
 دار برقعه

 خراسان شمالی -مریم رمضانی

 

 .کن گوش !علی :کرد می تهدید را اش بچه پسر که بود مادری به نگاهم امتداد و بودم گرفته بغلم در را ها بچه پشتی کوله

 میخوای خوددانی، دیگه حاال. خشکه نون حسن به دنتمی دزدا بچه شی گم اینجا .نشو جدا من از گیری؛ می محکم منو دست

 .کن بازیگوشی که

 حاجت یا گناه که کسانی جای .هاست بزرگ دمآ جای حرم .وردندآ می حرم به را سن این به هایی بچه چرا کردم، نمی درک

 گناه یا حاجت چه شخود سن به ای بچه دختر برای کاغذی موشک پرتاب یا کنترلی ماشین رزویآ جز بچه پسر یک .دارند

  باشد؟ داشته توانست می دیگری

 .مدآ سمتم به بدو بدو فرزانه که بودم کودک صحیح تربیت افکار غرق

 بقیه اینجایی؟ چرا تو راستی .سرم خیر گرفتم وضو مه طوری همین دارم؛ ناخنم رو الک ذره یک! مریم وای -

 داخل؟ رفتن کجان؟

 .مونم می منتظر همینجا .بهتره داخل نیام :فتگ رحیمی خانم .اونجان. نرفتن هنوز نه -

 .گناهه ضریح به زدن دست .نداره اشکال که بشینی ضریح ورودی. داخل بریم بیا بابا -

 .نکنم گناهم بذار کنم نمی که ثواب حداقل. بابا خیال بی  -

 شرعی عذر فهمه می بینتت؛ می اینجا از هم رضا امام .آییم می زود هم ما پس؛ نباش ناراحت .مومن باشه. ..هوو -

 !بده تشخیصت بتونه بردار فتابیتوآ عینک فقط داری

 .نریز نمک اینقدر! برو گمشو فرزانه -

 ایستادند؛ ما جلوی ها بچه از ای عده با که درحالی .شد قطع رحیمی خانم هوار و جیغ صدای با فرزانه و من های خنده صدای

 .کند ساکت را ها بچه بود سمفونیک رکسترا رهبر شبیه دور از که دستش حرکت با کرد می سعی



 بالغی و عاقل دخترای االن شما. باشید رومآ دقیقه چند .ساکت ...ها بچه .اینجا بیاین ساحل و زهرا !دخترا ...دخترا -

 رو چادراتون و ها مقنعه .کنید رعایت حجاباتونو .کنین گوش .تر رومآ ...برداره رو حرم کل صداتون نباید .هستید

 ربع یک االن ساعت! هستم شما با انتظاری خانم .لطفاً کنید رعایت .حرمه. نیست دبیرستان دیگه اینجا .جلو بکشید

 کمتر شرق الماس تو خودتون کردن خرید وقت دیرکنین اگه. نکنه دیر کسی.باشین اینجا یک ساعت راس دهه؛ به

 .باشین اینجا 1 ساعت سرأ پس ؟فهمیدید .شه می

 ازدواج برای که بودند عروسی تازه دختران گروه شبیه بیشتر گلی و سفید توری چادرهای با. بود برداشته را حرم ها بچه صدای

 .دبیرستان اردوی نه اند حرم عازم سانآ

 صورتش از چیزی. شد نزدیکم برقعه با خانمی که بودم پریسا و فرزانه شدن دور و خودم از انداختن سلفی حال در موبایل با

 حتی داشتم، خوف کردند می پنهان را خودشان تمام که هایی دمآ از همیشه .داشت دستکش هم هایش دست نبود؛ معلوم

 .زورو

 را هایش تخم داشت سعی که کبوتری ماده مثل رو ها بچه پشتی کوله. شید می جابجا یکم لطفاً  :گفت که بودم خودم فکر در

 .کردم جمع خودم سمت به بگیرد بالش و زیرپر

 دبیرستانمان دوم سال زندگی و دین دبیر نیستانی، خانم خاطره یاد. نبودم نگاهم سنگینی نگران و کردم می نگاهش خیره

 شده او زیبایی محو چنان نآ بود برداشته را اش برقعه وقتی که بود دیده وضو موقع را دار برقعه خانمی مکه سفر در. افتادم

 .شد ام خنده باعث اش خاطره .بود کشیده مسح را اش چانه تا پیشانی سر، فرق مسح جای به که بود

 و چین نه داشت را ساله 20 دختری چشمان برق نه. خورد می سال 45 تقریبا هایش چشم و نگاه به .انداخت من به نگاهی 

 دیده نیستانی خانم که دختری زیبایی به است؟ سالش چند. مدآ می خوشم معماها این از .ساله 50 پیرزنی چشمان چروک

 هست؟ بود

 !نه؟ نیستید؟ که دانشجو -

 .راستش بودم جاخورده

 .شم دانشجو تا مونده هنوز .دبیرستانم سوم. ام دبیرستانی. نه! ها؟ -

 مشهدین؟ مال -



 .بجنوردیم از. اردو اومدیم نه -

 کنین؟ می چکارا -

 !کرد؟ شه می مه ای دیگه کار مگه این جز مدرسه و دبیرستان تو !دیگه خونیم می درس خب -

 موقع همون ولی .نخوندم بیشتر سیکل تا خودم من .داشتن ام دیگه هنر کلی خوندن درس بر عالوه دخترا ما زمان -

 . بود دیگم چیز تا صد و بافتنی و گلدوزی و بافی قالی تا بگیر خیاطی از مدرسمون تو هم

 .نویسم می نمداستا البته و کنم می درست کادو جعبه. کنم می شپزیآ. دارم منم که هنرها اون از. خب -

 !    کنی؟ می چکار -

 .نویسم می داستان -

 .کردم حس را پوزخندش

 هنر نوشتن قصه یعنی! نه را داستان ولی کرد می درک زدم می ساز یا کردم می نقاشی االن اگر .فهمید نمی را ادبیات کسی

 !نبود؟

 جابجا کمی را خودم و کردم بغل تر محکم را ها بچه کوله. شد می بیشتر هم سرخوردگی این شدنم تر بزرگ با کردم نمی باور

 .شد می ام ناراحتی متوجه شاید کردم؛

. نشناسه رو خیاط محمد بزرگه دختر که نبود کسی شیروان تو .بود سالم هیفده شونزده، .تقریباً بودم تو همسن -

 پوست فقط کنیم جور و جمع هارو ظرف کردیم نمی فرصت حتی وقتا بعضی. رفت می و اومد می که بود خواستگار

 خوشبختم کدوم! کیه به کی دونستم نمی بودم شده گیج. ..بعد خواستگار دوباره داشتیم برمی هارو آشغال و میوه

 فقط دنیا تو اون از کردم می احساس که اومد یکی اینکه تا تره؟ مهربون و مونس کدوم مردتره؟ کدوم !کنه؟ می

 موهای سیاهی به نه البته پرکالغی، مشکی موهای با بود سبزه .تداش ابهت ولی نبود چهارشونه .هست یکی همون

 .رسید می نوایی و نون یک به داشت خب ولی بود مکانیکی شاگرد یعنی. بود کار مکانیک .من

 و بنزین بوی خونه بیاد شبا این .شی می اذیت این با گفت می بود خیاط خودش چون دونی می .نبود اون با دلش قامونآ

 جونم قاآ .بده بویی چه داره فرقی چه حاال ،باشه مرد باید مرد ،ست بهونه همش اینا دونستم می .مشک و عطر نه هد می روغن

 18 ازدواجم قباله پشت گفتن می ،داشتن سنگین ماشین! خانوادش نه، خودش ...پولدار خیلی بود، پولدار .بود جالل با دلش

 .چرخید نمی باهاش زندگیم چرخ چرخم، 18 اون با ستمدون می .راستش نبود باهاش دلم .ندازن می چرخ



 .برام انداختن نامه یک که جونم؛ قاآ برای حجره بردم می ناهار روز یک

 !ره؟آ دیگه؟ عاشقانه نامه حتماً بود؟ چی -

 .رهآ بگه بودم منتظر دستش بدن عالقشو مورد عروسک بود منتظر که ای بچه دختر شبیه

 که بودم خوندنش محو اینقدر یادمه .نبود مدرسه کتاب دفتر تو لنگش که چیزی یک .سعدی و حافظ مثل نه . بود شعر -

 خانوم .بردم می جونمو قاآ غذای روز هر خودم کوچیکم، بجیآ جای به روز اون بعد .بود کرده یخ غذا قابلمه به زدم دست وقتی

 .همیشه داد می شعر .بده گوش که بود کی ولی !هببین فتابآ خیابون کوچه تو اینهمه دختر داره لزومی چه :گفت می جون

 می سنگ دور نبینتمون کسی اینکه ترس از هم وقتایی یک. دیوار رو بود اطالعیه روز یک ،فرستاد می کاغذی موشک روز یک

 .برده ارث پدربزرگش از فهمیدم بعداً بگه؛ اینارو مکانیک یک شد نمی باورم. کرد می پرت پیچید

 .ها نامه ناراحت من و بودن اون حال ناراحت خونه کل.سرکار نرفت دیگه و شد مریض مجون قاآ اینکه تا

 !شد؟ قطع هاش نامه یعنی :پرسیدم نگرانی با

 ای صحنه وقت هیچ .رهآ گفتم همونجا .بگیره خبر سوم بار برای خونه در اومد مادرش بعدش روز چند خب ولی .رهآ -

 شکلی چه شبا اون نمیاد یادم. نمیره یادم رو بره کن ردش نه، یعنی جون خانوم به رو باال برد دستشو قاجونمآ که

 تور اضافی که تورتوری سفید پارچه یک رو شعرشو کاغذهای کل که شبی. یادمه رو شبش یک فقط شدن صبح

 زدم صبح نزدیکای و برداشتم داشتم جهازم واسه انداز پس چی هر با رو تور .دوختم بود، ها مشتری از یکی عروسی

 صاب ولی .اومد می زود یا دیر. بود کارش محل بودم، شنیده بجیمآ دهن از درسشوآ که مکانیکی به رسیدم .بیرون

 .اومد زودتر کارش

 یکم خونشون دم برو گفت. کنیم نامزد خوایم می یعنی. زنشم گفتم منم چکارشی؟ پرسید .گرفتم ازش رو جواد محمد سراغ

 دخترهای بقیه مثل اینکه واسه نه کشیدم خجالت عمرم کل اندازه به روز اون. برم که نبودم لدب یعنی .نرفتم .امروز دیرمیاد

 .دونستم نمی رو داشتم دوسش که مردی خونه درسآ اینکه واسه ،نبودم توخونمون ندیده مهتاب فتابآ

 .کنم حس حسرتشو و ناراحتی تونستم می

 می ور گاز کپسول با داشت که مکانیکی شاگرد .نیومد موندم منتظر چیهر .نشستم داخل رفتم :داد ادامه و کرد تلخی نگاه

 فرار. خونه برگردم گرفتم تصمیم همونجا .کردم می بازی باهاش داشتم که کپسولیه مثل منم زندگی کردم می حس رفت؛

 .بهش بده اومد که کارش صاب دادم یادداشت بایک رو توری پارچه بریم؟ که داشتیم رو کجا کردیم می فرار. نبود راهش



 !؟حتماً کنه فراموشتون اینکه براش؟ نوشتین چی -

 .سابیم می عقدمونو قندهای توری پارچه همین رو خواستگاری واسه بیاین عصردوباره 6 ساعت که نوشتم !اصالً نه -

 .بود رگام تو خیاطا خون ناسالمتی. بریدم و دوختم خودم واسه قامآ بدون

 با .گستاخی نه بود شجاعت من نظر به البته. باشند خودسر حد این تا زمان نآ دخترهای شد نمی باورم .بودم مبهوت و مات

 اینقدر ولی .سواری دوچرخه بره بتونه تا وایسته قاشآ جلوی کرد سعی بچگی تو یکبار من مامان !باحال چه :گفتم هیجان

 ن؟کنی عقد تونستین پس ...بره راه تونست نمی حتی مدتی برای که خورد کتک

 بدو نیز افکارم وردم؛آ بآ و رفتم خانه سقا طرف به بدو بدو .شود می زدنش حرف مانع چیزی کردم احساس. بود کرده مکث

 نه ...نه !کشته؟ رو جواد محمد جالل، شایدم یا !کنه؟ عقد جالل با کرده مجبورش قاجونشآ نکنه. وردندآ می هجوم من به بدو

 .اصالً باشند رسیده بهم اینا و هباش مرده تونه می هم جونه قاآ ...

 بآ برقعه زیر و کرد را پشتش. کردم می پرداخت داستان بقیه شنیدن برای که بود باجی شبیه بیشتر .دادم دستش به را لیوان

 .ترکید ...که خونه برگردم بردارم صندلی رو از وسایلمو اومدم :داد ادامه و کشید نفسی .خورد

 ! چی؟ یعنی !چی؟ -

 .سوختم منم... مرد جا در مکانیکه شاگرد اون ...ترکید گاز کپسول -

 . کردم نگاهش مبهوت و مات لحظه چند برای

 دیوار و در از بختک مثل که بود حرف. شناخت صبح اون بعد شناخت نمی رو خیاط محمد دختر ام کسی اگه دیگه :داد ادامه

 ابجی فقط. دیدم نمی رو کس هیچ .بودم انداخته چنگ ندگیز به درمون دوا کلی و پانسمان و عمل با. رفت می باال خونمون

 .رفت می و داد می رو جواد محمد های نامه اومد، می کوچیکم

 داد؟ می نامه بازم ولی سوختین دونست می :پرسیدم ولی نه؛ یا بپرسم سوال باید دانستم نمی حتی .مدمآ خودم به کمی

 من گریه و زجه هر با که گفتن می .بیمارستان برد منو خودش ؛بود رسیده سوزی تیشآ وقت شنیدم بجیمآ از. اره -

 .ریخت می اشک کلی بیمارستان در پشت اونم

 نمی زندگیمونو خیاطی چرخ دیگه .بود منم دواهای خرج. بود مریض خودش که قاجونمآ. شد بد خیلی خونه اوضاع اون بعد

 .خداروشکر رفتن می و اومدن می خواستگارا بازم ولی. چرخوند



 داشتی؟ خواستگار هم سوختگی از بعد یعنی !وا -

 ازدواج اسیر بدبختا اون. اومدن می هام بجیآ واسه. همسایه و در پیش بودم سوخته مهره یک دیگه من .نه که من -

 خواستم نمی .کنم خودکشی میرم که نوشتم نامه. برم باید دیدم اینکه تا ...که منم بودند شده بزرگتر خواهر

 ای چاره ولی داشت درد .گشتن می دنبالم دیگه جای یک میرم بنویسم اگه دونستم می لیو کنم خودکشی

 جای یک میرم بگم. ..بگم که شدم مجبور. نرو که اومد دنبالم فهمید کوچیکم بجیآ بیرون زدم که صبحی .نداشتم

 پس همه و گوهاشوالن نصف بچه. ندونه وخیاط محمد دختر داستان کسی دیگه که جایی .دور جای یک... دیگه

 می ولی بودم مرده هم واقعا. ردممُ من کنن فکر همه بذاره و نکنه فاش رو نامه راز که دادم قسمش .داد بهم اندازشو

 .نبودم راضی مرگ به دلم ته دونی

 کردین؟ کاری همچین چرا -

 اون .کنه پیدام تا گرده می رو ایران کل ام، زنده من بفهمه اگه اون دونستم می .بود جواد محمد خاطر به راستش -

 .داشت اینارو از بهتر لیاقت کنه؛ پیدا خوشگل زن یک تونست می هنوز بود جوون

 .کند پنهانش توانست نمی هم برقعه و چادر حتی که دیدم وجودش در عشق قدری نآ

 حضرت تولد روز هیادم .نداشتم دوسش ولی بود خوب شدن پنهان برای .بود غریب و بزرگ خیلی. تهران رفتم :داد ادامه

 .برگردم اومد نمی دلم ،بودم اونجا هفته سه. قم رفتم گرفتم اتوبوس. بودم نرفته حاال تا .کرد حرمشو هوای دلم بود، معصومه

 شناآ اونجا خانم یک با اینکه تا .برام بود جهان نقطه ترین امن حرمش انگار همین واسه. اونجا بود تنها من مثل اونم دونی می

 اونا پیش مدت یک ،کرد می زندگی پیرش مادر با خودش .بود نذورات و خیریه امورات و حرم خواهران ورودی ولمسئ ،شدم

 که بود والدت شب. تقریباً بود گذشته سالی شش. کامل شدم مستقل تا دادم می انجام اینا و خیاطی و حرم تو کارهایی و بودم

 هم عده یک. گشنه عده یک .بودن خسته عده یک .رسیدن بودن، اومده هپیاد قم تا رضا امام حرم از خادم و زائر ای عده

 . سفید موی کلی با ولی بود قبل مثل طوری همون .دیدمش شب اون .پاشون کف های تاول خاطر به بودند مجروح

 !جلو؟ رفتی دیدت؟ :گفتم هیجان با بودم شده هول

 ضریح پیش که کنیم جمع هارو نامه بود قرار بود غشلو خیلی حرم چون .شناخت نمی دید می اگرم .داشتم برقعه -

 گرفتم خودم اونارو گروه مال .کردن می جمع هارو نامه .ضریح داخل بندازیم هارو نامه خودمون و نشه تجمع زیاد

 .بود ذهنم تو شعرهاش دستخط هنوز کرد؛ پیدا شد می راحت شو نامه. برسونم تا



 !بود؟ نوشته خوندیش؟چی -

 هم اونجا تا. تهران اومدم بود فهمیده بعد بود، گشته رو مشهد کل .بود نیاورده طاقت بجیمآ م؛ه ندز که بود فهمیده -

 و بگیره حاجتشو که امید این به .بود شده رضا امام خادم و مشهد بود برگشته نکرد پیدام دیگه که بعد بود؛ رفته

 من خود پناهگاه که جایی. بود وردهآ پناه عصومهم حضرت به رضا امام از ناامید سال چند بعد االن ولی. ببینه منو

 .بود

 !خدایا خواهرش؟ به پناهنده دیگری و بوده رضا امام خادم یکی مدت همه این یعنی ،بود زده خشکم

 نامه رو اینقدر .بود من دیدن حاجتش تنها .ریه سرطان ...بود گرفته سرطان. خوندم شو نامه: کرد تازه گلویی و خورد بآ یکم

 .بود شده پخش جوهرشون کلمات بعضی که بود ریخته اشک

 .بده ادامه باید فقط دونست می خودش کردم می نگاه بهش مبهوت اینقدر دیگه

 .بود ناچیز مقابلش در چقدر من مال که عشقش ابهت مقابل زدم، زانو سمتش؛ رفتم مستقیم و گرفتم شربتو سینی یادمه

 .اون عشق تیشآ از ایندفعه ولی سوختم؛ بازم بخوای راستشو باال زد که مو برقعه

 پیش سال3 آقام. شیروان برگشتیم .رسیدم ولی رسیدم دیر قولش و مرده گفت می. خواستگاری اومد فرداش صبح 6 ساعت

 .جسمش تو داشت زندگی دیگه یکم جونمم خانم .بود مرده

 دیگه؟ باهم کردین زندگی پس -

 .ماه هفت ره،آ -

 .بودند کرده زندگی بقیه مشترک زندگی سال 70 اندازه به زندگیشون ماه هفت اون تو بودم مطمئن

 بدو بدو. شدند نزدیک بپوشاند؛ لچکش زیر را اش پرکالغی سیاه موهای بود کرده سعی که ای بچه دختر با چادری خانم دوتا

 .انداخت خانم بغل در را خود

 . اومدیم ما مامانی، -

 خانوما؟ خانوم کردی زیارت ! به به -



. وقت یک نشه بروریزیآ بنویسه خاله گفتم بده خودم خط دیدم ولی .گفتم رضا امام واسه شعرم یک تازه .امانم رهآ -

 .رضا امام اتاق تو انداختیم بعدم

 .خندیدم مه من حتی. شد بلند مان خنده صدای

 .شده اعتصامی همعصوم پا یک خودش واسه یندهآ چندسال تا دخترت شاهلل ان ...خواهر رهآ: گفت ها خانم از یکی

 چه االن نبود او اگر کردم فکر خودم با .کند می فاش را نامه راز و وردآ نمی طاقت که کسی شبیه. بود شبیهش زن نآ چقدر

 .معصومه نام به شیرینی دخترک دیگر نه ...بود زندگی ماه هفت لذت نه شد؟ می

 .بریم باید مادیگه! دخترم خب :گفت من به رو و شد بلند نمخا کرد، می برانداز مرا شه اکودکان نگاه با که حالی در معصومه

 بیا بخوریم بآ میریم ما مامانی: زد می داد که حالی در کشید؛ می ها بخوریآ طرف به و گرفت را ها زن نآ دست معصومه

 .هم شما

 .کنم خداحافظی شکلی چه دانستم نمی

 .هنوشتنش از تر سخت کردن زندگی قصه وت بدونی تا کردم تعریف برات داستانمو :گفت و کرد نگاهی

 !.بیشتره هنرمون ها قدیمی ما دیدی بازم :داد ادامه کرد می محکم سرش رو چادرشو که حالی در 

 بقیه تا مدآ سمتش به بدو بدو معصومه. نکردم هم خداحافظی حتی هستم؛ مزرعه وسط مترسکی مثل کردم می احساس

 .کند اش همراهی را مسیر

 .وردندآ خودم به مرا دداشتن برمی را هایشان کوله داشتن که حالی در انهفرز و پریسا

 .فتابآ این تو کنه می داغ کلش دمآ. خیرسرشون شده ربع و یک ساعت !بقیه؟ کوشن !خانم ماری -

 .کرد می نگاهم خیره پریسا

 باز؟ افتاده قندت شاید طوریه؟ یک رنگت خوبه؟ حالت مریم -

 .کردم گریه و نیاوردم طاقت

 دانستیم نمی را نامشان حتی ما که هایی دمآ خاطر به .رسیدند می بهم دیر هایش دمآ که هایی قصه خاطر به کردم گریه من

 .ایم کرده احساس کلمات بین را هایشان رنج فقط که هایی قصه. نوشتیم می را هایشان قصه ولی



 .بودند ما از هنرمندتر بودند، دهکر زندگی را ها قصه این که هایی دمآ. بود خانم نآ با حق مه شاید

 هرهر حاال کرد می هق هق اول. هاشه هورمون نامتوازن ترشح خاطر به گفتم: گفت فرزانه زدم می تلخی لبخند که حالی در

 !کنه می

 .شد قطع رحیمی خانم هوار و جیغ با مان خنده صدای

 الماس تو خرید واسه خودتون وقت بیفتید راه دیرتر هرچی. نیمه و یک ساعت. بدویید. شید جمع ...دخترا ...دخترا -

 !...شمام با رمضانی و قاسمی خانم ...شه می کمتر شرق
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