
 !تصادفی یک با سفری

 تهران -محبوبه زارع

 

 که طور آن. نشستم ایرباس هواپیمای ۱۸بی ردیف صندلی بر برونا کنار که بود ۱۳۹۸ فروردین دهم روز صبح شش ساعت

 طول دقیقه پانزده و ساعت یک مشهد -یزد پرواز کرد، اعالم هواپیما داخل بلندگوی از جدید، سال تبریک زا بعد پرواز رئیس

 به که مأموریتی بر دوباره تاکید رسید؛ داود عمو پیامک که بود تنفسی ماسک از استفاده آموزش مشغول مهماندار. کشید می

 . بود گذاشته من عهده

 دختر برونا. ببرم آنجا به را برونا روز دو برای و بگیرم را مشهدش سویئت کلید خواست، من از عاجزانه که بود پیش روز دو

 عموداود هتل قرارداد طرف که توری. آمد می یزد به اروپا شناسی باستان تور با که بود دومش بار تبار، آلبانی ساله شش و بیست

 البته و تفریح محض فقط اوایل هرچند. کنم پیدا عالقه گلیسیان زبان به که بود شده باعث عمو داری هتل همین اصال. بود

 شد مترجمی عموجان، های تشویق با کم کم اما. زدم می حرف جامع مسجد و امیرچخماق اطراف های توریست با زبان، مرور

 داری هتل و نم برای مترجمی ندارد، نان کسی برای نویسندگی هرچقدر. کردم می دنبالش نویسندگی کنار در که ای  حرفه

 . داشت آب عموجان برای

 بازدید را اطراف شهرهای و یزد باستانی آثار روز ده طی بود قرار. بود داده اقامت عمو هتل در را توریست سی برونا، سفر تور

 دیرم از مِبینی؟ رو موطالیی دختره ای: گفت و کرد اشاره برونا به هتل البی در عموجان که بود سفرشان سوم روز. کنند

 ... بده تغییر را برناما نَمیتونه تورشون قانون طبق مدیر اما. مشهد بره بِتونه روزه دو کنن کاری تا خواسته تورشان

 کار اینجای تا. ببرم مشهد به را او و بگیرم را برونا دست روزه دو خواست من از. اصرارهایش بر شد ای مقدمه عمو جمله

 از ناشی و خالق بدون را دنیا همه که ملحد کافر یک عمو، قول به یا! الییک دختر یک خرج به پروازی سفر یک. نبود مشکلی

 !تصادفی دختر یک شد می عموـ قول به ـ اش خالصه. داند می تصادف یک

 سر بر نبود معلوم وگرنه. نخوانده فلسفه که کردم شکر را خدا دلم در کرد، انتخاب ها الئیک برای را تصادفی کلمه عمو وقتی

 !آمد می چه اشراقیون و مشائیون و متعالیه حکمت های کلیدواژه

 به و بگذارم احترام جهانگردها قانون به کرد می تاکید عمو که شد می شروع اینجا از مشکل اما بود تحمل قابل من مأموریت

 . نکشم وسط را مذهب پای قیمتی هیچ



 !مشهد؟ بره مُخاد چشی برای پس عامو،: پرسیدم و زدم زل او به باز نیمه دهان با شنیدم، عمو از را مطلب این که اول بار

 شناسی باستان و تاریخ رشته توی دکتریشا تز داره مِگن: گفت و گذاشت میزم جلوی را مشهد تاریخی آثار فهرست عمو

 !بیبینه مشهدا ُمخاد اش نامه پایان خاطر البد. مِنویسه

 تو و من. باش نداشته کار چیزاش این به تو! عامو: کرد اضافه داد، می تکان مصورت جلوی را هایش انگشت حالیکه در هم بعد

 نزنه سرت به یهو. بری تنها حرما باشه یادت فقط. بکن کارتو بگیر، پولتو! جهنم؟ یا مره بهشت داریم کار چه... شوریم مرده

 !حرم ببری و بیگیری خودت گَلِ تصادفیا دختره این بخای

 . بود کرده تأکید مطلب همین بر هدوبار هم پیامکش در

 .شد قفل هم روی هایم پلک گرفت، اوج که هواپیما. کرد می تماشا را پرواز باند و بود نشسته پنجره کنار برونا

*** 

 .نه یا ایم رسیده طبس ارتفاع به بداند خواست می. داد تکان را ام شانه برونا استخوانی های دست که بود شده گرم هایم چشم تازه

 دهم، نشان را تعجبم آنکه از قبل. شد می معلق پیشینش های دندان الی آن «ط» که کرد می تلفظ طوری را طبس اسم

 .پرسید کرده، سرنگون را آمریکا هواپیماهای که طوفانی درباره و کرد پهن ام دستی میز روی را ای نقشه

 چیز هم طبس حادثه هرچند. کردم می آماده یزد داخل های توریست سوالهای برای را خودم همیشه من. نبودم بلد زیادی چیز

 بدهم، ربط ابرهه سپاه و فیل سوره به را ماجرا این خواستم که همین اما. دادم توضیح برایش دانستم می هرچه. نبود کمی

 که چرا. کنیم مذهب تبلیغ توریست یک برای نباید ما که افتادم هایش توصیه یاد و شد ظاهر صورتم جلوی عمو های انگشت

 .بدهیم دست از را خود های مشتری شود می باعث این

 حقیقت اگر مذهب اینکه. کرد اعالم رسما را خودش نظریه عمو آخر دست. بودم کرده بحث عمو با مسئله همین سر بار یک

 !والسالم و کرد خواهد پیدا خودش را خودش مخاطب و ندارد کسی تبلیغ به نیازی باشد،

 . داد نخواهد گوش را کس هیچ حرف دیگر یعنی. مذاکره پایان یعنی عمو، موالسال همیشه

 خیال که افتادم پروازم اولین یاد. بود پایی هزار پنج و بیست ارتفاع از صحبت. کرد صحبت مسافرین با کابین داخل از خلبان

 در چرا کردم می فکر اش همه چقدر؟ شود، می باشند، داشته پا هزارتا واقعا که هم فرض بر هزارپا، تا پنج و بیست کردم، می

 . هزارپاست از صحبت پروازها



 حرف افشار نادرشاه درباره اشتیاق با داشت که برونا برای تا فشردم هم روی را هایم لب. گرفت ام خنده هایم کودکی خیال از

 . ببیند را نادرشاه آرامگاه به بوطمر باستانی آثار همه، از اول دارد دوست گفت می داشت برونا. نشود سوءتفاهم زد، می

*** 

 منطقه از. زد ترمز سوییت در جلوی بودیم، گرفته فردوسی آرامگاه از بازدید برای که اسنپی ماشین صبح، نیم و ده ساعت

. بود سرمان پشت( ع)رضا بازار. مسافران جمعیت از پر معمول طبق حرم، اطراف و بود نوروز عید. کردیم عبور ترافیک طرح

 به زد زل پرسشگرانه برونا. دادم سالم( ع)رضا امام به و بردم سینه به دست اختیار بی افتاد( ع)الجواد باب به نگاهم که همین

 چیست؟ اش معنی کردید، شما که کاری این: پرسید و من

 مطالعاتش میان از را الماس دینی مناسک از هرکدام اسم اما. ماست مناسک جزو دهم توضیح او به که بود این کارم چهارراه تا

 ....رکوع نه و قنوت نه بود، نماز نه من کار اسم. بود منفی جوابش کشید، بیرون

 وقتی که پیش ساعت دو مثل. آمد کوتاه هم برونا افتاد، گیر ترافیک پشت خسروی، چهارراه سر خاکستری ۴۰۵ پژو وقتی

 دوربینش. برویم فردوسی آرامگاه دیدار به اول که بود کرده بولق و شده پیاده شیطان خر از دید، را فردوس منطقه های عکس

 .آغوشش به بود خورده گره شود، نمی جدا زائو دامن از که ای بچه قنداقه مثل

 این: من چشم جلوی گرفت و کرد بزرگ را عکس. گرفت عکس عطاری مغازه یک در دم های گونی از و کرد روشن را آن

 .پاشید می برنج روی که است همانی قرمز های دانه

 به ابتال در خطرهایش تا گرفته خواصش از. دهم توضیح کشمش و نخود درباره برایش شدم مجبور هم بعد. گفت می را زرشک

 ......  و یبوست

 کیسه میان. بود دیده الدین سیدرکن امامزاده صحن در جامع، مسجد اطراف های کوچه در بار اولین را کشمش و نخود برونا

 .کرد می تعارف مردم به را آن که یرزنپ یک

 !بخورند و بگیرند چیزی هرکسی دست از خیابان در کنند می اطمینان چطور مردم: پرسید و کرد تعریف خودش را ها این

 .دارد فرق دیده، آلبانی در که چیزی با طعمش و خورده را نخودها از دانه پنج خودش که کرد اعتراف هم بعد

 !عموداوود قرمز خط روی ام گذاشته پا که افتاد یادم تازه من و زد ترمز ماشین دادم، می توضیح نذر درباره او به داشتم وقتی



 جمالت ترین کوتاه در بودم مجبور من و پرسید می سوال هم سر پشت. نبود بردار دست برونا اما کنم عوض را حرف خواستم می

 . باشم نکرده عدول عموجان های توصیه از تا بدهم را جوابش طوری

 سروده بیت هزار کار سالگی چهل در اینکه. نبود سخت او زادگی نجیب و فردوسی تولد و قمری ۳۲۹ سال درباره توضیح

 .دارد نگه زنده را پارسی گفتار تا سال سی در برده رنج بسی خودش قول به و کرده دنبال را توسی دقیقی

 .شناسد می هم را اش شاهنامه و فردوسی دیدم وقتی کردم تعجب. دانست نمی را غرب تاریخ فقط برونا

 برونا. بخرد فالی خواست او از و برونا روی جلوی گرفت را اش مقوایی جعبه افغانستانی پسربچه که بودیم آرامگاه صحن در

 .کشید می بیرون کاغذها الی از را فالی منقارش با که بود شده ای ریخته بال پرو و الغر طوطی مسحور

 شروع است، خارجی دختر یک اش مشتری فهمید وقتی. دادم پسربچه به را تومنی دو خودم کیسه از و شدم جیب هب دست

 بابت را هزارتومانی ۱۳ دالر آید نمی بدش بود معلوم که کرد می التماس چنان سیاه، و بادامی های چشم آن با. زدن چانه به کرد

 !بگذاریم دستش کف فال، رفته رو و رنگ ورق یک

 بیت تا کردم می تالش که طور همان. بخوانم برایش را فال خواست، من از و ایستاد بود، زده شکوفه تازه که درختی زیر برونا

 پا و دست داشتم که من به. بود من به حواسش همه اما. فردوسی حکیم سنگی مقبره به زده زل دیدم کنم، ترجمه را حافظ

 .کنم ترجمه برایش را( نجف شحنه همت شود، رهت بدرقه/ صدق به خاندان ره در نیز قدم اگر حافظ) بیت چطور که زدم می

 حرکت مغزم در ساعت پاندول مثل مرتب که هایی تکان و عموداوود های انگشت تکلیف بودم مانده. ندانم را اش  معنی که نه

 شود؟ می چه کرد، می

 طرف به صورتش همه با وقتی اما. بودم دیده بی بی  نعلبکی روی که یهای همان از. بود مینیاتور نقاشی یک شبیه نیمرخ از برونا

 انتظار که طور همان و کردم ترجمه برایش. نداشتم ای چاره. جوشید هایش چشم از محقق یک مقتدر تصویر برگشت، من

 !که؟ یعنی نجف پاسبان! خاندان؟ کدام: بود سوال دو جوابش، اولین داشتم،

 ...است عراق کشور در نجف: آوردم را میانه خاور نقشه و طرفش گرفتم را  گوشی. کردم می پیدا زگاهگری باید. نبود ای چاره

 !کنند؟ نمی خطا و گناه هرگز که هایی همان یعنی خاندان: گفت و زد کنار را دستم



 را داوود عمو شماره کردم هوس لحظه یک برای. نشست تنم تمام بر سردی عرق اما. بود شنیده کجا از را حرف این دانم نمی

 پیچم سوال راست و چپ الئیک، دختره این! حسابی مرد که کنم بارش حدیث و حرف شود، سبک دلم که ای اندازه به و بگیرم

 !آورم می کم دارم من و کند می

 .ماشین طرف افتاد راه و کشید بیرون دستم از را فال کاغذ برونا

 عکس هم طوطی منقار از حتی. کرد می تماشا را آرامگاه های عکس و کرد می باز را دوربینش گاهی. نزد من با حرفی راه در

 .هارونیه گنبد به رسید می انتهایش که بود گرفته عکسی هم من از. بود گرفته

*** 

 جواب آلبانی زبان با که تلفنی از بعد حواسش و هوش. نبود جذاب برونا برای داشتم، را انتظارش که طوری آن نادری، موزه باغ

 اولین نادرشاه و کرده طراحی را آرامگاه این ۱۳۴۲ سال سیحون هوشنگ که دادم توضیح برایش وقتی. نیامد جایش سر داد،

 قمری ۱۱۶۰ سال در مقتدر پادشاه این که نبود مهم برایش. بود اش گوشی روی شماره به نگاهش هنوز بوده، افشاریان پادشاه

 تدارک خود برای هندوستان محل تاج به شبیه آرامگاهی مرگش، از قبل اینکه یا. است شده کشته خودش سرداران دست به

 .کند تمام را آن نتوانسته و دیده

 چیک چیک رسیدیم، درختی زیر وقتی هرچند. کند جلب خود به را برونا توجه نتوانست هم نماها آب و سنگی جوی و باغ

 مفرغی مجسمه از عکس ده از بیشتر اما نشمردم. بود نواخته را خوبی آهنگ ها گنجشک جیک جیک میان هایش گرفتن عکس

 .گرفت اسب، بر سوار نادر

*** 

 !است تر ارزان اروپا های چرم گمانم به: گفت و کرد باز بود، خریده مشهد چرم فروشگاه از که را کیفی برونا شام، میز سر

 که داند نمی و  است خبر بی ایران در دالر ارزش ناگهانی تتحوال از نازپرورده دختر این حتما گفتم خودم با جواب جای به من

 اجناس برای ملی پول ارزشی بی نام به را آوری سرسام های قیمت تا افتاده دستشان به بهانه بهترین داخلی مشهور برندهای

 .کنند تعیین خود

 این برایش شهر، باالی محلی رستوران کی از. است نداده سفارش را یتیمچه انگار که طوری. بود آمده خوشش مشهدی شله از

 .برسد هم یتیمچه به نوبت کردم نمی فکر که خورد می شله ولع با طوری اما. بودم خریده را محلی غذای دو



 . شدم تلگرام مشغول و کشیدم دست غذا از. بروم حرم به من تا بخوابد برونا بودم منتظر. شوم سیر زیاد خواستم نمی

. آمد خوشم سبز گنبد از: گفت شد، می سنگین هایش پلک که طور همان. بود شب نیم و دو ساعت رفت برختخوا به که برونا

 پاژ؟ قلعه رویم می صبح فردا گفتی

 باید. داریم پرواز ظهر فردا: دادم جواب حوصلگی بی با. کردم نگاه سقف کوچک لوسترهای به و کشیدم دراز کناری تخت روی

 .باشیم فرودگاه دوازده ساعت که برویم طوری

 تا بیفتم تقال به چندم بار برای نبودم مجبور که بود باقی شکرش جای اما. بود عجیب برایم زودهنگامش خوروپوفش صدای

 .نیست بازدیدهایمان برنامه در قدس آستان مرکزی موزه چرا که دهم توضیح

. شدم حرم راهی پیاده پای با و زدم بیرون سوییت از پاورچین پاورچین خوابیده، برونا که شدم مطمئن وقتی بعد ساعت نیم

 حس با بار اولین برای. بدهم را سوالهایش جواب توانستم نمی من و بود داده من به روز دو این خاطر به را ماهم یک حقوق برونا

 گرفته دست در حرم ورودی دم را سنگین فلزی عصای که بود خادمی ای سورمه لباس به چشمم. شدم حرم وارد وجدان عذاب

 .چیست ایستادن این و عصا این معنی که دهم توضیح برایش توانستم نمی هم باز حتما بود همراهم برونا اگر. بود

 حضور و بود شب نیمه. ایستادم اش سقاخانه کنار رسیدم که قدس صحن به. کنم عبور گوهرشاد صحن از خواست می دلم

 گفته شوخی به مادرم بودم، گرفته آبش شیر زیر را دستم که بار اولین. نداشت یتازگ برایم سقاخانه باالی بر امام کبوترهای

 باور را معجزه راحتی به و بودم ساله پنج روز آن. ریزد می آب بری، می را دستت وقتی که رضاست امام معجزات از یکی این بود

 .ببرد بین از مرا باور نتوانست بدهد، توضیح الکترونیکی چشم درباره برایم تا کرد تالش مادر هرچقدر که حدی به. کردم

. بودم خوانده بارها را مسجد این در مردم کشتار و ۱۳۱۴ تیرماه حادثه. گوهرشاد مسجد طرف افتادم راه و نوشیدم آب مشتی

 کسی برای گذشت می ذهنم در که را چیزهایی نبودم مجبور که بود این کارم آسانی. بودم دیده آن درباره هایی فیلم حتی

 .بدهم جواب سوالی به و کنم ترجمه

 شب نیمه دو ساعت کردم نمی باور رسیدم، ضریح به وقتی. زدم پرسه حرم کنار و گوشه در صحن به صحن ساعت، دو از بیش

 . باشد مانده دور مردم چشم از اندازه این تا خواب و باشد

. نشستم زمین بر و دادم تکیه رواقی دیوار به را سرم. صحن رفط افتادم راه برهنه پای با و گرفتم تحویل کفشداری از را کفشم

 .طال گنبد به و آب حوض به کبوترها به کودکان، به زائرها، به زدن زل. بود زیارت از بخشی من برای تماشا



 از مرا توانست که چیزی تنها. بودم خود عالم در همچنان من و بود نواخته بارها حرم ساعت شاید. نبود ساعت به حواسم

 .پاشید  می آب صورتش به و شیر زیر بود برده را دستش که بود دختری کند، جدا خود دنیای

 !...بود برونا خود خود که دختری.... بود بی بی نعلبکی داخل مینیاتور همان رخش نیم که دختری

 اگر و افتاد بیرون سبد پارگی الی البه از و پرید باال پیرمرد فلزی سبد میان رضا، بازار راسته در که ذرتی مثل. جستم جا از

 .شد می له پایش زیر کرد، نمی دقت برونا

 !بروناااااا: زد گره نقطه یک به را صحن همه انگار صدایم. کردم طی قدم سه دو فاصله به را متر سه دو

 .بود کرده محاصره خود در مرا ها خادم و زائرها پرسشگر های چشم

*** 

 گذاشته یادداشت برایت من... من!... کنی؟ می کار چه اینجا تو! برونا: پرسیدم زنان نفس. بردم رواق به را او و کشیدم را دستش

 ....گردم برمی زود صبح که بودم گفته... بودم

 روی حرم چادرنماز اگر حتی که بود زده گره محکم چنان را اش روسری. دیدم نمی را اش طالیی موهای طره که بود بار اولین

 .نداشت توفیری حجابش در هم باز خورد می رس سرش

 ....خواست من از دایانا عمه.... آمدم می باید: داشت اشک از ای رگه هایش چشم

 .لرزید هایش شانه و کرد رها دیوار روی را سرش

 بزرگش مادر، یجا به کودکی از که بوده او آفریقایی خدمتکار دایانا عمه اینکه. گفت را چیز همه شمرده شمرده شد، که آرام

 ایران راهی که گفته و زده زنگ او به اروپا دانشگاه از برونا وقتی و شده العالجی بیماری گرفتار پیش سال سه. است کرده

 ...است

 من تربیت در که بود کرده سفارش پدرم اما بود مسلمان دایانا عمه. نباشد دوباره دیدار برای فرصتی شاید که گفت من به: 

 ...پرستیدند می گاو اجدادم هرچند. ام شده بزرگ الئیک پدرم مانند من. نکند وارد را مذهبی مسائل

 خواهرهایم و من به هرگز او. کرد عمل بود، بسته پدرم با که عهدی به دایانا عمه: داد ادامه و فشرد روسری گوشه با را اش بینی

 که پیش هفته. کنم فراموشش نتوانستم هرگز من که بود گذشتبا و مهربان قدر آن اما. نداد یاد شیعه مذهب و اسالم از چیزی



 من به او. ندادم انجام را کار این دیروز. بدهم سالم( ع)رضا امام به و بیایم مشهد به او جای به خواست من از شدم، ایران راهی

 رفتم کلنجار خودم با دیروز از نهمی برای. ترساند مرا اش جمله این... دارد دنیا در که است کاری آخرین این گفت و زد زنگ

 از او دادم، سالم رضا امام به او جای به من اینکه از بعد واقعا و نباشد تصادف یک دایانا عمه باور اگر. نه یا بکنم را کار این که

 .....برود دنیا

 برایش که دیده خواب در را ایاناد عمه  حرم، به من آمدن از بعد بگوید آنکه از قبل حتی. کردم می گریه من او جای به بار این

 .آمد من دیدن به خودش( ع)رضا امام اما ندادی سالم تو: گفته و داده تکان دست

 زنگ و پریدم خواب از پیش ساعت دو.... زدم زنگ: گوشم در صدایش هق هق و بود من صورت روی برونا لرزان های انگشت

 ... بود مرده دایانا عمه. زدم

 زمزمه ها نقاره آهنگ میان گوشم، در سر برونا. شد بلند ها نقاره صدای. کردیم می گریه هم شانه بر سر. مکشید آغوش در را او

 .نبود تصادفی من خواب: کرد

. کرد می پرواز وار طواف حرم اطراف داشت که دیدم آسمان در را هواپیمایی کردم، می نگاه طال گنبد به که طور همان 

 .است مانده سفر پایان به ساعت هشت از کمتر که کرد می ماعال من به ساعت های عقربه

 . است شده شروع تازه او سفر اینکه. گفت می دیگری چیز آغوشم، در برونا های اشک اما

 

 

 

 


