشهنگاه و سکوت شکل از بودم گرفته یاد که بود وقت خیلی. زدنمی که حرف. زنممی زبان زخم دارم کرد فکر زدم، حرف پاهایش

 من، زدن زبان زخم فکر باز اینکه برای. شود بیشتر جمله سه دو از مانهایحرف آمدمی پیش کمتر. بگوید خواهدمی چه بفهمم

 ستنی قرار. بذاری رو چیزت همه باید زیارت برای که نمیگه ایمانی و دین هیچ خدا به! آقاجون: »گفتم ذهنش، یگوشه نمانَد هامدت

 «.کنیممی مشورت دکترت با اصالً: »گفتم.« بدی را جونت زیارت برای که

 تالش داشت، راه که جایی تا خواستممی اما کند، منصرف را او تواندنمی آوردممی که هاییبهانه دانستممی هم خودم. نگفت چیزی

 ازمبیند را سرم و بروم رو از تا من هایچشم توی زد زل طور همین و ایستاد. کردم نگاهش. نبود سفر این با دلم. نرفتن برای کنم

 تمام باید بحث یعنی این و.« امیرعلی نکن بحث من با: »گفت بود، شده تربم گذشته سال چند این که صدایی همان با بعد و پایین

 .آقا زیارت برای کردیممی کاله و شال باید مان،دوی هر ما، و شدمی

 افتاد چشمش و شد جمع حواسش تا پریدم، پایین و باال و کردم صدا و سر آنقدر دکتر، دیدن محض به که بود هم همین خاطر به

 ترممحک را آقا بغل زیر و شد جمع آقاجان به بیشتر حواسش سید و کردم مرتضی سید و انآقاج به نگاهی من بعد، و نفر سه ما به

 طول عمر یک کنم، باز صحن توی شده کیپ جمعیت الیالبه از را مانفاصله قدم چند بخواهم تا. دکتر سمت دویدم من و گرفت

 .انگار کشید

 فشارش گرم بوسیدم،می را صورتش طرف دو و پریدممی طور مینه دیدم،می وضعیت آن توی هم را دیگری کس هر دکتر جای به

 خاطر همین به. فقط شوم دور سید و پدر از کمی خواستمی دلم. اششانه روی گذاشتممی را سرم آخر، دست و سینه به دادممی

 از و صحن شلوغی از کَندمی را آدم. سکوت و داشت گرما آغوشش اما بود، دور خیلی اگرچه که بود آشنایی آغوش جا، بهترین هم

 همین شانزندگی و خانه که انگار نه انگار. شناختندنمی پا از سر انگار ضریح، به رسیدن برای که هاعرب هروله این هم بیشتر همه

 همان از و سپابو اندآمده است اولشان بار که انگار. آقا خدمت شدندمی مشرف بار چند سالی الاقل بار، یک روزی نه اگر و بود جا

 .اینها همه از مرا کردمی رها دکتر آغوش. ضریح خود تا دویدن به کردندمی شروع صحن توی

 مانه از که بود شیرین آنقدر. شدم اخت او با هاموکب از یکی توی جهت بی و خود بی طور همین. بودم شناخته قبل دفعه را دکتر

 بعد. نباشم و باشم او با کربال، تا و بگیرم را دکتر گروه و دانشگاه هایبچه گروه با رفتن میانه چندم، و پانصد عمود نزدیکی در موکب

 ه،ساد هایمحبت همین. بودیم آمده که جایی و است دکتر ذاتی هایخاصیت از شدن، آشنا تکلف بی و راحت شدن اخت که فهمیدم

 یک شروع شدمی تو، با بود غریبه پشت صد که میآد توسط موکب در جلوی هایتکفش شدن جفت یا آب لیوان یک کردن تعارف

 کشوری توی هستی ایغریبه نکنی احساس شدمی باعث هم همین و کردندمی مهربانی دلیل بی هاآدم. صمیمی و راحت آشنایی



 آن زدم زیاد فحر. بود خونگرم اساساً که دکتر به برسد چه ریخت،می را من مثل روییکم و خونسرد هایآدم یخ اینها همه. دیگر

 .آقاجان بیماری برای هم و بگیرم تماس بیشتر هایزدن حرف برای هم که داد را کارتش هم خداحافظی وقت و او با روزها

 راحت آنطور من وقتی بفهمد مرا حد از زیاد صمیمیت دلیل کردمی سعی داشت و کردمی فکر هاهمین به داشت احتماالً هم دکتر

 هایتعارف به کرد شروع بیاورد، رویم به را اینها همه آنکه بی و کرد جور و جمع را خودش زودتر اما او. رویش بودم انداخته را خودم

 آن از که من خالف بر. بود یادش هم را اسمم. امنگرفته را خبرش دیگر چرا و امشده معرفت بی چقدر و هستم کجا اینکه. معمول

 را اینها دامک هیچ دکتر چند هر. عینک و سفید روپوش با کسی دکترها؛ باقی مثل یکی شد برایم ابراهیمی یوسف دکتر بعد، به روز

 .ما به رسیدند سید و آقاجان که کردمی گِله باز و پرسیدمی پدر حال از او و کردممی شرمندگی اظهار داشتم من. نداشت

 که ودب دکتر دست توی پدر دست. شناسندمی را همدیگر که است سالی چند انگار. شد باز گلش از گل دادم، که دکتر نشان را پدر

 مروتی بی اطرخ به این البته. ببینمتون نبود سعادت ولی بودم شنیده زیاد رو تعریفتون! آقا حاج زیارتتون از خوشبختم خیلی: »گفت

 علیک را سالمش فقط زدن، حرف یدبیا زورش که انگار سال، چند این همه مثل هم آقاجان. من شانه روی زد محکم و.« امیرعلیه آقا

 .کرد اضافه تهش عریضه، نبودن خالی برای هم «بوده ما از سعادتی کم» یک و برد پایین و باال را سرش باری چند و داد

 در هربانم را همدیگر که بود نشده تمام حرفم...«  مرتضی سید هم ایشون: »گفتم و رفتم نشانه سید طرف به میلی بی با را دستم

 اول، همان از که بود سفر این توی حکمتی چه دانستمنمی. بود خورده ذوقم توی. بش و خوش به کردند شروع و کشیدند وشآغ

 تلخی دکتر، دیدن با که بودم شده خوشحال. بود سید دیدن هم همه از بدتر. افتادمی داشت ناجور و جور هایاتفاق طور همین

 ناآش هم با که شود شیرین آقا، به سید و من بین هایحرف دادن لو و سید و آقاجان شدن تنها از دائم ترس و سید با شدن همسفر

 هب مربوط هایحرف و نماند تنها آقاجان با که بودمی سید به حواسم دائم باید باز. اولش مثل بود شده ما سفر قصه باز. آمدند در

 بدتر .رفتمی فنا به هم بندمان نیم رابطه همین چه، و چه و وام قصه از دبرمی بویی آقاجان. نگوید او به را من هایپیشنهاد و شرکت

 .شدمی تعطیل باید ناخواه خواه که بود کار قصه آن از

 .شمنمی زیارتتون مزاحم: گفت دکتر

 .دیگه رفتیممی داشتیم. کردیم زیارت: گفتم

 خوابید؟می کجا شب  -

 .میشه چی ببینیم بریم. نداریم خاصی جای -

 .خوبه  -

 را بش و هاهتل از یکی به برویم دردسربی و راحت که بود این فکرم. بود گشتن خواب جای دنبال نداشتم که چیزی تنها حوصله

 او با گفت دکتر وقتی هم همین خاطر به. کنندمی سر شیعیان از یکی خانه در را شب که زوار اغلب مثل نه بگذاریم، زمین آرام سر

 که ادهد قَسَمش طرف و شده آشنا است سالی چند خانه صاحب با که گفت دکتر. دادند من به را دنیا انگار برویم، آشنایشان خانه به

 .بزند سر هم او به باید آمد، زیارت برای وقت هر

 بحص فردا که گفت. بود رفتنی سید ولی شد ناراحت آقاجان. برسد کارهایش به تواندمی حاال و شده راحت خیالش که گفت سید

 از رو یمرتض سید: گفتم. شوند اضافه ما به دکتر رفقای تا ماندیم منتظر ایدقیقه چند هم ما. رفت و بینیممی را همدیگر 9 ساعت

 !دکتر شناسیمی کجا

 .خوبیه خیلی آدم. شناسنمی اونو هاخیلی اینجا: گفت



 !آره: گفتم

 با هک آقاجان موقعیت از استفاده و وام خرید و بازی پارتی برای من هایپیشنهاد و شرکت هایاتفاق اگر و بود خوبی آدم واقعا سید

  .شدمی سفر این خاطره بهترین او، با شدن همسفر و مهران در دیدنش گفتممی نبود، کردم مطرح او

 شناسیش؟می چطور تو: گفت

 .بودن رزم هم آقاجان با: گفتم

 .بیفتیم راه. اومدن هابچه. جالب چه:  گفت

*** 

 ره هایلباس و بگیرم دوشی تا رفتم هم من. بخوابد که رفت و گرفت دوش شد،می هالک داشت خستگی از که آقاجان شام، از عدب

 کامالً ودب معلوم همسفرها باقی آقاجان، و من جز به. بسپاریم آب به تن راحت اینقدر بتوانیم کی دوباره نبود معلوم. بشویم را ماندوی

 تردک کردن، جمع و سفره چیدن در. داشتند سن سالی شصت نزدیک دو هر شوهر و زن. هستند آشنا هاخانه بصاح و خانه فضای با

 گرم حسابی کرد،می صدایش سعد آقا که خانه صاحب با دکتر. شدم اضافه آنها به من بعدتر کمی و کردند کمک دوستانش بقیه و

 ارک مشغول تهران در مدتی که بوده این خاطر به گفت دکتر. زدمی حرف خوب نسبتاً را فارسی سعد آقا. کردمی شوخی و گرفتمی

 صورت هایچروک. بود دیده را پسرها از تا دو پیش سال سه دکتر، و کردندمی زندگی لندن توی سعد آقا هایبچه. بوده مطالعاتی

 معلوم. بودن پا سر خیلی هم او اما ندیدیم، شتربی بار یک را خانوم راحله همسرش،. دادمی نشانش سال شصت از بیشتر خیلی سعد آقا

  .کرده آماده تنها دست چطوری را غذا مدل چند این نبود

 آقاجان اب بیشتر ایکلمه چند بودیم، افتاده راه وقتی از. پایین ریزدمی دارد امخستگی تمام کردم حس پوستم روی ریخت که گرم آب

 ایراد من زدن حرف کم از دائم که قبل دفعه خالف بر درست. کردم وراجی همه این دکتر با که بود هم همین. بودیم نزده حرف

 وضع خیلی سال پنج این توی: »گفت بود، رفته سر اشحوصله که هم دکتر و شد بد هم خودم حال که زدم حرف اینقدر. گرفتمی

 کردندمی سعی همه ولی بگوید، را این کسی نبود الزم. بودم شده عوض خیلی سال پنج این توی. گفتمی راست.« امیرعلی شدی

 هم نهمی خاطر به. بسازم را امآینده کردممی سعی و کردممی پیدا را خودم راه داشتم. کنند گوشزد را این غیرمستقیم یا مستقیم

 پیک وقتِ درست. رودب باد به شرکت کل بود ممکن. نبود وقتش. نداشتم دوست اآلن یعنی. زیارت بیایم نداشتم دوست اصالً که بود

 هم آن ،کربال زیارت رفتن به بود کرده پیله اینطور آقاجان شود، بسته حسابی و درست قرارداد تا چند بود قرار که زمانی و مانکاری

 خودشبی اصرار این هم، با داشتیم مشکل کم طور همین. اربعین یعنی زمان ترینشلوغ در درست هم آن روز، ده هم آن پیاده، پای

 فتنر از که خودش مثل درست. گرفتم سکوت روزه شوم،نمی حریفش دیدم که هم بعد. لجبازی دنده روی بیفتم بود شده باعث هم

 .زدمی حرف زور به هم آن کلمه، یک سالی حاال، تا مامان

 جابجا را وسایلم کورمال مالکور. آقا کنار بودند گذاشته خالی من برای هم جا یک و بودند خوابیده همسفرها همه آمدم، که بیرون

. دادنمی را بودم سرمایی زندگی همیشه که من کفاف هم سفری پتوی یک آن. بخورم سرما ترسیدم و شدمی سرد داشت هوا. کردم

 سر اب. بود تنها اتاق توی. کردم باز نیمه را در. داد جواب بالفاصله سعد آقا. بخواهم پتو و بزنم در داد اجازه سعد آقا اتاق روشن چراغ

 ...«من آخه. بگیرم تراضافه پتو یه بیام گفتم روشنه المپ دیدم. ببخشید: »گفتم. داخل بروم کرد اشاره

 هایکتاب از بود پر داخلش و بود کتابخانه کمد کنار. داد نشان را اتاق کمد چشم، اشاره با و زد لبخندی. شود تمام حرفم نداد اجازه

 .بود کرده خوش جا هاطبقه از یکی روی بزرگی نسبتاً قاب توی هم( ع) رضا امام محر از عکسی. انگلیسی و عربی



 ،(ع)لیع امام حرم تا اشخانه که آدمی فهمیدمنمی. باشد من آزار باعث بود قرار سفر این تکه هر که بود داستانی چه دانمنمی. رفتم وا

 زند،ب سر چه و چه و زادهامام کلی و امام پنج حرم به کند، اراده وقت ره تواندمی و ندارد فاصله بیشتر -پیاده هم آن- دقیقه بیست

 نهاییآ که است شیعیان عادت این انگار اصالً. نشده دفن عراق در که اشکتابخانه توی بگذارد را امامی همان حرم عکس بایستی چرا

 کلی. برویم ماشین با هم مهران تا گفتمی که اول. داشتیم را ماجرا همین هم آقاجان با. شمارندمی عزیزتر را هستند دورتر که

 هدف،! انآقاج: »گفتم. آمدیممی پرواز با را نجف همین تا که بود اگر من به. برویم پرواز با ایالم تا حداقل کند قبول تا رفتم کلنجار

 به شد راضی باألخره تا خواندم گوشش ویت آنقدر. نکرد قبول.« مگه میشه چی بریم پرواز با نجف تا حاال. دیگه اربعینه رویپیاده

  .بود مشهد تا بجنورد از رانندگی فقط اشسختی اینطور. من هم شد،می ترراحت او هم. ایالم - مشهد پرواز

 .«زیارت بریم پرواز از قبل امیرعلی،: »گفت رسیدیم که چناران به

 «.رسیمنمی پرواز به. نداریم وقت آقاجان؟ کردی شروع باز: »گفتم

 «بریم؟ هم هشتم امام زیارت یه بیفت، راه زودتر گفتم چقدر: »گفت

 خوب زیارت؟ بریم خوایمنمی اآلن ما مگه اصالً شه؟می چی نریم رضا امام زیارت اگه ما حاال زنی؟می که حرفیه چه این آقا: »گفتم

 .«دیگه امامن هم اونا

 هک اونجا تازه. میریم زیارت چندتا که اونجا تازه. دیگه زیارت زیارت! من عزیز! آقاجان: »گفتم. شد ساکت و کرد جاده به را رویش

 .«اینجاست از ترباحال

 کارهایم به من و شود تمام داستان این زودتر هرچه خواستمی دلم. آنجا هایاتفاق و بود شرکت پیِ فکرم همه. نبود خوبی وقت

 رودب باز فکر و خوش دل با آدم که است این مهم. زیارت از آیدمی بدش کسی چه اصالً. نداشت مشکلی که زیارت خود وگرنه. برسم

 کرف دیگری چیز به رفیقت، با زدن حرف وقت بخواهی که است این مثل قلب، حضور بی علما آقایان قول به و زورکی زیارت. زیارت

 ستهخ باألخره طرف که دهیمی تکان سر و یگویمی! بعله! بعله الکی و موقع بی و است پرت حواست او هایحرف موقع آنقدر. کنی

 زیارت. نشود پیدایش دیگر همیشه برای هم شاید. کارش پی رودمی و اندازدمی را سرش اینکه یا و شودمی ساکت یا و شودمی

. است زیارتی هچ این نطلبیده، مرا آقا وقتی کردممی فکر اول همان از. ماندمی دلم سر که بود ناجوری غذای مثل من برای زورکی

 بی ا،ج همه از خبر بی من و بود شده بسته کامالً اربعین سفر دانشجویی گروه وقتی. چه یعنی دانستممی کامالً هم را آقا طلبیدن

 نآ شبیه چیزی. دفعه آن با داشت فرق خیلی بار این. فهمیدم کاروان توی افتادم شده، جور کجا از سفر هزینه حتی بفهمم آنکه

 مئنمط اگر. بروم سراغش ناآرام فکر با من خواهدنمی انگار و فهمیده را این هم آقا رسید فکرم به. کردمنمی حس اصالً بار این را حس

 این هب ظهر از. امزندگی سرِ برگردم و کنم جمع را بندیلم و بار حاال همین بودم حاضر حتی مانَد،می آقاجان با سفر آخر تا سید بودم

 چند زد،می هم حرف سید اگر حتی صورت این در. بدهم سید و آقاجان به را پیشنهاد همین که کردممی فکر این به داشتم طرف

 ،امشبش یکهوی شدن غیب اما. شود سرد برایش قضیه کمی شدمی باعث آقاجان، و من ندیدن این شاید و افتادمی فاصله روزی

  .انداخت دلم توی شک

 مثالً ینکها یا مشهده؟ از بیشتر ثوابش نجف و کربال زیارت مثالً کنیمی فکر علی؟ امیر میگی چی فهمیمی اصالً تو: »گفت آقاجان

 «کنه؟می معاف یکی این از رو ما زیارت، اون

 .«دیگه زیارته. ها کردی پیله باز هم شما آقا: »گفتم

 !«پسر شدی عوض خیلی تو: »گفت



 !«بگی بهم رو این تند و تند نیست الزم. شدم عوض دونممی خودم من. میشن عوض آدما همه: »گفتم

 .«شناسمتنمی اصالً کنممی فکر وقتا بعضی: »گفت

 همین خاطر به. نداشتم را او و خودم بدخلقی حوصله. بود آقاجان و من هایدیالوگ بند ترجیع گذشته، سال چند توی هاحرف این

 .«تزیار مشهد میایم هم سر یه برگشتنی حاال! باشه: »گفتم هم

 .«نبودم من برگشتنی شاید: »گفت

 تکرارش مدام ریزم،می هم به شنیدنش از من دانستمی چون و آقاجان دهان توی بود افتاده هاتازگی که بود هاییحرف آن از هم این

 .کردمی

 «نیستی؟ خسته: »پرسید و کارش میز کنار صندلی به کرد اشاره سعد آقا. بروم که برداشتم را پتو

 .«نه: »گفتم و صندلی روی نشستم گاهناخودآ

 .بدم بهت زحمتی یه خواممی  -

 .بفرمایید  -

 .نیست خوش حالم راستش من  -

 .کنم صدا رو دکتر بذارید بده حالتون اگه  -

 ستا ماهی چند گفت. کندمی کار نجف بیمارستان توی و است دکتر خودش که گفت هم بعد. نیست الزم که فهماند سر اشاره با

 کاری گفتممی بیمارها به خودم وقتی هاسال: »گفت. است بدخیم که داده نشان هم هاآزمایش و شده دیده توموری سرش توی هک

 ...«آقای. گفتن رو همین خودم به اینکه تا. گممی دارم چی فهمیدمنمی نمیاد، بر ما دست از

 .علی امیر -

 ... ولی. نباشه دنیا توی کاری جمله این گفتن از ترسخت کردممی فکر حاال تا من. جمله این شنیدن سخته خیلی! امیرعلی -

  .شد خیره آسمان به و زد کنار را پرده. پنجره کنار رفت. شد ساکت ایلحظه چند

 یول. کَنهمی دل کم کم بعد و کنهمی زاری و گریه طرف. جاست همون سختیش شده، فوت بیمارتون میگی ایخانواده به وقتی -

 قطع تو از. چیزی هر به انداختن چنگ به میکنه شروع شخانواده و بیمار. میکنه فرق وضع میدی، رو پزشکی امید قطع خبر یوقت

 بیمار ونا که باشه این کار بهترین شاید که حالی در. بده ادامه مبارزه به باید که میگه دلش توی چیزایی یه هنوز ولی کنهمی امید

 .کنه زندگی بیشتر بیمار باشه بهتر شاید. کنه استفاده شکل هترینب به مونده باقی فرصت از

 نظر از وقتی مخصوصاً. است سخت همه برای. است سخت برایش زندگی از کندن دل بود معلوم. لرزیدمی داشت سعد آقا صدای

 کرف موقعیت این به خیلی هامقدی. افتدمی اشنکرده کارهای یاد آدم تازه. کنی زندگی است قرار کوتاهی مدت که بدانی پزشکی

 .«نبودم من برگشتنی شاید چه: »زدمی زنگ گوشم توی آقاجان صدای. کردممی



 چطور نبودم بلد حتی. دانستمی را خودش وضع من از بهتر خودش او مطمئناً. بگویم چه دانستمنمی. شد ساکت ایلحظه چند

 امام زیارت شما: »گفت. کند پاک را هایشاشک خواهدمی من به پشت طور نهما فهمیدم. باال آورد را هایشدست. بدهم اشدلداری

 «امیرعلی؟ میری رضا

 .«میریم ایشاال برگشتنی: »گفتم

  «امام؟ ضریح توی میندازی بدم چیزی یه: »گفت

 زیارت به ام فهمید قتیو پیش، سال خیلی که افتادم مادربزرگ یاد. است این به شبیه چیزی یا طال یا پول حتماً کردم فکر خودم با

 .ضریح توی بیندازد مامان که داد را آقابزرگ با ازدواجش انگشتر رویم،می

 .«دکتر به بدین آقا؟ من چرا: »گفتم

 این االح... نیست بقیه چشمای توی که هست برقی یه تو چشمای توی طرفی از. بشه خبردار من وضع از دکتر خوادنمی دلم: »گفت

 «نه؟ یا کنیمی رو کار

 زیر را سرم کند، پیدا را اشنذری کتابخانه، کشوی توی تا اتاق طرف آن رفت سعد آقا که بعد و دادم تکان تأیید نشانه به را سرم

 .انداختم

 اشتد سیاه مردمک. بود سرخ هایشچشم و بود شده ترعمیق صورتش شیارهای. صورتش روی بود شده پهن لبخند. برگشت سعد آقا

 چیزی راستش دست با بعد، و گرفت را دستم چپ دست با. خوردمی غلط طرف آن به طرف این از و کردمی ازیب هاشچشم توی

 روی اشدب خورده آفتاب که بود این مثل رفتنش راه. رفت بیرون اتاق از و برگشت. دورش پیچید را هایمانگشت و دستم کف گذاشت

 زندگی از داشت که کردممی نگاه مردی به داشتم من. خسته و خراب داشت؛می بر قدم آرام. ریختمی داشت تکه تکه. برفی آدم

 آقا قرص خالی ورق. کردم باز را دستم. برود بیرون تا ایستادم. رفتنمی بیرون گوشم توی از آقاجان صدای زنگ. کردمی خداحافظی

 .ینزم به ترنزدیک آسمان و بود شده ترکوچک و ترخالی اتاق. بود دستم توی سعد

 


