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 .خوردم می باید شام از قبل بردارم، را قرصهام من به بده را دستی کیف ،اون ببینی خیر که مادرالهی-

 .جون مادر چشم-

 .اندازد می ساعتش به نگاهی دهد، می او به کابین باالی از را مادرش کوچک کیف حالیکه در علیرضا

 .هستیم حرم توی ظهر فردا بخواد، خدا اگه-

 و گذارد می دهانش داخل و کرده جدا را کوچک قرص یک آن درون از و دارد می بر کیف داخل از را رنگی بنفش بسته جان مادر

 ویر خورد می قل قدیمی استکانی ته عینک پشت از نگاهش.  نوشد می و دارد می بر دارد قرار دستش کنار که را آبی لیوان بعد

  :  زند می زل بیرون به و  کابین پنجره شیشه

 تخواس می دلم. مادر بده خیرت خدا اما. نطلبید دیگه آقاجون فوت از بعد. آقا پابوس رفتیم آقاجون با که سالی اون. بخیر یادش-

 هر .سقاخونه کنار. بود کرده نشونه را اونجا جونت آقا. دارم خاطره خیلی اونجا از آخه. طال اسماعیل صحن توی برم دیگه بار یه فقط

  .ایستیم وا اونجا زیارت از بعد میزاشتیم قرار حرم، میرفتیم وقت

 با و دهد می تابی را سرش روی رنگ سفید چارقد اش چروکیده دستهای با. دهد ادامه تواند نمی و بندد می را گلویش راه بغض

 حس کنارش را جون آقا انگار. مالد می صورتش به را آن و بندد می را شده سرازیر اش گونه روی که اشکی قطره مسیر  آن گوشه

 رضا امام از هم را علیرضا. است مرد همان یادگار که کند می برانداز را پسرش تنها حاال و. همیشگی های خنده همان با کند، می

 که بیش چند آن اما. بودند شده پیچ نسخه دکتر آن به دکتر این از و مطب آن به مطب این از سال بیست وقتی. بودند گرفته( ع)

 کورشان و سوت خانه به باالخره را علیرضا ها گره همان. بست می فوالد پنجره به امید هزار با و خودش دستهای با را سبزی گره

 شده همسفرش علیرضا حاال و نکنند باز جائی را دلشان سفره که بود این قرارشان. بودند نکرده تعریف را این جائی. بود داده هدیه

 ازکن صدای خط پشت از مدتی از بعد گیرد، می را ای شماره و دارد می بر را همراهش تلفن گوشی علیرضا. ببرد حرم به را او تا بود

 :رسد می گوش به دخترکی

 !سالم بابا-

 خوبی؟. گلم دختر سالم-

 زیارت؟ به رسیدید بابا ، خوبم من بابا، ممنون-

 کجاست؟ مامان .میرسیم صبح فردا. راهیم توی هنوز ما بابائی نه-

 .بینیم می تلویزیون داریم هم داداش و من. گرده می بر زود گفت. خرید بیرون رفت مامان-

  من؟ با نداری کاری بابائی، باشه-

 !خداحافظ.باش خودت مواظب بابا نه-



 !خداحافظ-

 :پرسد می ذوق با جون مادر

 بود؟ گلم دختر-

  .مادر آره-

 بودن؟ خوب-

 !بودن خوب مادر بله-

 :گوید می حسرت با مادرجان

 .مادر گذشت می خوش بیشتر زیارت، رفتیم می هم با همه بیار، هم را ها بچه گفتم بهت جون مادر-

 . نبود مناسب شرایطش که هم سمیه و داشتن مدرسه که ها بچه نمیشه، جون مادر-

 .بخیر یادش. مشهد اومدیم آقاجون با بودم، ماه به پا را تو که آخری روزهائی خودم من اما مادر، دونم می-

 : دهد می ادامه کند می پاک را اشکهایش  دوباره رنگش سفید چارقد گوشه با حالیکه در

 هم پیش شب چند. کنم ادا را نذرم نتونم و برم دنیا این از و زمین بزارم را سرم که داشتم را این ترس همش. مادر بده خیرت -

 هم کبوتر تا چند. رنگی چراغهای از بود پر سرمون باالی. بودیم روشن خیلی خیلی جای یه توی دوتائی. دیدم را آقاجون خواب

  .داشت عجیبی آرامش اما. بود کجا دونم نمی. چرخیدن می و کردن می پرواز داشتن

 :دهد می ادامه و کشد می آهی و نوشد می و دارد می بر دستش کنار از شده نصفه حاال که را آبی لیوان. کند می مکثی جون مادر

 .راشکر خدا. بدم تحویل و حرم ببرم خودم دستای با خودم داشتم دوست ، کنار میزارم مبلغی یه روز هر که ساله چند االن-

 میان در را کیسه حالیکه در. کند می نگاه آن به خوشحالی با و میدارد بر را رنگ طوسی ای پارچه کیسه ، اش دستی کیف داخل از

  .کند می مرور ذهن در را خاطرات و کند می فکر ها گذشته به است، زده زل آن به و داشته نگاه دستانش

 .همینجا باشه قرارمون. سقاخونه کنار همینجا، میائیم بعد و خونیم می نماز کنیم، می زیارت نره، یادت خانوم-

 .شوند می گم زائران انبوه میان در و کنند می حرکت مردانه و زنانه ورودی های درب سمت به کدام هر. شوند می جدا یکدیگر از

*** 

 کجاست؟ رضا امام خونه جون، مادر-

 .میریم داریم االن که همینجائی مشهده، توی رضا امام خونه جان، مادر-

 متدوقس. کند می تقسیم قسمت چهار به را آن بعد. کند می پوست و آورد می بیرون را سیبی دستش کنار سبد داخل از خانم زهرا

 :پرسد می کند می تعارف محسن همسرش به را سیب حالیکه در بعد. دهد می رضا پسرش و سیما دخترش به را آن

 گرفتی؟ چهارشنبه برای را برگشت بلیط پس-



 :دهد می جواب و دارد می بر را سیب دست یک با است، روزنامه روی نگاهش حالیکه در محسن

 .هستیم تبریز هم شنبه پنج انشاهلل!  آره-

 .کنیم کمک داداشت مراسم برای باشه کاری اگه تونیم می ، شد خوب اینجوری-

 .خودش خونه میره و رسید سامون و سر به هم احسان که راشکر خدا ره،آ-

 :سدپر می و اندازد می پدرش به نگاهی سپس.اندازد می زباله سطل در را آن و زند می دارد دست در که سیبی به را گاز آخرین نیما

 کبوترها؟ برای بخریم گندم حرم، توی رفتیم و مشهد به رسیدیم وقت هر! باباجون-

 :دهد می جواب و اندازد می فرزندش به مهربانی  نگاه محسن

 و بآ که زائرایی برای ها اون. کنن می نگاه زائرا به و نشینن می گنبد باالی. دارن دوست خیلی را آقا حرم کبوترها. پسرم باشه-

 .کنن می دعا میریزن براشون گندم

 :گوید می خوشحالی با هم سیما

 .کنن می دعا ما برای کبوترها! جون آخ-

 :گوید می و زند می گره را آن و ریخته پالستیکی درون را ها میوه خانوم زهرا

 هک شد خوب چقدر. بینم می را آقا باصفای ضریح دوباره سال ده از بعد فردا نمیشه باورم انگار. نگرونم دل چرا دونم نمی! محسن-

 .نشست نمی دلم به اصال اونا بدون. آوردیم هم را ها بچه

 : دهد می جواب  و دزدد می پنجره بیرون ازسیاهی را نگاهش محسن

 بچه خب. ما با بیان داشتن دوست هم ها بچه اما بود، سختی کار هاشون مدرسه از مرخصی گرفتن که چند هر. شد خوب خیلی آره-

 .باشید سرحال مشهد رسیدیم صبح که بخوابید کم کم تا کنم درست را ها تخت بزارید ها

 درد همان پیچد، می دستهایش توی دردی. بکشند دراز آنها روی تا کند می کمک ها بچه به و کند می مرتب را باالئی های تخت

 در درشپ نبود بیش دبیرستانی آموز دانش هنوز وقتی اگر شاید. کشد می هم به را دستهایش کرده، عادت آن به تقریبا همیشگی،

 داحافظیخ بقائی دبیرستان خاطره از پر های نیمکت آن با نمیشد مجبور بود، نکرده سقوط طبقه چند ساختمان باالی از کارگری حال

 همه. تندنداش باور را رفتنش که دوستانش بهترین متعجب چشمان و بود ریخته ها همکالسی با خداحافظی هنگام که اشکهائی. کند

 مادر خیاطی. احسان کوچکش برادر و مادرش و بود مانده او روزها همان از. بودند شده انبار دلش کنج که بودند تلخی خاطرات آنها

 تحصیل های هزینه .بود شده حریف فن همه معمار یک حاال که کارگری. ساختمان کارگر شد او و داد نمی را اشان زندگی کفاف

 .رندبگی جشن را آنها عروسی تا گشتند می بر خانه به هم زیارت از بعد... . و خرید و ازدواج و خواستگاری هم بعد و دانشگاه در احسان

*** 

 .اند نشسته آن در جوان دانشجوی چهار. زند می را سه شماره کابین درب قطار مسئول

 .کنید می لطف را تون ها بلیط! آمدید خوش سالم،-

 :پرسد می و اندازد می ها بلیط به نگاهی قطار مسئول. دهند می تحویل را ها بلیط ها بچه



 اومدید؟ دانشگاه طرف از ها بچه-

 :دهد می جواب است، مطالعه مشغول که علیرضا

 .کشوریه مرحله. دانشگاه طرف از میریم، داریم شیمی المپیاد برای آقا، بله-

 :پرسد می و اندازد می قطار مسئول به نگاهی کامران

 مشهد؟ میرسیم چند ساعت-

 . صبح نه ساعت-

 :گوید می خوشحالی با است، دستش کنار ساک در آنها چیدن و ها لباس کردن مرتب مشغول که حسین

 .هتل بریم بعد حرم بریم اول تونیم می صبح پس-

. کند می باز را کابین پنجره محمدرضا .بندد می را کابین درب و کرده خداحافظی ها بچه از و دهد می پس را ها بلیط قطار مامور

  .کند می عبور پیچی از انگار. دهد می ادامه خود مسیر به و کشد می سوتی قطار.وزد می اتاق داخل به بیرون از خنکی هوای

 .میشه محشر بگیریم را طال مدال بتونیم هم اینجا اگر ها بچه راستی.بشه عوض هوا بزار شد گرم هوا-

 :گوید می خنده با حسین

  .آمدید خوش وطن خاک به عزیز قهرمانان! بله بله-

 همان از نفر چهار آشنائی. کنند می فکر آینده به شاید. شود می حکمفرما اتاق در سکوت. کنند می خندیدن به شروع نفر چهار هر

 و برتر تیم به بودند شده معروف که کالس توی. بودند هم با همیشه روز ازآن. بود شیمی رشته در و شیمی دانشکده در نام ثبت روز

 از ترم یک. فینال مرحله فردا و بودند کرده شرکت شیمی تیمی مسابات در چهارتائی که هم حاال... . و امتحان و اردو و حیاط در

 شیمی جهزم آزمایشگاه یک افتتاح شاید... بودند کشیده هائی نقشه شیمی فوق مدرک با چهارتائی و بود نمانده بیشتر دانشگاهشان

 !باشند هم با آخر تا اینکه بود شده قطعی که چیزی دانشگاه، در تدریس هم شاید و

*** 

 مکنی راحتی احساس توش که جائی ، باشه صفا با جای یه از مون زندگی شروع داشتم دوست همیشه دونی می ، شد خوب خیلی-
.  

 :دهد می ادامه و اندازد می بیرون به پنجره از را نگاهش کند، می مرتب را سرش روی رنگ زرشکی مقنعه سیما

 امباب به. کردم می آرامش احساس شدم می حرم وارد وقتی ، مشهد میرفتیم و بودم کوچیک دختر یه  که روزائی اون! بخیر یادش-

 ونورشا و اینور از آب که اونقدر. کردم می آب از پر و داشتم می بر را مسی رنگ طالئی های پیاله اون ، سقاخونه ببره را من گفتم می

 ناو چرا علی میگم. زمین روی ریختی را آبها همه. وجبی نیم دختر کنی می کار چه:  گفت می خنده با بابام بعد شد، می سرازیر

 نیست؟ سقاخونه توی دیگه ها پیاله

 :دهد می جواب و میزند لبخندی علی

 .گذاشتند مصرف بار یک های لیوان االن بهداشت خاطر به شاید خب-



 ینکاب در که پیرزنی و پیرمرد سمت به نگاهش بعد و اندازد می نگاهی ساعتش به علی.دهد می نوازش را گوش قطار حرکت صدای

 ادرشم و پدر یاد به! خوابیدن زود چه.زنند می چرت صندلی روی و اند بسته را چشمهایشان دو هر. افتد می اند نشسته آنها روبروی و

 هک خواست ازش و شده آشنا بود هم کالسشان اول شاگرد که دانشگاهش همکالسی با گفت مادرش  به خجالت با که روزی.افتد می

 مه و بود شده خوشحال هم بود ساختمان ساده کارگر یک که هم پدر. بود گفته پدر به را موضوع هم مادرش. کنه صحبت مادرش با

 جواب راسخش ایمان و قلب قوت با همیشه مثل پدر  سوال این مقابل در اما مادر داد؟ زن پسر میشه هم خالی دست با مگه. نگران

 تربیش هفته دو معمول مراسمات و ساده خرید و خواستگاری به رفتن. کنه می درست خودش خدا ، خدا به کنیم می توکل: بود داده

 و میریم مشهد یه جون آقا .بود کرده راحت را همه خیال خانواده عروس پیشنهاد اما. عقد مراسم بود مونده تنها و بود نکشیده طول

 ضار امام از که افتاده خودش نذر یاد بود کشیده راحتی نفس علی پدر وقتی اونجا. کنیم می شروع را مون زندگی و گردیم می بر

 ودب داشته نگه بود سالی چند که را طالئی سکه داماد و عروس همراه اونم و بشه جور عروسی های هزینه تا کنه کمکش بود خواسته

 .هشتم امام حرم برای بفرسته هدیه

 دارید؟ میل چایی-

  .پریدند خواب از صدا همین با انگار هم پیرزن و پیرمرد. گسست هم از را علی افکار رشته قطار مهماندار صدای

 .میشیم ممنون بله -

 .کرد نگاه علی به تعجب با و گفت را جمله این سیما

 کنی؟ می فکر چی به علی؟ شده چی-

 ... هیچی-

 .بندند می را چشمهایشان دوباره پیرزن و پیرمرد

*** 

 وارد و شوند می پیاده قطار از مسافران. است شدن پخش حال در مسیر بین در مسجدی از اذان. شود می شنیده قطار سوت صدای

 حوض آب با هم بچه چند. هستند وضو گرفتن مشغول و زده باال را ها آستین مسجد روبروی حوض کنار در ای عده.شوند می مسجد

. ستا چیزی نگران انگار. دوخته قطار به را نگاهش زنند، می چشمک مسافران به که هائی ستاره کنار در ماه. شوند می بازی مشغول

 ارانگ قطار.شوند می مسجد وارد هستند صحبت مشغول تا دو تا دو حالیکه در است رنگ یک به کدام هر که چادرهایی با هم خانمها

 یستدا می جا همین ساعت همین روز هر است، بیشتر مشهد به مسافرها رساندن برای او اشتیاق شاید بیارامد، تا کرده پیدا فرصتی

 توی و خوانند می که نماز. زند می برق چشمهایشان توی امید. حاجتی و دارند ای خواسته هرکدام. میکند نگاه مسافرهایش به و

 طارق. رسیدن تاب بی. شوند می تاب بی لحظه این از انگار. شود می شروع هم هایشان شماری لحظه نشینند می که قطار اتاقهای

 می ار چشمهایش آرام ، کشد می سوت که مشهد ایستگاه توی. گیرد می کار به را توانش تمام. برود قبل از تندتر کند می سعی هم

 .کند می شکر را خدا و بندد

*** 

  .زند می گاز را آن و دهد می قرار نان روی را پنیر از ای تکه چاقو با بهار گل

 .کردم شیرینش بخور، هم را ات چائی مادرجون-



 ؟ گرده می بر فرداشب تا بابا مامان، راستی. جون مامان چشم-

  .تبریز سمت به کنن می حرکت مشهد از هم ظهر از بعد مشهد، برسن امروز ، جون مادر آره-

 بخریم؟ میریم کی را تولدم کیک مامان-

 .میدیم انجام را خریدهامون میریم اومدی که مدرسه از ظهر از بعد-

 بخریم؟ را کیک بریم باهم بعد بیاد بابا کنیم صبر نمیشه! مامان-

 .بینه می را کیک اومد وقتی حاال. نداریم وقت دیگه خونه، میرسه دیر فرداشب بابا! جون مامان نه-

 مخان فاطمه.پوشد می و دارد برمی را رنگش ای قهوه کوچک کفشهای جاکفشی از و کند می مرتب سرش روی را اش مقنعه بهار گل

. کند می نوازش را بهار گل کوچک های گونه و وزد می خنکی باد. شوند می خارج خانه از و اندازد می سرش روی را چادرش هم

 ورتن از تازه نان بوی. است برداشته را کوچه آنها روی از عابرین عبور خش خش صدای و اند شده ریخته زمین روی پائیزی برگهای

 انآموز دانش. شود می خارج نانوائی از کند می جابجا دستش در را داغ نانهای حالیکه در خانمی. است کرده پر را کوچه تمام نانوائی

 مادرش و بهار گل. روند می مدرسه سمت به هستند صحبت مشغول هم با نفری سه و نفری دو حالیکه در و رنگ یک لباسهای با

 می مدرسه حیاط داخل به و کند می خداحافظی مادر از بهار گل. مدرسه به رسند می باالتر کوچه دو  هم دست در دست هم

 دارد دست در که هائی پاکت با و دهد می انجام را خریدهائی  مغازه چند از مسیر در. گردد می بر خانه سمت به هم خانم فاطمه.دود

 یخچال داخل از و کند می روشن را تلویزیون و کند می آویزان لباس جا روی را چادر شود، می خانه وارد. رسد می منزل درب به

: دکن می مرور بدهند انجام باید که را کارهائی ذهنش توی .شود می آنها کردن پاک مشغول و آورد می بیرون را سبزی از پر سبدی

 داده شوهرش که بود قولی همه از تر مهم... هستند کم مهمانها که شکر را خدا باز... کیک خریدن شام، کردن درست خانه، تزئین

 یگهد بار این برگردم، و مشهد برسونم را بقیه نمیشه که همش. مشهد میریم هم با و خرم می بلیط هم شما برای دیگه هفته. بود

. نه ای بفهمیم زیارت از چیزی یه باید باالخره. مونیم نمی اونجا شب پنج از کمتر. افتد می گل صورتش خانم فاطمه. خودمونه نوبت

 :کند می پاره را افکارش رشته تلویزیون اخبار گوینده صدای

 مسافربری قطار دو برخورد حادثه اثر بر متاسفانه. فرمائید توجه رسید ما دست به اکنون هم که مهمی خبری به عزیز وطنان هم-

 مصدومان و باختگان جان دقیق آمار از هنوز. دادند ازدست را خود جان وطنانمان هم از تعدادی سمنان نزدیکی در مشهد تبریز

 ...نیست دست در دقیقی اطالعات

 دایص بیرون از.چرخد می سرش دور اتاق. کند می لرزیدن به شروع دستهایش. زند می خشک تلویزیون صفحه روی خانم فاطمه نگاه

 همهمه با ها بچه. آید می در صدا به مدرسه زنگ. خورند می اتاق های پنجره به  محکم باران قطرات. رسد می گوش به برق و رعد

 شده خیس خیس باران شرشر زیر لباسهایشان. دوند می هایشان خانه سمت به کدام هر و شوند می خارج مدرسه از صدا و سر و

  .دهد می فشار را خانه درب زنگ کوچکش دستان با بهار گل. است

*** 

 رفت مشغول حرم های صحن در زائران. رسد می گوش به صحن باالی از نقاره صدای. دهد می نشان را نه ساعت حرم بزرگ ساعت

 پشت از هم رنگی سبز بزرگ و کوچک های گره. نوشند می و کنند می آب از پر را ها لیوان سقاخانه کنار در ای عده. هستند آمد و

 آرام پیرزنی. است شده بسته اند نشسته زمین روی که بیمارانی پای و دست به پنجره از هم طناب چند. است آویزان فوالد پنچره

 پنجره باالی از را آن. دارد دست در را رنگی طوسی ای پارچه کیسه. رود می ضریح سمت به و شود می وارد صحن گوشه از آرام



 کنار رد کند، می حرکت سقاخانه سمت به پیرزن.آیند می در پرواز به گنبد باالی در کبوتران. اندازد می ضریح داخل به ضریح های

 باد. روند می بیرون حرم از و کنند می تعظیم حرم سمت به گیرند، می را یکدیگر دست. است ایستاده منتظر پیرمردی سقاخانه

  .افتد می زمین روی بود شده بسته پنجره به که رنگی سبز گره کند، می وزیدن به شروع صحن در تندی

 

 


