
 تنها سیحم

 استان تهران –حمید بابایی 

 

 منطقه از. نیست خوب حالم. ام افتاده تا و تک از جوری بد. خسته... ام خسته نباشد، ادبی بی. کنم دراز را پایم خواهممی آقا ببخشید

 های چشم. است منتظر که کسی مخصوصاً کسی، های چشم توی بزنم زل توانم نمی. جایی بروم توانم نمی. رسیدم االن همین

 از تر امن ایمبر جا هیچ محل، توی بروم توانم نمی. خواند می بگویی که آن از زودتر را دلت حرف و زنند می دودو همیشه منتظر

 .نیست شما صحن

 ونخ این. است خاکی هایم لباس اگر ببخشید. بدوزم چشم شما ضریح به و گوهرشاد ستون این به بدهم تکیه جا همین خواهم می

 خودتان بزرگی به بزرگوارید بزرگید، شما. کنم پاکش آید نمی دلم. است شهید خون. ببخشید هم را هایم لباس روی بسته دلمه های

  کنید؟ تحمل توانستیدمی چطور شما کرد، می قی خون یا داد می جان بغلتان توی کسی وقتی دانم نمی. بخشیدیم

 استخوان. سرد هم بدجوری. بود سرد هوا. الرضا موسی بن علی یا. بود شما نام عملیتمان رمز اسم. است سخت. آقاجان است سخت

 .داد می خراش را صورت و زد می سوز. بود سوز

 جدی خدا رو تو آقا پرسم، می ای مسخره سئوال عجب هست؟ یادتان را استپان. کنم تعریف کجا از. بگویم کجا از باید دانم مین

 هم جاهایی یک و زنم می حرف کنم گوش خوب باید که جاهایی یک یعنی. نیست راه به حواسم و هوش است وقت چند. نگیرید

 .گویم می پرت و چرت االن مثل

: تگف و ایستاد گوهرشاد جلوی. اعزام از قبل. انداختیم عکس و آمدیم جا همین دقیقاً اینجا،. بود دوستم. بود ما محل هبچ استپان

 .بیاید کارشان به کنند مان شناسایی خواستند که مبادا روز برای باشیم توش دوتایی که بنداز خوب

. ودیمب دویده را محوطه کل. بود دو مسابقه. ما محل بیایند اینکه زا قبل. دیدمش بار اول مدارس مسابقه توی. بود خندیده قید بی

 هم او. دویدم. زد جلو ما از نفر یک دیدم وقت همان. کرد بلندم و گرفت را دستم. ایستاد. زمین خوردم. بودیم جلوتر همه از او و من

 راندیگ از موقع آن. ایستادم. تنم تمام توی شد شپخ و کشید باال را خودش درد که بدهم ادامه خواستم. کشید تیر پایم مچ. دوید

. مرفتی پایان خط تا هم با و رویش کردم یله را خودم. گردنم دور انداخت را دستش. ایستاد و زد را چیز همه قید. بودیم جلو خیلی

 صلیب که گردنبندش یدمد پایان، خط رسیدیم وقتی. رساند را من اما. شد خیال بی را جایزه. ما محل توی آمدند بعد هفته سه

 .لوراسیان استپان: گفت و داد دست. زد بیرون پیراهنش از بود ای رفته رو و رنگ طالیی

 دخر را اعصابم ها بازی فردین جور این. کارش از نیامد خوشم. اش مکی ککی صورت و لخت موهای آن با و داد تحویلم کجی لبخند

 ینذر آش وقتی حتی برد؟ می خودش با را چیز همه باید چرا چرا؟ است؟ درستی آدم خیلی بگوید خواستمی چه؟ که مثالً کرد،می

 هم زهرا و رفت غنج دلم و کردم نگاه من وقت همان. کردلوس را خودش طور همین هم باز زهرا، خانه در بردیم هم با و آورد می

 همان. رقصید باد در اش طالیی موهای از ای طره و برد عقب را گلدارش چادر باد. زد لبخند و گرفت دستم از را نذری آش کاسه

 .بود نخندیده من برای زهرا ولی. شد داغ بدنم و افتاد رعشه به دستم وقت

 لویج بروم بگویم؟ پدرش به چطور بکنم؟ باید چکار دانم نمی آقا خدایا، آه. شکستند می دست و سر استپان برای همه محل توی

 من از شود می را این. سالم: بگویم و در لته به بدهم تکیه کند، می اره خرت خرت را چوبی تکه دارد وقتی و اش نجاری دکان

  بگیرید؟



 کنم؟ نگاه مادرش صورت توی چطور بدهم؟ تحویلش خورده کد پالک آن با را صلیبش و

 ارمنی اینها گفتند یم که کسانی بودند. کردیم می پخش را ها آن استپان و من و کرد می درست آش عاشورا عصر که مادرش 

 حاال .بودند تر مسلمان ها خیلی از. ما مثل یکی بودند آدم. نبود ها حرف این بدهکار گوشم من اما. خورد را غذایشان نباید و هستند

 بدهم؟ چطور را زهرا جواب

 جلوتر قدم یک من از استپان خدا همیشه. سوزم می دارم درونم از. ناراحتم. دلخورم اما بگویم؟ چطور باید را حرف این دانم نمی آقا

 از اش نمره همیشه بودیم که هم کالس یک توی. شد بهتر من از اش رتبه دادیم که کنکور است؟ عدالت کجایش این آخر چرا؟. بود

 یچه من. هیچ چه؟ من برای و بود استپان برای خوب چیزهای همیشه کنم؟ شکایت باید کجا به است؟ انصاف این. شد می باالتر من

 .خواستند او برای را ها بهترین خدا همیشه. بچسبم آن به که این برای نداشتم چیزی وقت

 مین حاللشً اصال. گیرم می را جلوش صراط پل سر کنید باور. زد جلو من از هم اینجا کنم؟ گریه راحت توانم می. ترکم می دارم آقا

  باشد؟ کیشا شهید یک از نفر یک شود نمی کنم؟ حاللش باید چرا. کنم

 نشد که بگویم چطور. آمدم و گذاشتم جا را استپان بگویم و کنم نگاه صورتش توی چطور بدهم؟ چه را زهرا خدایا،جواب وای

 توی هک بگویم. رسیدند می هم به دوتا این و مشد می شهید من کاش ای و نبود دل کار بگویم. گرفتندش من از بگویم. بیاورمش

 :گفت. کنارم آمد عملیات شب هم ها آخری این. شود می شهید است مطمئن گفت می دفعه هر و مزدی حرف چندباری کوهه دو

 .حرم برو مستقیم شدم شهید من اگر. عقب برگردانی باید را نامه این

 .شود نمی چیزیت خودت اما دهی می کشتن به را من تو... ندارد آفت بم بادمجان: گفتم

 .ندارد شگون بدهی، صاحبانشان به را اینها و بیایی خودت باید گیرم ینم: گفتم. سمتم گرفت را کاغذ دوتا

 .ام رفتنی من بگیری، باید: گفت سنگر روشنای تاریک توی

 ریادف و شد شروع که حمله. نگرفتم را ها کاغذ و زدم پس را دستش. شود می شهید است مطمئن نقدرآ که دیده چه نگفت لحظه آن

 از یتل روی افتادم. کرد پرتابم عقب به  مهیبی انفجار که بودیم درگیری و کشمکش توی. جلو آمد ما همراه هم او. حسین یا زدیم

 رفتهگ که خاکریزی تا کردند می روی پیش نیروها از بعضی. شد می روشن داشت هوا. کرد می ناله استپان کردم، باز که چشم. خاک

 می زیچی لب زیر. بود افتاده رعشه به دستانش و بود شده دریده وریبدج شکمش. بود خراب استپان حال. کنند تثبیت را بودیم

 وارهگه در و شدی زاده که هنگام آن تو بر سالم... خاکستر به خاک از: گفت می آرام که شنیدم می کردم نزدیکش را صورتم. گفت

 ...گفتی سخن

 برانگیخته زنده که روزى و میرم مى که روزى و شدم ادهز که روزى من بر درود و:  گفت و کرد قی خون هم باز و کرد سرفه چندباری

 *شوم مى

 می فحر آرام. بود دوشم روی مدت تمام. کردم بلندش و گفتم ای علی یا و دستانم توی ریختم داشتم نیرو چه هر. آقا کردم بلندش

 یم برایت. شوم می دوشت ساق من... ازهر خواستگاری روی می تو. مشهد گردیم می بر استپان: گفتم. نبود خودم دست حالم. زدم

  ای؟ دیده قشنگی این به دوش ساق... رقصم

 می حس گوشم پشت که را هایشنفس هُرم. خندید آرام .کند می عروسی گفت می هی اما زدم می را ها حرف این چرا دانم نمی

 دشت و آمد می باال خورشید. بود آویزان کنارم هایش دست و بودم گرفته را پاهایش. است زنده و دارد جان هنوز شدم مطمئن کردم،

  .دویدم می عقب طرف به سرعت تمام با من و برد می را گون ای دسته باد. شد می روشن جلویم



 دادن جان آقا،. بردم می را اش جنازه من و داد می جان داشت استپان. کردم می پرواز یا و دویدم می رفتم، می راه داشتم دانم نمی

 ...امدادگر امدادگر، :زدم فریاد. خط پشت رسیدم. است سخت خیلی آدم بغل یتو نفر یک

 خواباندند ار استپان. بود دستشان توی برانکارد. آمد سرش پشت هم دیگر یکی. بود شده سرخ سفیدش لباس کل. پیشم آمد کسی

: فتگ. دستم توی گذاشت را شده مچاله کاغذ. بود دستم توی دستش. افتادم راه سرش پشت نبود خودم دست حالم. کاردبران روی

 .زهرا به بده را این

 انبیمارست خود تا. بود  سرخ سیب روی زردی رد. بیفتد سیب روی که بزرگی ترک مثل. بود برداشته ترک هاش لب. نداشت نا

 .کنم می را رکا این حتماً شود مطمئن خواست می انگار. داشت برنمی ازم چشم. رفتم دنبالش ها خوابزده مثل صحرایی

 ...ها داریم عروسی شوی، می خوب استپان: گفتم

 را مصدای. بدهد را جوابم تا بزنم حرف خواستم می. بافتم می هم به را مختلف های کلمه فقط بگویم، چیزی چه باید دانستم نمی

 .ردک پر را دهانش کل خون. دکر قی خون یکباره و کرد سرفه بار چند. بود شده دردیده جوری بد شکمش. بزنم حرف فقط .بشنود

. ردمک پاک را دهانش دور خون و برداشتم را ام چفیه. سرش باالی آمد پرستار. گریه زیر زدم یکباره. کنم کنترل را خودم نتوانستم

 دهش ونیخ کتاب. کشیدم بیرون را کتاب شلوارش جیب از. بود شده زیاد دستانش لرزش. کرد اشاره شلوارش کنار جیب به دستش با

 ...بخوان برایم. بخوان: گفت. بود کرده سرخ را جلدش کل و بود

 .کن گوش فقط. خوانم می. نزن حرف تو: گفتم

 .کردم باز را آن فقط. بخوانم برایش باید چطور را مقدس کتاب دانستم نمی کردم، باز را کتاب

 ار خواندن. دیدم می را هایش لب برخورد فقط. یدمنشن را صدایش اما. آوردم پایین را صدایم. بروم سمتش که کرد اشاره دست با

 من :گفت. کردم می حس را هایش نفس هرم. بروم جلوتر که کرد اشاره دست با. شنیدم نمی را صدایش. شدم تر نزدیک. کردم قطع

  .ضریح توی بیندازش حرم ببر را این. دیدم من که بگویی باید... دیدم

 امام حرم بردی مرا بار یک هست یادت: گفت و چپاند دستم توی زور با را ها آن. بود شده مچاله کاغذ. بود کرده مشت را دستش

 ...رضا

 .هست یادم: گفتم. بود افتاده خس خس به اش سینه و بود شده گرد چشمانش

 ...آنها... آنها... آنها و شد باز گنبد و آمد پایین آسمان از مقدس مادر با مسیح که دیدم. دیدمش من: گفت

  ...بروید کنار: گفت بود ایستاده کنارم که پرستار. افتاد تخت روی. شد جاری لبش کنار از نخو

 توانمیم. است نمانده برایم رمقی و ام خسته کنید باور اما. شما پیش بیایم باید حاال. گذاشت مشتم توی را ها کاغذ. بود کرده تمام

  .خسته ام، خسته آقا ببخشید بشوم؟ مچاله خودم توی طور همین بکشم؟ دراز اینجا
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