
 دیدار حسرت

 لرستان -بختیاری لعیا

 

  ... که بود گذشته سال تابستون

 .... نکن شروع دوباره  -

 چرا آخه...  ولی دارم هم اضافه ، هیچ ندارم که کم چیزی مالی نظر از من...  می کنه فرق هرکسی عقاید خب...  بابا  -

 ؟!؟.. کنیم بحث باید همیشه

 .برسم کارام به بزار برو...  نداره کردن بحث ارزش انقدر موضوع این گم می همینو منم آفرین  -

 چیزی یه به کسی هر خب که کنه نمی قبول وقتم هیچ .کنه می تموم و بحث توجهی بی با همیشه .میام بیرون بابا کار اتاق از

 .داره اعتقاد

 پس ،بود نمونده قیبا برام اشتهایی بابا های حرف این با ولی ،نیمرو قطعاً که شامم ،بود دوره دوستاش با معمول طبق مامان

 جذاب برام نداشت بزرگی این به کمد اگه شاید نشست؛ می دل به بیشتر بود تر کوچیک اگه شاید که اتاقی ،شدم اتاقم راهی

 عاشق من، داشت، تر ساده رنگ یه شده پرداخت براش پول چقدر نبود معلوم که دیواری کاغذ این جای به اگه شاید بود؛ تر

 .شدم می اتاقم

 دقیقه چند... بود دوستم ،شقایق طرف از پیام .کردم باز رو پیام و کشیدم دراز تخت روی .شد روشن خاموش گوشیم صفحه

 .خوابیدم اون از بعد و زدم حرف باهاش ای

 .پریدم جا از گوشیم تماس صدای با اما ،شد می چشمام کردن باز از مانع تخت راحتی .کرد می نوازش رو چشمام خورشید نور

 می نشون رو صبح دقیقه دوازده و هفت ساعت اتاقم، صورتی دیواری ساعت .نزد زنگ دیگه و شد خسته که ناشناس ای شماره

 .اومد مامان که بودم صبحانه خوردن مشغول آشپزخونه، توی صورتم و دست شستن از بعد .داد

  .مامان بخیر صبح سالم! -

 ...که کردی خرد باباتو اعصاب باز دیشب! سالم  -



 دوست من ،دارم دوست رو سفر اون من باشه، شما مثل نباید من عقاید که کنید قبول نمی خواید شما چرا ف!هووو  -

 .می کنید مخالفت من با چرا نمی فهمم اّما مشهد، به برم زیارت برای دارم

 .بدی تشخیص بد از رو خوب بخوای که ای بچّه خیلی هنوز تو می دن. شو و شست مغزتو خاطر اینکه به  -

 .کنم مقایسه رو موضوعات که می رسه عقلم انقدر امّا  -

 .نکن اضافه کاراش به کاری یه دیگه تو و شلوغه سرش بابات مدت یه نزن. مورد این در حرفی فعالً   -

 این به جوری یه روزی، یه من کنم. پیروی کسی چه از کنم انتخاب خودم که اینه حداقلش سالمه. 17 من مامان -

 .میرم سفر

 بدون و کردم عوض ساده شلوار مانتو یه با هامو لباس ،رفتم اتاق سمت به سالن توی های مبل کنار از ،زدم بیرون ونهآشپزخ از

 بیاد آسمون از آسانسور باشم منتظر اینکه حوصله .پایین دویدم ها پله از و پوشیدم هامو کفش ،زدم بیرون خونه از اطالع

 پول واحد کدوم نبود معلوم و بود باز آپارتمان در کوچه؛ سر پارک بیاد تا فرستادم یقشقا برای پیامی راه توی .نداشتم و پایین

 اینکه وجود با یحتّ ،شه نمی عادی وقت هیچ من برای مسئله این ،کنه می عوض شو خونه وسایل داره و رسیده بهش زیادی

 .دن می تغییر رو خونه وسایل تمام هم مامان بابا ،عید سال هر

 برای که بودن نوجوونایی کردن می آمد و رفت پارک اون توی که کسایی تمام بود، من آرامش برای مکانی همیشه پارک

 . ومدنا می اونجا به مطالعه

 بود نشسته ای صندلی روی .بود رسیده من از تر زود همیشه مثل بود نزدیکتر خونشون اینکه دلیل به شقایق .رسیدم پارک به

 . بود پارک کف های فرش سنگ به حواسش و

 ...بنده عزیز رفیق بر سالم -

 ! اومدی؟! سالم -

 .فرستادم پیام برات روحم با کرده پیشرفت تکنولوژی م.میا دیگه یک ساعت توراهم. گلم! هن -

 کنی؟ کاری تونستی خبر؟ چه! مزه با -

 مونده دلم به وآرز می گفت بابام دیشب. کردن باز خودشون سر از منو ام خسته و کار دارم بهونه به همیشه مثل  -

 ؟!خواسته شد اینم آخه می خوام وسیله یه بگی بیای



 اینا بزرگم مادر محله بسیج  برم می خوام من راستی. می شن اشتباهشون متوجه روز یه باالخره رفیق! بی خیال  -

 !نمیای؟ تو کنم نام ثبت

 .کردن من به هم نگاهی شد وتخل سرشون شاید کنم کاری بابام مامان میل خالف مدت یه نمی خوام راستش نه؛  -

 نداری؟؟ کاری رفتم من... بده جواب شاید هم من نظر به  -

 . خداحافظ نه -

 .خداحافظ -

 درختای به کردن نگاه ،بود خوب خیلی هوا امسال مرداد... شدم مشغول پارک توی زدن قدم به و شدم بلند شقایق رفتن با

 پارک این های نیمکت تمام روی بود بهتر دنیا های سکوت همه زا پارک این آرامش داد می روحم به ای دیگه جون سبز

 همشونو و بودم نکشیده پارک این از مختلف های زاویه از که هایی نقاشی چه ،نقاشیم مربی معلمام، دوستام، با داشتم، خاطره

 که بودن خورده قسم بابا مانما انگار که آرزویی اون زیبا، آرزوی اون سمت به کشید پر ذهنم دوباره .زدم اتاقم دیوار به

 ولی.... شایدم یا دارن کمی جای مسائل این زیاد مشغله و کار خاطر به ما خانواده توی نرسم، آرزو اون به من که کنن هرکاری

 اون توی که ام نمازی اون عاشق من ببینم، رو رضا امام طالیی ضریح که ام ای لحظه اون عاشق من کنم، می تالشمو تمام من

 وسایلم اگه .داشتم نقاشی کالس ،داد می نشون رو صبح یازده ساعت دستم روی مچی ساعت ...میرم من بشه، خونده صحن

 ....افتادم راه به خونه سمت به بیشتری سرعت با ناگزیر و شدم می کالس راهی همونجا از و رفتم نمی خونه دیگه بود همراهم

 با داره که بود مشخص مامان خنده صدای از و بود باز خونه در رفتم باال آسانسور با و بود پایین آسانسور شد؛ باز در زدم؛ زنگ

 وگرنه رفتم می باید تاکسی با .زدم بیرون خونه از و برداشتم رو ام شاسی تخته و کیف .رفتم اتاقم به آروم .زنه می حرف تلفن

 .کنم تمرکز برسم تا کردم سعی و گرفتم تاکسی یه کوچه سر .شد می دیرم خیلی

 هوای که  کرد می فکر خودش با بابا نزدم، سفر اون مورد در حرفی هیچ هفته یک مدت به روز اون از خونه؛ رفتم کالس از بعد

 بسیج با خواست می شقایق ،نه یا بود خوب دونم نمی که خبر یه ،رسید دستم به خبر یه امروز اینکه تا. پریده سرم از سفر اون

 و کشیدم دراز تخت روی. بود بهم حواسش مدت تمام برم، ده نمی اجازه دونستم می چون .بگم بابا به ترسیدم می .مشهد بره

 به فردا تا رو قطعیجواب  باید .خونه اومده شرکت از بابا که داد می نشون در صدای ،بود شب نه ساعت .دادم می تکون پاهامو

 تا بهتره خیلی رفتن اطالع بدون آره .کردم می امضاء خودم هم رو نامه رضایت و کنه نام ثبت هم منو که دادم می شقایق

 بدونن، باید خانوادت حتماً گفت می و برم باهاش داد نمی اجازه چون گفتم می شقایق به نباید اما ،برم که نزارن و بگم بهشون



 بهت سفر از بعد گفتم بهش ولی شده راضی بابا چطور بگم بهش که داشت اصرار هم کلی و شد خوشحال کلی دادم پیام بهش

  .گم می

 روز سه بود قرار گرفتم رو نامه رضایت فرم و گذاشتم قرار پارک توی شقایق با روز اون فردای خوابیدم استرس با شب اون

 !...کنم؟ چکار خوام می مگه برم می کوله یه با کالً رو وسایلم که بودم کرده رو فکرش قبالً .مشهد سمت به کنن حرکت دیگه

 در صدای متوجه صبح شش ساعت که باشه خسته انقدر و باشه دوره قبل شب مامان که کردم می دعا روز سه اون تمام توی

 تا که گفت سوم روز غروب باالخره تا شد می بیدار صدایی ترین کوچک با و بود حساس صدا به زیاد خیلی مامان چون.نشه

 . نرفتم و کردم بهونه و خستگی اما برم باهاشون هم من که داشت اصرار خیلی و بیرونه دوستاش با وقت دیر

ه ی و پوشیدم می روسری دونه یه ،گذاشتم توش ای ساده شلوار مانتو ،وردمآ رو ام کوله شدم؛ تنها خونه توی مامان رفتن با

 که کرد پا به غوغا خریدمش فهمید مامان اینکه از بعد که بود ای مشکی چادر آخر در و گذاشتم کوله توی هم مقنعه دونه

 کولم توی هم رو شارژر و هندزفری و کردم شارژ و گوشیم .گذاشتم کوله توی رو چادر کنم. کاری خود سر ندارم اجازه دیگه

 هایی چیز همه و نداشت جا دیگه کوله .بودم گذاشته کوله توی... و برس و مسواک مثل هم شخصی وسیله سری یه .گذاشتم

 صبح فردا بود قرار که شلواری مانتو .گذاشتمش تخت پشت بستمو زیپشو بنابراین .بودم گذاشته توش رو داشتم احتیاج که هم

 رو بابا امضای رو نامه رضایت کردم؛ وصل کمد توی لباسی چوب به و کردم اتو و برداشتم بند روی از بودم شسته رو بپوشم

 .اشتمشگذ کوله لبغ و کردم تاش .زدم انگشت اثر شصتم انگشت با و زدم روش

 !!وای ای .افتادم بانکی کارت یاد یهو که خوردم می چایی و بودم نشسته اپن روی ،بود آماده چیز همه شب نیم و هشت ساعت

 برسی خودم با رو کوله محتویات بار یه آرامش با بعد گذاشتمش کوله توی و رفتم اتاق توی سریع ،نبودم پولم کیف یاد اصالً

 .خوابیدیم و خوردیم شام اومد بابا که بود شده نه ساعت دیگه ،اشهب فتادهنی جا چیزی تا کردم

 شک وقته ی که میام بابا با بودم گفته شقایق به .بود صبح نیم و پنج ساعت .شدم بیدار خواب از دستم توی گوشی لرزش با

 ... مراقبتم من :گفت می بهم حسی یه... صبح پنج... تنها .بود وجودم تو ترسی اما ،نکنه

 یه خیابونمون سر ...رفتم خیابون سر تا زدم بیرون آروم خیلی خدا به امید با و برداشتم رو کوله لباسام کردن عوض از دبع

 اونجا .افتادم راه ترمینال سمت به گرفتم ماشین یه .هستن هم کار شب دونستم می و بودم پرسیده قبل روز که بود آژانس

 من نبود غروب تا بابام و مامان اینکه بابت از مشهد؛ رفتیم می قطار با هم اونجا از ،تهران رفتیم می اتوبوس با شدیم می جمع

 .بود راحت خیالم نکنن احساس رو



 تحویل رو نامه رضایت ،پیوستیم دخترا جمع به اون همراه .بود منتظرم در جلوی شقایق بودم، رسیده موقع به ترمینال، رسیدم

 هم کنار شقایق منو شدیم، اتوبوس سوار. پیچوندمش باز که کردی راضی چطور باباتو هک پرسید شقایق ،داشتم استرس ،دادم

 خاطر به ها بچه تعداد .برد خوابش کم کم شقایق .کردم می گوش آهنگ گوشی با و وردمدرآ کوله از رو هندزفری نشستیم

 .پسر تا چهارده سیزده، و دختر تا دوازده ،ده تقریبا تعدادمون .برسیم کامل اتوبوس یک به که نبود زیاد انقدر کاری مشغله

 دختر تا دو و شقایق منو .نفره چهار کوپه یه .آهن راه رفتیم ترمینال از بالفاصله ،تهران رسیدیم بعد ساعت پنج ،چهار حدود

 به تزیار برای سال هر که گفتن می خندیدیم، کلی مشهد خود تا باهاشون بود خوبی دخترای بودیم، کوپه یه توی دیگه

 .کردم معنی وجودم تمام با رو حسودی کلمه واقعا لحظه اون و میان مشهد

 اینکه فکر با و بود گرفته فرا رو وجودم تمام استرس و هیجان رسیدیم؛ مشهد آهن راه به و گذشت خوشی و خوبی با باالخره

 سمت به کشیدم پر شوق با شن مین من نبود متوجه شب تا و دوستاش پیش میره بگیره من از سراغی اینکه بدون مامان

 .حرم

 می شقایق ،شدیم پیاده ماشین از ،شد تموم خیابون .چکید می چشمام از ذره ذره اشک بود مشخص ضریح خیابون توی از

 .شیم می وارد جمهوری صحن از :گفت

 کنار اشکامو .اینجا اومدم که دش نمی باورم اصالً .بود روم روبه کامالً ضریح .شدیم رد بزرگ خیلی شده کاری منبت در یه از 

 بود، برابر چند زیبایی با ساعت یه راست سمت کننده، خیره های کاری کاشی با بود نقارخانه چپ سمت .رفتم تر جلو و زدم

 تو کلی و گرفتم بغل و شقایق .ریختم می شوق اشک فقط لحظه اون... بگم چی از حیاط، وسط کفترای و سقاخونه و حوض

  .کردیم گریه هم بغل

 ...رسیدم آرزوم به من... بیام تونستم من... دیدی -

 ...خواهری رسیدی آرزوت به که خوشحالم -

 .بزنم زنگ بهشون بعد زیارت بریم بیا .اینجا اومدم که دونن نمی مامانم بابا من !شقایق  -

 .بشه گرفته حالم که نگفت چیزی  ولی انداخت بهم کجی نگاه شقایق

ه خانواد نظر بتونم کردم دعا... کردم دعا کلی ریختم، اشک کلی کردم، زیارت کلیو  رسیدم ضریح به چطور نشدم متوجه اصالً

 .گرفتم رو بابا شماره و رفتم ساکتی گوشه یه اومدم بیرون زیارت از بعد.  کنم عوض مو



  .باش زود دارم کار بابا بگو جانم -

 !بابا سالم -

 زدی؟ زنگ که اومده پیش کاری !دخترم سالم -

 تحمیل نباید خودتو عقاید کن قبول اینو بیا ولی ،بیام خبر بی که نداشتم دوست اصالً مشهدم، من اباب -

 .........کنی

 تغییر خیلی اخالقش بابا. بسیج گروه همون با درست رفتم هم دیگه یکبار ،سفر اون از بعد من... گذشته یکسال سفر اون از

 و زهرا شدم، جور کلی بسیج های بچه با بخوام، مورد بی چیزای خیلی یا برم اشونباه جاها خیلی ندارن انتظار ازم دیگه .کرده

 خاطره کلی و ایم وابسته هم به خیلی که شدیم نفره چهار اکیپ یه بودن شقایق و من با قطار توی که دخترایی همون فاطمه

 ...  سازیم می همدیگه برای خوب روزای و ها

 برسی. آرزوهات به صالحته به اگر خونی می و داستان این که تویی کنم می آرزو -

 

    

 

 

 

 

 

 

 


