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 قطور های جزوه و ریاضی کتاب راستم دست روی. آید نمی یادم چیز هیچ ها درآمده کما از مثل کنم، می باز که را چشمانم

. دستم راست من چون ننوشتم، ریاضی هم دوخط چرا فهمم می حاال. کرده عرق چپم دست در هم اتود. کند می سنگینی

 آمدن باال متوجه تازه. است ماه اسفند هشتم و بیست روز صبح هفت ساعت کنم، می روشن و دارم می بر را ام گوشی

 .زدیم بیرون خانه از مشهد قصد به بیداری و خواب توی شب، نصفه سه ساعت که آید می میاد و شوم می خورشید

 نشان خودی ماشین صندلی گوشه ریاضی کتاب. کنم می ساکت شیرین چایی و پنیر و تازه ننا با را گرسنه شکم قور و قار 

 حاال خوانم، نمی درس صاف زمین روی من مگوی می خودم با! کن حل را ما بیا زنند می فریاد انگار هم ها جزوه دهد؛ می

 آخر. کند حل ات عمه بده برو آورده؛ گیر مظلوم آموز دانش هم فرشاد این. بابا برو کنم؟ حل ریاضی متحرک ماشین توی

 کند؟ می حل ریاضی جزوه صفحه چهل نوروز، تعطیالت توی بشری بنی کدام

 کنم می شروع و داخلش ریزم می تخمه مشت یک و کنم می قیفش  کرده، پاره را ریاضی کتاب از صفحه یک حرص، روی از

 چشمانم جلوی از ریاضی دبیر قیافه و گیرم می آرامش کمی شود می فراگیر ماشین در که تخمه شکستن صدای .شکستن به

 .رود می وخوابم شود می سنگین چشمانم شکنم، می که را تخمه مشت دو یکی ...شود محومی

 و سر این توی وآبجی مامان دانم نمی است؛ زیاد آخر تا هم رادیو صدای. پرم می خواب از بابا های زدن چهچه صدای با     

 می تخمه مشت یک. بیاساید قدری و کنار بزند آید می زورش احتماالً و گرفته خوابش بابا معمول طبق خوابند؟ چطور صدا

... و پفک خرده و شده تخمه پوست از پر احتماالً  هم ماشین کف... و تخمه شکستن چیریک چیریک دوباره و مشتش توی ریزم

 خیابان در را مان زباله مردم مثل که بدهند یاد باید هم ما به و کنند گوشزد را «ماست خانه ما شهر» شعار باید مردم اکثر به

 .نباشد شعار دو به نیاز تا بریزیم؛

 دارد انگار آواز؛ زیر زده هم االن. خواند می شعری نوع همه و نکرده فراموش را زدنش چهچهه هم شکستن تخمه وسط بابا

 ...ببینی نبودی ممد. خواند می هم جنگی شعر. خواند می را یونان ملی سرود



 می شروع و دارم برمی را سوال نمونه برگه. شود نمی تمام ریاضی های تمرین من خیالی بی این با کنم، می حساب هرجور

 می ریز خرده و آید می در اعشاری کنم، می محاسبه جور هر را پنجم سوال شود؛ می تمام خوبی به اول تمرین چهار. کنم

 .شوم می کردن حل ریاضی خیال بی .آورد

 سرویس از آن. کنند می تلکه را آدم جوره همه که هم ها راهی بین این. راهی بین های مجتمع رویم می ظهر نماز برای

 گوسفند حضور بدون کباب که هایش، رستوران از هم آن .گیرند می پول تومان دو نفری که شان، بهداشتی غیر های بهداشتی

 داریم وقتی که هوا مثل. گوید می راست هم حتماً  گوید، می بابا را ها این. االغ افتخارآمیز حضور با هم شاید کنند؛ می طبخ

 پخت دستور .شویم می منجمد که کنیم می تلقین دراینق نزند؛ کولر تا! است خنک هوا چقدر به به گوید می کنیم، می بت

 یخ که را پز مامان های کتلت  اشتها با همه و ماند نمی باقی حرفی جای دیگر دهد، می توضیح بابا که را راهی بین های غذا

 گرسنه که بابا خوریم می غذا که طور همین. بیرونی غذاهای بهترین به ارزد می مامان کرده یخ های کتلت. خوریم می کرده

 .کند می رانندگی نیست،

 همه این بین. کنم می نگاه را آمده در اطراف، های دشت در که را نارنجی و زرد های گل و ام داده تکیه پنجره به را سرم      

. دبشو عبرت درس تا اند، داده قرار سکویی باالی را ای سوخته و قراضه ماشین. کند می خراب را حالم حالی ضد زیبایی،

 من انگار؛ ندارند درد. اند نوشته یادگاری عبرت، درس روی و گیرند نمی عبرت نیاید، بالیی خودشان سر تا که هم مردم بعضی

 را اش خانواده و خودش هم و زد ماشینشان به پشت از خیال بی آدم یک که افتم، می فامیلمان یاد. سوزد می جگرم خیلی که

 .را ما فامیل هم و کشت

 وهمه اند ایستاده فروشی لواشک های وانت متر، دو هر فاصله به مشهد تا شویم، می رد که سمنان از سال هر عمولم طبق   

 دارند رنگی ها لواشک بعضی. دارد طول کاشان شانه هفتصد فرش اندازه به راهی، بین های لواشک. فروشند می لواشکی نوع

 می که لوشک از کمی. خرد می لواشک متر یک و زند می کنار بابا من راراص به هستند؟ ای میوه چه از نیست معلوم اصالً که

 ...برد می خوابم خورم

 چسبانم می را صورتم .ایرانی پلنگ یوز عبور محل! خطر :شده نوشته رویش و است پر خطر رنگ زرد تابلوهای جاده اطراف ... 

 می عبور منطقه آن از و گذرد می منوال همین به یلومترک چند. کنم پیدا پلنگ یوز که دهم می را حواسم تمام و شیشه به

 .شود نمی نصیبم پلنگ یوز دیدار سال هر مثل و کنیم

 فردا. است مانده ام ریاضی تمرین صفحه چهل و شده در به سیزده بینم می خواب. بینم می کابوس رود؛ می خوابم دوباره  

 من روی و رود می هوش از که زند می آنقدر را ام دستی بغل .کشد می داد سرم فرشاد. داریم هم ریاضی و است شنبه صبح



 کرده ولو را وزنش همه و رفته خوابش آبجی  کنم، می باز را چشمانم .کنم می حس هایم شانه روی را سنگینی... افتد می

 .جایش سر برود تا دهم می هلش آرام دستم با هایم؛ شانه روی

   

  آسمان رادیکال√ :دوم فصل

 هم به را هواشناسی محاسبات که خدا، قدرت از شود می گرد چشمانمان و مشهد رسیم می که است غروب دمای دم حدوداً

 دیدن از جوری یک... و شکانده را ها هوانشناس کوزه کاسه شده،ن بینی پیش آفتابی روز یک در برف فرستادن با انگار و زده

 هر که ایم، چسبانده شیشه به را مان زده یخ های دماغ و ایم گرفته خودمان به بدیدی ندید، تریپ و ایم کرده ذوق برف

 .ایم آمده قم خشک و داغ کویر از فهمد می ببیندمان، ای مشهدی

 گل از بنای و کند می گیر عید شب سنگین ترافیک در فرورفته، درگل خر مثل رسد، می مشهد به که ماشین تایرهای

 توجه بی و کنیم می باز را تنقالت های بازمانده  نرود، سر مان حوصله اینکه برای بینیم، می که را وضع این. ندارد هم درآمدن

 و گرفته را رالی مسابقات حس بابا و شود می شکسته ترافیک الخرهاب. خوریم می را همه است، پر حلقمان تا که مان معده به

 می و کند می کج فرمان بابا ترافیک ترس از. نشویم ریدیگ ترافیک گرفتار و برسیم هتل به تر زود که گذاشته، گاز روی پا

 . ها کوچه پس کوچه در اندازد

 پالسمای مدام رود، می خوابم دوباره... خواااب دوباره و شود می خسته چشمانم رویم می کوچه آن به کوچه این از که آنقدر

 تجویز ریاضی کتاب یک. خواب بی های آدم ایبر کنند می تجویز خواب قرص ها پزشک چرا ام مانده من. شود می جدا خونم

 دختر تا دو و شد رد بلند شاسی یک که االن حتی ...هاست ماشین ساالر پراید واقعاً کنم می فکر همیشه .پراید یک با کنند

 .من به آوردند در زبان ها دلقک مثل و بودند داده بیرون سقف از را شان کله من، سن هم

 الخرهاب کردن گیر بست بن کوچه توی و ترافیک ساعت سه دو از بعد. بینم می را هتل سردر کنم، می باز که را چشمانم... 

 سوار بابا آمدن با. زنیم می چرتی ای، دقیقه سه دو و نشینیم می هتل البی در پارکینگ، ببرد را ماشین بابا تا. هتل رسیدیم

: گوید می بابا که نشده، تمام حرفم هنوز ...روزهایت غریبانه ارتکر آنه،. زند می آنشرلی آهنگ آسانسورش. شویم می آسانسور

 و داخل پریم می و اندازیم می کلید. ۲۰۳ اتاق و پنجم طبقه رسیم می الخرهاب. سرته باال دوربین نیار، در بازی خل دیگه؛ بسه

 .ها تخت روی شویم می ولو همه و کنیم می پرت هوا توی را ها کفش



 حکم پنجره های شیشه نه؛ یا شده قطع برف ببینم که پنجره دم روم می شده؛ بلند پنجره به رانبا برخورد تق تق صدای

 ! خودش برای جنوبیست قطب هم مشهد که الحق. دارند را فریزر

 دالیل به بابا .زنیم می بیرون هتل از حرم قصد به نخورده، و خورده شام بگذرد، زود ماندنمان مشهد روز سه اینکه ترس از  

 . روز سه به شده تبدیل سالم، یک تورم، شدت خوابیدن با حال و کند می اکتفا هم سالم یک به اقتصادی، مسائل

 چشم زائران خیل رسیم، می که حرم به. زده بیرون یکشنبه شنبه، که ایم، پوشیده لباس الیه چند همه ما و است سرد هوا

 یکی و خواهند می مریض شفای بعضی گویند، می هایشان حاجت از بعضی رضا، امام با دارد حرفی هرکسی. کند می نوازی

 .خواهد می الکی های حاجت کلی هم بعد و کند می جاکنی خود اول من مثل هم

 می در کیفم از را ریاضی های برگه .اش...معلم آن با ریاضی مخصوصاً. است سخت هایم درس خیلی که گویم می رضا امام به

 زن :بگوید فرشاد به نیست یکی آخر است، تیزهوشانی های سوال همه کن؛ نگاه رضا امام گویم می .جلویم گذارم می و آورم

 اگر خدا بنده، ست تنهایی ما دبیر مشکل رضا امام دانی می. آمدیم نمی کندذهنان مدرسه که بودیم، تیزهوش اگر ما مومن

 اگر دیگر؛ گویم می راست خوب ولی. کردم را خدا هبند غیبت رضا امام جلوی سرم بر خاک ،هللاستغفر... بودکه کرده شوهر

 چهل همین شما !جان رضا امام .گفت می حتی هم را ترم امتحان های سوال عید بعد شد، می وا بختش نوروز عید همین

 رابطه به آیم می بعد سال وقت آن. ندارد ریاضی که هم انسانی رشته کنم، می رشته انتخاب بعد سال کن، حل را صفحه

 ... نکنی من راه سد را الکی علوم این اگر بشوم عارف دهم می قول .کنم می فکر شما با ام رفانهعا

 های درشلوغی ساعتی نیم. رسم می توافق به ظاهراً ریاضی، سر رضا امام با  هم من و کنند می زیارت ساعتی یک اینا مامان

. شود خشک تا اندازیم می شوفاژ روی را خیسمان های باسل. شده نیم و یازده ساعت هتل رسیم می تا و کنیم می گیر حرم

 .رود می خوابمان نزده مسواک که ایم خسته آنقدر

 پتوی از کندن دل انگیزه اصال .کند می صدا مرا مادریش حس از برخاسته مالیمت با مامان صبح، اذان به مانده ساعت نیم

. پراند می ام وکله سر از را خواب آبجی نوین شیوه کند، نمی بیدارم راگ مامان های مالیمت. ندارم سرما این در را نرم و گرم

 ...سرت باالی آید می اجنه بعد شوی، می تنها و رویم می ما که کند می تهدید هم بعد زند، می پایم به جانانه لگد تا چند اول

 آبجی. پرم می جا از متر چند  و گیرد می امر فاز سه برق انگار  شنوم، می را اسمش تا ، دارم آلرژی اجنه ی کلمه به کال من

 برق سرعت به. کرده فتح را اورست انگار که اندازد، می مامان به آمیزی رضایت لبخند  طوری داده، جواب اش شیوه که این از

 در مامان .بیرون زنم می جست همه از اول و پوشم می دیگر الیه چند عالوه به را دیشب لباس الیه چند و گیرم می وضو باد و

 .کند می تحسین را آبجی دل



. است شده اذان رسیم می که حرم به. زند می بیرون دهانمان از کشداری بخار بازدم، و دم بار هر با که است سرد هوا آنقدر

 به صحن داخل و شویم نمی رفتن داخل به موفق آخر. برویم دیگری صحن از شویم می مجبور که است زیاد آنقدر جمعیت

 می تیر استخوانم مغز تا سرما از روم، می سجده که بار هر. اند بوده فریزر داخل انگار ها فرش .پیوندیم می جماعت زنما صف

 .داخل برویم توانیم می و شود می کم جمعیت خیل از گذرد می نماز شدن تمام از که ساعت نیم. کشد

 می خوابم چقدر دانم نمی .خوابم می و صورتم روی تا کشم می را چادرم بعد و خوانم می بیداری و خواب توی را نامه زیارت

 رسیم، می که هتل به. شود می بلند خانه نقاره صدای رویم، می که صحن داخل. برویم که کند می صدایم مامانم که رود،

 . یازده ساعت تا خوابم می تخت و تخت روی زنم می پرش نکرده، راعوض هایم لباس

 اصالً  شوم؛ می بلند ازجایم. کنم می هم سر پشت هم عطسه تا پنج چهار. کند می درد بدنم تمام کنم، می باز که را چشمانم

 این بابا و مامان اصرار به .بدجووور خوردم سرما. بخورم صبحانه توانم نمی که کند می درد آنقدر گلویم. ندارم رفتن راه رمق

 پتو زیر روم می و خورم می آلبالو مربای و خامه لقمه دو زور به وند،ر می که اینا مامان. هتل مانم می و روم نمی حرم را دفعه

 آن به پهلو این از فقط اند، رفته اینا مامان وقتی از. رود نمی خوابم کنم می کار هر ولی شوم؛ بهتر که بخوابم کنم می سعی و

 . کنم می روشن را فایم وای و دارم برمی را ما گوشی. رفته سر ام حوصله .ام شده پهلو

 ست، خارجی و داخلی رسان پیام چی هر خالصه و واتساپ و تلگرام و ایتا در ها پیام خیل شود، می وصل اینترنت که همین

 پیام همه مضمون. شده نازل کالسمان های نخون خر گروه از پیام ای خورده و صد فقط. کنم می باز هارا پیام. شود می نازل

 کالس نفر شش و بیست بر تقسیم پیام ای خورده و صد. مختلف های شکل به وایال و وای ای و آه انواع. است مشترک هم ها

 . ریاضی های برگه درمورد هم همه. اند کرده ناله و آه تا شش پنج، نفری یعنی بشود، که

 را یاضیر و اش کله توی خورد گالبی که بود بیکار هم نیوتون این آخه :نوشته کالس نخون خر شدت به های بچه از یکی

 به ربطی چه نیوتون .بدی فحش فیزیک های جزوه برای تونی می نیوتون به خدا، خنگ: داده جواب یکی آن کرد؟ اختراع

 ! گالبی نه کلش، تو خورد سیب هم بعدش آخه؟؟؟ داره ریاضی

 گویند می هشونب است، الکتاب فی شان کله آنقدر که هستند افرادی. نشسته شخصیتمان به خیلی گروهمان اسم که الحق

 نخوووونیم، درس که آنقدر. خر ور این از ما و اند افتاده خر ور آن از آنها. خرشانس یا پول خر مثل ترکیبی یک. خرخون

 .هاست نخووون خر لقبمان

. ها سوال به اندازم می نگاهی یک. اند شده پاره و کوله و کج باطله، ورق مثل ریاضی های برگه. کنم می باز را ام کوله زیپ

 این جالبیش. است شده ملس  جور بد خورش فحش داده، که هایی سوال این با فرشاد. اند تیزهوشان حد در همه ها سوال



 تعطیالت، اول از. را داشت سین هفت سفره سر خیر دعای درخواست ما از رفت، می بیرون درکالس از آخر روز وقتی که است

 رد رویش از چرخ هجده تریلی دور یک حتماً  هم االن. باشد مانده سالم بدنش در ویعض نباید قطعاً  ما، های نفرین به باتوجه

 . قبرستان سینه هم شاید یا بیمارستان گوشه افتاده و شده آسفالت هم صورتش و شده

 و است ظهر از بعد یک ساعت. ام کوله داخل چپانم می نکرده حل را ها برگه آورم، می خودم برای که منطقی های استدالل با

 می در صدا به خانه زنگ نرسیده دوم رکعت به. ایستم می نماز به و گیرم می وضو و شوم می بلند جایم از. گویند می اذان

 باز را در روم می بدو و خوانم می پرتی حواس کمال در را نمازم. است بجیآ شود می معلوم زدن، زنگ رگباری نحوه از. آید

 .اتاق کف شود می ولو و کند می شوت را هایش شکف و داخل پرد می آبجی. کنم می

 و رضا بازار کل است معلوم .شود می وارد دست به پالستیک هم مامان. است دستش در پالستیک چند کند؛ می را چادرش

 یک و شلوار تا دو. کند می خالی را ها پالستیک محتویات دونه، دونه آبجی. زدند شخم را بوده مغازه که جا هر و سرشور

 یادم یهو. خریده بزرگ مامان و همسایه و در یبرا نبات و زرشک فقط هم مامان. خریده خودش برای تیشرت یک و روسری

 . بخریم بزرگ مامان و مامان برای چی که بپرسم بابا از تا گردم می فرصتی دنبال. است مادر روز فردا که افتد می

 دوغ و ساالد خودش برای رود می مامان. گیرد می سفارش و آید می ما یزم سر گارسون رویم؛ می هتل رستوران به ناهار برای

 هم نوشابه :کند می عوض را حرف بابا مامان، آمدن با. گذارم می درمیان بابا با را مسئله و کنم می استفاده فرصت از. بیاورد

 عوض حرف شیوه از آبجی و من. نزده بهنوشا به لب عمرش به بابا دارد، هم حق. ماند می باز تعجب از چشمانش مامان داشت؟

 با بیچاره بابای. آورد می ای نوشابه و رود می یخچال سر ناباوری کمال در مامان. گیرد می مان خنده زده که تپقی و بابا کردن

 به و خوریم می را غذا. دهد می فحش شخود به دل در احتماالً و کشد می سر قلپ یک و بندد می را چشمانش اش، لقمه هر

 . گردیم برمی اتاقمان

 از ای بهونه یه به حرم، رفتیم که ظهر از بعد :آید می بابا سوی از پیامی. روم می ور ام گوشی به و ام کشیده دراز کاناپه روی

 حدوداً و گذاریم می هم روی چشمی ای، دقیقه سی بیست .بازار بریم که طوسی، شیخ بست سر بیاید و بشید جدا مامان

 .رویم می حرم به چهار نیم و سه ساعت

 مامان از وضو تجدید بهانه به هم بعد. خوانیم می نامه زیارت و نشینیم می پیشش ساعتی یک نکند، شک مامان اینکه برای

 بازار به و داریم برمی قدم تند تند نکند، شک هم مامان و نکنیم دیر اینکه برای. بابا با قرارمان سر رویم می و شویم می جدا

 دوتا پیمایی، بازار کلی از بعد. خریم می زنانه جوراب تایی ده بسته یک دستفروشی، پیرمرد از کار اول همان. رویم یم رضا

 حرم به سریع هم ما. کند کادو و ببرد هتل به تا سپاریم می بابا دست به را شده خریداری اقالم و خریم می بلوز یک و روسری



 نگران کردید؟؟ دیر چرا: گوید می است، مامان خورد؛ می زنگ آبجی گوشی. زده باال اه صحن همه از اذان صدای. گردیم برمی

 .کند می بهانه را خانه وضو شلوغی هم آبجی .شدم

 می گیر ورودی، گیت سراذان های شلوغی در دوباره و رسانیم می ورودی در به را خودمان چهار، اف جنگی هواپیمای مثل

 صحن جماعت نماز صف داخل زنیم، می شیرجه و کنیم می الصاله علی حی کله با یم،شو می خالص که شلوغی از. کنیم

 هجوم که است جمعیت نماز، از بعد. لرزاند می و ترساند می را خورده سرما من یخ، های فرش و هوا شدید سرمای. جمهوری

 ما شانسی خوش از و بیرون بیاید زودتر که مامان زنیم می زنگ ناچار به و شویم داخل توانیم نمی ما و حرم داخل به برند می

 انجماد نقطه از تر پایین به ابر دمای اگر حاال .باران شود می ابرها، اضافه به آسمان رادیکال حاصل. دهد نمی خط گوشی

 انگار .بارد می برف دارد حاال و افتاده دقیقاً ها اتفاق این همه امشب. آورد می سرماخوردگی که شود، می تشکیل برف برسد،

 پیدا را همدیگر و زند می زنگ بار چند مامان الخرهاب. بدهد عیدی خوردگی، سرما ما به  تحویل سال شب دارد قصد رضا امام

 . افتیم می راه هتل سمت به و  کنیم می

 روز جشن برنامه  قم، از بزرگه آبجی زنگ با .گرفته هم بستنی و شیرینی و کرده کادو را مامان های هدیه بابا حاال تا حتماً

 به که طور همین. بدهند کادو و بگیرند جشن جا یک خانواده، همه که شود می موکول بعد روز چند به و شود می مادرعوض

 تحویل سال شب. است شلوغ خیلی حرم اطراف های خیابان .کنم می پیامک را جدید نقشه بابا، برای رویم می هتل سمت

 . است شده کند رفتنمان راه و است جمعیت از مملو ها رو پیاده. برسانند حرم به را خود خواهند می همه و است

 می است رستوران که یک، منفی طبقه به سریع .شود تمام هتل رستوران کار ساعت که نمانده چیزی رسیم، می که هتل به

 همگی. است شده تمام شام هک گوید می شرمندگی، و خواهی معذرت کلی با و آید می گارسون. نشینیم می میز سر و رویم

 در و کنیم می ساکت شده بیات بربری نون و پنیر تکه یک با را مان گرسنه شکم و گردیم برمی اتاقمان به وارفته و گرسنه

 .خوابیم می است، خالی هم هنوز شکممان، سوم دو که حالی

 قطعاً  هم تحویل سال آلودگی، خواب و خستگی از که ما. است تحویل سال امشب، بامداد دقیقه هشت و بیست و یک ساعت

 . هم را سال کل آن موجب به و خوابیم

 برویم که پوشیم می نو های لباس و گیریم می وضو .داریم صبح اذان تا ای دقیقه پنج و چهل شویم، می بیدار که خواب از

 مسیر، بین در شاید .آورم می کند حل رضا امام بود قرار که راهم ریاضی نحس کتاب. بگیریم عیدی و رضا امام دیدنی عید

 از که ایم گرسنه آنقدر...  بیاندازم زباله سطل داخل مامان چشم از دور یا. کنم انفاق من و کند درخواست کتاب، نیازمند یک

 . خریم می تازه دونات تا بیست ده حرم، نزدیک رضوی نان های دکه



 باید موقع این فردا و آییم می حرم به که سحریست آخرین این. زیرگریه زنم می و شکند می دلم رسیم، می که حرم به

 سال یک. بروم خواستم نمی و کردم می بغض همیشه مشهدمان سفر آخر روز که افتم می هایم بچگی یاد. باشیم کرده حرکت

 قطاری خواستم رضا امام از و کردم گریه  حسابی سفر، آخر شب. بودم رسیده تکلیف به تازه و بود سالم نه مشهد، آمدیم که

 بی من برای دلش که هم رضا امام. بمیرد اش راننده و شود خارج ریل از برویم، قم به آن با ما است قرار و آید می مشهد به که

 از هم همه و ماندیم درمشهد بیشتر روز یک و ماندیم جا قطار از که کرد کاری بود، سوخته کردنم دعا فجیع وضع این با  عقل،

 .بودیم اضیر وضع این

 من. کرد می گریه مامان و گشت می دنبالم بابا ساعت، سه دو و کردم گور و گم حرم در را خودم رفتن، از قبل هم سال یک

 .کردم گریه کلی و نشستم گوشه یک و رسید نمی هم اجنه فکر به که رفتم دور صحن یک  به کنند، پیدایم اینکه ترس از هم

 .شود می حاصل رضا امام و خانواده طرف از جدی برخورد بکنم، ها بازی بچه این از اگر و ام ساله پانزده امسال ولی

 

 ۳x+۲x=۰  خدا وجود با:  سوم فصل 

 پا پیش دعاهای به بخور، درد به های حاجت گذاشتن درمیان از بعد و خوانم می وار آدم و حال و حس با امروز را نامه زیارت

 های برگه با دونید می صالح کاری هر !رضا امام یا :کشم می پیش را نقطه سه ریاضی حرف هدوبار و پردازم می جزئی و افتاده

. گذاشتم ام مشکی کوله عقبی جیب داخل را همه سواالت، نمونه برگه و جزوه و دفتر و ریاضی کتاب. بکنید من ریاضی

 .کنم شک تون یالحوائج باب به نذارید. خوندم قرآن جز دو شما نیت به من دونید؛ می خودتون

 و گم را خودم دوباره اینکه ترس از بااکراه، مامان. فوالد پنجره بروم که گیرم می اجازه مامان از. کردم تمام رضا امام با را حجت

 صحن داخل دوم می باد، و برق سرعت به هم من. برگردم دیگر ربع یک که گیرد می قول و شود می راضی باالخره کنم؛ گور

 است شلوغ که بس از. دارد دیگری حال یک فوالد پنجره دم. شود حل ام ریاضی مشکل و فوالد پنجره به ببندم دخیل تا

 ...۱۰+۳ فورجه با رادیکال زیر جلویم؛ گذارم می را ریاضی های برگه. نشینم می کنار همان و شوم می پشیمان

 .کند می پرت را حواسم ام، کناری زائر دو های حرف

 ؟ بردیش ها کجا -

 نباشه، خوش دکترا به دلت .کرد دکتریشو الحوائج باب هم آخرش رفتم، رو اونور و ور این و تهران دکترهای رینبهت -

 .الحوائجه باب دست چی همه آخر و اول ولی نه فایدستو؛ بی گم نمی



 .نیس که چیزی کم افتاده، کار از کبدش من دختر ، خانووم حاج آخه -

 کردن ناامید دکترای دکترا، این. موند نمی زنده بیشتر ماه سه دو ترادک قول به. داشت خون سرطان من بچه  -

 .باش نداشته کاری حرفشون به. دارن رو بیمارا های خانواده

 چطوره؟ بچتون حال االن -

 مثل داره هم ماهه پنج دختر یک کرده، ازدواج کنه؛ می زندگیشو داره ساله سه االن هیچی، که نمرد ماه دو پسرم -

 خدا، خواست به باش تسلیم هم، بعدش. تشکر برا رضا امام میاره گیره می خونوادشو دست هم سال هر  گل، دسته

 خدا گفتم شدم، تسلیم دیگه موقع یه نداشت، فایده هیچ دارم، نگه پسرمو که زدم می پا و دست سال یک من

 و کرد باز روم به رو رضا امام مطب در خدا شدم، که خدا تسلیم .گیردش می ازم بخواد هم وقت هر داده، خودش

 .برگردوند بهم رو بچم

 فکر دارم. زند می هم به باحال چه را، ها زمینی محاسبات خدا که آید، می خوشم. ریزند می اشک بهار ابر مثل  ر،زائ دوتا هر

 کتاب و سابح و خوانیم می ریاضی داریم ما که است عمر یک چرا ریزد، می هم به را ها حساب طور این که خدا کنم؛ می

 قدر چه هر مثال. کند می فرق آسمان تا زمین و ریزد می هم به خدا، وجود با ما های حساب ی همه که فایده چه. کنیم می

 همه چون صفر؛ شود می جوابش بگگوید و بریزد هم به را حسابمان تواند می ،خدا ۳x+۲x=5x بخوانیم ریاضی در ما

  .است احتمال خدا، وجود با ما محاسبات

 .کند جور برایم نوروزی پیک و ریاضی بدون باحال زیارت یک دیگر، سال خواهم می رضا امام از فوالد، پنجره کنار

 پیدایشان آبجی و مامان .ساعت نیم شده بودم، داده قول مامان به که ربعی یک بینم، می و آیم می خودم به مامان، زنگ با 

 ساعت دهیم؛ تحویل را اتاق باید امروز: گوید می راه بین بابا .رویم می هتل سمت به و آید می بابا هم سرشان پشت و شود می

 سوغاتی خرید برای رویم می  آویزان، و ناراحت  همه. بخورد ما به توانست نمی تر حال دض این از. دیدم اشتباه را اتاق تحویل

 غذا و گردیم می رستوران دنبال هم ساعتی یک و گذرد می وقتمان بازار در فقط ساعت دو.  آبجی شوهر و بزرگه آبجی برای

 . خوریم می

 کتاب حساب اینکه از شدم داغون. بپزیم راه توی برای غذا و کنیم راجمع ها چمدان باید رسیم، می هتل به اینکه محض به

 توانیم می فقط حاال اام. زیارت برویم دیگر دوبار توانستیم می حداقل کنیم؛ حرکت صبح فردا بود قرار. هم به ریخت هایمان

 گم را خودم دار و گیر این توی کند می دعا دعا مامان. االن دارم دعوا آدم و عالم با .کنیم حرکت و بخوانیم مختصری زیارت

 .نکنم وگور



 ار وسایل .کنیم می حساب تسویه و دهیم می پذیرش به را کلید .بیرون زنیم می اتاقمان از و کنیم می جور و جمع را جا همه

 اذن بار آخرین برای بینیم؛ می را گنبد بار آخرین برای. کنیم می حرم عزم بار، آخرین برای و گذاریم می عقب صندوق داخل

 در شویم می وارد حرم به بار آخرین برای. آمنین بسالم ادخلونی و شویم می رد ورودی های گیت از خوانیم، می دخول

 را وداع دعای که مجبورم بکنم، دل مجبورم من .نیست نرفتن برای فراری راه چهی بریده؛ را امانم اشک. امنیت و سالمت

 بچه هم هنوز کاش. نگیرد ام گریه که نکنم نگاه را سرم پشت و بیرون بیایم حرم از بدهم؛ را سالم آخرین مجبورم بخوانم،

. کنم گریه فقط و گوشه یک بنشینم و حرم در بشوم گم خواهد می دلم چقدر. کردم می گم حرم بیکران در را خودم و بودم

 .کنم خداحافظی جانم رضا امام با آرام و کنم خفه را بغضم مجبورم من

 زل قدر آن رضا؛ امام گنبد به زنم می زل ماشین، پشت شیشه از .آییم می بیرون حرم پارکینگ از و شویم می ماشین سوار

 .است جمعه غروب مثل ست؛ دلگیری غروب. شود می نقطه یک  دازهان به گلدسته و گنبد و شویم می دورتر و دور کهزنم  می

 

 ...    احتمال: چهارم فصل  

 توس خورشید رفاهی مجتمع به نماز برای. مغرب اذان تا مانم می بیدار سختی به. شود می بسته دارد خستگی زور از چشمانم

 همه نشینیم، می ماشین در اینکه محض به. افتیم می راه و خوریم می پخته، مامان که را هایی الویه هم، شام برای. رویم می

 ...آواز زیر زده دوباره که شنوم می را بابا صدای اما، خوابم اینکه با .شویم می بیهوش خستگی از بابا یاستثنا به مان

 خوب :گوید می ندهخ با و عقب گرداند برمی را سرش مامان است؟ روز موقع چه دانم نمی اصال .شوم می بیدار اذان صدای با

 ده صبح، پنج ساعت تا خوابیدی هفت ساعت از صبح؛ اذان تا مغرب اذان از. خوابیدی نمی انقدر ام خونه توی! ها خوابیدی

 !!ماشاهللا .خوابی ساعته

 می نماز و رویم می نمازخانه سمت به و کنیم می پارک را ماشین .هستیم راهی بین های مجتمع مهمان دوباره نماز برای

 باز در زند، می را سوئیچ دکمه بابا.  رویم می ماشین سمت به و گیریم می بندی بسته نان و مربا و خامه سوپری از. خوانیم

 داخل را سوئیچ ناچار به. شده خراب اتوماتش حتماً گوید می. شود نمی باز اما دهد می فشار را دکمه دیگر بار چند. شود نمی

 تغییر شود، می باز که صندوق .برداریم را پالتوهایمان که زند می را عقب صندوق دکمه کند؛ می باز را در و اندازد می قفل

 !کند می نگاه ما به واج و هاج بابا کنی؟ مرتب رو صندوق کردی وقت کی :گوید می بابا به خنده با مامان. افتاده اتفاق اساسی



 چه که فهمیدیم تازه انگار. نیست هم لبتاب کیف نیست؛ هم من پشتی کوله. نیست چمدان که شویم می متوجه همه ناگهان

 و دور و ایم نشسته ماشین داخل ما. مجتمع کالنتری به رود می سریع بابا .برده را چیز همه و زده ماشین به دزد افتاده؛ اتفاقی

. بینم می را مان پشتی هکول و چمدان عقبش صندلی روی. شود می رد جلویمان از پیکانی ماشین. کنیم می نگاه دقت با را بر

 و کنم می حفظ را پالکش سرعت به. الفراررر و گذارد می گاز روی پا شود، می ما متوجه که راننده بیرون؛ پرم می ماشین از

 .بود سفید پیکااان دیدیمش! بابا: گویم می و کنم می پیدا را بابا. رویم می کالنتری به هم ما .کنم می یادداشت گوشیم داخل

 دم ای ذره بدون و ضرب یک فقط گویم، می چه که فهمم نمی اصالً. پالکشش اینم بیا. معتادها مثل .بود سیاه و الغر رانندش

 .کرده پیدا لکنت زبانم گویم، می بازدم و

 نجاآ که هنگی سر: گوید می بابا ...شد؟؟ چی پس گوید می مامان. دنبالش به ماهم و زند می بیرون کالنتری از عصبانی بابا...

 برید باید .کرد کاری شه نمی هم حاال بوده، سرقتی یارو ماشین گفت دادم، که را پالک فقط. بکند نتوانست کاری هیچ بود،

 .کنید شکایت دادگاه

 می گریه یکراست من .بدهند دلداری را ما خواهند می آمده، جا حالشان که بابا و مامان .شویم می ماشین سوار زده بهت همه

 آبجی. نکن گریه باباجون نداره اشکال خریم می دوباره که بوده لباس تیکه تا چند یه نشده، چیزی که حاال :گوید می بابا .کنم

 .گرفته خود به شدن محو افق در حس و شده خیره نقطه یک به. است شوک توی هنوز

 سر بر خاک کنه، کم مو ریاضی های برگه شرّ جوری یه خواستم رضا امام از من منه، تقصیر همش: گویم می بابا به گریه با

 اصالً نه بابا؟ بچه الف یه دست ده می عقلشو رضا امام مگه: گوید می خنده با بابا .سرمن تو خاک. کردنم دعا وضع این با من

 نزدیک راه وسط جا چند. گرفته مالمون به بگیره جونمون به خواسته می بال یهو بوده؛ قدر و قضا .نداره تو کردن دعا به ربطی

 .بودید خواب شما کنیم، تصادف بود نزدیک جا چند ببره؛ خوابم بود

. برده را چیزهایی چه دزد که کنم می فکر دارم تازه حاال. کاهد می من وجدان عذاب حس از کم کم مامان، و بابا های دلداری

 کلی نکنه، درد دزده دست :گوید می خیشو با مامان. من ریاضی های برگه و لبتابمون نو، لباس ها، سوغاتی مامان، کادوهای

 هاتو ریاضی چرا بگو پس .بنویسی مشقاتو نیس الزم دیگه هم تو .بشوریم لباس کلی خواد نمی دیگه حاال داشتیم؛ کثیف لباس

 .شه می نازل بالیی یه هات برگه سر که بوده کرده الهام بهت رضا امام کردی، نمی حل

 ظالمان شدن کن ریشه  یا بودم خواسته را زمان امام ظهور ریاضی، نابودی برای کردن دعا جای به کاش گویم می خودم با  

 ...ام ریاضی معلم و خودم برای ها فضیلت افزایش و ها رذیلت حذف و خوب اخالق یادداز یا را؛



 در ماشین اینکه تمالاح ها، آدم ما محاسبات اساس بر .کشاند می چالش به را ها زمینی ما محاسبات الهی، تقدیر دوباره   

 ...کند می خالی را صندوق سارق و خورد می هم بر محاسبات ولی است، صفر نزدیک یا صفر نباشد امنیت

 

 

 

 


