
 دیو ارژنگ با جنگ در زدن جا

 قم -زینب سادات هاشمی فشارکی

 

 تا کردم می تصور آن در را سازی الویه کارگاه کارگرهای پای که سفر شروع الویه از .داد می ابوجهل هندوانه طعم چیز همه

 آدم ایمیجشن کلا . چشمم مقابل کرد می سبز را خورده کتک خان شاهرخ و خان سلمان قیافه برنجش که هتل جوجه چلو

 مثل که غذا جهانی سازمان فائو به بدهم لو را هتل رستوران بود مانده کم .یدآ می سراغش, تهوع حالت که وقتی شود می قوی

 .هست مهربانی دایه ملل سازمان

 شده غذایی مسمومیت دچار من .نیست دلیل بی ارزونی هیچ دانست نمی .تهس هزاری تا سه چیز دنبال همسر جناب کلا

 قصد که غرب بلوک داخلش غذاهای و داد تشکیل را شرق بلوک ام معده و روده .بود دوم جهانی جنگ ام روده و دل بودم

 .داشت استقلل قصد و گریخت می معده اسلواکی از بود غذاها که چک .بود چکسلواکی دیگر عبارتی به یا .داشت جدایی

 به ارزید می خانگی درمان این شد می فیکون کن اوضاعم و حال وقت هر .بود آبلیمو به آمیخته خشکه آلبالو خوردن راهش

 در، من معکوس اقبالی خوش دلیل به قضا از ...باشد یار آدم با نخواهد اگر اما شانس و بخت !کن آبکش آدم آمپول تا هزار

 !بودم ننموده کشف را این زندگی ماه 8 و سال یک از بعد .آلبالو به گیلس و شد می اطلق گیلس به الوآلب واژه همسرم لهجه

 یا هست ریزه آلبالو این که ابعادش بررسی بدون بود نموده تهیه همسر که را شهد شهد، شیرین خشکه گیلس که شد این

 جمع .بریزد چایی در نمک شکر جای عروس تازه یک کن فکر تو !شد می نباید که آنچه شد و خواباندم آبلیمو در گیلس

 هر .بود شده کوفتمان سفر .نداشت فایده ...همانا من شدن رو و زیر ...همانا خوردن .من حال آن در بود عالم اتفاق االضدادترین

 شد نمی .نبود رفتن دفوال پنجره جز ای چاره و راه .کردم می همسر نصیب دار کش غر یک خودکار طور به یکبار دقیقه سه

 توسط من دل کردن کباب ابزار حرم رساندیم که را خودمان .غیب پرده پشت معتکف آخر تا و شدیم می نشین هتل که

 ثانیه هر گرفتنی گاز جذاب خوردنی آویزون لب گلی لپ های بچه !شد فراهم رضاجانم امام الشموس شمس سلطان حضرت

 تا تو گرامی کور اجاق رزائ بگوید و من سر توی بزند را پتک محکم خواست می رضا امام دقیقاا !شدند می سبز چشمانم مقابل

 های قرص با یکسال که آمد می زورم چقدر .ماند خواهد دلت به خوردنی نوزادهای این از دانه یک داشتن حسرت عمر آخر

 آخر اما هست خبری که شد می خوش ندلما خود بی گرفتم می تهوع حالت که هربار و بود شده حساس ام معده رنگارنگ

 عوارض .نکن خوش را دلت خود بی و است تهوع حالت و فشار افت متفورم و گلوکوفاژ اثر که کرد راحت را خیالم دکتر سر

 .روان شدن خطی خط و اعصاب کنترل عدم .گفت ها قرص برای هم دیگری



 به را بل این غذاهایش و بود گرفته نخور درد به هتل یک همسرم که خصوصاا .بزنم غر فقط ها قرص عوارض طبق بودم مجاز

 ما؟ مملکت دارد نوزاد و جوان عیتجم اینقدر .رفتند می رژه چشمم جلوی از ها بچه .نشستم کنجی و زدم غر .بود آورده سرم

 مقابل از را اروپایی ینزائر حتی و عراق و ایران اطفال کل رضا امام قشنگ است؟ پایین زندگی به امید آمار گویند می چرا پس

 بی به .بودند پچل و چرک و درهم مو و مفو ها بچه همه این از قبل تا .بود شمایلشان و شکل همه از بدتر .داد می ذر چشمانم

، کنند می گلرنگ شامپو تبلیغ که های بچه شبیه اخری عبارت به یا لیخاز و یوزارسیف و برگل ترگل همه رسید که ما بچگی

 باران، باشد گرفته اگر اول نقش دل که ها فیلم همه مثل .خواندم کساء حدیث یک .نشستم قدس صحن از کنجی .بودند شده

 چه جای .داشت ما کردن بیرون به علقه رضا امام مقدار این چرا دانم نمی .شد شل و گل جا همه .بارید می باران، بارد می هم

 .بچه بی آدم نفر دو کردند می تنگ را کسی

 خدای به خودتان گفتم .الکعبه رب و االخره و الدنیا فی سعدو و فازو شیعتنا کذلک و سعدنا و فزنا خواندم را کساء دیثح آخر

 و دنیا سعادت یا !دانم نمی من .کنید می نصیبمان آخرت و دنیا سعادت بخوانیم اگر را حدیث این که خوردید قسم کعبه

 می ندهید صالح سالم تپل کپل اوالد من به اگر !تسلیم !شوم می بچه خیال بی یا بدهید قرار شدن دار بچه در را من آخرت

 بچه روم می ندهید بچه !نیست طوری .شویم پیر هم پای به درس و من که گیرم می دکترا اینقدر .گیرم می را دکترایم روم

 !تسلیم آقا !کنم می تربیت را مردم های

 خواست برابر در شدن تسلیم .است رویش اسمش اسلم اصلا .بود دعا نشدن ابمستج توی در تو قفل رمز این ...شدم تسلیم

 ترتیب فرهنگی ای جلسه بازگشت روز فردای .داغان روده و دل اوضاع همان با .برگشتیم .چشم :گفتم .جهان مالک و رئیس

 جای به .غلییظ کرده دم عفرانز سوسکی خارجی چایی جایگزین .خورها ارگانیک جلسه .رفتم را جلسه .برایم بود شده داده

 ام روده و دل که من برای هم آن ...چسبید می آی ...ای قهوه قند نبات، قند جای به ...غلیییظ هل، چای بندی خالی عطر

 و شل در هل و زعفران فواید از هی فرهنگی حرف وسط زنک خاله تا چند هرچند خوردیم .انداخت می پارازیت و نداشت ثبات

 را جلسه و خوردیم ما .مادری به مشکوکان نخوردن به داشتند موکد توصیه و گفتند می شدنش سقط و ینجن کردن لیز

 جارو و نساب و نشور االن آی .کنیم آباد سعد کاخ را خانه شام بازار گفتیم .نیامده همسر دیدیم و خانه آمدیم .دادیم فیصله

 کرد گیر جارو سیم به پایم، کار ختام حسن عنوان به نهایت در و سیدر اتمام به گری کوزت کار !بزن؟ و بساب و بشور کی نزن

 و همانا سونوگرافی و همانا آزمایش و همانا رفتن دکتر و گرفت اوج درد دل که بود نجاآ .زمین روی کردم آف تیک مخ با و

 !!!!همانا رضا امام دست شدن رو و همانا سونوگرافی مانیتور در پا و دست باریکه دو با ای نقطه دادن نشان



 در تنهایی شب هر فیلم حاتمی لیل، آورم می یاد به ها خورده کتک مثل باران زیر قدس صحن در را خودم قیافه وقتی یعنی

 کشد می قد من در لحظه هر دارد دخترم نداشتم خبر و بودم مادرزاد کورهای اجاق عین دقیقاا .دهد می تکان دست خاطراتم

 !!!دکن می مادرتر را من و

 و کردن گیر جاروبرقی سیم و خوردن غلیظ زعفران نتیجه که مطلق استراحت ماه 9 .شاقه اعمال با البته .شد متولد فاطمه

 دنبال کلا و بودم منزل در فقط صبحانه وعده یک که منی برای استراحت ماه 9 .بود رضا امام الحوائجی باب به نکردن اعتماد

 و دست و داعش جلوی گذاشتن تی ان تی با بود معادل .مدور متری یک قفس در تیزپا آهوی حبس با بود معادل فرهنگی کار

 .نکن منفجر و نترکان که گفتن و بستن را پایشان

 چنگ و بود کوتاه دستم مشهد ماه از که بودم پلنگ محبوس من و آمد پیش مشهد ماموریت همسر برای که مدت این تمام

 تشکر عرض برای بروم و بخرم جان به را فاطمه تولد از بعد آمده پیش مشهد اولین که کشیدم می نقشه، بستر به انداختم می

 .تبرک طلب و

 سفری مرد: آمد ندا .انداخت طنین خانه در مشهد زمزمه که بود ماهه دو .است ام سفرنامه ابتدای تازه این .شد متولد فاطمه

 !اهلل بسم

 !!!نرو عشق سفر نداری شیر جگر: آمد دیگر ندای .بود انگشتی بند فاطمه .بود شل و گل .بود سرد .بارید می باران

 !...اردو ببری را جماعت دانشجو باید .نیست شخصی سفر: آمد ندا .ام پایه: گفتم .نیاوردم کم

 !...برسد عزیزت مهمان و زاید زن و آید سپلشت

 .مسئول بودند هم دیگر خانم تا دو یکی البته! اآق همکار و اعظم مشاور من و بود شده دانشجویی کاروان مسئول همسر

 های دانشگاه همه از اینکه! بود حل قابل هم بودند ترمک شان عمده که این! نبود ای مساله بودن دختر .بودند دختر دانشجوها

 یک م،ک کمِ درصدشان 80 که تیپ فشن اولی مشهد دانشجوهای رسید خبر که شد شروع جایی از درد ...هم بودند استان

 و دار ستاره دخترهای مشهد رفتند می باید که بود این برنامه! بود خواهند ما همسفران شان، کمیته پرونده در داشتند ستاره

 باران ستاره ذهنم آسمان !...دبگذارن دانشگاه چرخ الی چوب تر کم و افتد کارگر بلکه خوردند می توبه آب و کردند می زیارت

 همه! بودند زده دیوانه من نام به را فال قرعه اما بکشم توانستم نمی را مسئولیت این جور رچنده! مصیبت حجم این از شد

 با هم آن ...ببری اردویی هم آنببری،  بوران و باد در هم آن، ببری را ماهه دو بچه که دیوانگی این بر داشتند تاکید اطرافیان

 ...!!ببری چنینی این همسفران



 دهه دانشجوهای همسفر،! بود خطرناک اوضاع حد این در .شد برقرار سفر از پیش امنیتی مهیداتت جلسه ناخواه یا خواه

 !شاخ شان کنیه و بود گودزیل لقبشان که ای دهه !ی79 و 78 یعنی بودند هشتاد دهه مرز هفتادی

 با نه منتها اقیانوس، از کردم می رد را هایم جنس باید که داشتم را بازرگان یک حکم ...ذهنم بر بود گسترانده بساط تردید

 و گپ یک و رفتم می باید هم طرفی از بود گرفته را وجودم ناامنی احساس! است تایتانیکی عاقبتش که بلمی با ،مجهز کشتی

 ...رضا امام اورشلیم معبد در مریمی برای بردم می را ام فاطمه و دادم می انجام رضا امام با صمیمی گفت

 ساعت چند هر "فتها نمی اتفاقی هیچ بابا بیا"معروف جمله! کرد نمی دریغ کاذبی گرمی پشت هیچ از مه همسر میان، این در

 هر .ست معروفی جمله این داران، ماشین میان ما شهر در! انداخت می "ردی برو" معروف جمله یاد مرا و شد می تکرار یکبار

 یا بغل آینه شدن خورد صدای عموما شوی می رد وقتی و! ردی برو گویند می کنی می گیر نموری و تنگ کوچه در وقت

 !صداهاست ترین انگیز خاطره از سپر ترکیدن

 :آمد .زدیم تفألی و کردیم نثار حافظ روح به فاتحه و گرفتیم خود به را ادیبان ژست .بود تفأل مرحله، آخرین

 رسد نمی سامان به چرخ دور ز کارم

 رسد نمی درمان به درد، ز دلم شد خون

 برابرم مذلت روی ز ره خاک با

 رسد نمی نان و رود همی رخم آب

 استخوان هیچ از کنم نمی ای پاره  پی

 رسد نمی دندان به زخم صدهزار تا

 ولی راستان سر به خود جان ز سیرم

 رسد نمی فرمان چو چاره چه را بیچاره

 دلم غم انبار گر گشته آرزوست از

 رسد نمی ارزان من آرزوی که آوخ

 گشت سپید حسرت ز دیده دو را یعقوب



 رسد نمی کنعان به مصر ز ای وآوازه

 اند رسیده کیوان به جهل اهل حشمت از

 رسد نمی کیوان به فضل اهل آه جز

 را فضل اهل زمان جور دستبرد از

 رسد  نمی جان سوی دست که بس غصه این

 عاشقی راه در که باش صبور حافظ

 رسد نمی جانان به نداد جان که کس هر

 را خودت بایست می جانان، به برسی بخواهی! پاته نخوری پاته بخوری خالته کشک آش بگوید خواست می آخر بیت با دقیقاا

 ...کنیم می تسلیمت یا جانان راه در شو تسلیم خود یا ...شیر دهان در بیندازی

 مضاف و دست آن و دست این هم کیسه تا چند و نایلون. شد بسته ها کیف .شد بسته کوله .شد بسته ساک .شد بسته چمدان

 مهندس با اجباری توفیق پروژه سپس! گردد کم هم طراران زحمت که کردیم جمع را خانه کل دقیقاا! دوش بر بچه ها این بر

 .خورد کلید رضا امام ناظر،

 "رسد نمی سامان به چرخ دور ز کارم" سرمنزلِ

 قطار با سفرمان که رساند خبر همسرم نکنم هول که جوری. شود می 19 تحویل دارد که اسفند 18 و است صبح 4 دقیقا

 را تهران تا قم های هندی اتوبوس جور باید .کند می حرکت تهران از قطار !کنم هول نباید .هست خوب هم قطارش .هست

 !کند می حرکت قم دانشگاه از اتوبوس .بکشم

 فرسخی چند از اش سوخته بنزین و دود بوی که اتوبوسی پای یدمرس و کردیم عبور دانشگاه تا خانه سونامی و بوران و باد از

 رسمی سیخ سفر آخر تا که داشت خواهد جذابی های صندلی چه و بود خواهد ای رفته در زوار مرکب چه که داد می نوید

 !شوی زنان وزیر است قرار که آینده برای بکنی را دولت تهیأ جلسات تمرین و بنشینی

 .کند می نگاه را ما که چسبیده شیشه به چشم تا 35 همچنین و شود می نمایان ما اتوبوس .شویم می هپیاد شخصی ماشین از

 مختلف جهات از رنگارنگ های دیالوگ گذارم می اول پله بر که را پایم بغل، به فاطمه! افتم می ها حلقه ارباب یاد اختیار بی

 :شود می شلیک بگویم بهتر و گیرد می باریدن



 ! اومد صاحابش عه -

 !  بغلشه تو آقازاده -

 ! کنید ختم صلوات -

 ! شود می وارد کوماندو فاطی -

 ! اسلم رزمندگان سلمتی -

 ! شما بی رفتیم می داشتیم رسیدی دیر -

  اجباریه؟ حجاب -

 !شهدا خون احترام به بپوشید رو مانتوهاتون ها بچه -

 ! "سلما قالوا نالجاهلو خاطبهم اذا و" بابِ مِن کنم می روانه را علیک و سلم سیل

 حافظ اندازم می بینشان که نظر یک !است روییده قارچ مثل اخراجی جا همه اتوبوس، الیه منتهی صندلی و جلو صندلی جز

  ...مست و لب خندان و کرده خوی و آشفته زلف :شود می ریپیت بارها گوشم در

 ! ها بیابان است سهل :که دهم می را حافظ پاسخ هم من

 !شد خواهد مرتفع مشکلت ظاهر به این همه بروند رمح که اول روز

 شب های ادکلن بوی با اتوبوس دود بوی! گشت برنمی خالی دست آمد می اتوبوس این به اگر ارشاد گشت وکیلی، خدا ولی

 با شده تار و تیره بد شبم ...است شده قاطی اروپایی نقاط سایر های شب و لندن های شب و سوئیس های شب و پاریس های

 ...الصلوات مع فاتحه یقرأ من اهلل رحم ،کند رحم من به خدا .خشن موهای و فشن های صحنه دیدن

. کنیم می حرکت اروند در و است 4 کربلی عملیات انگار .کند می حرکت اتوبوس از جدا انگار هایش چرخ .افتاد راه اتوبوس

 صاعقه که خواندم را ها الکرسی آیت و فرستادم را ها صلوات بل زیر .نشد شنفته کسی از جهادی سفرهای رسم به اما صلواتی

 !دارد که اسلمی مطلوب وضعیت این با نگیرد اتوبوس این به آسمانی صیحه و



 اتوبوس های مهره  و پیچ توق و تق صدای مشابه صدایی کمرمان. ایستد می ساعت نیم از بعد و کند می پت پت اتوبوس کمی

 قربان بار سه دو .نماز برای شویم پیاده باید .شده صبح اذان! است قم خروجی دروازه تازه اما است رانته گمانم به .دهد می را

 !نمااااز !نماااااز !!!!نمااااااز !!!!دالاااا عزیز !!!قشنگاااا !جگرااا: روم می برایشان ای شادونه خاله صدقه

 قرص و اند خورده را قرصش ها بچه که رسم می نتیجه این به نهایت در و شود می تکرار چندبار کشش همین با جملت این

 اعتراضاتی و شود می شنیده صداهایی هم اتوبوس انتهای از ...گیرند می استیجاری برایشان شان ورثه بعدها هم ها نخورده

 !کنند می طلب تازه هم نماز .ناهماهنگتان نیتروژن های چرخ وضع این با بابا بروید اینکه بر مبنی

، ,اتوبوس کنار جا، همان .کند می برگزار نماز وگاس الس نشین الییک های محله مسجدهای از تر غریب راه، میان دمسج

 جهات از جذاب چندان نه مسئول دو با صنعتی دانشگاه و فرهنگیان دانشگاه اتوبوس .پیوندند می ما به هم دیگر های اتوبوس

 !مفرط کشیدگی اتو و دادگی قورت عصا

! نیست ما از بهتر دانشجوهاشان آوردن اسلم وضع هم قیه .نکرده آف تیک های بچه و دیگر های اتوبوس به اندازم می نگاهی

 .شود می پا بر جویی چاره برای فوری پایی سر جلسه .زنند می صدا را من مسجد، در کنار جا همان مسئولین

 بگیم باید! کنسله سفر شکلی این وضع و سر با که مبگی .بگیم رو قانونمون باید االن همین از. ..شه نمی وضع این -

 !آتششش .محکم و قرص

 !بره؟ کجا تهران ...تهران بریم اگر ها فوکولی این با! واقعا -

 چند به حین این در .ارائه و بیان برای ندارم نظری فعلا  من .شود جاری تنگشان دل از ها دیالوگ تا کردم اختیار سکوت من

 ذهن در رفت فرو سنگ در آهنین میخ که هرچقدر .شد روانه حجاب تذکرات شدند پیاده نماز صرف به اه اتوبوس از که نفری

 !رفت خواهد فرو تذکرات هم ها این

 و آرام هوا .شود می کنده زمین از تهران مقصد به ها مهره و پیچ صدای با کنان پت پت اتوبوس .شویم می اتوبوس سوار

 و ها بچه صورت روی وزد می اتوبوس خاکی و چرب های پنجره میان از پگاه لبخند و کند می باز را هایش اخم آهسته

 .دارد کشیدن جیغ و شدن بیدار قصد ای بهانه هر به که فاطمه صورت روی همچنین

 می هک را فاطمه .اتوبوس انتهای به اندازند می نگاهی .را همدیگر کنند می بیدار و شوند می بیدار خواب از یکی یکی دخترها

 حاجی خودشان گمان به یعنی) خیالی گیرینوف حاجی به نسبت ندارند گارد که هاشان بعضی .شکفد می گلشان از گل بینند

 بازی دلقک کند می فکر البد .خندد می فاطمه .گیرند می بغلش و آیند می فاطمه سراغ ،اتوبوس انتهای( من بودن گیرینف



 ای گربه عینک و بیرون روسری از ریخته فری فر موی مدل این داند نمی .همد می انجام برایش خانه داخل که است، ای

 !نیست بازی دخترهاست، پرستیژ و تیپ و مد، بنفش رژ و کله و رنگی دور آفتابی عینک یا قرمز رژ و گنده شیشه

 می وا این به را ندیده انتهر های بچه دهند می نشان کلیومتر اپسیلون یک را تهران تا فاصله که جاده میان سبز تابلوهای

 به تعجب با بعضیشان .کنند بیشتر را کوچولو فاطمه خنده اسباب و بدارند گرامی را غلیظ آرایش، اهلل نعمت فیلم یاد که دارد

 جهان دهاتی عجب این کنند می فکر البد .نشده رنگی کشی خط هیچ جایش هیچ که کنند می نگاه من زده مهتاب صورت

 که بچگی از آید می یادم .گذارند می چنته در و کنند می تا رو چادرها هم دارند چادر که تاشان دو ییک !هست ای سومی

 خدای ها شهرستانی سری یک .بوده بساط همین رفتیم، می دانشگاه یا و کردیم می زندگی و داشتیم آمد و رفت تهران

 !!!!تهران برایشان، است جذابیت

 پشت گوژ صادرات .شده صندلی خود عین پشتم .شده کج گردنم .کند می را آخرش های پوت و پت و ها توق و تق اتوبوس

 اتوبوس تبعات .گذراندیم کردیم، شروع ناهماهنگ نیتروژن های چرخ با اتوبوس از که را خان اولین .اتوبوسمان از داریم نتردام

 !نکند مان ابدی ناکار و برود بین از است امید فقراتمان ستون در نشینی

 شوم می پیاده هم من .کنند می آف تیک اتوبوس از من یعنی فرضیشان گرینوف حاجی برابر در نشده ذوب های یخ با دخترها

 :خوانم می لب زیر که حالی در

 رسد نمی سامان به چرخ دور ز کارم

 رسد نمی درمان به درد، ز دلم شد خون

*** 

 "رسد نمی نان و رود همی رخم آب" سرمنزلِ

 .کنند می نگاهمان چشمی چهار مردم، حال، همان در .کنند می چک را ها بلیط .است تهران وقت به صبح یمن و 8 ساعت

 مسافری هر رفتن انتظار همه .کنند می پیج که را مشهد مقصد به تهران قطار .کنند می نگاهمان بد ها سانتیمانتال خود حتی

 !ما همسفران جز دارند را بلیط چک گیت به

 را خودم من .هستند ما های بچه از تر محجبه آنتالیا، -تهران قطار مسافران .بازرسی گیت سمت به کنم می وانهر را ها بچه

 که آید می و رود می ذهنم در سوال هی .کُرکی تو های لباس و گردن شال و پالتو در باندپیچی و ام کرده مومیایی دور، تا دور

 را تناقضات چطور که این کند می خطور که بعدی سوال! کرده بندیشان عایق اخد انگار کل شود؟ نمی سردشان ها این بابا



 باال از و هستند سرما فشار تحت پایین از شاید را؟ باز زلف و جبین یا ببینم را کشیده قد باال زانو تا بوت .همدیگر با کنم جمع

 !گرما غرق

 به دهم می را چهب .حرم به رفتن و مشهد به ورود از یشپ کنم مشهدی را هوایشان و حال باید بینم می کنم می فکر هرچه

 .فرست همه عادل، حداد قول به یا کنم می آل نتسِ همه به پیام یک دانشگاه سامانه با و ها اخراجی از یکی دست

 باشد حد بی که ام زمانه های غم

 باشد بد من دل هوای و حال یا

 شد خواهد حل قطار این تق تق در

 باشد مشهد تسم به حرکت وقتی

 ...دوپس دوپس دوپس، الی الالالالالی، بید بید، الک الک، جییییر، توک توک، چک چک، جینگ جینگ، تق تق

 .است شده بلند پیامک زنگ اقسام و انواع صدای

 می را پیام و آیند می بیرون غیره و یکهویی االن همین های عکس و گذارند می الیو دارند که اینستاهایشان صفحه از دخترها

 شرلوک مثل ...خوانی شعر وضع این با قرقیزستانی یا هستند ایرانی ها این مانم می یعنی .خوانند می بلند بعضیشان .خوانند

 بازی مسخره با نفر چند نهایتاا  .فتدا نمی خاصی اتفاق گویا خیلی .کنم می رصد را ها واکنش و پایمشان می زیرزیرکی همز،

 !!کو؟ یقمقا سهراب! به به گویند می

 می شروع مکامات .کنم می روانه قطار سمت به را ها بچه دیگر، مسئولین با کنم می معنوی پیامکم با مثلا  که را هوا و حال

 ...شود

  اینه؟ عه -

 !س تخته شش که این بابا -

 !س چهارتخته خره نه -

 ! فدکه گفتن من به آقا -

 !برن می باهاش اسلمو رزمندگان ک هموناس که این -



 بیاین. بار جهادی خوان می !نیس دلیل بی که وردنتونآ مجانی و مفت  -

  !وعد انجز  -

  ،...هی میاد زمانم صاحب لشکر ای -

 !...آهااای؟!!ببره؟ چمدونامونو نمیاد کسی -

 می سوار را پری ...بماند گنجانیم، می قطار داخل را دارد قمیزی و قر و غر یک کدامشان هر که دختر تا 150 چطور که این

 "الی درباره" یک ترسم می آخرش .رود می در دستمان از مهین، و شهین، شود می سوار سوگلی .شود می پیاده اِلی کنیم

 کنترل بر کشم می عمیق نفس ...سروقتش نیاید هم خواجوی ریزعلی و بماند ریل کف یا شود غرق الی یک .وسط این بیفتیم

 .اند مانده سالن وسط دختر تا 150 .باال آییم می .اعصاب

 !باشیم هم با باید تا شییش ما -

 !!!باشین؟ هم با تا 6 چطوری سه نفر 4 کوپه عزیزم -

 !قطعه تلویزیونش ما کوپه -

 !!نداره دیدن که راهی خزتو فیلمای این .ببین تلویزیون خونتون رسیدی خب -

 !کنید رحم بهش شده سوار قاچاقی این خانم -

 !!نداری؟ بلیط تو! ابالفضل یا -

 !!دستم ز کرده فرار...خوشگله دارم آهویی میگه من به میاد رهمی هی پسره این -

 !بزنی؟ تیپ شد می اینم از تر ما مرگ مکش خب -

 !داریم خالی کوپه گه می مرده این عه -

 !کرده بیخود -

 همسر صفرای که این مختصرش .باشد پاسخگو تواند می همسر، حنجره فقط را ها کوپه در دادیم جا را دخترها چطور که این

 به قطار های پنجره حدی تا و بودند افتاده رعشه به اش صوتی تارهای مقدار یک البته .خودش جای سر هرکس گفت و باال دز

 .شد قطار حرکت عامل و افتاد لرزه



 .ما کوپه در آیند می مدام استغاثه برای خانم مسئولین

 داره. سرنشین نفر14 کوپه یک ولی خالیه کوپه این آقا -

  ها، کوپه تو رن می ایروبیک ددارن دخترا آقا -

  آورده. رو پسرش دوست یکی بیاین آقا -

 .وردنننننننآ کم نون ها بچه آقا -

 !بود نان قضیه همین از گمانم به هم هپکو و تپه هفت کارگران شورش .قطار در شورش جرقه برای بود بهانه کاملا آخری این

 .بود هوا روی ها ناله و خورد کلید دخترها جیغ جیغ

 اینه؟ نون وضع چرا قاآ -

 خودتون. دنبال نندازین راه گردان نیستین بلد  -

  گشنمههه. من -

 دین؟ نمی صبحانه شوکوالت -

 .گشنمهههه من -

  شن.می زده مملکت از .شن می زده دین از ملت کنید می رو کارا همین -

 .گشنمههه من -

 "نرفته حموم مسئول دوهفته، هفته، یک" بود مانده کم .شود بلند "هستیم هم با همه ما نترسید نترسید" شعار بود مانده کم

 ها بچه !دارد؟ قرار سفر این کجای دقیقاا  رضا امام بودم مانده .شود سوزانده آشغال سطل تا چهار بود مانده کم ...شود بلند

 !دیگریست فاز بالکل فازشان

 نشد برقرار که امنیت سر آخر !دخترکُش یفوکول وان یک .داد امنیتی تذکرات و آمد و رفت چندبار ما واگن مسئول آقای

 ...تر شورشی های کوپه بعضی دخترهای با شد مذاکرات وارد خودش

 دانشجویید؟ شما -

 !گن می -



 اومدین؟ قم از شما -

 !میگن -

 رضایین؟ امام زائر شما -

 !میگن -

 !هم با بردین رو زائره و قمی و دانشجو هرچی آبروی -

 !مثبتن بچه خیلی یاقم .نیستیم قمی .خونیم می درس قم ما آقا -

 !بردین رو خونه می درس قم تو کی هر آبروی پس عه -

 !!وقت هیچ نیوردم در هم رو اطوارا ادا این .خوندم درس آدم عین .بودم کشوری13 رتبه من ببینید -

 !باشه؟ وضعتون این نه شدید می چیزی استادی باید !شدین؟ قطاری آخرش چرا پس خب -

 !کنم می جا به جا رو رضا امام زائرای و قطارم این تو که کنم می افتخارم .جاماین دارم علقه چون وضع؟ کدوم -

 نظر زیر را مکالمات !بزند را دخترها مخ که بودم ترسیده .داشت جنتلمنی تیپ خیلی .بود عملی اش بینی .بود سیخ موهایش

 ...شدند می آرام اگر .کند آرام را اه اُعجوبه که بود شده میدان وارد تنه یک .است پاک پاک فهمیدم سر آخر .داشتم

 غضب میر های قیافه و داشتند دست در را نان آتوی هنوز .شد ناهار نوبت اینکه تا بود حاکم حداقلی سکوت ساعت یک برای

 که اسرائیل بنی تقاضای برابر در ام شده موسی من .گرفت قرار دستانشان در اولویه بسته یک یعنی ناهار .خودشان به داشتند

 نگاه دستشان کف در رو اولویه !گویند می زور و کنند می تقاضا کنند می ویار که هرچه و قثاء و بقل و بصل و عدس و فوم از

 !دستشان کف به زنند می زل دستشان کف ایم گذاشته تف دیوار به رویم که انگار و کنند می

 اسپیکرشان .ما کوپه در کند می نفوذ ها نابسمانی از وان یک خوابانم می را فاطمه هرچه !!!کمک خدایا .آیم می کوپه داخل

 کوپه تِم هم بچه جیغ .ای ترکیه یکی آن زند می بندری یکی .استانبول و بندر میان ام گرفته قرار من .کند می پخش آهنگ

 !است شده ما

 کوپه، رسیده های گزارش بقط کوپه ترین اخراجی .زنم می بغل عوضش در دلستر تا سه دو و دهم می بابایش بغل را فاطمه

 وای :گوید می یکی .شود می تر بلند شان هیجانی صدای و سر .زنم می را کوپه در .گیرم می هدف را همانجا .ماست همسایه

 ...کن قایمش :گوید می یکی ...صاحابش



 تا سه دو کم کمِ الپوشانی، و کردن غایب همه این از بعد تازه .شود می باز کوپه در، زدن انگشت سینه با کلون چندبار از پس

 انگار شوی می که کوپه وارد اینکه یکی .کنند اصلحش اند کرده فراموش برایشان است عادی بس از که دارند درشت خلف

 .کوپه رفته کنار های پرده با هم آن .است سرباز شلواریِ بلیز ترینشان محجبه کم دستِ .شدی سوار را منهتن مترو

 به را شخصیتشان درجا و زدند را شان کوپه در همه بس، از .خورند می جا !...خواین؟ نمی مهمان ویمگ می .کنم می سلم

 ...هشت .هفت ...چهار سه دو یک .شمارمشان می .نشینند می هم تنگ شده، گرد چشمان با .اند کشیده صلبه

 !!بغل کوپه نهاییمت خیلی که ما ...حالتون به خوش .دارید تنگاتنگ رفاقت اینقدر که خوبه چقدر -

 باالی قسمت از ناگهان!... خودیه! پایین بیاین ها بچه امنه: گوید می قلدرترینشان ...من تعریف از باشند کرده ذوق که انگار

 ...پایین ریزد می که است دختر کوپه،

 کف شدند می نازل کوپه طرفدو از کفترها ...آیه می دختر دانه یک ،آیه می کفتر باال اون از :نگفت جهت بی ای خواننده یک

 ...بودند نشسته هم چفت دختر 10 از بیش نفره4 کوپه در حاال !کوپه

 بیرون: گویند می ...خوش و راحت الکی نه گویم می !باش راحت: گویند می ...باشم راحت منم که بکشید رو پرده: گویم می

 ...قطار تو مرد با هندار فرقی مرده هم بیابون مرد گویم می ...بینه نمی کسی بیابونه

 واااای همه .صورتم در آید می چشم دو در ضرب ده. ..کنم می حجاب کشف و شوم می راحت هم من .شود می کشیده پرده

 ...خودتو کنی معرفی خوای نمی که شود می شروع ها سوال .شود می وا یخشان واقعاا تازه حاال .شود می  شروع گفتنشان

 به .هستم مسئولشان من که نفهمیدند عمراا و داده دستشان کار قطار، در ها این هوایی به سر و اتوبوس تاریکی فهمیدم تازه

 ها دهان آب!...مسئولتونم من: که گویم می آرام آرام .کنم گری رئیس خواستم می که بودم اتوبوس قلدرهای از یکی گمانشان

 .درازی زبان برای شده آماده نگاهشان .حساب هتسوی و گیری مچ برای ام آمده که کردند فکر .شود می داده قورت

 سهمیه تا سه هم دلستر .باشد راه به رو اوضاعشان و باشند نداشته کسر و کم چیزی ببینم ام آمده الغرض که گویم می

 خلع ندارد روشن کبریت که فروش کبریت دخترک مثل .است نگاهشان آتش روی آب دلسترها ...آوردم برایشان که داشتیم

 !بدم تا بدید اطلعات .شما اول: گویم می .است معرفی نوبت حاال .شوند می حسل

 ...تبریز .78متولد .سارا -

 ...اصفهان .78 متولد .مریم -



 ...ایلم .77 متولد .ندا -

 ...اراک .79 متولد آسنا  -

 متمایل های هفتادی دهه های چهره سر بر چه .گیرد می آتش جگرم آگاه ناخود .کنند می معرفی به شروع ترتیب همین به

 .بودند کرده طراحی بر و بوم این از خارج کسانی که بودیم شده ای بازی صفحه های مهره ما عملا .بودند آورده ما هشتاد به

 مه ها لوسیون و پودر و کرم و رژ غلظت میان باید ساله18,19 دخترهای معصوم های چهره .معنا تمام به سومی جهان یک

 باید و بود شده لگد نفسشان به اعتماد انگار .زد می واقعیش خود از بیشتر سال 8 حداقل کدامشان ره سن .شد می گرفته

 .کردند می پنهان ها ماسک این پشت را خودشان شدن دیده برای

 ماا بوده فقر و نداری نشدنشان عازم کنون تا اصلی علت که بردم می گمان االن تا .پرسم می شدند مشهد راهی چرا اینکه از

 .است جالب برایم ها پاسخ

 ببینیم. مشهدم گفتیم گشتیم رو دنیا کل -

 داریم. حاجت -

 دیگه. سیاحتیه یه اینم -

 بریم. دانشگاس حساب به و شتیله بی که اینجا گفتیم سفرامون برای دادیم مایه کلی  -

 ...اومدیم داد ویزا رو یکی این ددورو ددر بود کرده قدغن مامانم -

 .پیداست الکچریشان های ساعت و ها آیفون از .هستند شهرباال های بچه اغلبشون

  .شود می شروع ها بچه سوال حاال

 سالته؟ چند -

 دانشگاهی؟ چند سال -

 نه؟ یا داری شوهر -

 ...اومدن مشهد از هدفت -

 ...وزرا استیضاح مجلس مثل دقیقا .است سوال اهلل ماشاء الی



 نابود همه ها حدس الحمدهلل ...خودشان حدس به کنم می محول را همه است زده باال ام درونی مرض و تنبلی رگ که هم من

 می فراهم هم شوهر سر بر منت اسباب کلی و گیرم می زندگی برای انرژی امید کلی و رفت خطا به تیرها و آمد در کار از

 ... و ام مانده خوب چقدر و ام تازه و تر چقدر و جوانم چقدر من که گردد

 ...لحظه این بردم را عالم عشق یعنی ...بود مجرد .کارشناسی دوم سال، ساله20 دختر :بنده از حدسیشان تعریف

 را دخترها جیغ که است فاطمه شگفتانه .بیاورم برایشان را مدنظر شگفتانه تا کردم ترک لحظه چند را کوپه خودم معرفی برای

 .شدم آخوند ها آن قول به الحا و ام گرفته را لیسانسم فوق که است این بعدی شگفتانه .آورد می در

 اصالتاا خودش گفته به که کوپه الکچری ابر و قلدر ابر خصوصا ها بچه ...رفاقتی و است شده لطیف فاطمه آمدن با کوپه فضای

 گرم ها آن با که هستم کوماندویی فاطی اولین من خودشان قول به .شکفد می گلشان از گل ،است زرتشتی دینی نظر از

 .اند داده مجالست افتخار ها این و گرفتم

 ...خشکاند جا سر را چیز همه ها بچه از یکی سوال ناگهان کوپه هیاهوی و شلوغی وسط

 !!بود؟ شدی؟ارثی چادری اینقدر که شد چی -

 وهمیشان اکتشافات خودسر هم دخترها از تا چند ...کردند روانه را یی"خدا تا جیغ الک" از سواالت زمان هم هم ها بچه بقیه

 :کردند افاضه من درباره ار

 بگرد. اینطور گفته شورش معلومه !هس آقاریشو همون خانم این -

 .اونجا فرمه مثل چادر .قانونشه علمیه حوزه .شده آخوند هک گفت ،نه -

 من دین در ...خدا و من میان بود راز یک بودم شده عاشق و گرفتم می کیپ رو زمانی چه از که این .بگویم چه ام مانده

 :بگویم را قصه باید مختصر و سربسته ...کنم اعتراف پدر پیش که نبودم مسیحی من .بود خطا گناهان به فاعترا

 به افتاد عاشقی ویروس دفعه یک ...کردم بازی ها خاشاک و خاک با مقدار یک ...رفتم اتفاقی نور راهیان یک ...من -

 هیچ ...کردم تحقیق ویروس درباره یعنی ...را قمعش کردم عاقلنه بعد و شدم عاشق اول ...شدم شکلی این و جانم

 ...بود ازدواج از بعد سوغات شوهر ریش نماند ناگفته ...نداشت حوزه و شوهر ریش به هم ربطی

 خودش از رونمایی حال و بود شده مخفی االن تا که دخترها از یکی .کند می برخورد ام شنوایی با قطار سقف از بعدی سوال

 ...:آید می بیرون قطار گلگلی فهملح زیر از نداشت



 !دیدن نهنگ انگار بینن می رو ما چرا !نچسبن اللهیا حزب اینقدر چرا -

 دیگران عیب شاید دانم نمی ...مجرم و معیوب رو بقیه و دانیم می مطهر و پاک را خودمان که بود این از شاید .دانستم نمی

 حزب و ها قرطی بین بودم چسب ناخوادآگاه شخصه به من اما ...دانم نمی ...بود کرده منحرف خودم به شدن مشغول از را من

 برو و کشیدند می هم سیگار گاهی که ای هنرمندی تیپ عینک دخترهای از بود پر که ادبیات دانشکده در خصوصاا ...ها اللهی

 !باالتر

 !کنن؟ می معروف به امر ...ما به میدن گیر اینقدر چرا -

 به حجاب رعایت واسطه به که آرامشی از سهمی داشتم دوست همیشه .زمان هیچ نداشتم ادند گیر قصد شخصه به خودم من

 سفر این استارت حتی .ایمان نظر از ندیدم برتر را خودم وقت هیچ .نشدم تند وقت هیچ .کنم قسمت هم بقیه با را رسیده من

 مناظره مجلس در هم االن و آمدم و زدم، ها شکلی ینا ما به نسبت دارند وحشتناکی گارد ها بچه دانستم می اینکه وجود با را

 ...استیضاح موقف در گاهی و ام

 ظاهر پشت .کرد می آب آدم دل در قند .بود آهوانه هایشان نگاه .دادم پاسخ گذشت می فکرم در که هرچه با را ها بچهسؤال 

 .بود رقیق که بود هایی دل رنگارنگشان و شلوغ

 و کم خاطر به خواهی معذرت از بعد را آخر حرف و شوم می بلند .شود می معترض فاطمه که تاس گرفته باال بشمان و خوش

 :زنم می غیره و نان های کسری

 که دونید می ...ملجتون تو سفرمون قانون زدن از نمیاد خوشم که دونید می .نیستم تذکر اهل من که دونید می -

 ...رضا امام دیدن میریم داریم که دونید می ...بدن گیر بهتون و بیان و برن دیگه مسئولین ندارم دوست

 !!!!پوشیم می چادر سفر ته تا تو روی گل خاطر به !دونیم می: گوید می و کلمم میان پرد می جمع الکچری رابَ

 !نگیرند قرار مردم اتهام مظان در و کنند رعایت بیشتر خواهم می فقط .چادر بگویم خواهم نمی .ام کرده کف حتی خودم

 امام روی گل خاطر به بگویم توانستم فقط .شده خشک زبانم که است لحظه چند .کردم کپ .برید کفم .کردم کف .خوردم جا

 !مالیه ِگل !نداره گُل روم من .کنید سر رضا

 

 



 "ولی راستان سر به خود جان ز سیرم"سرمنزلِ

 آمد نمی بدمان ما خود .دادند قرار دانشجوها اراختی در که ای حسینیه یعنی .هتل ایم رسیده .مشهد وقت به شب 8 ساعت

 شورش از جدید موج، داشتند هتل گراند و درویش هتل و کُبُک هتل توقع که دخترها اما .بگذرانیم اینجا را عسلمان ماه حتی

 .انداختند راه به را ها

 ریم. می الکچری هتل گفتند ما به آقا -

  ؟!ریم نمی درویش هتل مگه پس آقا  -

 مسجده؟ جاست؟ک جا این -

 گم. می مامانم به  -

 ...میشه مگه ...داریم مگه !!!!ندارهههه تخت  -

 خرده این در سن این به تا را آدم همه این .کند می نگاه ها زده جن مثل فاطمه .سوارند هم روی دخترها البی در کوپه کوپه

 قسم کلی از بعد .ای حسینیه تخت بی های اتاق سمت به خوردن تکان به شود نمی راضی کس هیچ .است ندیده مساحت

 نه و زمین از نشدن کنده به نه حاال .شود می حرکت به راضی جمعیت، ها اتاق بودن شیک و رفته شسته درباره عباس حضرت

 .نیست آسانسور ترکیدن نگران کس هیچ .مدهآ در حسینیه رسپشن کفر .رفتن باال برای آسانسور به عجیب حملت این به

 ...دیوار بر دارد را شلغم حکم، نفر4 ظرفیت کاغذ دقیقاا

 یکی .باشد گلستانش و گرمابه رفیق با کند می حال هرکس .شود می شروع تپه هفت کارکنان تجمع قطار، قضیه مثل دوباره

 سانسورآ یک در خواهند می همه و هستند هم گرمابه رفیق نفر15 بینی می دفعه یک .شان گرمابه رفیق نبود فقط هم تا دو

 ...اتاق یک در و بچپند

 حرکت یک با و شود می کارساز همسر جوهردار صدای سر آخر .است اوضاع این از تر روان میرداماد به تیر هفت ترافیک

 .گیرند می قرار هایشان اتاق در همه سرکوبانه

 یعنی .صحنه این دیدن با گیرد می جل واقعاا دلم .هستند صف در دست به حوله ها بچه .کشم می سرک ها اتاق به آخر دست

 که بینم می! باشه قبول: گویم می .زد می بیرون دارد حلق حدقه از مرحبایم و آفرین ؟!کنند می زیارت غسل دارند همه

 از قبل حمام اند مانده که دانم نمی جا همه از خبر بی من !است؟ قبول چی دقیقاا دانند نمی نگو شود می چهارتا چشمانشان

 !دارد گفتن باشه قبول مگر رفتن استخر



 :افتد می در مسئولین و ها بچه میان خداحافظی های زمزمه کم کم

 کجا؟ گوییم می !...پیش خیر بگوییم دیگر مسئولین و من که دارند هم توقع دقیقاا .کمتر نه بیشتر نه !...خداحافظ .رفتیم ما

 بریم می الکچری هتل بود گفته مشهد نام ثبت زمان ها این به که نفوذی همان نگو !...هستم؟ کی من هستی؟ کی تو چی؟

 وقت هر و جا هر، مکان هر زمان هر، بروید خواهید می که کجا هر هستید االختیار تام ،مشهد رسیدید بود گفته هم همان

 صبح تا هم بعد و بزنند لوکس شام یک هم بعدش که بودند خرید مرکز راهی دست به زنبیل هم ها این! شب موقع این حتی

 موثق را غایب راوی یک قول و آیند نمی کنار هم ای جوره هیچ ...آبی پارک برای بروند هم صبح و سنگی کوه در بچرخند

 !گویند می شایعه را حاضر های قول بقیه و اند دانسته

 که است این حلش راه .شود نمی عایدمان چیز هیچ سازش و نرمش مسیر از کلا  .اند شده پیله ها بچه .ندارد فایده مذاکرات

 کار به همسر صدای دوباره ها ولوله و هلهله و همهمه وسط بنابراین !شود مشروط ها آزادی همه و همسر سمت از برسد فرمان

 کنم چه فریاد از بود بهتر مسئولین بدون دودور ددر تحریم فرمان فریاد این .آید می دستشان کار حساب دخترها و آید می

 ...شما دست بودیمشان سپرده ما که بود هایشان خانواده شدن مدعی و شاکی و دخترها دنش گم از ناشی کنم چه

 .برنخورد هم کسی قبای تیریج به وسط این تا ما از صدقه قربان، همسر از فریاد و داد .شد حل قضیه جاذبه و دافعه با خلصه

 .حسینیه بر شد چیره آرامش و شدند پراکنده ها شورشی

 انتظار در دیگر طرفی از حسینیه مجاور هتل به کوچ و چمدانمان برداشتن با دیگر شورشی های جرقه ...طرف یک ها این همه

 بار. خودش برای داشت جبروتی و جلل .ها هتل انگیزترین خاطره و بود ما دانشجویی ازدواج همایش هتل، هتل این .بود ما

 حس شدیم هتل وارد که بعد .شوم می کرملین کاخ وارد که مینمز مشرق ملکه بردم گمان لحظه یک شدیم هتل وارد که اول

 غذای و سوسک محفل ها توالت .کلر بوی ها ملحفه .داد می تریاک بوی ها اتاق .نداشتم هم را هرزگوین و بسنی های آواره

 کنسرت ها شب فاطمه .است ناچاری سر از آنجا به بردیم پناه دوباره که این ...برزیلی گوساله و هندی برنج از متشکل رستوران

 !کنسرت حریق اطفا برای است همدم یک به نیاز و دارد اپرا

 حسینیه از اتاق یک شدن تخلیه تا که شد این .بود خالی مطهره ازواج برای خالی اتاق جای و بود اردویی حسینیه، های اتاق

 باشد نزدیک آنجا طرفی از و دوش بر نکشد مادر تنها را دادش و جیغ بار و باشد هم بچه بابای که کردیم می رزو را جایی باید

 پوست گذر که شد این .کنیم رصد را ها ترمولک خودشان قول به و اولی مشهد های پاره آتش شکاری دوربین با تا حسینیه به

 دادیم می ودمانخ جیب از که تومن اِن شبی با هم آن شدیم حسینیه جوار هم کپک هتل مهمان دوباره ما و افتاد دباغخانه به



 و شده تعارف هرچند المال بیت پایین رفت نمی ما گلوی از اما کند می پرداخت دانشگاه و ندارد مانعی بودند گفته هرچند

 .  وارش حلل

 :شود شلیک متلک دیوار و در از ها بچه بردن زیارت برای آمدیم وقتی که بود داده هم دست به دست چیز همه .شد صبح

  باال! های بچه -

 !درصدیا 4 -

  هستین؟ چند دهک  -

 المال؟ حق الناس بیت جیب یا بود شخصی جیب از هتل پول -

 گذشت؟ خوش عسل ماه -

 میز؟ سر کردید روشن شمعم -

 داشت؟ خالی اتاق -

 ...سرخر بی دبش، !دادیم می بتون مکان داشتیم هم ما گفتید می -

 !نبود خالی اتاق باباجان بگویم  حسینی راست توانم می هلحظ این در فقط !!!نیستم درصدی4 من که بیاورم شاهد کجا از حاال

 من کچل سر از دست جمله، یک همین با و شد پذیر باور من حرف که بود رضا امام لطف ...همینجا میام کله با بشه خالی

 سنگ حرم به رسید می پایمان وقتی همگی و یافت می خاتمه ها جنجال و جار الخرهاب .بود سهل ها این ...هم بعد و برداشتند

 ایرانی های فیلم مثل داشتم انتظار .داد می بس آتش ها قرطی گروه و اهلل حزب گروه بین ها کدورت و شد می واکنده هایمان

 گروه و حرم برویم داشتم انتظار .کنند آغاز پس زین را ای شایسته و پاک زندگی و حرم بیایند و شوند متحول همه یکدفعه

 سر به چادر همه سر آخر داشتم انتظار .شوند دخالیاِ و بیاورند اسلم همه و فوالد پنجره به بزنم گره و ببرم را ها اخراجی گروه

 برای کردند خداحافظی ها بچه حین این در! را ات بافی خیال کن قیچی: آمد ندا ...خانواده آغوش به برگردند خوان نماز و

 !نشد ردهبرآو انتظاراتت از یک هیچ و آبی پارک به رفتن

 آن .مطلب این به رسیدند می خودشان باید !شد نمی زورکی که رفتن رضا امام .خودشان به سپردیم ها صبح در را اختیارشان

 .رضا امام یعنی تعلق .هم نیز ما رفتند خودشان تعلق سمت به ها



 همان .قدس صحن سمت به دیمکر کج همسر همراه به را راهمان قصد از .دیداری چنین برای کردم ورگل ترگل را فاطمه

 :کند می سر دلم درد .کرد می خطی خط را بچه بی گمانم به منِ اعصاب و داشت عسل قند های بچه شویِ که صحنی

 من به که ممنون !بوسی دست بیاورم را فاطمه که جان به خریدم را ماجرا هزار .آمدم کوفته و خسته تن با !آقا سلم -

 ...شد و کردین میونی در پا شما اما نکنم پیدا ریماد لیاقت من شد می .دادینش

 باشم نداشته زیادی حرف و کنم صحبت رضا امام با مهیج غیر و حال بی و وارفته و یخ اینقدر که کردم نمی هم را فکرش عمراا

 آتش هم دیگرش لدلی ...بیایی تو چون برود دل از غم که بگویم چه یکی .نداشت بیشتر دلیل دو کردم فکر چه هر .گفتن برای

 صحن از ای گوشه اردو احوال و اوضاع از سیر و درمانده و خسته ...بود کشانده ته را روغنم و نفت که بود دخترها های سوزی

 شده سیر .آمده لب به جانم .باغ در آورد نمی را ها این رضا امام چرا پس .کنند می سیر کجا دخترها این ام مانده .نشینم می

 :خوانم می لب زیر و مدلی این سفر از ام

 ولی راستان سر به خود جان ز سیرم

 رسد نمی فرمان چو چاره چه را بیچاره

 

 "اند رسیده کیوان به جهل اهل حشمت از" سرمنزلِ

 را انسان بلکه .شناسی انسان کلس .حسینیه همان در .شد برگزار معرفتی های کلس .اردوست دوم روز صبح 9 ساعت

 البته .ندانند استخر و خرید مرکز تا چهار را زندگیشان غایت و نگیرند کم دست را خودشان و بدانند ار هدفش و بشناسند

 :که استدالالت این با رفت نمی رفتن کلس بار زیر کسی

 کردم. پاس زور به دانشگامم من بابا -

 بدن. مغزیمون شستشو ،خوان می وردنآ مفتی همین سر -

 !ذارن می مغزی شو و شست برا رایگان اردو که ننز می رو صهیونیستا حرف وقت اون  -

 .اردوست سر ها کلس این .بخرد باید هم را گربه خواهد می شتر هرکس .است شتر سر گربه این گفتیم هم ما

 !بزن؟ کی، خلی از رهایی درجهت است گل که را استاد چوب نزن االن .استاد چوب پای شدند کشانده حیل لطایف به الخرهاب



 را بودایی، کرد می فارسی سلمان را زرتشتی، کرد می شیعه را نصرانی، کرد می مسلمان را جهود که کارگاه رساعتچها سه

 سفر طول در که دسته یک اال! نرفت فرو سنگ در چنان هم آهنین میخ و نکرد هیچی هیچی را ها این ...کرد می خداپرست

 ...نگرفت را حرم غسرا کسی پوشیدند، می چادر رضا امام روی گل خاطر به

 در ایم پیچیده را فاطمه .کنیم می گردی صحن همسر آقای با سرگردان کنده سر های مرغ مثل فقط .روم می دیگر حرم یک

 :کنم می درددل و دعا پنهانی لب، زیر .زنیم می گشت خودمان برای و ام گرفته چادر زیر و پتویی قنداق

 اگر که کنم چه رو دانشگاه !هستن حول و حال اهل و نیستن حرم اهل اینا که خورم نمی غصه من باشه خدایا -

 40 ترسم می خدایا !نوح عمر، بده ایوب صبر خدایا...! مشهد برا کردن نام ثبت الکی و نرفتن حرم  اینا که بفهمه

 .نشوند سوار و شوند غرق ها این سر آخر و بسازم کشتی سال

 !رضا امام با دیدار از تر عمیق و تر ثبات با خواهند می آرامشی چه دخترها این آخر .بودند ربوده هم من از را زیارت حال اصلا

 احساس که دارند دردی چه ها این ضریح، بغل در پریم می هستیم اولی مشهد انگار که طوری مشهد آییم می که بار هر ما

 !غنی کاذب احساس البد !ندارند؟ نیاز

 هرگز قاعدتاا  .خورد می دردشان به کتاب که کنند احساس اگر عمراا .کلس باحثم به کنند نیاز احساس اگر عمرا اصلا

 و دبدبه همه این .بود کلمشان میان خودشان جداا  !آورم درنمی خودم از قطعاا  .دانشگاه های کتاب به بود نخورده دستشان

 سوسول تا چهار و تیپشان از! نبوده دانش و فضل تجمع از شدند می دانشجوها بقیه سردمدار و داشتند دانشگاه در که کبکبه

 خالی تو ایام خودم چون .بوده خالی تو طبل شدند می دانشجونما و میزدند که مشکی دور های عینک همه !بوده جذاب بازی

 هم یدشا البته .کنم تحلیل و قضاوت را نوع هم تا چند بخواهم عمراا اال و گویم می اینطور کردم تجربه را بازی سوسول و بودن

 :شود می قرائت زند می موج ذهنم در که بیت این لب زیر .پندارم خود کیش به را همه کافر منِ

 اند رسیده کیوان به جهل اهل حشمت از

*** 

 "شد سپید حسرت دیده دو را یعقوب "سرمنزلِ

 نفره دو اتاق یک !وپدیدن ایراد مورد یک جز شد جور و جمع هم ها حدیث و حرف و آمدیم .حسینیه در شد جور برایمان جا

 بدون، بود جاگیر تخت و نبود هلتأ اتاق چون بودند ساکن ها بچه که دیگر های اتاق, بداقبالی و داشت هم تخت ما شانس که

 !بود تخت



 :گفتم ها بچه به که آمد می جدید فتنه بوی

 می خشک نون خورم نمی هم غذا نم اصلا بابا !وکیلی خدا کنید ولمون خوبه؟ .خوابم نمی تخت روی من اصلا بابا -

 .کولیک فرط از زند می غمناک چه چه و خوانی شجریان به است گذاشته بنا فاطمه، المنت و الحمدهلل البته !...خورم

 چه فهمند می که اینجاست و دیگر های اتاق به شود می نازل صداحسینیه،  نازک های دیواره مدد با که است این

 می که است این .باشیم داشته هلیمتأ مستقل اتاق که داریم هم اصرار و ایم چسبیده هم تنگ همسر و من که شد

 .خواهد می روزی شبانه دایه تا سه دو فاطمه فهمند

 ما های بچه به قرعه غذا فیش طویل صفوف بین از و برپاست ضیافت که آید می ندا قدس آستان از حوالی و حال همین در

 .غذا یک ملیکد هر صورت به البته افتاده

 خود الخرهاب و شد سپیده دیده دو را یعقوب: گویم می و ها بچه به دهم می را رضا امام دعوت کارت .زنم می را ها اتاق در

 ..یعقوب حق به شوند گیر نمک بلکه ...نرفتید شماها بس از کرد دعوتتون و گرفت مهمانی یعقوب

 :شود می شروع اسرائیلی یبن سواالت جا در .هستند یعقوب خیال بی ظاهرا اما

 میدن؟ چی شام -

 میشینما پنجره کنار صندلی من -

 نباشه! هندی برنجش -

 سه.اسکنا تپه یه ضریحش تو میگن خوبه وضعش رضا امام -

 !خدا سوگلیه شدیم می .کردیم نمی گناه شدیم می معصوم داشتیم مایه اینقدر هم ما واال -

 می دوباره رسد می که شام وقت به و رسد می که نود دقیقه .کنم می رصب کمی .دهم نمی را سواالت تک تک جواب قاعدتاا

 جدید های بهانه! بده کی نده لفت االن ...السیر سریع شدن آماده برای کنم می تهییجشان تق و تق و ها اتاق در پشت آیم

 :شود می روانه

 !بپوشم؟ چی وای -

 زوریه؟ چادر -

 میدن؟ چی شام -



 دعوتن؟ دیگه کیا -

 !خودم؟ با بیارم یا داره دلستر -

 .کنم می راهیشان و کنم می جدایشان آیینه پای از زور گهی و التماس به !!!بدهی؟ کی دقیقاا ندهی مرگ را من االن خدایا 

 در است شنیده چون گیرد می دوش اسپری با یکی !...شود باز رضا امام دل گوید می و مالد می رژ یکی شوند؟ می جدا مگر

 به یا گردد می اندازش خویش دسته دنبال یکی !!!دارند کن خفه ایرانی تند عطرهای و زیادند ها افغانی و ها پاکستانی حرم،

 داشت خواهیم بساطی قطعا ...کند می جاسازی کمرش پشت را ایش حرفه کنون دوربین یکی! منوپاد ها، غیرحدادعادلی قول

 !حرم ورودی های گیت در

 در سعی هم ما ،مخور غم مغیلن خار کند گر ها سرزنش گفت حافظ .هست کمی هم باران و باد .سرماست .افتیم امی راه

 امان راه بین پاساژهای و بازارها یعنی مازندران سپید دیو و بگذارد رستم خوان هفت اگر البته داریم غمخواری در رژیم گرفتن

 شان همه !هم حرم دور بازارهای از دارند برنمی تدس حال این با! بودند؟ رفته ماندیز و شاندیز و عرب و شرق الماس کم .بدهد

 و نبات که دارند دایی زن یک و نخریدند جوراب و روسری برایش که دارند غریب عمه یک که است افتاده یادشان دفعه یک

 بی ولپ و شان مغازه داخل ریزند می دارها مایه دختر سپاه وقتی  کنند می عشق اطراف دارهای مغازه !کشیده ته زعفرانش

 از بردارند دست ها این عمراا هم شود نازل جمعه سوره آخر آیه !کنند می خرج را است خرس علف انگار دقیقاا  که بابا زبان

 می جواب بیشتر هم درمانی زالو و درمانی شیمی و سوزنی طب از دخترها برای درمانی خرید و گردی بازار که آنجا از خرید؛

 !کند پراکنده را ابرهه جان از دور سپاه و بفرستد ابابیل طیراا خدا بلکه دهد،

 دختر کاروان یک !دیگر بریم می عروس .برد زمان را کربلیی تا نجف 1400 تا 500 عمود ،حرم تا حسینیه متری 500 فاصله

 ...شدن راه به سر امید به بدهیم سر وصلت و بیاورد داماد کاروان یک رضا امام بلکه مجرد،

 اول همان درصدشان 70 .شدند بازرسی مرحله وارد ها بچه .حرم ورودی های گیت پشت تا !است اوضاع بلبل و گل اینجا تا

 هب هک هم مابقی ...زرشک تا پاش آب تفنگ از .است همراهشان دمیزادآ جان تا مرغ یرش از جنس که بس خوردند برگشت

 تی ان تی داعش .است تر شلوغ دارند انتحاری دکمربن که داعش های لباس از هایشان لباس زیر هستند خالی دست ظاهر

 .انداز خویش دسته و دوربین ما های بچه و دارد

 :افتد می اتفاق جا همین مخملی کودتای یک دوباره

 وضعشه؟ چه بابا -



 مگه؟ گرفتید دزد -

 مگه؟ گرفتید الدن بن -

 !بگیرید رو اختلسگرا برید -

 !!رسیده مملکت دانشجو به زورتون -

 !!!من چرا خدایا -

 بانیشو و باعث کنه لعنت خدا -

 !داره بادیگارد رضا امام چقد -

 !نکنم منفجرت !پخخخخ -

 یک .بازرسی اتاق از کنیم می ردشان حرم قوانین مطابق عطوفت، و لطافت و التجا و التماس با و گذاریم می گرو ریش خلصه

 دخول اذن به ایستیم می .داخل آمدیم و ندهست شما خود بادیگارد ها این که فهماندیم بهشان لوتی التی زبانی به جوری

 :شود می شروع ها نطق .ما دور دورتا هم ها بچه .خواندن

 کمیله؟ دعا -

 قرآنه؟ -

 نمازه؟ -

 حرف متوجه .حیاتشان زمان مثل .داخل بروند و پایین اندازند نمی را کله همینطوری .است ورود اذن این که بهشان رسانم می

 بیشترشان .باشند دیده معروف آدم یک که انگار .اند شده زده ذوق افتاده ها گلدسته و گنبد به که چشمشان .نیستند من های

 پشت رسیم می اینکه تا رسد می اتمام به پروژه این ...گیرند می سلفی و اند ایستاده گوشه به گوشه .کنند می نگاه و ساکتند

 .حضرتی غذای صف های نرده

 های مشهدی ها این آید می ندا اینکه تا ...صف اینقدر چرا ایم مانده .اند بسته صف هک ملتی پشت .ایستادیم صف ته و آمدیم

  :کنند می زمزمه لب زیر که هستند ژتون بی

 غذایوم ژتون یک منتظر



 رضایوم امام محله بچه

 :که دهند می را ها مشهدی شعر جوابیه انگار که جوری شوند، می رد صف این از فاتحانه احساس با  ها بچه بنابراین

                    کامم به مانده حضرتی غذای طعم

 همیشه داده نوبتم صف این در آقا

 !کنی گیر نمک جا همین را ها این شود می یعنی خدا ای !خدایا خدایا خدایا

 .اند هنشست جا یک هرکدام پاره، تیکه های لهستانی لشکر مثل !شده دعوا میز سر بینم می که ام درونی نجوای مشغول

 از نقطه یک در ها بچه کردن جمع در سعی، کاری تمیز برای ندارند اضافه پای و دست خداها بنده که هم سرا مهمان خادمین

 میزها پشت خاصی پراکندگی با قم کویر گیاهی های گونه مثل کدام هر و !شود نمی که !...بشود که اگر دارند را سرا مهمان

 .شوند می پخش

 است سبزی قرمه غذا که شود می شروع جایی از اصلی نابسمانی .مثلا  خوشحالیم چقدر هم ما و است آرام زچی همه اینجا تا

 از مقداری هنگام این در !...بده کبابم !شاه ای آمدیم و کردیم گز راه همه این که آید می در صداها و ها بچه متصور بره چلو نه

 و نشورانند را سرا مهمان و بچشند را اول قاشق ها بچه تا گذارد می گرو که گذاشتن گرو برای است مانده همسر های ریش

 میزها به  ویر و گیر این در آید نمی بدم هم من .بیشتر بلکه قاشق یک نه .شکر رو خدا چشند می ها بچه !...شود برقرار آرامش

 کشیده ته مغزم فسفر کل روز ندچ این هستم فشار تحت که بس .شوند گیر نمک بلکه کنم، تعارف نمک هی و بکشم سرک

 !کند رحم من به خدا .ام شده خرافی و است

 همان دلیل به محاسباتم و تصورات اما اما اما ...مکه حاجی حاجی و گیرند می را هتل راه ها بچه دانم می .شود می تمام غذا

 نمک یعقوب شاید ...روند می حرم سمت متحیر و مردد های قدم با دسته دسته ها بچه .آیدمی  در آب از خطا فسفر کمبود

 ...است کرده گیرشان

 

 "رسد  نمی جانان سوی دست که بس غصه این"سرمنزلِ

 از ها بچه بکوب بزن نوای .کنم می گردی گوشی بیکاری فرط از و بیکارم من .خوابیم می حسینیه در که آخریست شب امشب

 کارهای درگیر همسرم .ایم برگشته حرم از تازه .ندارد خواب حاکم، آرامش همه این از هم فاطمه .رسد می گوش به ها اتاق



 لباس .بنشینم دقیقه بیست اتاق هر که کنم می تنظیم جوری را وقتم .مهمانی برای باشد وقت بهترین شاید .اردوست

 نمی که است کار در غرق اینقدر .کنم می خداحافظی همسر از .کنم می ورگل ترگل هم را فاطمه .پوشم می را ها پلوخوری

 .فهمد

 بدو بدو و داد و جیغ صدای .اند زده را درشان بار ده من از پیش دیگر مسئولین که اتاق ترین شلوغ .زنم می را اول اتاق در

 همه .است مرتب ای طبیعی غیر طرز به اتاق .کند می باز را در ماهاشان مرگ مکش از یکی بعد دقیقه چند .شود می شروع

 بچه !مهمانی ام آمده گویم می و زمین کف نشینم می اند ایستاده بقیه که حالی در هم من .کنم شروع را راتتذک که منتظرند

 یکدیگر با ایما و ابرو با همه و نشینم می که مقدار یک .کنند می آف تیک دانه دانه بعد اند، ایستاده متعجب و سیخ ابتدا ها

 روند می .نیست کار در ای بازی و هستم جدی که کنند می باور تازه ها بچه !کجاست؟ پذیراییشان گویم می کنند می مکالمه

 کشف، اتاق وسط به وسایل هجوم و ها دیواری کمد در بازشدن با اتاق بودن منظم طبیعی غیر شکل راز .پذیرایی آوردن سراغ

 .هست بوفی آقای کمد پدیده اه آن سنین بشردر طبیعیات از دهم می توضیح برایشان که بکشند خجالت آیند می .شود می

 می در را ها شکلک اقسام و انواع .فاطمه روی کنند می زوم ها بچه روم می که اتاق هر .نحوی به است دیگر اتاق تکرار اتاق هر

 بیرون بریزند و بگیرند گرم ها بچه که باشم داشته را حالت ترین وارفته یخ کنم می سعی .زند می پا و دست فاطمه و آورند

 .دایره روی دارند دل در که رچهه

 ماها چرا که این درباره سوال هم یکی و است ازدواج ها سوال ترین کلیدی .شود می شروع وار کنکوری سواالت اتاقی هر در

 به پاسخ .ازدواج چسبناک و شیرین بحث روی کنم متمرکز را بحث کنم می سعی من .سیاه کلغ قولی به .هستیم اینجوری

 :های سوال

 !وردید؟آ گیر را همدیگر جاک -

  بودید؟ دوست وقت چقدر -

 ...زنکی خاله سواالت دست این از و

 شود می کج لوچشان و لب ها بچه معمول .کرد پیدایم خودش .زمین روی کرد نازل رضا امام .نیاوردم گیر را شوهرم گویم می

 خوردیم می هم با بستنی و پیتزا  ازدواج بلق مدت یه اگر دهم می جواب هم من !کردی ازدواج عاقلنه پس گویند می و

 شد؟ می عاشقونه



 در .کنم می آغاز را دخترها اجتماعی شناسی آسیب شب از پاسی گذشت از بعد و گذارد می منوال همین به ها نوردی اتاق

 :هستند دسته سه اخراجی دخترهای که یابم می در وارم -عسل زنبور- هاج و مصمم جوی و جست

 درگیر میان در یکی هم ها بچه و رقصیدند می ماهواره پای هفته کل .نبودند مذهب فاز در اصلا  که هایی خانواده با ای دسته

 هم عروس دست و خواندند می اسلمی خطبه عقد سفره سر اما بود راه به رورقشانزَ و عرق و بودند رفیق و گلستان و گرمابه

 اما داشتند آنتالیا و دبی سفر پول دسته این .کردند می یلِپِ عبدالباسط االشمساذ هم عزا زمان و بزند ورق که دادند می قرآن

 .ماند می مبادا روز برای پولشان و کشید می ته اندازشان پس مشهد برای

 با منتها بودند پیگیر را شادی و غم مراسمات عرف، طبق .گرفتند می روزه و خواندند می نماز که هایی خانواده با ای دسته

 جهود مثل را ها بچه حیات بستر و زندگیشان سبک .آوردند می بار گبرتر گبرها از را ها بچه داشتند که جذابی تربیتی هشیو

 میت گوشت همه سر پشت .فرستادند می خودشان مادر خواهر به لعن و فحش ارثی زمین تکه یک سر روز هر .دادند می قرار

 موقع و کردند می طلب روزه و نماز ها بچه از عمل وقت به بعد داشتند ءظنسو خودشان غیر همه به نسبت .خوردند می مرده

 با را ها بچه صبح، نماز ها این ...سواری موج قشم، سواحل نروند و مشهد بیایند همراهشان به ها بچه کردند می حال مسافرت

 هم رمضان ماه وقت .صله اقامه برای شدند می ها بچه سریش بسته مدار دوربین مثل هم دیگر اوقات و کردند می بیدار لگد

 ...کرده کافری کسی چه و هست ماستی کسی چه دهن دور که بودند گیری مچ دنبال

 اعتقادشان به توجه با اما جایش سر حجاب، .سرجایش حج، و روضه و نماز .سنی پدر، و مادر .بودند ها شیعه غیر سوم دسته

 می اذن ها خانواده از ها این و آید می پیش ها اولی مشهد برنامه اینکه تا گرفتند نمی را زیارت سراغ اموات، به توسل درباره

 :که گوید می ماموستاهایشان از یکی و زیارت برای گیرند

 باران مردم برای( ص)پیامبر عموی بخاطر که کردند( اسلم پیامبر عموی)عباس حضرت به توسل بارید نمی باران که زمانی"

 شرک باشد ای مسئله چنین اگر اما است جائز و درست توسل ندانند خدا بعنوان را شخص توسل در واستهنخ خدای اگر. بیاید

 .مشهد آیند می اول بار برای که شد این و "المشکل نباشد اگر و است

 پسش ارهدوب و ساختمش و دادم شیر و گرفتم همسر از بار چند را فاطمه .انجامید طول به شب از پاسی تا ها اتاق شناسایی

 و گرفتن گارد فضای، جمع در کردم می واردش که همین .انگشتی بند سرباز .انگار بود اصغر علی من برای فاطمه .دادم

 بچه .اصغر علی سرنوشت بدون البته بود اصغرم علی .شد می حقیقت پیگیر ها دل و شد می تلطیف خشکی و چوبین استدالل

 ای کلیشه و آور چندش برایشان را مذهب و دین که بودند هایی خانواده پرورده تدس فقط .نبودند حرمله .نبودند وحشی ها

 !نمایشی فایده بی برنامه یک به بودند کرده مبدل یا بودند کرده



 مسئولین از نالیدن پای .نشستم شان همه دل درد پای .شود می تمام شب 2 ساعت تا ها بچه و من گوهای و گفت و گپ

 می و نالیدند می خوابگاه زندان از که خوابگاهی های بچه های دل درد پای، گرفتند کافر انگار و ندکن می خارشان که دیگر

 دلشان درد پای! نرد؟ تخته بدون، قلیان بدون، پسر دوست بدون بکند کیف آدم چطور و است خالی گذار و گشت جای گفتند

 رمز تا کردند می رو و زیر را من زندگی .حسابی و درست گارخواست یک و ازدواج برای زند می له له دلشان فهمیدم نشستم که

 رد اس و خوردن پیتزا یکی با سال دو و شدن گذاشته قال و شدن مچل از بودند خسته .کنند کشف را امان و امن کردن شوهر

 .شدن خورده گاز سیب و شدن رها مسخره بهانه یک با هم بعد و کردن بدل و

 نقطه همین .ببیند را االنشان نقطه .نبیند را سرشان پشت خراب های پل که گشتند می کسی بالدن به و بودند خسته ها بچه

 که قلندری غزل یک .ببینند مرثیه و منظومه یک را ها آن .ببیند اطرافشان جامعه و خانواده بستر گرفتن نظر در با هم را االن

 با .بودند نشده رضا امام و دین ضد شبه یک ها این .است قاتفا یک گویای بیتش هر .دارد توجیه و توضیح یک بندشان بند

 صحن اطراف بود رفته رضا امام نمک خوردن از بعد که ترینشان الابالی و الت ظاهر به حتی .نداشتند کشتگی پدر رضا امام

 و بود کرده باز شمچ .بکشان را من خودت رفیقی من با هنوز اگر بود گفته و بود بسته را هایش چشم جمعیت میان و انقلب

 ...آورد می آدم داخل هم را ما هنوز رضا امام گفت می و کرد می گریه حاال و بود دیده فوالد پنجره چسب را خودش

 می کلغ اگر و است کن جمع کبوتر فقط رضا امام یعنی آقا این گفت می و بود سیاه کلغ خودش قول به که همان حتی

 !است نشسته کبوترها کنار گنبد، فراز که بود دیده را سیاهی کلغ حال همان در و فرستاد می سیگنال یک خواست

 قبل، شب .دارد چاره .دارد راه .ریزد نمی دور را نپز لوبیای و نخود داری خانه زن هیچ !نبودند لوبیا و نخود از کمتر ها بچه

 می جگر به دندان .کند می صبر .گذارد می مملی شعله بر را لوبیا خوان خروس صبح از بعد .کند می خیس را نپز لوبیای

 بی و سرکش لوبیا گوید نمی .ندیده آفتاب .خورده آب کم زمین در لوبیا داند می .بپزد آهسته ،فرصت ساعت 8 با که گذارد

 داشتهن خوراکی خاصیت اگر داند می .شدن سبزه برای گذارد می را مابقیشان، نبودند پزا ها لوبیا اگر آخر دست .است خاصیت

 !باشد داشته تواند می نمایشی خاصیت باشد

 با شب همان را ها این .دارد را شدن مخلوقات اشرف قابلیت که آدمی .کرامت با آدم !بودند آدم !نبودند لوبیا از کمتر دخترها

 دخترها برای که زیارتی سفر این حکمت درک رضا امام از !فهمیدم نپز لوبیای یک به کردن برخورد و رضا امام غذای خوردن

 زیر نپز لوبیای یک کردم می رو و زیر را غذایم خراب حال و میلی بی با که جا همان .کردم طلب را نداشت چیزی سیاحت جز

 ...کرد خطور ذهنم به نپز لوبیاهای حکمت جا همان .نشد جویده خوب و کرد سِرتِقی دندانم



 و کرد می معرفت طلب هربار .کرد معرفت مدد و زیارت آمد که پیری مثل .کرد روا من بر امام که مددی از داشتم ذوق

 شد می دراز که دست .دید را سقاخانه هوشمند شیرهای حال همان در .ماند خالی دست باری اما .ماند نمی خالی دستش

 به که بود آنجا ...شد می قطع آب داشتند برمی شیر بر از را کاسه و دست که همین .کرد می پیدا جریان آب، شیر سمت

 نمی چیزی رضا امام از اگر .دارد جریان کرم و لطف، کنیم دراز امامان سمت به گدایی دست ما که زمانی تا بود آمده ذهنش

 ...ایم کشیده را دستمان خودمان بینیم

 از پیش رداف برنامه برای کنم دعوتشان افتاد یادم که بود وقت همین در .ها گردی اتاق طی در گفتم ها بچه برای را این

 .شد اجرا وظیفتاا دعوتشان اما آید نمی کسی دانستم می .بود داده ترتیب را امام با وداع برنامه دارالهدایه رواق .قطار حرکت

 :خواندم می که حالی در خودمان اتاق سمت به آمدم بیرون

 ...رسد نمی جانان سوی دست که بس غصه این

 

 قیعاش راه در که باش صبور حافظ" سرمنزلِ

 "رسد نمی جانان به نداد جان که کس هر

 شود نمی پاپیچ هم همسر .کنم می آماده را فاطمه و خودم .ایستم نمی کسی پای .سفر آخر روز .مشهد وقت به .شب 7 ساعت

 .شدن ها اتاق مهمان ساعت دو یکی و بود حرم گیری نمک لقمه همان آخر تیر داند می .کشانم نمی را دانشجوها چرا که

 شد می کشانده خودش بود شده متمایل دلی اگر .چکش های ضربه افتاد می کارگر نرمی، سنگ و بود میخی اگر ردیگ

 ...ناخودآگاه

 ...مشهد با الوداع و شویم سرویس سوار وداع و آخر حرم از بعد تا ایم بسته را ها چمدان .افتیم می راه سه هر

 خواهد می که کسی برای است مساعد هم خیلی اتفاقاا  .نیست نامساعد یهوا گاه هیچ بارانی هوای .باران و است شل و گل

 که این از سفر این در ماندنم ناکام از عصبی اشک یا هست وداع غم اشک دانم نمی که هایی اشک .نشود رسوا هایش اشک

 .کنمشان آشنا و امام با بدهم آشتی را ها بچه نتوانستم

 کی و گوهرشاد به رسم می کی فهمم نمی. خوانم می دخول اذن کی فهمم نمی .شوم می رد بازرسی گیت از کی فهمم نمی

 به رفتن روی .مسجد در شویم می معتکف فاطمه و خودم و دارالهدایه سمت به کنم می روانه را همسر کی و زنم می بغل زانو

 خودش .هست ها آشوب حلل خودش رضا امام که بودم داده قول دیگر مسئولین به خودم پیش از بار چند .ندارم را دارالهدیه



 عالم عالمشان ها بچه .بود رفته باد به حیثیتم ...آورد می راه به را ها بچه ُعده و عده بی و جنگی های شیوه بدون و نرمش با

 .بودم گذاشته گرو خود بی را ریشم .بود دیگری

 نوای با .برپاست تراُرکس .نیست بردار دست فعلا  .وابدبخ که دادم تابش و پایم روی گذاشتم را فاطمه .کردم باز را دعا کتاب

 سمتم .نشسته نماز صندلی روی من جوار هم پیرزن یک تنها .است خلوت مسجد .گریه زیر زنم می نوزادانه منم فاطمه گریه

 عمراا نه .دافت می فاطمه به نگاهم .ام فراری دختر کند می فکر البد .مشتم در ریزد می نبات و آجیل مشت یک .آید می

 :گرفته نصیحتش .من سمت به کشد می را اش صندلی پیرزن ....پا روی بچه این با کند فکری همچین

 !نداره قهر ارزش چیزا این !بگیر رو شوهرت دست برو مادر -

 !خدایاااا؟ !گوید می چه دیگر این خدایا

 کیه؟ شوهر !قهرچیه؟ خانوم حاج نه -

 .کند می نگاه متعجبانه اش گنجشکی های چشم با .شود می قطع شا گریه فاطمه .پایش روی زند می محکم

 !نبود؟ تو حیف ...نگذره ازش خدا کرده؟ ولت! اهلل اال اله ال! بمیرم -

 فعلا  گذشتم حاجتم از من !من؟ برای فرستی می را دارها مشکل کل !نداشتی؟ فابریک سالم بنده تا دو خدایا گویم می دلم در

 !کنم؟ گریه کنجی یک نیستم آدم من یعنی خدایا ...اولویت در ربگذا را خدا بنده این

 .ندارم اعصاب .مشهد به ام قبلی سفر مثل درست .دهد می را ابوجهل هندوانه طعم چیز همه .دهانم در ریزم می را ها آجیل

 :گویم می

 !...شده اوضاعی بد !دیگه کن دعا مادر

 .شود خیالم بی و برود تا کنم محلی بی کنم می سعی .کند دعا و برایم بسوزد دلش بگذار

 .دارم پاسخ بی تماس کلی مسجدگوهرشاد آنتنی بی وضعیت این با!خداا یا .صداست بی .کنم می نگاه و دارم برمی را ام گوشی

 به مایلت اصلا که اردوست داده قورت عصا مسئولین از یکی البد !...شما؟ کجایید نوشته .کنم می باز را یکی .پیام هم تا چند

 ...کفشم و کیف زیر دهم می سر را گوشی .شوم می پیام خیال بی .ندارم توصیفش

 خیلی ...بده پناهم شاه ای آمدم بخواند و شود شروع شعرش ندارم حوصله ...دینگ دینگ دینگ دی دی دینگ دینگ دینگ

 ...نشود شروع موبایلم زنگ خواندن که دارم برمی را گوشی .دارم پناهی بی احساس



 کُج؟ ...لو؟ ...الو؟ ...ق ...بیاین هاشمی؟... کجایین ...سلم الو -

 رحم خدا !...فهمم نمی .آید می صدا و سر پر شلوغ جای یک از .دخترهاست از یکی صدای .شود می وصل و قطع صدایش

 ...آمده کی سر بلیی چه نیست معلوم !دخترها اند سوزانده آتش دوباره !شورش دوباره !فتنه یک دوباره !کند

 ...دینگ دینگ

 .کند می تکمیل پیام را صدا خالی جای .شماره همان از آید می پیام

 ...میشه شلوغ ...رواق بیاین کجایین؟ .هاشمی خانم سلم -

 !...دارالهدایه دهد می جواب .دهم می پیام رواق؟ کدام خدایا

 می زنگ همسر همزمان کجاست؟ دارالهدایه .رویش کشم می را چادر و بغل زیر زنم می را فاطمه .دارم برمی را هایم کفش

  :زند

 !!نداد آنتن زدم زنگ چندبار !صحن؟ خبره چه ببین بیا !دختر؟ تو کجایی -

 سر است نزدیک بار چند ...پرسم می را دارالهدایه به گوهرشاد راه فقط .خطاست پرسیدن و دانستن .است خبر چه پرسم نمی

 !کمک خدایا .بخورم

 :گوید می .گیرد می را جلویم خادمی .دارالهدایه پشت به رسم می

 !شی می اذیت خودت بشینی نیست جا .ببندیم درو خوایم می !دخترم شه نمی -

 را درها این که دخترها اند داده شعاری چه نیست معلوم .است بهانه شود نمی و نیست جا !البد است امنیتی اوضاع !ابالفضل یا

 !!!اعمررراا! حرم؟ تا اند آمده دخترها عنیی !دخترها؟ !...بندند می دارند

 .زنند می پا روی هم برخی .اند گرفته بغل به سر همه .کنم می برانداز و پایم می را اطراف .داخل آیم می البه و خواهش با

 :خواند می سخنران ...است گذشته معمول حد از گریه و آه صدای

 زمین روی ام افتاده ببین اما مدمآ دیر

 ...تـو خواهر ایپ پیش در



 حالم .باشم ماجرا پیگیر و بگردانم چشم زیاد نتوانستم .شد بغض از پر گلویم ...گرفت اوج ها ناله صدای .خواند می حر روضه

 حُرهای همه خدایا .امام از کنم کمک طلب و بزنم زار خودم روسیاهی از و شوم خالی خواهم می فقط .بود شده زار و داغان

 هم فاطمه .ای روضه چنین بودم دیده کم .ضجه صدای از برپاست قیامتی .است قیامت روز انگار ...کن راه به سر را من وجود

 و ام شانه روی کشد می دستی ،شد داخل به آمدنم مانع که خادمی همان .کند می گریه به شروع جمعیت صدای با زمان هم

 های گناه زنگار از شوم تهی تا .کنم خالی را خودم تر راحت من ات گیرد می بغل در را بچه .او به بدهم را فاطمه که گوید می

 ...ام ناخواسته و خواسته

 گناهکار بنده گُردان یک و خودش انگار .است شده رگه چند صدایش .خواند نمی مجلسی .است گرفته نالیدن خودش سخنران

 :گوید می هگرفت صدای با .کند می بخشش و توفیق طلب و خدا درگاه پای است آورده را

 ساله چندین یعقوب ...نیار ناز مصر عزیز !س تازه ...بیا و آب از بگیر رو ماهی ...بیا ...نداره کار رو سرت پشت شده خراب پل خدا

 !کنم؟ مردانه توبه بشوم حر شود کی خدایا ...دیروزت به نکن نگاه !عزیزی تو ...کنه می گریه اومدنت برای که

 از رو اون خودش گناه به پرداختن که کسی حال به خوش: گویم می خودم با .چشمم مقابل آید می سفر روز چند این همه

 رویت بگوید دیگ به دیگ چقدر !سوراخی چقدر بگوید آبکش به گیر کف چقدر ...داره می نگه باز دیگری گناه به پرداختن

 ...هایند دل فاتح خود ها امام .امام خود به کنم واگذار را چیز همه و فکرکنم خودم سیاهی رو به و بنشینم باید! سیاه

 شوم می بلند .آسمان به رو شود می کاسه ملتمسانه مستمعین های دست .شود می روانه ها یجیب امن و شود می تمام روضه

 ایه دست این واسطه به خدا .گیرم می باال به رو و کنم می بلند را فاطمه کوچک های دست .گیرم می خادم از را فاطمه و

 ...ریخت خواهد ام کاسه در چیزها خیلی دوماهه

 فقط که بود صحبت .باشد عمومی برنامه صحن این نبود قرار .شود می جلب دارالهدایه شلوغی به نگاهم تازه .رود می سخنران

 ...اند داده راه را عموم، مدعو سخنران منبر پای مستمع نبود و صحن خلوتی خاطر به البد ...آیند نمی که ...بیایند ما دخترهای

 از را هستند ناله حال در هنوز و اند رفته سجده به که کسانی تا کنند می کمک برخی .شوند می بلند آرام آرام مستمعین

 می اینکه تا تفاوتم بی ابتدا .شنوم می گرفته و دماغی تو صدای با هایی سلم که هستم هوا و حال همین در .کنند بلند زمین

 را من ها کننده سلم شوم می متوجه اینکه تا .بدهم را سلم جواب باید فهمم می که این تا .هستم من ها سلم هدف فهمم

 و متورم اشک میان هایشان صورت که چند هر ...شناسمشان می ...شناسم می هم من شوم می متوجه اینکه تا .شناسند می

 واقع در یا آبراهه سیاه خط و آمده پایین هایشان چشم زا ها دختر های دوزک بزک و ها ریمل که چند هر .است شده سرخ



 دیگر ها روسری و نریخته پیشانیشان روی گیسوهایشان و زلف اینکه با ...است کرده ترسیم هایشان گونه روی را راهه اشک

 !سرشان روی نیستند نمایشی

 شناسایی قابل سختی به !آمده ها این سر بلیی چه خدایا !هستند دانشجوها این !هستند ما خود دخترهای ها این خدایا

 !آوردنشان زور به نکند .هستند

 قورت عصا مسئولین از .زند می ام شانه روی یکی !کنند می گریه و هستند سجده حال به زمین روی دخترها از تا چند هنوز

 !...بود تو با حق !بگن؟ ما هب اینکه بدون !خودشون؟ پای با اونم !بیان شد نمی باورم ؟!!دیدی گوید می .اردوست داده

 است محال بگویم آمدم ...محال !بودند؟ آمده خودشان اختیار و پای با دخترها یعنی !بود؟ من با حقی چه .بگویم چه ام مانده

 دخترها این ...شد حسینی خودش پای با بود کشیده وشانه شاخ را بیت اهل خاندان که حر ...شد کوبیده سرم در حر روضه که

 !نشوند؟ رضایی امام بود حر خلف از کوچکتر خیلی بزرگشان لفخ که

 لک ها آن پاکی برای دلم بدجور .نکنم گریه توانم نمی .گیرم می نظر زیر را دخترها دانه دانه و نشینم می صحن از ای گوشه

 ...دخترها میان کنم می چرانی چشم و ام گرفته بغل در را فاطمه .حالشان به خوشا .زند می

 صورتشان نه ...اند گذاشته بیرون گیس نه ...هستند چادر بی نه ...پایشان قرمز شلواز نه ...است گوششان آویزان هدفون نه

 آمده خودشان خدادادی لعاب و رنگ با و ساده ...است خوابیده الک توی هایشان ناخن نه ...ها لعاب و رنگ زیر است مخفی

 !...نیست مشاطه حاجت را دادادهخ حسن :اینکه به اند رسیده البد ...اند

 می البد .بریزد بهم محاسباتم که کرد کاری ناامیدی اوج در دوباره .بگوید خواهد می چه رضا امام آخری دم این فهمم نمی

 باران !چیست؟ باران ...الغیث ینزل هوالذی ...فرستد می شدید ناامید اینکه از پس را باران که ست کسی خدا بگوید خواهد

 !؟کیست

 :شود می مرور ذهنم در, تفالی غزل از بیت آخرین

 عاشقی راه در که باش صبور حافظ

 .رسد نمی جانان به نداد جان که هرکس

 روی االن شاید بود نکشیده ته اگر .کشید ته صبرم و زدم جا آخر به مانده یکی بیت در اما رسیدم آخر بیت به تا آمد در جانم

 مدار دوربین با نفر یک شاید نبود حواسم و زدم جا جانان به رسیدن از قبل مرحله یک هم سالپار .داشتم را سرم گرفتن باال



 از قهر به و زور با من و بود من در فاطمه که پارسال .یافتم خود در را فاطمه که پارسال ...پاید می را چیز همه باال آن از بسته

 .کردم می طلبش امام

 و فکر انگار اما کنند می سلم من به یکی یکی .کنند نمی سیر زمین عالم در اصلا .اند هکرد آشتی .کنم می نگاه را دخترها

 توصیف برای ها واژه ترین نزدیک اما ام ندیده را ها فرشته من .است شده ها فرشته مثل شان چهره .است دیگر جای دلشان

 ...آید نمی اه این پاکی پای به دیگر واژگان .واژه ترین نزدیک .است فرشته دخترها

 به که هایی این ...جانانشان و حرم از شوند جدا تا دهند می جان یعقوب، از یوسف جدایی مثل مجنون، از لیلی جدایی مثل

 .شوند می کنده حرم از زور به گذاشتند، نمی حرم در پا هم زور

 سرخ صورتمان و سر و بینی که بس از .دکنن می نگاهمان همه .آهن راه ایستگاه تا را ما برد می و آید می دنبالمان سرویس

 مظلوم و راه به سر بس از کنند می نگاهمان همه .سفیداب و سرخاب از نه جدایی غم سیلی از .است سرخ سیلی از .است

 .نداریم ایفا برای دیگر نقشی .حرکتیم در ها بچه میان معذور، منِ و ها مسئول همه .ایم گرفته پیش را هایمان کوپه راه همگی

 دست دنیا ایم فهمیده تازه .گیریم می قرار جایمان سر خود به خود .ایم کاره هیچ ما .بدرقه و کند می هدایت را ما دیگر کسی

 شاید .دارند گریبان در سر هم تسنن اهل های بچه! ما متربیان ها بچه نه و هستیم مربی ما نه ام فهیده تازه .دیگریست کس

 ...اند شده رضا امام بنده ها بچه که ببرد گمان شاید .کند صادر را کفرشان حکم ببیند وضع این در را ها آن اگر ماموستایشان

 چیز گویند می ببینند را ها این اگر البد .نیستند خودشان رنگ هم هاشان خانواده که دخترهایی به کند رحم خدا چنین هم

 ...مغزی ی داده شو و شست و اند شده خور

 

 "آخر سرمنزل"

 شان روحیه نگران .شده داده تکیه ها شیشه به ها بچه سرهای ها خورده عشقی شکست مثل برم می گمان .افتد می اهر قطار

 .است راه به مجاز های هیجان و شکلک برنامه شکر رو خدا .ها کوپه تک تک در برم می و گیرم می بغل را فاطمه .هستم

 یک اال دارد را خودش قبلی روال چیز همه .دارند بخند و بگو چنان هم .آویزانند هایشان کوپه دیوار و در از همچنان ها بچه

 !اند کرده آشتی ...شده رو و زیر هایشان دل .چیز

 سوراخ یک از و ام نگرفته یاد هنوز چرا .کشد می ته صبرم آخر به یکی خان چرا ام مانده هنوز من و شود می طی آخر خان

 ....نکردم باور را امام کرم هنوز چرا ...ناامیدی سوراخ از ...باز شوم می گزیده دوبار



 به است بدتر دیو ارژنگ از که ناامیدی حس ....زنم می جا آخر به مانده یکی خان چون است پایین سرم همیشه آخر خان

 تمام و اند شده فرشته که دختران به اندازم می نگاهی .کنم می پاک را هایم اشک !...آخر به مانده یکی در آید می سراغم

 ...اند کشته را دیوها

 

 

 

 

 

 


