
 آسمان گنبد

 همدان -موسوی فاطمه

 

 تغییر بارها و بارها که لیسا. است ۸۸ سال در من خاطرات دفترچه از ای چکیده نامه سفر این و هستم موسوی فاطمه من

  انسانی دنیا به نگاهم کرد کمک من به که سفری. کنم می تصور من که باشند چیزی از بهتر شاید ها آدم گرفتم یاد و کردم

 .    باشد تر

 آزاد دانشگاه راهی دانشجویی ازدواج جشن در شرکت برای مصطفی،  همسرم و من ۱۳۸۸ سال اردیبهشت روزهای از یکی

 بدی آن به اامّ هستند حجاب بی همه و ندارد خوبی فضای  بودم شنیده. شدم می آزاد دانشگاه وارد بود بار اولین. شدیم رمالی

 جلد یک زوج هر به و بودند چیده عقد سفره یک صحنه باالی ،شدیم دانشگاه تاتر آمفی سالن وارد. نبود گفتند می که هم

 روز سه هزینه  هم آن و داشتند ما برای هم ویژه هدیه یک.  نبود این فقط اامّ . دنددا هدیه سفید چادر یک و مجید اهلل کالم

 . گرفتیم می تحویل را اتاق و بودیم می هتل در باید اردیبهشت ده تاریخ در بود و مشهد حاتم هتل در اقامت

 به هم با عروسی از قبل  داماد و عروس نیست رسم مالیر در .بودیم نگرفته عروسی جشن هنوز و بود نگذشته عقدمان از خیلی

 فرصت این از :گفتند و کردند برخورد منطقی خیلی پدرم من، تصور برخالف اامّ. بخورم غصه شد می باعث همین و بروند سفر

 ؟ کنید شروع  السالم علیه رضا امام آقا زیارت با را تان زندگی که این از بهتر چیز چه آید، نمی پیش دیگر ها

 به باید را سفرمان های هزینه پس نداشتیم، کاری و بودیم دانشجو دو هر که آنجایی از. برویم مشهد به که دادند اجازه پدرم 

 داستان جشنواره چند در مصطفی. بود شده مصطفی و من آشنایی باعث نویسی داستان به عشق .کردیم می فراهم نحوی

  پانصد هم با سه هر که فروختیم را ها سکه از تا سه. بود سکه دچن ها جشنواره این حاصل .بود شده برگزیده کشوری نویسی

 کردیم، حرکت صبح نماز از بعد. است راه ساعت سه قم تا مالیر از. افتادیم راه و کردیم قرض هم را پدرم ماشین. شدند تومان

 روی گلدار مخمل پارچه یک خداوند گویی گل، از پر و بودند سبز سر ها دشت. آورد می سرحالمان اردیبهشت مطبوع هوای

 . شقایق قرمز گلهای با سبز ای پارچه.  است کرده پهن زمین

 توی. بود قم به ما شدن نزدیک دهنده نشان این و شد گرم کم کم هوا. داد کویر زردی به را خود سبزی جاده بعد به اراک از

. داشتم ایشان از را مشهد این چون کردم تشکر معصومه حضرت از. معصومه حضرت حرم رفتیم و زدیم بنزین ،کردیم توقف قم



 را من سفارش خواستم رضا امام خواهر از دلتنگی و شکسته دل با و بودیم رفته قم به پدرم همراه جمعه  روز یک قبلش هفته

 . بودند طلبیده را من آقا حاال و بکنند رضا امام به

 رامسر یمالصدرا دانشگاه در اش وییجشدان دوران دوست سطامیب آقای .گرفت تماس بسطامی آقای با مصطفی زیارت، از بعد

 طرفی از. بمانیم بسطامی آقای منزل و سمنان در را شب یک که بود، کرده ریزی برنامه مصطفی. هستند سمنانی ایشان. است

 نمی و ندیده لحا به تا که بمانم کسی خانه را شب کشیدم می خجالت کمی هم طرفی از و ببینم را سمنان خواست می دلم

  نریم؟ مشهد به مستقیم نظرت به: گفتم همین برای. شناختم

 و عروسیش بروم نکردم فرصت کرد عروسی هم وقتی. ببینم را اکبر علی می خواهد دلم خیلی حقیقتش: داد پاسخ مصطفی

 می شویم. اذیت خواب جای برای برسیم مشهد به موعد از زودتر اگر. باشیم حاتم هتل باید دیگر روز دو اینکه

 . ندارد  جواب حساب حرف معروف قول به و بود منطقی حرفش خب

 زیاد آلودگی از بلکه باران خاکستری مثل نه .بود خاکستری هوای و دود از پر جاده. گرفتیم پیش در را سمنان تهران جاده

 های لکه با زیبا آبیِ گرفت می انج آسمان الجورد کم کم تهران از شدن دور با بود گرفته خود به خاکستری رنگ آسمان

. گذاشتم می دهانش در کم کم و کندم پوست میوه مصطفی  برای. آورد می وجود به من در را سبکی و شادی حس ابر سفید

 آقای با اش دوستی و بود گذرانده مالصدرا دانشکاه در که روزهایی خاطره. گفت می اش دانشجویی خاطرات از مصطفی

 مشغول مردی با و شد پیاده ماشین از. ایستاد مصطفی ناگهان. بودم شنیدن غرق که کرد می تعریف بجال نقدرآ بسطامی

 که است االن. زند می حرف ها این با دارد چرا ؟چی یعنی گفتم خودم با. مانست نمی ها ایرانی به مرد چهره. شد صحبت

  بنشین عقب !جان فاطمه: گفت و کرد ماشین داخل را سرش. ام ترسیده بفهمد تا گذاشتم بوق روی را دستم.  ببرند را سرمان

 افغان چند با شدن همسفر. شوم پیاده تا بود ایستاده منتظر افغان پیرمرد چی؟ یعنی زدم داد... بشینن جلو آقا حاج این تا

 .بود کرده ام کالفه

 اینکه از. کردم تنگ را شان جای توانستم می که جایی تا لجم از .کنارش هم پیرزنی و نشست عقب اش بچه تا سه با افعان زن

 اخم هم او. رفتم غره چشم و کردم نگاه مصطفی های چشم به آینه توی. بودم عصبانی بود شده خراب مصطفی و من خلوت

 اتوبوس سوار که فهمیدم. زد می حرف لهجه با پیرمرد .زد می دامن خشمم به و بود شده تمام گران خیلی برایم این و کرد

 جز داشته جا همه برای آنها و رسیده بعدی سرویس و زده زنگ اتوبوس راننده. شده خراب اتوبوس و اند شده مشهد نتهرا

 به بارها افغان زن کوتاه زمان آن در و بود نمانده راهی سمنان تا. بمانند ایران نیستید مجبور چه؟ که خب گفتم خودم با. آنها

 با داشت دختر تا سه. داشت تمیزی اما کهنه روسری و مانتو. بود سبز هایش چشم و داشت شکری های لب .زد لبخند من



 شد نرم دلم. کرد تعارف شکالت من به طالیی مو دختران از یکی. بود مادرشان مثل هایشان چشم سه هر که طالیی موهای

 تو پدرشان.  است شان کالن رپد آقا این: گفت زن .بود پروانه اسمش چیه؟ اسمت پرسیدم. نشاندم پایم روی و کردم بغلش

 .است کرده پیدا کار مشهد

 درست گردنبند ها سکه آن با خواست می دلم .فروختیم نمی را هایمان سکه و داشت کاری هم مصطفی کاش گفتم خودم با

 کردم بلند ار سرم.  است قشنگ چقدر :گفت شوق با و خندید پروانه  سبز های چشم. بودیم فروخته را تایش سه حاال اما.  کنم

 .  بود قشنگ واقعاً گفت می راست

 جدا خودم افکار و  دنیا از را من که بود جکال های تپه زرد و ارغوانی و سرخ های رنگ این و کنند می جادو را من ها رنگ

 در کنم حس شد می باعث ارغوانی و قرمز های رگه خاک، طالیی رنگ. زدیم رنگ هزار کویر به دل و ایستادیم جاده کنار .کرد

 بود زیبا قدری به  ها تپه و خاک رنگ .هستم دیگری سیاره روی شاید یا هستم زدن قدم حال در سوررئالیستی های نقاشی

 نیست؟ همراهم ام نقاشی وسایل چرا که خوردم می افسوس من که

 از عکس چند گرفتم راصح و ها تپه از عکس چند. کنم ثبت را آن باید حتماً کند می ام زده شگفت چیزی وقت هر من 

 می خداوند چقدر اینکه به ،کردم می فکر کویر های رنگ به و کردم نگاهش بارها و ها بار سمنان خود تا و طالیی مو دختران

 دخترک موهای هنرمندانه نقدرآ خدا وقتی. نیستم کسی من بفهمم تا بکشد رخم به ها رنگ با فقط را قدرتش و معجزه تواند

 ... نیستم کسی من کرده سبزی هر از  تر سبز را هایش چشم و آفریده یکرنگ جکال های تپه خاک با را افغان

 های حرف نگاهش ته و کرد نگاهم .خندید می هایش چشم مصطفی. شدند پیاده رسیدیم سمنان به وقتی اش خانواده و پروانه

 .  بدهم را جوابش لبخند با توانستم می فقط که داشت زیادی

 روی و بودند انداخته بافت دست گلیم چند ها مبل روی .داشتند قشنگی و تمیز خانه. رفتیم بسطامی آقای خانه به نهار برای

 های پارچه های رنگ و هستم رنگ عاشق که گفتم هم قبالً. بودند انداخته قلمکار های پارچه خانه اطراف های پشتی و میز

 تان های رومیزی که گفتم بسطامی آقای همسر خانم مریم به که آنقدر ،دبودن زیبا العاده فوق نظرم به ها رومیزی و قلمکار

 پارچه یک سفره جای به البته .شد پهن سفره .کرد تشکر خانم مریم.  همینطور هم میز روی های گلیم هستند قشنگ خیلی

 و پسته خالل از بود پر نجبر روی... باسلیقه چه :گفتم مصطفی به انداختند رویش هم سلفون یک و کردند پهن بزرگ قلمکار

 رنگ دنیای در غرق من و بودند خاطراتشان یاداوری در غرق بسطامی آقای و مصطفی. پلو مرصع به شبیه کمی ،هویج و بادام

 و بیاورم کم سلیقه در نباید گفتم خودم با. بود شده تزیین قشنگ خیلی که مرغی و پلو روی های رنگ ،قلمکار پارچه رنگ. ها

 می ترجیح  گفتم وقتی بگذارد، اینکه نه .شستیم را ها ظرف و کردیم جمع را سفره خانم مریم با نهار از بعد. بگیرم یاد باید



  اش مجلسی مرغ و پلو خالل تهیه طرز کرد دم که را چای. گذاشت کنار را تعارف دیگر بنشینم بیکار تا کنم کمک او به دهم

 پس دانستم، نمی چیزی داری خانه از زیاد و دانشجو هنوز و بودم عروس تازه هم من نیست عیب که پرسیدن خب. پرسیدم را

 . نداشت اشکالی هیچ پرسیدن

 ارگ میدان به هم با همگی ظهر از بعد. بود خسته واقعاً و بود کرده رانندگی تمام ساعت نه مصطفی .کردیم استراحت کمی

 خود به را من افسونگرانه ها کاشی های رنگ چون آمیز اسرار مگوی می .بود آمیز اسرار دروازه یک ارگ میدان وسط رفتیم

 آن در سر روی. بود کرده محسور را من واقعاً آن بر قاجاری سرباز نقش با زرد و ای فیروزه های رنگ. کردند می جذب

 بسیاری شکوه خودش نزما در حتماً بوده اش دروازه این که ای قلعه کردم فکر خودم با بود سفید دیو و رستم رزم از تصویری

. رفتیم ها مرده بازار به ارگ دروازه دیدن از بعد. است نمانده باقی آن از اثری دروازه این جز که حیف چه و است داشته

 شدیم بازار وارد وقتی.  باشد موزه مثل جایی باید کردم می فکر ،کرد می درگیر را ذهنم نامش نداشتم ها مرده بازار از تصوری

 و است سمنان قدیمی گورستان مسیر بازار که داد توضیح برایم خانم مریم. است عالءالدوله شیخ بازار اسم که شدم متوجه 

 پارچه آن و خانم مریم خانه های گلیم فهمیدم که بود آنجا و بود زندگی از پر بازار اما. گویند می مرده بازار آن به همین برای

 بود مان خرج و دخل نگران مدام مصطفی. خریدیم یادگاری برای کوچک خیلی لیمگ یک. اند آمده کجا از قشنگ قلمکار های

 . داشت هم حق 

 در سر الجوردی های کاشی. هستند ایرانی معماری برای خوبی نمونه واقعاً ها بازار. کردم نگاه بازار آجری و خشتی سقف به 

 در هم را شب. بخوریم صبحانه جای به راه توی بعد روز تا یمخرید کماج کمی. بود کرده چندان دو را معماری این زیبایی بازار

 بین غذای تا گذاشت نهار برایمان حتی برویم بیرون خانه از نخورده صبحانه نداد اجازه خانم مریم .ماندیم بسطامی اقای خانه

 چیز ها این ،باشم مهربان و نواز مهمان ،باشم باسلیقه گرفتم یاد. آموختم خانم مریم از چیزها خیلی بگویم باید. نخوریم راهی

 را نهارمان حتماً بود گفته بسطامی آقای. کردیم حرکت میامی سمت به بعد پرسید را بنزین پمپ درسآ مصطفی .نیست کمی

 . بخوریم میامی کاروانسرای در

 شریعتی دکتر شده باعث که باشد خاصی و جادویی کویر باید .بود تنگ وقت اامّ ببینم را مزینان کویر خواست می دلم خیلی

 کنی؟ می فکر چه به: پرسید مصطفی .کند خلق را کویر در حبوط و بگیرد الهام آن از نقدرآ

 ...اند زیسته و بالیده ایران شرق در بزرگی های آدم چه اینکه و گفتیم شریعتی دکتر از کمی .شریعتی و کویر به :گفتم

 بودم رفته آهوان سرایکاروان به یکبار مشهد به سفرم آخرین در. ببینیم ار زیادی کاروانسراهای توانیم می مشهد جاده در

 مرمت کار که گفت ما به بسطامی آقای وقتی. بود بسته آن درب اما بزنم قدم حیاطش توی خواست می دلم خیلی



 بزرگی آن به وانسراییکار دیدن. شدم زده ذوق کلی بشویم آن وارد یمتوان می ما و است شده  تمام عباسی شاه کاروانسراهای

 . بود آور حیرت

 حیاط صورت به کاروانسرا این پالن .بود عباسی شاه کاروانسراهای از یکی و داشت قرار مجموعه غرب در صفوی کاروانسرای

 صدای ،کنم تصور را داشتند کار و کسب ها حجره این در که هایی آدم توانستم می. بود ضلعی هشت آن حیاط و مرکزی

 را کاروانسرا غروب دمای دم دود بوی و ذغالی چای شاید و غذا بوی را، ابریشم جاده مسافران و تاجران هیاهوی و ساربانان

 ترین بخش ارامش باید نشینش شاه گنبد ضلعی هشت قاب نآ با کاروانسرا های شب شاید و است کرده می انگیز دل حتماً

 بعد .خوردیم را بود گذاشته برایمان خانم مریم که ساندویچی و یمنشست ها حجره از یکی توی. باشد بوده تاریح های شب

 تماشایش خواهد می دلم خواند می نماز مصطفی وقتی .خواندیم نماز و کردیم پهن را خریده تازه گلیم جاده کنار جا همان

 یادش حال همه در که بده شوهری من به ،خواهم نمی پول من گفتم می خدا به کنم ازدواج اینکه از قبل است یادم. کنم

 به من از کنم می حس که کردم ازدواج مردی با چون کردم می شکر را خدا دلم در. کردم می نگاهش  وقتی. هست خدا باشد

 . است تر نزدیک خدا

 مدام کرد می وادار را دمآ بید درختان های برگ رقص و اردیبهشت هوای .زدم قدم کاروانسرا حیاط در کمی ظهر نماز از بعد

 .کند شکر خوب احساس اینهمه برای را خدا و بگوید ذکر

 دیدم خواب برد خوابم. بود شده گرم هایم پلک .شدیم خارج میامی از چهارده ساعت. برویم مشهد به توقف بدون کردیم نیت 

 و پرم می زقرم آجرهای با کاهگلی سقف روی دیگر گنبد به گنبدی از .دوم می کاروانسرا محوطه در و هستم کوچکی دختر

 .ایستد می  چیز همه ناگهان و روم می شترها و کاروان با. خداست و است آسمان و است آسمان چرخانم می چشم جا هر

  .شدم پیاده بود، باال ماشین کاپوت و بودیم جاده کنار کردم باز را هایم چشم

 شده؟ چه :پرسیدم

 .   بزن استارت و بنشین برو. شد خاموش یکهو دانم نمی -

 .نشد روشن اما چرخاندم را سوییچ باری ندچ

 چیه؟ مشکلش -

  .واال نمیدونم -



  نیستی؟ مرد مگه چی؟ یعنی -

 چی؟ یعنی نمیدونم -

 ؟نیستی مرد مگه ؟چی یعنی  -

 داره؟ ربطی چه  -

  .بیارن در سر ماشین چیز همه از باید مردا خب -

  .نداشتم ماشین حاال تا نمیارم در سر من خب -

  کنیم؟ چکار حاال یمیارن در سر که داره معنی چه -

 .توکل .هیچی -

 کنی؟ می م مسخره. کنه سوارمون فرسته می عزیر خر با رو لیجبرئ ناآل خدا حتماً توکل؟ چی یعنی  -

 . کنه می کمک بهمون رسونه، می رو یکی خدا خانم، فاطمه نه -

 .چیزی خودرویی امداد بزن زنگ خب -

 .باالخره یادم یکی کن صبر. گیرن می ازمون تومن خدا االن !اوه -

  .دیم می پولشو .نداره عیب خب  -

 .                              میاریم کم مشهدی تو اونوقت گیرن، می صد کم کمِ  االن ؟پول کدوم -

 .بگیره زن نداره حق نداره پول که مردی: گفتم مالحظه بی خیلی بود کرده گل بدجنسیم

 که مشاجره وسط خب ولی ،شکست دلش حتماً .شدم پشیمان. نشستم ینماش توی رفتم .کرد سکوت .نداد را جوابم مصطفی 

 رسیدند ما به ماشین دو ناگهان. تمامش نه بود کرده شروعش نه مصطفی ،بود طرفه یک مشاجره البته. کنند نمی خیرات حلوا

 از جنگ زمان در پدرم. ندبود کرد .شدند پیاده مردها .سفید پیکان یک و بودند کشیده چادر باربندش روی که آبی نیسان یک

 می را کردی و شد رد مین میدان روی از ایران خاطر به که شناخت می را کردی. بد هم خوب هم داشت زیاد خاطره کردها

 هایشان لباس.  بترسم کردها از من بود شده باعث همین و  بود بریده پدرم های چشم جلوی را ایرانی سربازهای سر که شناخت

 از را سرش  رساند ماشین به را خودش مصطفی. بود همراهشان که دخترکی لباس هم مردهایشان لباس هم .بود قشنگ اما



 با تو .تعمیرگاه تا بکشه رو ماشین خواد می هم پیکانیه این قدمگاه، برو خداها بنده این با بیا! فاطمه: گفت و کرد داخل شیشه

                                                                             .برو نیسانیه

 .                                                             رنبُ می سرمو برم؟ کجا اینا با من چی؟ یعنی -

 .شد گرد هایش چشم مصطفی

 . قدمگاه برن خوان می اول ولی ،مشهد رن می دارن !؟خداها بنده قاتلن مگه ؟!برن می سرتو چی عنیی -

  کجاست؟ دیگه قدمگاه -

  بود؟ قدمگاه فیلم تو که همون -

   .خندید مصطفی 

  خندی؟ می چرا:  گفتم

 .                               برو بیا خوریم، می شب به نکن اذیت خانم فاطمه. پاشو خانم برو بیا -

 لباس  اما بود خودم سال و سن هم ،پایین آمد نیسان پشت از زنی شدم، پیاده. ترسیدم می واقعاً  اما کنم بحث خواستم نمی

 .نیستی تنها بیا آدمه، از پر نیسان پشت سالم، :گفت .داشت کردی لهجه کمی .بود پوشیده محلی

 ای گوشه و کردم سالم ،بودند پیرزن یک و بچه چهار نیسان پشت. بود گرفته بغضم. کردم مصطفی نگاه. برد و گرفت را دستم 

 و بود نشسته پشتی یک روی پیرزن. بودند کرده پهن پتو و موکت آن کف و بود آویزان المپ یک ننیسا سقف از. کردم کز

 پیامبر حدیث یاد به گفتم می  را ذکر این مدام اهلل الاِال گفتم لب زیر شد بهتر که حالم. گفت جوان زن را این ،نبود بلد فارسی

 همین. داد می آرامش من به ذکر این تکرار حس اما نبود یادم را حدیث باقی .«است من پناهگاه الاالهلل کلمه» :فرمود می که

 که سنگی و بودند کرده توقف که جایی و افتادم السالم علیه رضا امام سفر یاد بفهمم، را مصطفی خنده دلیل شد باعث ذکر

  بودم؟ کرده فراموش را قدمگاه چطور گرفت ام خنده هم خودم. است بسته نقش آن بر ایشان مبارک های قدم

   آمدم، خودم به ای بچه پسر صدای با

 !خانم بفرمایید -



. کردم خشک خودم است پارسال مال البته ،است حیاطمان درخت های وتت: گفت جوان زن بود. خشک توت کاسه یک 

 بازار از مدآ یادم .نیاوروم خودم روی به اما بودم شرمنده کمی کردم، می داوری پیش که بود بار دومین این. کردم تشکر

                                                                .دادم پسرک به و درآوردم کیفم از را ها آن ام خریده عمویم های بچه برای قشنگ مدادی سر و مداد چند سمنان

                              .                                                    خواهرهات و تو برای این بیا -

 بنایی بود، قشنگی جای قدمگاه. گفت اش مدرسه خاطرات از کلی قدمگاه تا و زد می حرف بامزه خیلی بود، آکام پسرک اسم

 این السالم علیه رضا امام امر به گویند می و جوشید می ان از ای چشمه که داشت انبار آب یک .زاده امام یک شبیه بود

 قاب یک توی دیوار داخل .ببینم را معروف سیاه سنگ بودم مشتاق ،شدم زیارتگاه ساختمان وارد. است شده دایجا چشمه

 سرش بر و کرد می گریه ردکُ پیرزن. بود شده تقش آَن روی پا دو طرح که بود سیاهی سنگ ،آبی های گل نقش با زرد کاشی

 حاللیت جوان زن از  تا بودم شجاع انقدر کاش گفتم خودم با و خواندم نماز رکعت دو. گفت می چیزی  کردی به کوفت می

 .                 نکردم را کار این و نبودم شجاع اما بطلبم

 .کردم نمی توقف کمک برای بودم من :گفتم جوان زن به خداحفظی هنگام. بودند کرده درست را ماشین آمد مصطفی باالخره

  .کردید مان کمک  که ممنونم شما از

. بود شده تعطیل هتل رستوران که بود شده دیر نقدرآ .رسیدیم مشهد به الخرهاب .شدیم مشهد راهی خداحافظی از دبع

 یک و مبل تا دو ،داشت تخت یک ما اتاق. چسبید واقعاً خستگی همه آن از بعد فالفل .گرفت فالفل تا دو رفت مصطفی

 برای. شد می باز نادری باغ روبروی که را اش پنجره و داشتم دوست را اتاق چوبی های پارتیشن. بهداشتی سرویس و زیونیتلو

 امام زیارت از اش تجربه اولین این نوعی به و بود یکساله بار آخرین ،داشت شوق من از بیش مصطفی .رفتیم حرم به صبح نماز

  نماز از بعد.  بودند کرده اضافه زیادی های صحن و ها رواق. بود شده قبل سال دو از بزرگتر رضا امام حرم. بود السالم علیه رضا

 نصیبم که ای دوباره سعادت خاطر به و داشت من به که لطفی خاطر به کردم تشکر اقا از قلبم همه با شدم، خیره آقا صحن به

 هتل به صبحانه برای و آمدیم بیرون حرم از. کنم قضاوت کمتر و باشم بهتری آدم کند کمک من به خواستم آقا از. بود شده

  .بودند نوشته قشنگی دعاهای چوبی های قاب داخل عقد سفره پشت بودند، کرده پهن بزرگ عقد سفره یک البی داخل. رفتیم

 پر آنجا شدیم،  رستوران وارد بعد  ،انداختیم عکس سفره  با بود، شده  تزیین  رنگ نباتی های گل با و  بود سبز  سفره  پارچه

 کمتر. سفید شال و بودم پوشیده سیاه مانتوی من .بودند پوشیده سفید چادر ها عروس .ما مثل هایی داماد  و عروس از بود

 را عروسی افتاد، جالبی اتفاق ناگهان. نشستیم میز یک پشت و کردم سرم بود دستم روی سفیدم چادر.  بودم ها عروس شبیه

 !بزرگی عروس چه: گفتم خودمبا  .بود چاق و بلند قد خیلی که دیدم



 .خندید بلند صدای با بار اولین برای مصطفی... چاقه چه ببین رو عروسه اون مصطفی :گفتم .بود بزرگ کلمه واقعی معنای هب 

 بود پوست سیاه عرب مرد یک ما عروس .کردم نگاهش. کن نگاه عروس صورت به: گفت. لبخندهایش از بلندتر یعنی بلند البته

. شد می ما یدو هر خنده باعث ها مدت تا موضوع این. بودم کرده نگاه لباسش رنگ به فقط من و سفید بلند دشداشه با

 در شد تمام که صبحانه .بزنیم لبخند او به همیشه شد می باعث همین و دیدیم می را عرب مرد بارها و بارها که بخصوص

 السالم علیه علی امام و زهرا حضرت اخالقی سجایای از و کرد سخنرانی ما برای روحانی یک کردند، جمع را ما همه سالنی

 ای لحظه شد می باعث همین و زد می حرف گزیده.بود مسلط کلمات به و بود کرده مطالعه زیاد بود، گویی بزله روحانیِ. گفت

 این در حاضر های زوج همه برای رهبری نهاد از که گفتند شد تمام آقا حاج های حرف وقتی. نشوم غافل هایش حرف از

 صلوات ایشان عمر طول و  رهبری معظّم مقام سالمتی برای  همه .ند داد ما همه به بسته یک. است رسیده یههد یک برنامه

 . فرستادیم

 یک و رنگ آبی ترمه سجاده یک آبی، های گل با بود سفید نماز چادر یک  داخلش کردم باز را بسته برگشتیم اتاقمان به وقتی

 رو سکه غصه: گفتم .شد زنده خوردی می رو ش غصه که هایی سکه از یکی بیا: گفت و زد چشمکی مصطفی .آزادی بهار سکه

 .                                                                                                             نداره غصه که سکه و پول وگرنه بیاریم کم عروسی خرج برای اینم نگران ،خوردم نمی

 سمت به پس بودیم، کرده را اینکار زود صبح مصطفی و من .انداختند می عکس عقد سفره با داشتند همه البی، داخل فتیمر

 خواست می دلم بود مشهد به سفرم چهارمین این که من اما باشد درحرم خواست می دلش مدام مصطفی. افتادیم راه حرم

 ،ببینیم را هارونیه یا برویم فردوسی مزار به داشتم دوست ،مبروی شاندیز یا طرقبه به خواست می دلم .برویم هم دیگر جاهای

 دیده را دو هر قبالً من که کردیم دیدن حرم داخل موزه از و رفتیم نادری باغ به فقط مشهد در مان اقامت روز سه طول در اما

  زدم لبخند مصطفی به. برد خواهی لذت مه باز باشی رفته جا آن بارها اگر حتی ،اند جالب همیشه ها موزه چند هر. بودم

 .   چربید می چیز همه به و عالی بودیم هم با اینکه

 به شوید بلند که زدند می صدا عرش از بهشت، از انگار  زدن، نقاره به کرد می شروع خانه نقاره که بودم هایی لحظه عاشق من

 دستم ،ایستادم رضا امام حرم روبروی. باشد داشته ها نقاره دایص مثل صدایی هم اسرافیل صور شاید. بایستید تان امام احترام

 پس .خوشبختی و عشق ،آرامش :داشتم خواستم می هرچه لحظه آن در .دادم می گوش نقاره صدای به و بود ام سینه روی

 خوبت حال: فتگ گوشم توی آرام .گذاشت ام شانه روی را دستش مصطفی. رابخواهم ها همین هم عزیزانم برای توانستم ففط

 .                                                                           خانم فاطمه مبارک

 .دعا التماس: گفت دوباره .کردم نگاهش



 تماس مادرم با هم من .کند تقسیم او با را خوبش حال تا گرفت تماس مادرش با بعد .دزدیدم را نگاهم و کشیدم خجالت کمی

                              ؟ مامان خواستی چی رضا امام از :گفتم .بزند حرف رضا امام با تا گرفتم حرم سمت را گوشی و مگرفت

 .کنه پیدا کار مصطفی آقا ایشاال و کربال زیارت: داد جواب

 کفش برادرهایمان برای یدیم،خر مشکی چادر مصطفی مادر و مادرم برای. خریدیم سوغاتی همه برای و رفتیم بازار به سوم روز

 .                                                                                                   رفتیم حرم به خداحافظی برای و بستیم را مان ساک. پیراهن پدرهایمان برای و بلوز خواهرهایش برای خریدیم،

 هم طرفی از  نبودیم تنها برگشت برای که بودم خوشحال. شد همسفر ما با مصطفی های همکالسی از یکی برگشت برای

 مشهد از صبح نه ساعت و خوردیم  صبحانه ،کردیم پر را مان فالکس. کند کمک او به رانندگی در تواتست می مصطفی دوست

 سالی دو من از .بودمش دیده باری ندچ و بود نور پیام دانشگاه کارمند خانم زهرا. بود زهرا شتدوس خانم اسم. شدیم خارج

 در کردم می توجه هایش حرف به. کرد می صحبت سنجیده ،زد نمی حرف خام من مثل ،بود ای پخته زن .بودند تر بزرگ

 گاهی و هستم عجول که است درست. باشد چطور باید زن یک که این و گفت می مردها با برخورد چگونگی از راه طول

 و باشم صبورتر تا بود داده یاد من به سفر این از گذشته .دهم می گوش را خوب های حرف اما نم،ک می رفتار سبکسرانه

 .                                                       بدهم ها آدم به شناخت فرصت

 رفتیم ام خاله خانه به تهران رد. نکردیم توقف تهران تا و خواندیم نماز و خوردیم نهار آنجا در رفتیم توقف بدون شاهرود تا

 تسبیح و نبات و زرشک کمی ام خاله برای .برگشتند مالیر به اتوبوس با و شدند جدا ما از آنجا هم همسرش و مصطفی دوست

 ام خاله مهمان شب. دهی می رو امام حرم بوی گفت بوسید را من بارها و بارها .رضاست امام عاشق ام خاله ،بودم برده سوغات

 کالس هم آزاده دخترشان با شناختم می را افغان خانواده یک مان قدیمی محله در. برگشتیم مالیر به بعد روز صبح و مبودی

 یک برایش بود کرده شوهر آزاده. خانه همان در بودند همانجا هنوز. رفتم مان قدیمی محله به سفر از بعد هفته یک .بودم

 در را آنچه ام گرفته یاد که بگویم برایش خواست می دلم. برگشتم خانه به و دادم مادرش به را آن ،بودم برده سوغاتی سجاده

                                              .                                                                                                        است قشنگ واژه همین با دنیا و انسانیم ما همه اینکه ندادند یاد ما به مدرسه هیچ

 

 

 

 


