
 آقا مهربان های خادم

 همدان  -یاسمین زهرا شکل آبادی

 

 راه قطار طرف به. کردم پاک دست با را اشکهایم نبیند کسی که طوری. برگرداندم را سرم و دادم تکان دست بابا و مامان برای

 برقی پله سوار. کردند می تار را دیدم و ریختند می هنوز هایم اشک. بشود مورم مور که شد می باعث سردی باد. افتادیم

 مهربانی با بود دیده را هایم اشک که خاله. شدیم جاگیر و کردیم پیدا را مان کوپه باالخره. قطار سمت به پایین رفتیم و شدیم

 .اومدن هواپیما با شایدم اصالً. ما پیش میان فردا پس فردا هم بابات و مامان. نکن گریه: گفت من به

 که را سرم خواب موقع شب. نشدم آرام دادند ام داری دل بزرگ مامان و خاله که هم چقدر هر. خورد نمی آب چشمم من اما 

 ؟!نیومدن بابام و مامان دیدی. پیشت میام دارم باالخره !رضا امام: گفتم آرام گذاشتم بالش روی

 مسافرت بچه این باالی تب با: گفت اورژانس پزشک. اورژانس بردیم را داداشی آهن اهر توی که وقتی تا. بود خوب چیز همه 

 .کنه تشنج بچه ممکنه اصالً. بیفته اتفاقی هر قطار توی ممکنه. نیست درستی کار اصالً رفتن

 گفت می دلم یک. ودمب دل دو نه؟ یا روم می پرسیدن ازم بابا و مامان که وقتی. بودم کرده ریزی برنامه کلی سفر این برای 

 و مامان بدون اما. بود زیارتم اولین این. رفتم و داد شکست را یکی آن دلم یکی این باالخره. نه گفت می یکی آن و پیشت بروم

. ماندیم می منتظر صف توی باید و بود شلوغ. شدیم بازرسی ایستگاه وارد. زیارت رفتیم افتادیم راه بزرگ مامان و خاله با. بابا

 درمی خودش از غریبی و عجیب صداهای و بود ترسیده که دیدیم را زنی بازرسی ایستگاه جلوی که بودیم شده بازرسی هتاز

 می چه فهمید انگار خاله. کرد می گریه داشت که کرد اشاره ای ساله شش پنج، پسرک به و کرد نگاه ما به التماس با. آورد

 .مواظبشیم ما باشه: گفت و گوید

 ندیدیم؟ کوچولویی پسر: گفت اشاره با. بود نگران هم هنوز. برگشت دوباره و بیرون رفت گاهایست از زن 

 نیست؟ پسرت این مگه: گفت خاله 

 ؟!پسرش یکی آن: گفت اشاره با است الل بودم شده مطمئن حاال که زن 



. کرد می جو و پرس و داد می زائرها به را پسرش نشانی زبانی بی زبان با حوالی همان. رفت و ما به سپرد دوباره را پسرش بعد 

 بیچاره پسرک به محکمی سیلی اش استخوانی و الغر های دست با و ما نزدیک برگشت دوباره. است نگران خیلی که بود معلوم

 زنیش؟ می چرا داره؟ ربطی چه این به: گفت و خودش به چسباند را بچه خاله. شد بیشتر پسر گریه. زد

 .نداده گوش حرفم به بزرگتر پسر اما ،بگیرند محکم را همدیگر دست بودم گفته ها آن به: گفت رهاشا با دوباره مادر 

 زن. بود طبیعی این و بود کرده گم را اش بچه. بود ریخته هم به خیلی. سوخت برایش دلم. گشتن به کرد شروع دوباره زن 

 و خاله به بود چسبیده پسر اما ببرد هم را بزرگتر پسر خواست می. برگشت ساله سه دو، بچه پسر یک همراه بعد دقیقه چند

 .نباشه اش بچه اصالً شاید: گفت مادربزرگ به نگرانی با خاله. رفت نمی

 مامانته؟ این عزیزم، ببینم: پرسید پسر از بعد 

 دیگر. شنید را جواب همان بار هر و کرد تکرار بار چند را سوالش خاله. داد می تکان نه نشانه به را سرش فقط اشک با پسر 

 نمیاد؟ شما با بچه چرا پس: گفت می خاله اما هستم مادرش من گفت می مدام بچه مادر. بود شده کننده نگران

 خیلی. داشت ملتهبی و بزرگ نسبتا زخم جور یک. پسربچه گوش پشت به افتاد نگاهم. شدند جمع ما دور نفری چند اینکه تا

 و شد خم زانو روی مهربانی با خادم. بود زن خادم یکی که ما پیش آمدند خادم تا دو رآخ دست. شدم ناراحت و شد بد حالم

 هاست؟ خانم این از یک کدوم مامانت: پرسید و کرد بچه قد هم را خودش

 را بچه پسر گوش پشت زخم. کرد نوازش را بچه سر و شد خوشحال زن. داد نشان را زن همان بود آمده بند اش گریه که پسر 

 وقتی. کرد نگاه را بچه گوش پشت است کودکان دکتر فهمیدم بعد که خادم خانم. فهمید خادم دادم می نشان خاله هب که

 چه: گفتم و طالیی گنبد به کردم رو بغض و خوشحالی با. کردم پیدا عجیبی حس است، دکتر خانم یک خادم خانم فهمیدم

 .باشی نمهربو امام یه حرم خادم و باشی دکتر وقتی داره لذتی

 از تا نویسد می برایشان را قارچ داروی بدیم کاغذ یک اگر :گفت و است قارچ نوع یک بچه گوش پشت زخم :گفت خادم خانم 

 .بگیرند داروخانه

 از و گرفت را نسخه بود، ایستاده آنجا که مردی خادم. نوشت را دارو دکتر خانم و درآورد خودکار و کاغذ کیفش از زود خاله 

 اش بچه تا دو با خوشحال و گرفت را پول و نسخه زن. زن دست داد و نسخه پیش گذاشت و درآورد پول مبلغی جیبش توی

: گفت و گرفت را دستم خاله که بودم ماجرا این شوک توی هنوز. بود شده جمع هایم چشم توی اشک. حرم بیرون افتادند راه

 .بریم بیا



 امام آقا های خادم که وقتی خدایا :گفتم خودم با. رفت یادم بابا و مامان نبودن اصالً . زدم چشمک اش طالیی گنبد به راه توی 

 است؟ مهربان چقدر آقا خود یعنی مهربانند اینقدر رضا

 


