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یک  دم  می گذارند  قرار  هم دانشگاهی هایش  با  حمیدرضا 

بستنی فروشی.

جدی  پاتوق  اما  نیست  معروفی  جای  بستنی فروشی  این 

حمیدرضاست و هرسال او به یاد اولین دفعه ی مسجدی شدنش، 

شب عید می آید و یک معجون پر و پیامن خودش را مهامن می کند.

حمیدرضا امسال تصمیم می گیرد قرار با دوستانش را هم در همین 

و  می آیند  یکی  یکی  بچه ها  بگذارد.  حال خوب کن  بستنی فروشِی 

حمیدرضا با هامن حالت شوخ خودش از هامن اول آنقدر خاطره 

خنده دار تعریف می کند که بچه ها از خنده روده بر می شوند.

پایان  شیرینی  می خواهم  بچه ها  می گوید  الوند  حین  همین  در 

خدمتم را بدهم و همه با خنده می گویند خدا رو شکر که رسبازی 

بی مزه تو متام شد! حمیدرضا هم از قرار ساالنه اش دست کشید و به 

هوای جیب الوند یک بستنی اسکوپی سفارش داد. سفارش بچه ها 

رسید. حمیدرضا هر یک قاشقی که می خورد از خوشمزگی بستنی 

تعریف می کرد و در این حین گفت بچه ها فردا روز عیده.  مسجد 

ما عموما خرب خاصی نداره به جز سخرنانی. می آیید پول جمع کنیم 

و فردا بستنی بدهیم؟ بچه ها می گویند مسجدتون کجاست؟ هرکی 

سخرنانی  فقط  چرا  و  نیست؟  خربی  چرا  که  می پرسد  سوالی  یه 

می ذارن؟ و... . بچه ها رشوع می کنند به نقد مساجد این شکلی که 

مردم را از دین زده می کنند و حمیدرضا که به همه گوش می دهد 

از گاهی به سواالت بچه ها جواب می دهد و می گوید نقد را  هر 

که همه می کنند، کی پای کار است؟! بچه ها می گویند تنها کاری 

که می کنند این است که می توانند پول بگذارند و سفارش بستنی 

بدهند. حمیدرصا خیلی خوشحال است. آخرین اسکوپ بستنی اش 

که کاراملی است را جوری با ولع می خورد که بچه ها می گویند فکر 

کنیم حمیدرضا از اول زندگی اش بستنی نخورده است! برای همین 

با تأخیر متام می کند، در حالی که همه آمبیوه، فالوده و بستنی شان 

دیدند  و همین که  آشغال می گشتند  دنبال سطل  و  بود  متام شده 

لیوان ها و ظرف ها را  اینجا سطلی نیست، روی صندلی نیام همه 

روی هم گذاشتند. بچه ها دارند خوش و بش می کنند و حمیدرضا 

از اینکه بچه ها یک ذره نگشتند که سطل پیدا کنند تعجب می کند. 

خوش و بش ها هنوز هست. همه بلند شدند بروند که حمیدرضا به 

الوند می گوید شام بروید من االن میام. ظرف بچه ها را بر می دارد. 

می خواهد از عمو رشید بستنی فروش کیسه بگیرد که پیش خودش 

است...  کیسه  یه  هم  کمرت  کیسه  یه  است؟!  کاری  چه  می گوید 

ظرف بچه ها را دستش می گیرد و هرچه نگاه می کند سطل نیست. 

تا  دو  لباسش.  بچه ها می ریزد روی  از  یکی  فالوده ظرف  ته مانده 

کوچه پایینرت سطل پیدا می کند. بدو می آید به سمت بچه ها. از دم 

بستنی فروشی می گذرد. یادش می افتد بچه ها یادشان رفت که برای 

عید فردا بستنی سفارش دهند. نصف پول را به عمو رشید می دهد 

و بقیه اش را می گوید فردا پرداخت می کنم و توی دلش می گوید 

را  که همه اش  ندارد  پول  باید  که  آنقدر  فردا.  تا  است  بزرگ  خدا 

پرداخت کند. از عمو رشید می پرسد قضیه سطل چیه؟ او می گوید 

سطلشان سوراخ شده و سفارش داده بیاورند. بدو از مغازه می زند 

بیرون و می خواهد خودش را به بچه ها برساند. موقع راه رفنت زنگ 

و  است  کم  سطل هایش  منطقه  این  می گوید  و  شهرداری  می زند 

می بیند بچه ها آسه آسه دارند می روند و اصال نفهمیدند حمیدرضا 

خاطره  و  منی آورد  خودش  روی  به  هم  حمیدرضا  نبوده.  کنارشان 

الوند را که خودش قبال شنیده است، ادامه می دهد و بچه ها دوباره 

از دستش ریسه می روند.

فردا تولد است و همیشه دلش می خواست مسجد در روزهای عید 

هم مثل محرم رونقی داشته باشد. خیلی دیر تصمیم گرفته است 

مسجد  خادم  که  آقا  قاسم  از  مسجد  می رود  صبح  کند.  کاری  که 

است می پرسد که امروز کسی بانی چیزی نشده؟ او می گوید نه، 

فقط یکی یک کم پول آورده اما خیلی درخور نیست. حمیدرضا با 

خوشحالی می گوید پول را بدهد که شاید باز قسمتی از پول بستنی 

اینجا  بدید  رو  سبزا  پارچه  اون  میشه  آقا  قاسم  می گوید  دربیاید. 

امام  از والدت  تزئین کنیم؟ قاسم  آقا می گوید شبای عید، غیر  رو 

زمان خیلی کسی منی آید. خودتو خسته نکن جوون. حمیدرضا 

و  می گیرد  را  سبزها  پارچه  منیشوم.  خسته  ندارد.  اشکال  می گوید 

دونه دونه زنانه و مردانه را پارچه می زند. عرقش درآمده. قاسم آقا 

برایش رشبت می آورد. تا رشبت را می خورد و جون می گیرد، یهو 

می دود و بدون آنکه چیزی به قاسم آقا بگوید، می رود و از کپی رس 

خیابان می پرسد اگر چند تا کپی بخواهد چقدر می شود؟ و هرچه 

فاطمه فریوزی
1. حواس مجع
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به پولش  حساب می کند می بیند 

منی خورد. به ذهنش می رسد از الوند 

کمک بگیرد که خط خوشی داشت. زنگ 

می زند به الوند. خودش را می رساند به مسجد. 

خودش چند تا مقوا خریده است و از دور یک جوری 

جلوی صورتش را گرفته که یعنی رشمنده است. حمیدرضا 

آقا  می گوید  الوند  که  چیه؟  الوند  رشمندگی  علت  منی فهمد 

رشمنده! دیشب ما کال بحث عید یادمان رفت. حمیدرضا یک جوری 

شوخی می کند که الوند یادش می رود. الوند زنگ می زند به بچه ها 

و دونه دونه می آیند. یکی می گوید مادرش پول داده که شیرینی 

می خواهم  من چای خریدم.  می گوید  یکی  بدهند.  با رشبت  هم 

چای بدهم. الوند دارد احادیث را 

می نویسد. یکی از بچه ها دارد دنبال 

اذان  از  بعد  و  قبل  که  می گردد  مداحی 

توی حیاط مسجد پخش شود. حمیدرضا آنقدر 

اذان  قبل  ساعت  یک  بچه ها  که  است  خوشحال 

دارند می دوند. او نشسته زیر کولر و هی می گوید باورم 

منی شود و به بچه ها می گوید عجب عیدی شدا! نه بچه ها؟ و 

همه رسگرم کار خودشان هستند. قاسم آقا توی آبدارخانه هی راه 

می رود و در تعجب است که این همه جوان یهو از کجا آمدند؟!

رضا،  من،  داديم.  كه  را  امتحامنان  آخرين 

جواد و سعيد كتاب هاى رياىض مان را از توى 

حياط  وسط  نشستيم  و  درآورديم  كيف ها 

امتحان  هشتم  و  هفتم  بچه هاى  مدرسه. 

علوم اجتامعى داشتند و حاال حاالها بايد از 

سؤاالت امتحاىن شان مستفيض مى شدند)اين 

لغت محرتم »مستفيض« را حاج آقا قاسمى، 

دهامنان!  توى  انداخته اند  جامعتامن  امام 

بههه،  مى گويد:  مى بيند  را  ما  تا  كه  بس 

آقايون مستفيض فرموديد!(

از  غري  و  بوديم  ما  كه  هم  نهم  بچه هاى 

امال،  امتحان  از  بعد  مابقى  نفر،  چهار  ما 

خاطرات  با  را  مدرسه  طوفان،  رسعت  با 

را  تنها گذاشتند و مكان مذكور  امتحاىن اش 

به مقصد خانه بدرود گفتند.

نيم  می شود  که  كرد  حساب  سعيد  خالصه 

ما  دست  ىب هياهو،  مدرسه  حياط  ساعتى 

باشد.

 من و سعيد بساطامن را پهن كرده بوديم 

و داشتيم با طأمنينه مقدمات رس به رسانه 

رضا و جواد را نظاره مى كرديم؛ رضا داشت 

رس به رس جواد مى گذاشت كه: آقاى رييس، 

است  »مستفيض«)الزم  آقا  حاج  با  صحبت 

با  مى گفتند؟!(  را  قاسمى  آقاى  بگويم 

هى  ايشوىن!  فابريك  رفيق  شام  شامست، 

ازشون  تخصىص  عرىب  سؤال هاى  مي رى 

مى پرىس. ما كه فقط در حد » أنا ال عرىب« 

بلديم!

حاال شام  مى گفت:  و  مى خنديد  جواد هم 

بيا بشني كتاب هاى رياىض رو با نقشه هات 

كاريش  يه  هم  با  داداش!  بفرما،  مستفيض 

مى كنيم! يدالله مع الجامعة!

از  بغلتان  زير  اگر  گفتم  و  كردم  نگاهشان 

بفرماييد  شد  پر  كامال  آبدار  هندوانه هاى 

بشينيد. 

كالس  يه  من  گفت:  و  پشتم  زد  سعيد 

تيكه پراىن بايد پيشت بيام محمد!

قاچ  اداى هندوانه  و  نشستند  و جواد  رضا 

كردن را درآوردند و مثال گذاشتند وسط براى 

ما. من هم با تشكر گذاشتم توى يخچال تا 

فعال آب خنك بخورند!

را چهار  كتاب  رياىض!  كتاب  رفتيم رساغ  و 

بخش كرده بوديم و هر كدام مطالب مرتبط 

آقاى  داخىل مان،  اينرتنت  از  را  بخش ها  با 

اينرتنت  و  خالقامن-  رياىض  سميعى-دبري 

و  درآورديم  تاپ هامان  لپ  روى  خارجى 

براى بعىض بخش ها، ايده ساخت ماكت هاى 

مختلف را طراحى كرديم.

مسجد  تابستاىن  كالس هاى  براى  اينها  همه 

بود كه داشتيم برايش نقشه مى كشيديم.

يكبار كه هر چهارتاميان در مسابقات رياىض 

استاىن رتبه آورده بوديم و مسجد براميان برن 

تشويقى نصب كرد، اين فكر به رسم زد.

هم   كه  حاال  بيايد  گفتم:  بچه ها  به 

مسجدى ها و هيأت امنا ما رو به درسخون 

بودن شناختند، هم جواد رابطه اش با حاج 

بسيج  بچههاى  هم  و  خوبه  قاسمى  آقا 

رومون حساب مى كنن، از نظر علمى بسيج 

فكر  باال.  بكشيم  رو  مسجد  بچه هاى  و 

از مسجد ما  برنده ها،  كنيد سال بعد همه 

باشند! مى دونيد چه كيفى داره؟! اون وقت 

تخصص و تعهد رو با هم داريم هموىن كه 

هميشه حاج آقا قاسمى روش تأكيد داره!

یك: مسجد مستفیض
مسیه فتحی

2. یک مسجد و چند روایت
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بچه ها 

با  هم 

و  نق  كمى 

نوق هاى اوليه كه بابا 

هيأت  و  مني ذاره  مسجد 

اينا،  و  بچه ايد  شام  مي گه  امنا 

باالخره پاى جناب توجيه را شكستند 

و نشستند پاى كار. 

برنامه اى  چه  شنيد  كه  هم  سميعى  آقاى 

تهش،  تا  باهاتون  هستم  گفت:  داريم، 

معلامن جوان!!

ما را مى گفت: معلامن جوان!! و ما به قول 

رضا چقدر بالون شديم و باد كرديم!

از  بود!  هم  تهش  تا  واقعا  سميعى  آقاى 

كتاب هاى خالق تدريس رياىض بگري تا ىس 

مختصات  حسب  بر  ماكت سازى  دى هاى 

فقط  داد.  امانت  بهامن  داشت  هرچه  و... 

آقا  حاج  با  كردنش  مطرح  نوع  بود  مانده 

قاسمى و راىض كردن هيأت امنا.

يك  آقاى سميعى هر كدامامن  پيشنهاد  به 

بخش  هر  براى  عاىل  و  توپ  درس  طرح 

وسط  چكش كارى هاى  از  بعد  و  نوشتيم 

حياط در روز آخر مدرسه، با امييل فرستاديم 

برايشان. 

ايشان هم با چند اشكال كىل طرح درس ها 

به  »من  و  قوت«  »خدا  يك  با  و  اصالح  را 

توان شام اميان دارم« چاشنى دارش كردند و 

به  داشت  نياز  كه  ما  مزاج  براى  فرستادند 

اين قوت قلب ها!

بعد  را گذاشتيم  آقا  با حاج  قرار صحبتامن 

و  آقا  حاج  وقتى  عشاء.  و  مغرب  مناز  از 

جلسه  مسجد  كارهاى  درباره  رسوىل  آقاى 

مى گذارند. 

آقا  حاج  پشت  كه  را  عشاء  و  مغرب  مناز 

هم  جواد  نافله هاى  تا  ايستاديم  خوانديم، 

رضا،  منك پاىش هاى  قول  به  و  شود  متام 

بهشت را به اسم خودش متام و كامل سند 

به دفرت   تا  برويم دفرت مسجد.  بعد  و  بزند 

برسيم سعيد و رضا رس به رس جواد گذاشتند 

تا درخت  تا حاال چند  بگو  تو رو خدا  كه: 

درختش  كردى؟!  ثبت  خودت  براى  طوىب 

چند ميوه است، راستى؟! به ما هم مي دى؟!

رو  وايسادن هامون  حساب  ىب معرفت،   _

جعبه  يه  بايد  بكنى  هم  نافله هات  براى 

كنار  برامون  رو  درشت هاش  ميوه  اون  از 

بذارى ها!!

با  برداشت،  نه  و  گذاشت  نه  هم  جواد 

رو  طوباش  خودش  هرىك  گفت:  لبخندى 

ماشاال سامليد همه تون!  كه  مى سازه! شامم 

مثل من هم كه وقت داريد! تاااااازه، برنده 

هستيد، خب  هم  منطقه  رياىض  مسابقات 

پاشيد روى پاهاتون وايسيد دو كلمه بيشرت 

از بقيه بابت چيزهايى كه خدا بهتون داده 

تشكر كنيد، داداش! الدنيا مزرعة األخرة! 

وقت  يامل  آقاى  بابااااا!  كه:  رسش  توپيديم 

دار، حاال اون دنيا هم شام ما رو به فيض 

برسون چه اشكاىل داره؟!

نچ نچ اش را با حركت انگشت سبابه كشيد 

و الدنيا مزرعة االخره شخىص مان، ماسيد به 

در دفرت مسجد!

جواد را انداختيم جلو كه در بزند. تقه زدنش 

هم مؤدبانه بود! آرام و شمرده! آنقدر كه 

مى تواند  فقط  اين  فهميد  قاسمى  آقا  حاج 

صداى در زدن جواد باشد.

گفت: بفرماييد، جواد جان!

و ما بهم نگاه كرديم و خنده هاى نكرده مان 

را پاشانديم روى رس جواد!

بعد خيىل محرتمانه و شيك وارد شديم.

مسجد  امناى  هيأت  رييس  رسوىل  آقاى 

جواد  و  نشستيم  بنشينيم.  كرد  تعارف 

حرف هايش را با هامن

و  كرد  رشوع  االخرة  مزرعة  الدنيا  حديث 

بعد منى دانم چطورى ربطش داد به برنده 

االن  اينكه  و  رياىض  مسابقات  در  ما  شدن 

دارد  را  مزرعه  ما حكم هامن  براى  مسجد 

و اگر حاج آقا و هيأت امنا اجازه بدهند ما 

كالس هايى  با  برداريم،  توشه  آخرمتان  براى 

كه مي خواهيم براى بچه هاى هفتم، هشتم 

و نهم برگزار كنيم.

من هم بعد از سخرناىن كوتاه جواد، دورمناى 

را  مسجدمان  از  رياىض  مسابقه  برنده هاى 

برايشان تصوير كردم و ديدم كه آقاى رسوىل 

ى  تو

رفت  فكر 

آقا  حاج  به  و 

اگر  گفت:  قاسمى 

واقعا بتوانند، طرح عاىل اى 

است!

طرح  ما  آقا،  حاج  گفت:  فورى  رضا 

درس هامون هم با دبري رياىض مون اوىك... 

ببخشيد بررىس كرديم ايشون هم اوىك... اى 

بابا... تأييد كردن.

شب  فردا  يا  االن  مى تونيم  گفت:  سعيد 

براتون اجرا كنيم جهت اطمينان بيشرت.

كرد:  اضافه  خنده  و  شوخى  با  جواد  و 

»ليطمنئ قلبى« كه ايرادى ندارد، حاج آقا!

حاج آقا قاسمى خودكار توى دستش را روى 

آقاى  به  نگاهى  و  گذاشت  روبرويش  برگه 

رسوىل كرد و گفت: موافقيد براى فردا قبل 

از مناز ظهر و عرص؟! 

ايشان يك بله كشدار گفتند و بعد حاج آقا 

رو به ما كردند و گفتند: شامها كه تعطيليد 

ما  مى فرماييد؟!  مستفيض  فردا  ديگه؟! 

به  لبخندهامان مستفيضشان كرديم  با  هم 

جواب رضايت بخش مان!

راحت  انقدر  كرديم  منى  فكر  اصال  راستش 

طرحامن را بپذيرند و روميان حساب كنند.

پيش،  روز  چند  پدر  كه  افتادم  حديثى  ياد 

كه  مي خواند  مادر  براى  بلند  بلند  داشت 

العلم  بنويسد:  ارشدش  نامه  پايان  ابتداى 

سلطان!

***

جلسه  مسجد  توى  ظهر،  از  قبل  فردا 

توضيحات ما بود و اجراى طرح درس! جواد 

كه آجر حرف هايش را درست و حساىب چيد 

و با چند حديث بجا محكمش كرد، تقريبا 

اغلب هيأت امنا راىض شدند. چند نفرى هم 

طرح  اجراى  با  نداشتند  اطمينان  هنوز  كه 

آمدند  ذوق  رس  ماكت سازميان،  درس هاى 

برگزارى كالس هاى  برگه  آنها هم  باالخره  و 

رياىض در مسجد را امضا كردند و ما رسام 

تابستانه مان  كالس هاى  بايد  تري  پنجم  از 

علم مان  از  را  بچه ها  و  را رشوع مى كرديم 



تابستان داشت مى رسيد و ما منتظر بوديم ببينيم امسال قرار است 

حاج آقا سورپرايز، چه بالهاى خوىب رسمان بياورد!

آقاى  بود، حاج  فاميىل اش مهدوى  اصل  در  كه  آقا سورپرايز،  حاج 

كه  بشاش  چهره اى  با  و  ساله  چهار-پنج  و  ىس  تقريبا  بود  جواىن 

چشم هايش از پشت ويرتين شيشه اى عينكش بدجورى مغناطيىس 

عمل مى كرد؛ به قول رضا، عني آهن ربا آدم را جذب مى كرد.

به مسجدمان  بود  تازه يىك-دو هفته  اول تريماه دو سال پيش كه 

اين  قول  به  وارد مسجد شديم-  و سعيد  رضا  و  من  بودند؛  آمده 

نويسنده ها الزم به ذكر است آن موقع هنوز خانواده جواد، از  قم 

بزرگ  وارد كه شديم ي كدفعه يك سيبل   ...- تهران!  بودند  نيامده 

روى ديوار روبروميان ديديم. نزديك وضوخانه كه بااليش نوشته بود: 

يك  تري،  يك  كنيد! هر  نشانه گريى  را  بد  و صفات  برداريد  را  تريها 

امتياز! هر يك امتياز، شام را به مداح و يا خادم هيأت  مسجد شدن 

نزديك مى كند! ما هم كه از خداخواسته، متام توان 12ساله مان را 

جمع كرديم.

راحت  كردم خيىل  فكر  اولش  برداشتم،  را  قرمز  تري  نكردم،  معطل 

پرتاپ كردم.  از پشت خط نشانه گذارى شده روى موزاييك،  است! 

خورد وسط يك صفت بد هفت امتیازی: دقيقا وسط ريا!

آقايى مشغول وضو گرفنت  لباس حاج  آقا سورپرايز كه بدون  حاج 

بود و ما نفهميديم حاج آقاست، با لحن شاد و شنگوىل گفت: آقا، 

بازى كه ىب داور منيشه! وايسيد من هم بيام! ما بهم نگاه كرديم و 

با تعجب خنديديم!

و  نوشت  را  امتيازها  و  ايستاد  مناز،  از  قبل  دقيقه   10 تا  آقا  حاج 

بچه ها هم همني طور مى آمدند براى مسابقه.

خيىل باحال بود؛ هم اول تريماه دو سال پيش، هم بازى اش و هم 

خود حاج آقا سوربرايز با آن انرژى متام نشدىن اش! سعيد مى گفت: 

انگار حاج آقا، هيج وقت شارژش متام منى شود!  مادام الشارژ است! 

يادم است يكبار، حاج آقا قاسمى توى صحبت هايش براى ما گفت: 

اصال پاوربانك يعنى حاج آقا سورپرايز! هم خودش شارژه، هم بقيه 

رو شارژ مى كنه! و از آن وقت بود كه سعيد ضمن لقب سورپرايز، 

حاج آقا پاور را هم به صفات ايشان اضافه كرد!

اول تريماه پارسال هم حاج آقا يك استقبال گرم از ما به عمل آوردند: 

تا  دو  پشت  بودند  كرده  بسيج  را  مسجد  كوچك  بچه هاى  همه 

آب خورى مسجد و ديوار وضوخانه. با ورود بچه هاى مدرسه و محل 

كه اول تري-بعد از امتحانات- موعد قرارشان بود، از سه كمني گاه به 

ما شليك شد! 

موش  به  كردند  تبديلامن  ثانيه  چند  در  آبپاش  تفنگ  با  نامردها 

مى رفت  آبخورى  اين  از  مدام  هم  سورپرايز  آقا  حاج  آب كشيده! 

پشت آن يىك و به محمد و عىل؛ پرسهاى دوقلويش و باقى بچه ها 

مى گفت: ياال بزنيدشان! بچه ها اگر سالح متام شده، تفنگ ها را توى 

حوض، پر از آب كنيد! ادامه دهيد!

بهامن  نشان ها  و  وسط خط  و  مى كشيد  نشان  و  ما خط  براى  و 

فهامند، چند تفنگ پشت در بسته مسجد جاسازى شده، حاال ما 

هم مسلح شده بوديم. رفتيم سمت در مسجد وىل تفنگها خاىل بود، 

حاج آقا قيافه مان را كه ديد شانه هايش را باال انداخت كه يعنى اين 

يىك ديگر با خودتان است! ما هم تا برسيم به لب حوض و تفنگ ها 

را پر كنيم، خيس خيس شديم وىل به جربان كار بچه ها مى ارزيد! 

حياط مسجد، شبيه زمني موج هاى آىب شده بود. خيىل باحال بود! 

با  مسجد،  رسايدار  محمد،  كرباليى  ديديم  كه  بود  وقتى  باحال تر 

از  دست  يك  براميان  پريروز  و  كرده  هامهنگ  خانواده هامان 

لباس هامان را از خانواده ها گرفته و توى كمد دفرت مسجد گذاشته 

كه لباس هامان را عوض كنيم و يىك يك كيسه براى گذاشنت لباس هاى 

خيس هم داخل آن ها گذاشته!

 ***

امروز  سال،  سومني  براى  سورپرايز  آقا  حاج  ببينيم  منتظريم  حاال 

خاطرات  بچه ها  با  داريم  كه  ديده؟! همني طور  تدارك  چه  براميان 

سال هاى قبل را مرور مى كنيم و به مسجد نزديك مى شويم صداى 

آقا  حاج  به  دارد  كه  مى شنويم  مسجد  توى  از  را  محمد  كرباليى 

مى گويد: مطمئنيد مى توانند؟!

حاج آقا مى گويد: بله!

ما كه مى رسيم حاج آقا را با لباس بنايى مى بينيم كه يك عامل كاىش هاى 

كوچك جلوى پايش ريخته شده و محمد و عىل-بچه هايش- هم با 

مستفيض 

مى فرموديم! 

نبود  كه  شوخى 

مسجد  بچه هاى  بايد 

سكوى   ،باقرالعلوم

را  چهار  منطقه  رياىض  مسابقات 

فتح كنند! جمله آخر را كه بلند گفتم 

از  داداش!  محمدآقا،  حاج  گفت:  جواد 

پرچم همه مسجدها  كه  باش  فكر  به  االن 

و  بربيم.  باال  را  هم سنامن  مسجدى هاى  و 

سعيد يك نگاه عاقالنه توأم با شيطنت نثارم 

فرمود و در تأييد حرف جواد گفت: به قول 

حاج آقا قاسمى جهاىن فكر كن، پرس!

كره  اين  كرد،  متام  كه  را  جمله اش  سعيد 

فيا  ا جغر

كه  بود 

مساجد  با  داشت 

ذهنم  توى  مرز،  بدون 

چرخ مى خورد!

دو: تیری در روشنایی
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كنارش  ايستاده اند  بنايى  پيش بند 

را دستش مى دهند. حاج  و كاىش ها 

آقا ما را كه مى بيند، صورتش پر از خنده 

و  بنا  آقايان  بههههه!  مى گويد:  و  مى شود 

كايش كااااار! خوش آمديد!

پيش بند  تا  چند  محمد  كرباليى  كه  بهتيم  توى  هنوز  ما 

خودمون  يعنى  آقا  مى گوييم:  آقا  حاج  به  دستامن.  مى دهد 

ديوار مسجد رو بسازيم؟! آقا خراب نشه ديوار؟!

لب هايش  روى  مى نشاند  شريين  آقايى  حاج  لبخند  يك  آقا  حاج 

كتابهاى  اول  و درس مى خوانيم  بوديم  ابتدايى  كه  ما  و مى گويد: 

شام  به  من  اميد  بود:  نوشته  امام)ره(  از  گفته  يك  دريس مان 

دبستاىن هاست! شامها كه ماشاال از دبستاىن هاى  فسقىل بزرگرتيد 

امام  والدت  دومينوهاى  هستيد،  كه  هم  تكواندوكار  اميدتر!  و 

جواد هم كه خيىل خوب و ظريف چيده بوديد، پس اين كار 

رو هم مى تونيد!

با  اول  و  مى كنيم  آب  را  سيامن ها  مى گرييم.  يىك  يىك  را  كاىش ها 

الله  بسم  با  بعد  و  مى كنيم  نقاىش  را  دست هاى سيامىن همديگر 

بلند حاج آقا رشوع مى كنيم به چسباندن كاىش ها، طبق نقشه اى كه 

حاج آقا چسبانده روبروميان. جواد كه امسال جمع سه نفره مان را 

چهار نفره كرد، نقشه خوان خوىب 

است. هرچند جواد فقط به اين كار 

رضايت منى دهد و ضمن نقشه خواىن، پا به 

پاى ما بنايى هم مى كند. خودمانيم مسجدساز 

مى گويم:  بلند  داردها!  را  خودش  كيف  هم  بودن 

حاج آقا مني شه حاال كه ما انقدر كمك كنيم، ما رو هم 

جزء ليست خريين مسجدساز بذارن؟!

حاج آقا مى گويد: كه چى بشه محمد؟! مى گويم: به خاطر كالسش 

ميگم آقا! و رضا شوت چسب را در يك حركت رسعتى مى زند به 

بينى ام و وسط  خط و نشان كشيدن هايم، صورتم را رو به حاج 

آقا مى كند و مى گويد: معرىف مى كنم: محمد! تريانداز ماهر دوسال 

پيش مسابقه ترياندازى صفات بد كه همچنان  بايد »ريا« را نشانه 

بگريد!

رسم را مى اندازم پايني و مى گويم: آدم بشو نيستم حاج آقا. حاج 

به  جمع  اين  باالخره  مى گويد:  خنده صدادار  يك  با  سورپرايز  آقا 

فرشته هايى چون جنابعاىل هم نياز دارد، محمد خان! 

و من با جمله جواد كه مى گويد: »مى بينم با از ما بهرتون مى پرى«، 

مى روم توى خط بال دار شدن!

فردا مسابقه آخر است و اگر بربيم به قول 

دومني  »براى  تلويزيوىن  مجرى هاى  اين 

سال پياپى« اول مى شويم و كاپ فريوزه اى 

مسجد ظهور را »از آن خود مى مناييم«.

منى دانم طراحى كاپ با چه كىس بوده وىل 

هر كه بود، خيىل خوش سليقه بود! من كه 

هر وقت كاپ را توى دفرت مسجد مى بينم 

برمى گردم!  و  دل سري مى روم جمكران  يك 

فريوزه اى  گنبد  عني  مسجدش،  ماكت  رنگ 

مسجد جمكران است! 

جوامنرد قصاب)اسمى است كه  به پيشنهاد 

سعيد براى رامني گذاشته ايم و خودش هم 

داش  و  است  لوطى  كه  بس  منى آيد!  بدش 

مشتى حرف مى زند!( راست مى گويد: آدم 

جگرش حال مى آيد وقتى مى بيندش! رامني 

با  كه  بود  پايني تر  محله  تا  دو  بچه هاى  از 

همني طرح ليگ ظهور، وارد جمعامن شد و 

حاال پايه كه نه، بهرت است بگويم چهارپايه 

از   مسجد!  فعاليت هاى  همه  براى  شده 

برقى  جارو  تا  بگري  مهرها  صف  گذاشنت 

كشيدن، تا تنظيم سيستم صوىت مسجد براى 

تا درست كردن كليپ هاى مناسبتى  مراسم 

با  كه مى گويد من  و... خودش  براى پخش 

ليگ ظهور، كشف شدم!

را كه آبجى زهرا  بازى فردا  لباس هاى  دارم 

مى شود  بلند  اتو  بخار  مى كنم.  اتو  شسته، 

و چني هاى لباسم را مصمم تر از قبل صاف 

 « طرح  و  مى افتم  پيش  سال  ياد  مى كند. 

يا  قاسمى  آقا  حاج  اينكه  ياد  ظهور«،  ليگ 

همه مان  چطور  خودمان،  مستفيض  هامن 

را بسيج كرد و ما را به منايندگى از مسجد 

بسيج  بچه هاى  براى  كه  فرستاد  خودمان 

ليگ  طرح  و  بزنيم  حرف  اطراف،  مساجد 

بني  فوتبال  ليگ  واقع  در  كه  را  ظهور 

با آب و تاب توضيح  مساجد بود، برايشان 

دهيم و بچه ها را دعوت كنيم به رشكت در 

از طرح  بعد  كه  بود  از طرح هايى  اين  آن. 

طرح  هامن   ، خط شكن«  »مسجدى هاى 

رياىض  مسابقات  در  رشكت  براى  كالس 

منطقه به فكر جواد زد و آقاى رسوىل و حاج 

آقا هم خيىل استقبال كردند.

اتو، تازه گرم افتاده و مدام با صداى گلوگري 

كرده، پيف پافش را مى پاشد روى چني آستني 

زاهد،  مسجد  از  غري  پارسال  لباس.  رسشانه 

كه بچه هاى شل و ول و رنگ و رو رفته اى 

داشت، بچه هاى باقى مساجد منطقه، خيىل 

دم  قصاب:  جوامنرد  قول  به  بودند!  پايه 

خودم  من  آجرپزى!!)يعنى  كوره  همه شان، 

بجاى  رامني،  مثل  منى توانستم  مى كشتم  را 

»گرم« يك كوره آجرپزى جايگزين كنم!(.

آخرش هم بچه هاى مسجد زاهد بني 12 تا 

مسجد، از آخر، اول شدند!! با اينكه من و 

سعيد و رضا به پيشنهاد حاج آقا دو جلسه 

برايشان كالس پاس دادن و دريبل گذاشتيم 

سه:  لیگ ظهور



6

و سعيد 

هم 

 ، ىن زه با ا و ر د

وىل شان  و  شل  وىل 

هامن  توى  نشد!  برطرف 

دو  نفرشان  پنج  جلسه،  سه 

نفرشان هم كه  پنج  نيامدند،  جلسه 

آمدند انقدر نق و نوق كردند كه بابا بدون 

لباس ورزىش منى شود، مسابقات را بگذاريد 

بهار كه هوا انقدر گرم نباشد، جايزه اش را از 

يا نه و...  اول بگوييد ببيينيم اصال مى ارزد 

كه با سعيد و رضا قرار گذاشتيم تا خودشان 

كه جزء  را   نخواهند كالس »رضبه چيپ« 

كارهاى مهيج مان بود برايشان نگذاريم! كه 

نگذاشتيم هم! 

به قول جواد گاهى آدم خودش با كارهايش 

به خودش گل خودى مى زند! 

كه به نظرم بچه هاى مدرسه زاهد از همني 

گل ها به خودشان زدند!

و  ميزش  فلزى  پايه  روى  مى گذارم  را  اتو 

از  بلند مى كنم جلوى چشامنم و  را  لباسم 

برقى كه مى زند و چني هايى كه ديگر ندارد، 

لذت مى برم.

ياد بچه هاى مسجد امام حسن مى افتم 

كه چقدر پايه بودند و حتى تيم ذخريه شان 

و  مى آمدند  جلسه  هر  اصىل  تيم  عني  هم 

كالس هاى آمادگى ليگ را رشكت مى كردند. 

خداييش تيم ذخريه شان عني تيم اصىل قوى 

بود. اصال دو بازى قبل از ما را فقط با هامن 

تيم ذخريه بازى كرده بودند و بردند!! همني 

»مسجد  كاپ  و  شوند  دوم  شد  باعث  هم 

مسري« را بگريند.

روى  اتوكشيده  و  صاف  را  لباسم  دارم 

زنگ  صداى  كه  مى كنم  آويزان  رخت آويز، 

را  مادر  مهربان  و صداى  را مى شنوم  تلفن 

خوب  مادر  پرسم؟!  چطورى  مى پرسد:  كه 

پشت  از  مى شوم كىس  مطمنئ  و  هستند؟! 

خط با من كار دارد.

اتو را از برق مى كشم و پا به توپ از اتاق 

گوشش  دم  و  مادر  پيش  تا  مى آيم  بريون 

مى گويم: مخلص جناب داور!!

مادر چشم غره شريينى مى رود و از يىك از 

پرس خوانده هايش كه آن طرف خط است، 

جمله  با  را  گوىش  و  مى كند  خداحافظى 

»رامني است« مى سپارد به من!

از جواب  كه مى گويم  را  برااااادر  سالاااااام 

ادامه سالمش  ىب حال رامني و عليىك كه در 

قول  به  قصاب  جوامنرد  مى فهمم  منى گويد 

خودش »بدجورى توى لك« است. 

مسجد  كاپ  فردا  داداش  رامني،  مى گويم: 

ظهور مال مااااست! بخنننند، بابا!

حال رس به رس گذاشنت ندارد! مهاجم درجه 

يك تيم مان در الك دفاعى فرو رفته!

جمله »فردا روى من حساب نكن« را مثل 

پتك مى كوباند وسط فرق رسم و من با چراى 

بلندى جوابش را مى دهم و جوامنرد قصاب را 

رشمنده تر مى كنم. اين را وقتى مى فهمم كه 

بني حرفهايش من و من مى كند و مى گويد: 

ماهى  كه چهار  را  دايى مجيدش  بايد  فردا 

زهرا  بهشت  بربند  بوده،  بيامرستان  درگري 

براى... و من حرفش را مى خوانم و تسليتش 

مى دهم:  ادامه  رشمندگى  با  و  مى گويم  را 

تازه  نريوى  داداش!  برو  بيامرزدشون،  خدا 

نفس خوب مي ذارم جات، يه جورى كه بقيه 

مهاجم  دوقلوى  برادر  كيه؟!  اين  عه!  بگن: 

قبىل است انقدر خوب بازى مى كنه؟!

ى  ا صد

ه  خند

روى  تلخش 

گرم  »دمت  جمله 

و  مى نشيند  داداش« اش 

گوىش را با »يا عىل« هاميان قطع 

مى كنيم.

***

باش محمد! كم مني ذارم داداش!  - مطمنئ 

قصاب  جوامنرد  كه  مى كنم  بازى  جورى  يه 

نكنه،  رسم  از  پوست  تنها  نه  اومد،  كه 

كاپ  ديدن  از  بزنه  برق  هم  چشم هاش 

مسجد ظهور!!

كاپ  براى  مى فرستد  كه  ماچى  صداى  و 

خياىل، از پشت تلفن مى آيد.

ميشه  هميشه  مى دونم  ميثم،  مى گويم: 

روت حساب كرد! اصال تو به قول حاج آقا 

قاسمى پاسخ »هل من نارص« مايى هرجايى 

تيم  وارد  امسال  ميثم  مي خوايم!  نريو  كه 

رياىض  كالس هاى  بچه هاى هشتم  از  شده، 

سؤال هاى  كه  آن هاست  از  و  است  مسجد 

آنقدر خسته مى كند  توى كالس،  را  مترينى 

و  شوند  خاكش  مى شوند  مجبور  آخر  كه 

پرچم تسليم را باال بگريند! 

ميثم به روى خودش منى آورد و مى گويد: به 

قول جوامنرد قصاب، كوچيكتيم آقا معلم!

***

بازى بدون رامني با صداى سوت داور رشوع 

مى شود و من به اين فكر می کنم حتى اگر 

دوم هم شويم باز  برنده ايم... با ليگى كه 

براى ظهور راه انداخته ايم.

راستش منى دانم از وقتى مناز جامعت صبح توى مسجد، گره خورده 

مزه  دهانم  توى  طعمش  آنقدر  بعدش،  هيأىت  پياده روى هاى  به 

كرده يا از وقتى پياده روى، خودش را چسبانده به مناز صبح، انقدر 

طعمش فرق كرده!

تأثري گذاشته را منى دانم وىل  اين كه كدامشان روى آن يىك بيشرت 

نتيجه كار، فعال يك- يك مساوى است و مى شود با همني نتيجه هم 

صعود كرد!

***

واقعا چند نفر مثل پدر جواد مدير که هيأت مسجد است، به مخش 

مى رسد كه حتى براى مناز صبحامن هم يك كار باحال انجام بدهد 

چهار: نماز صبح به صرف ورزش صبحگاهی
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كه به ما خوش بگذرد؟! خداييش 

اگه همه مثل باباى جواد بودند دنيا، 

گلستان... ببخشيد منازستان مى شد!!! بعد 

سعيد  باباى  بعد  و  مى آمد  كم  منازخانه  اصال 

دوباره يك طرح مى داد براى رفع اين مشكل به نفع 

ما! من مطمئنم!

***

لباس ورزىش  با  و  نفره مان  با جامعت 27  ديروز صبح كه داشتيم 

توى مسجد، مناز صبح مى خوانديم يك غريبه كه وسايل كوهنوردى 

داشت، وارد شد! اينها را رامني مى گفت كه داشت مكربى مى كرد 

و صحنه را ديد مى زد. مى گفت وارد كه شد، يهو شوكه شد، رفت 

بريون يك نگاه به تابلوى مسجد انداخت و بعد دوباره با بهت آمد 

اكرب  الله  يك  با  و  دهد  قورت  را  تعجبش  كرد  مسجد! سعى  توى 

بلند، حاج آقا را متقاعد كند به طوالىن كردن ركوع دوم تا خودش را 

برساند به جامعت صبح!

بعد از مناز، از رضا پرسيد: اينجا باشگاهه؟! 

رضا هم كه دست منك درياچه قم را از پشت بسته به طرف گفته: 

نه رئيس، دانشگاهه!!

يارو هم لبخند به لب گفت: خب، حاال رئيس اين دانشگاه-دولتى 

بود يا غري انتفاعى؟!- كيه؟!

رضا، دستش را برد به سمت حاج آقا و آقاى رسوىل-كه جاى خاىل 

باباى جواد بينشان حس مى شد- كه همه كنار هم نشسته بودند 

و آقاى ورزشكار همينطور كه داشته ذكر تسبيحاتش را مى گفته با 

عصاى كوهنوردى اش رفته پيش ايشان.

بعد منى دانيم چه اتفاقى افتاد كه آن آقاى غريبه با ما همراه شد 

و توى پياده روى، پيچ سوم خيابان تختى را كه رد كرديم مسريمان 

مسجد  سمت  به  و  شد  عوض 

مسجد  خود  رفتيم!!  فالحى  شهيد 

آمدن  حتى  نبود،  عجيب  فالحى  شهيد 

نبود  تعجب آور  آنقدرها  هم  غريبه  مرد  آن 

شاخ  ديديم  مى  كه  صحنه اى  از  داشتيم  حاال  كه 

عامله  يك  و  كريم  و  حسني  و  محمدرضا  مى آورديم!  در 

فالحى  شهيد  مسجد  به  خانه شان  كه  مدرسه مان  بچه هاى  از 

ايستاده  جواد  باباى  پشت  سفيد  ورزىش  لباس هاى  با  بود،  نزديك 

بودند تا به ما ملحق شوند!! 

كه  را  بش هامان  و  است! خوش  كاسه  نيم  زير  كاسه اى  فهميديم 

كشيده  نقشه هايى  چه  براميان  سعيد  باباى  آمد  دستامن  كرديم، 

مناز  به  هم  فالحى  شهيد  مسجد  بچه هاى  امروز  از  است  قرار  و 

جامعت هاى صبح و پياده روى هاى بعدش بچسبند!!

از حاج آقا مستفيض مدام  غريبه كوهنورد هم چنان متحري بود و 

مى پرسيد، آخه، پنج صبح ؟! مگه ميشه؟! بابا آدم بزرگ هاش هم 

مناز صبح هاشون رو قضا مى كنند!!

و شنيدم كه باباى  جواد با آرامش گفت:

فرقی  برايش  9 شب  با  صبح  پنج  ورزشكار  ورزشكارند!  ديگه  اينا 

و  فكر  توى  رفت  كوهنورد  آقاى  خدمته!  آماده  هميشه  منى كنه! 

گفت: بچه هاى مسجد ما رو هم راه مي ديد، برادر؟!

و باباى سعيد دستش را گذاشت روى چشمش و گفت: قدم هرىك 

كه مي خواد آماده باش، باشه، روى چشم، برادر كوهنورد! و ادامه 

داد: فقط نگفتيد مال كدام مسجديد؟!  آقاى كوهنورد جوابش را 

پيچيد الى پارچه لبخند لب هايش و جواب داد: مسجد هدايت. 

ديدن  از  تا  چرخاندم  را  ذهنم  توى  جغرافياى  كره  باز  من  و 

مسجدهاى بدون مرز، كيف كنم!

بود  بزرگ  ايلياىت  چادر  هامن  مسجدشان، 

كه هم مدرسه بچه ها بود، هم مركز مهارىت، 

اينها  تعاوىن شان.  هم  و  ازدواج  كانون  هم 

اطالعاىت بود كه آقاى عسكرى، هامن ابتداى 

ورود بهامن داد.

بلند  صلوات  صداى  ال به الى  كه  مينى بوس 

بچه هاى جهادى، ايستاد و بچه ها با توى رس 

و كول هم زدن، در حال پياده شدن بودند، به 

مصطفى گفتم: من فكر مى كنم اين مسجد 

با همه كپرى بودنش خيىل ثرومتندتر است 

از مسجد شيك و پيك محل ما كه خودت را 

خيىل خسته كنى، دو تا تكدانه جوان تويش 

عىل  هم  يكيش  و  منم  يكيش  كه  مى بينى 

رسوىل كوچه درختى!

و  گذاشت  هم  روى  را  لب هايش  مصطفى 

خريه شد به مسجد!

مى خواست چيزى بگويد كه آقاى عسكرى، 

زد:  داد  مينى بوس  پله هاى  پاى  از  بلند 

ندارند؟!  آمدن  پايني  قصد  باال،  بچه هاى 

بفرماييد خواهش مى كنم! بفرماييد روبان ها 

را قيچى بزنيد!!

را  كوله اى اش  كيف  و  خنديد  مصطغى 

گذاشتم روى  را  و من هم كالهم  برداشت 

كه  پله  پايني  مصطفى  شدم.  بلند  و  رسم 

منيايم!  پايني  ىب روبان  ما  آقا  گفت:  رسيد، 

اصال ما اومديم فقط براى زدن كلنگ اول! 

سند  خودمون  اسم  به  رو  كار  كه  بعدش 

جهادى  نريوهاى  حق  در  مي خوايم  زديم 

لطف كنيم و كار رو بسپاريم به اونا!

بيا  گفت:  و  پشتش  زد  يىك  عسكرى:  آقاى 

بنايى ها  و  بيل ها  و  كلنگ ها  برادر!  پايني 

همش مال خودمونه!!

توى فكر بودم كه آقا فهميد و گفت: چيه 

رسول؟!

گفتم: هيچى، آقا! دارم فكر مى كنم من اگه 

مسجد بودم دوست داشتم همچني مسجدى 

مسجد همه کاره
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 ! شم با

همه  انقدر 

تعاوىن،  هم  كاره؛ 

هم مدرسه، هم كانون 

مهارىت، هم كانون ازدواج!

آقا با كنايه گفت: حاال زوده برات 

برادر! شام فعال به منازخونه شدن فكر 

كن تا بزرگ كه شدى، مسجد هم بىش!!

از حسني آقای راننده مان، خداحافظى كرديم 

محىل ها  كه  كپرى  تا  دو  سمت  رفتيم  و 

براميان آماده كرده بودند! 

مصطفى  به  نياورد!  طاقت  دمل  قبلش  وىل 

و  بزنم  مسجد  توى  ديد  يك  مى روم  گفتم 

بيايم!

نه  ساعت  رفتم!  و  دستش  دادم  را  كوله ام 

صبح شهريورماه، مسجد »دارا«-اسمى بود 

پر  گذاشتيم-  رويش  مصطفی  با  بعدا  كه 

كه  ساله اى  شش  تا  چهار  بچه هاى  از  بود 

داشتند با پريدن روى جاجيم هاى قهوه اى، 

و  مى گرفتند  ياد  را  ناس  سوره  آيه هاى 

روى  مى پريد  آيه خواىن  با  هم زمان  هركس 

جاجيم جلويى و اگر اين وسط پايش بريون 

مى رفت، مى سوخت مگر اينكه آيه بعدى را 

رسيع ياد مى گرفت و باز وارد بازى مى شد! 

خواست  دمل  كه  مى گذراندند  خوش  انقدر 

من هم بپرم وسط بازى سوره هاشان!

سبزه  پرس  كه  بود  عىل  هم  مرىب شان 

15ساله اى بود كه با لباس محىل و با اشتياق 

داورى  هم  خودش  و  خواند  مى  را  آيه ها 

مى كرد بني بچه ها!

***

شب، همه بچه هاى جهادى، مهامن مشهدى 

سيف الله بودند كه بزرگرت روستا بود.

اهاىل نگذاشتند كار را از امروز رشوع كنيم. 

هم  ما  فردا  كنيد.  اسرتاحت  امروز  گفتند 

را  مسجد  آجرهاى  هم  با  و  كمك  مي آييم 

مى چينيم.

را  اول كه مسجد  از هامن  از لحظه ورود، 

ديدم، از هامن لبخندهاى بچه ها، از سفره 

بلند باالى مشهدى سيف الله، از لبخندهاى 

بانشاط عىل فهميدم، دارايى دارد توى اين 

مسجد  ساخنت  انگار  مى زند!!  موج  روستا 

بهانه  يك  فقط  آب،  لوله كىش  و  و حسينيه 

بود براى اينكه اولني اردوى تابستاىن مدرسه 

را  زندگى  اداى  فقط  شام  بفهامند،  بهامن 

نفس  را  زندگى  وىل  اين ها  درمى آوريد. 

مى كشند و ىب تعلل رس مى كشند!!

و  محمود  برگشتيم،  كه  مشهدى  كپر  از 

مسعود »برادران رايت« جمع ما كه كال در 

حال پرواز روى در و ديوارهاى مدرسه بودند، 

مسجد  نقشه  تا  عسكرى  آقاى  پيش  رفتند 

مسري  بهرتين  و  كنند  تكميل  را  حسينيه  و 

لوله كىش آب را با مشورت مشهدى سيف الله 

و  كنند،  مشخص  بزرگش،  پرس  رضا  سيد  و 

جلسه 

بود؟!  كجا 

توى مسجد دارا!

توى  مى شد  اينكه  با 

خانه مشهدى هم باشد وىل 

مهم  جلسه هاى  گفتند:  خودشان 

توى مسجد، بركت مى كند! برويم آنجا 

كه بركت، درو كنيم!!

***

فكر  اين  به  خواب  از  قبل  داشتم  من  و 

ما،  جهادى  اردوى  داستان  اوج  مى كردم، 

ساخنت مسجد براى اين روستا نيست!

مسجد  از  كه  است  تصويرى  داستان،  اوج 

دارا، توى ذهنم ساخته شده!!

ما،  محل  مسجد  مقابل  در  كه  تصويرى 

يك  مقابل  در  است  زنده  انسان  يك  عني 

مجسمه!!

***

به  برگشنت  از  بعد  تازه  جهادى ام  اردوى 

شهرمان، رشوع مى شد!

شعبه  شهرمان  دل  توى  دارا،  مسجد  بايد 

مى زد!!

 ***

صبح، تازه چشامنم باز شد!

من براى ساخنت، آمده بودم!!

به شهرستان که نزدیک شدند، پدر کولر ماشین را خاموش کرد و 

شیشه ها یکی یکی پایین کشیده شد. با ورود هوای تازه و مطبوع، 

فضای گرفته داخل ماشین هم کمی تغییر کرد.

صادق از تهران یک ریز حرف می زد و بهانه می آورد که بیشرت از 

یک هفته آنجا منی ماند.

 مادر که طاقتش طاق شده بود، رسفه کنان به او گفت: اهه اهه 

اهه اهه نه به اون موقع که مادربزرگ خدا بیامرز زنده بود و اهه 

اهه اهه بعد از سه ماه تعطیالت تابستانی به زور تو را به تهران 

برمی گردوندیم اهه اهه اهه اهه، در اسپری را برداشت و در دهان 

فشار داد و بعد از کمی مکث ادامه داد: و نه به حاال که بعد از پنج 

سال نیومده می خوای برگردی.

پدر نگاهی دلسوزانه به همرس بیامر و نگاه معنی داری به پرسش 

کرد. صادق رسش را پایین انداخت و در خاطرات فرو رفت.

مادربزرگ  افتاد.  بود  آمده  مادربزرگ  پیش  که  باری  آخرین  یاد   

ثریا ذوالفقاری
3. قالیچه و مسجد
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دار  از  بود  بافته  که  را  قالیچه ای 

آن شب   انداخت.  پایین  و  برید  قالی 

قالیچه  روی  را  خود  عشای  و  مغرب  مناز 

او  نیت کرده  به دعا برداشت.  خواند و دست 

بود آن را در مسجد بیاندازد تا سجاده امام جامعت 

باشد. قالیچه طرح محرابی سفید رنگ را داشت که باالی آن 

آبی بود و حاشیه آن پر از گل بوته های رنگارنگ و در دو طرف 

گلربگ های  با  آسامن،  طرف  به  بود  روییده  گیاهی  محراب  ستون 

سبز درخشان.

به  برادر کوچکش »که آخ جون  با دست زدن و فریاد خوشحالی 

بیرون  مادربزرگ  و  قالیچه  شیرین  خاطره  از  رسیدیم«  »گوهران« 

آمد.

صبح روز بعد، بند بلند دوربین عکاسی را روی شانه اش انداخت 

و به طرف مسجد راه افتاد. او تا به حال این مسجد را ندیده بود. 

مسجد در خیابان شهید صفایی بود. خیابانی با درخت های تنومند 

پرندگان  گوش نواز  نغمه  درختان  بین  از  باصفا.  بسیار  و  قدیمی 

شنیده می شد. 

در چوبی بلند مسجد بسیار زیبا منبت کاری شده بود و در قاب 

فیروزه ای رس در، نوشته شده بود: »مسجد جامع گوهران«. جلوی 

در، دو ردیف گلدان بزرگ سفالی گل رز و شمعدانی گذاشته بودند 

که پشت رس هم ادامه داشت تا حوض بزرگ وسط حیاط مسجد. 

صدای شادی جمعیت و همراهی آنها با مداح شنیده می شد. یادش 

افتاد که امروز سالگرد والدت امام محمدباقر هست. 

کنار حوض که رسید، جوانی خورشو که بسته کادو شده ای در دست 

داشت به او نزدیک شد و با لهجه زیبای یزدی خطاب به او گفت: 

سالم آقای هرنمند! عید شام مبارک. جواب سالم او را داد و بهت زده 

او را نگاه کرد. این آقا کیه؟ من رو می شناسه؟ 

آقا کادو را تقدیم او کرد. تعجب صادق بیشرت شد. آقا این چیه؟ 

چرا به من می دین؟

مسجد،  به  تازه وارد  مهامن های  همه  به  گفت:  و  زد  لبخندی  او 

والدت  ایام  و  اعیاد  در  به خصوص  می شه.  داده  یادبود  هدیه ای 

امِئه و این هم آلبومی پر از عکس های جاهای دیدنی این شهر 

و اطراف اونه. بسته رو گرفت و تشکر کرد. 

 کمکی می تونم به شام کنم آآقااای ی؟ صادق هستم آقا. 

از کنار حوض جوانی صدا زد: آقای محمدی تلفن دارید.

_ بپرس کیه. چند دقیقه دیگه میام زنگ می زنم...

 صادق ماجرای اهدای قالیچه مادر بزرگ را توضیح داد و اینکه او 

می خواهد از قالیچه و از مسجد برای  برگزاری منایشگاه در تهران 

عکس بگیرد.

آقای محمدی به به کنان کار او را متجید کرد و گفت پس شام نوه 

بی بی نور ِخدا بیامرز هستید. 

پرسید  و  کرد  درشت  رو  چشم هاش 

که  شام  می شناسید؟!!!  رو  او  کجا  از  شام 

اهل گوهران نیستید.

دانشجوی  من  گفت:  و  زد  او  شانه  به  دستی 

وقتی  از  می خونم.  درس  اینجا  دانشگاه  و  روانشناسی ام 

که در قسمت مشاوره مسجد فعالیت می کنم، بسیاری از مردم 

اینجا رو می شناسم.

و کیه که بی بی نور رو نشناسه. او اولین چراغ خیرین مسجد رو 

روشن کرد. بعد از کلی تعریف از او گفت: صادق جان حدود نیم 

این  در  بگیری.  می خوای،  که  رو  عکسایی  می تونی  دیگه  ساعت 

حیاط های  در  یا  بچه ها  کنار  مسجد،  داخل  بری  می تونی  فاصله 

مجاور گشتی بزنی و اشاره به در سمت چپ حیاط کرد که از آنجا 

وارد حیاطی بزرگ تر می شد.

تا  که چند  می کنند  کار  این مسجد چه  در  مگه  پیش خود گفت 

حیاط داره؟!

این  آمدید.  خوش  مسجد  مهارتکده  به  بود  نوشته  آن  در  رس   

با  باغچه ای  آن  وسط  در  بود.  قبلی  حیاط  از  بزرگرت  بسیار  حیاط 

چند درخت قدیمی قرار داشت و در زیر سایه درختان چند میز 

بود، مثل  اتاق  از  پر  تا دور حیاط  بودند. دور  نیمکت گذاشته  و 

دو طبقه  از قسمت ها  بعضی  و  قدیمی  حجره های ساختامن های 

به طرف خیابان و  یکی  داشت،  بزرگ  در  آن حیاط هم سه  بود. 

دو تا هم در دو طرف به حیاط های مجاور. جلوی بعضی اتاق ها 

تخته ای روی دیوار نصب شده بود و جلوی بقیه رایانه هایی گذاشته 

بودند. ابتدا به تخته بزرگرت که راهنامی متام قسمت ها بود نگاهی 

کرد. اسامی آموزش های مختلف)هرنی، ورزشی و...( دیده می شد. 

ارجاع داده  به آدرس سایت مسجد  برای دیدن ریز مطالب،  البته 

است؟  حرفه ای  و  فنی  مرکز  اینجا  مگه  کرد  زمزمه  لب  زیر  بود. 

یعنی این همه استاد دارند که آموزش بده؟ خسته شد تا ته تخته را 

نخواند. یاد مسجد محل خودشان در تهران افتاد. آنجا هم در رشوع 

می گذاشتند.  زیادی  و کالس های  می زدند  بزرگ  پالکاردی  تابستان 

آموزش ها  نظرش  به  نیامد.  خوشش  و  کرد  رشکت  سالی  دو  یکی 

کیفیت نداشتند.

نوجوانی سینی به دست به طرفش آمد. آقای محمدی گفتند شام 

پذیرایی نشدید. یک نان قندی و لیوان رشبت آلبالو را برداشت.

-ممنونم.

پرسک گفت: آقا اگه می خواهید ثبت نام کنید برید اونجا. 

منایش  صفحه  باالی  رفت.  بود،  کرده  اشاره  که  رایانه ای  طرف  به 

رایانه تایپ شده بود، شام می توانید در هر دو ستون به هر تعداد 

که خواستید نام خود را بنویسید. ستون یک مربوط به مهارت های 
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مورد نیاز افراد، برای یادگیری بود 

و ستون دوم کسانی که می توانستند 

مهارت هایی را آموزش دهند .

صدای صلوات جمعیت که بلند شد صادق به 

حیاط اول برگشت. جمعیت زیادی از پیر و جوان 

در حال خارج شدن از شبستان بودند. خلوت که شد به 

آنجا رفت. ابتدا به طرف محراب رفت. انگار مادربزرگ قبال 

آنجا را مرت کرده بود. قالیچه درست اندازه بود. دستی به آن کشید. 

دانه های بافته شده صاف و یکدست کنار هم ردیف شده بود، مثل 

صف منظم مناز جامعت.

 دوربین را به دست گرفت. از زوایای مختلف چند عکس گرفت. 

دستانی  رس  پشت  از  ناگهان  که  بود  شبستان  سقف  به  نگاهش 

چشم هایش را پوشاند. اصال به ذهنش خطور منی کرد که  آقا رضا، 

پرس همسایه قدیمی مادربزرگ باشه. چندسالی بود که به خاطر 

ماموریت پدرش که نظامی بود به اصفهان رفته بودند و کسی از 

آنها خربی نداشت. فکر منی کرد دوباره او را ببیند. رضا سه سالی 

بزرگرت از او بود و بهرتین دوست دوران کودکیش. خاطرات تابستانی 

زیادی با هم داشتند.

شام  به  اونجا  هوای  برگشتید،  شد  چی  گفت:  خنده  با  صادق 

نساخت؟!! کی اومدید؟

-چند ماه قبل که پدرم بازنشسته شد، برگشتیم خونه اوملون. هیچ 

جا برای من گوهران منی شه. بعد هر دو بلند خندیدند. رضا آرام 

به کتف صادق زد و گفت: می بینم که مثل اون موقع ها دوربین به 

دست هستی. هنوز آلبوم عکسات پر نشده؟!

 در حین رس به رس هم گذاشنت راه افتادند به طرف خیابان. در مسیر، 

تالفی چند سالی که همدیگه را ندیده بودند درآوردند و کلی با هم 

صحبت کردند. او فهمید رضا دانشجوی ترم دوم کامپیوتر است و از 

بسیجیان فعال در مسجد. آنقدر فعال که وقتی از او خواست که با 

هم برای عکس گرفنت از جاهای قدیمی بروند، جای خالی در برنامه 

یک  برای  مگه مسجد چقدر  گفت  با خود  نکرد.  پیدا  هفتگی اش 

دانشجو جذابه و چقدر کار داره که او خودش رو وقف اونجا کرده 

و منی تونه برای دوست قدیمیش دو ساعت وقت بذاره؟!

باالخره قرار شد که جمعه بعد از خواندن مناز صبح در مسجد با 

بچه ها به طرف »کوه نقره کمر« بروند و در مسیر او از برج قدیمی 

عکس بگیرد.

خونه  پرسید  رضا  از  صادق  شدند،  نزدیک  که  مادربزرگ  خانه  به 

جدید شام کجاست؟ 

در  که  هم  شام  هستیم.  رجبی  شهید  کوچه  از  باالتر  کوچه  یک 

باغ  باغبون  قربون  همون خانه دوست داشتنی مادربزرگ اید. مش 

مادربزرگ، چند ماه قبل به پدرم گفته بود که پدرت خانه رو به او 

سپرده و سالی یکی دو بار هم خودش به گوهران میاد. 

به رس کوچه که رسیدند، یا علی 

گفته و از هم جدا شدند.

صبح به آن زودی بلند شدن براش راحت 

نبود ولی عکس های برج را برای منایشگاه الزم 

داشت.

حدود چهل پنجاه نفری آمده بودند. تقریبا همه از او 

بزرگرت بودند. با خودش گفت کدوم بچه عاقلی خروس خون 

نشده، خواب ناز رو می ذاره راهی کوه میشه؟!

 دو ساعتی بود که حرکت کرده بودند. حاج آقا رضوی، امام جامعت 

مسجد جامع با چند تا معمم دیگه پیشاپیش حرکت می کردند.

و  بذله گو  آن ها  آنقدر  ولی  بود  نفس گیر  بسیار  کوه  شیب 

خوش صحبت بودند که احساس خستگی منی کرد.

دوستان،  بقیه  و  آقا  اجازه حاج  با  گفت:  رضا  رسیدند  که  برج  به 

در  می کنیم.  برگزار  رو  جلسه  و  می خوریم  رو  صبحانه  همین جا 

این فاصله  برج در اختیار آقا صادق ما، هر چقدر دلش می خواد 

عکس بگیره. 

از برج که برگشت هنوز جلسه متام نشده بود. از صحبت ها فهمید 

که از هر مسجد شهر چند مناینده اینجا هستند و  فعالیت های خود 

را با مسجد جامعی ها هامهنگ می کنند. قبال از رضا شنیده بود که 

مدیریت کارهای مساجد با آقای رضوی است و او فردی متخصص 

در کارش، خوش اخالق و بسیار خالق است.

اولین  در  گرفت  تصمیم  و  کرد  گل  صادق  کنجکاوی  حس  کم کم 

فرصت وارد سایت مسجد بشود تا ببیند آنجا واقعا چه خرب است.

در بازگشت به آخرین پیچ کوه که رسیدند، پای چپ صادق بین دو 

سنگ گیر کرد، پا از قسمت مچ نیم چرخی خورد و او، با دو دست 

روی زمین افتاد و موبایلش کمی آن طرف تر پرتاب شد. بچه هایی 

که پشت رس او بودند، رسیع او را بلند کرده و به حالت نشسته 

قرار دادند.  

و  بودند  دیده  را  اولیه  کمک های  دوره  جمع  آن  متامی  تقریبا 

می توانستند به او کمک کنند. ولی آقا نارص که در بسیج مسجد 

داده  آموزش  بقیه  به  که  بود  کسانی  اولین  از  می کرد،  کار  کوثر 

بود. او پای آسیب دیده را به آرامی باال نگه داشت، پا کمی قرمز 

صادق  درهم کشیده  و  رنگ پریده  از صورت  و  بود  شده  متورم  و 

خراش هایی  نیز  دست ها  کف  می کند.  هم  درد  که  بود  مشخص 

برداشته بود. یکی از بچه ها از کلمن چند یخ درآورد و در مشامیی 

ریخت و روی پا گذاشت تا درد او کم شود. آقا نارص هم از کیف 

کوچک کمک های اولیه  که معموال همراهش بود، باندی لوله شده 

را درآورد و آرام و باحوصله روی مچ پا پیچید. رضا که بسیار متاثر 

شده بود در حالی که لیوان آب قند را به صادق می داد، گفت: نگران 

نباش، بیامرستان می ریم نشون می دیم. ان شاءالله که آسیب،  جدی 

موبایل  تعمیر  های  بچه  هم  رو  داغونت  و  درب  موبایل  نیست. 
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برایم  جمعیت  انبوه  میان  در  کردن  پرواز 

سخت است. از باالی گلدسته ها هم منی توان 

طاقت  دید.  را  مسجد  کشیک خانه  داخل 

منی آورم، دور برمی دارم و باالی رس جمعیت 

پرواز می کنم. دمل را به دریا می زنم، ارتفاعم 

نرده های  روی  لحظه ای  و  می کنم  کم  را 

پیرزن  مسجد  می نشینم.  پیرزن  مسجد 

نشان  و  دارد  قرار  صحن  وسط  در  درست 

از خانه پیرزنی دارد که گوهرشاد در هنگام 

ساخت مسجد آن را خرید و بهای آن رشط 

پیرزن بود، اینکه خانه اش مسجدی شود به 

یاد و نام او. گوهرشاد هم به وعده وفا کرد 

نشانه گذاری  نرده هایی  با  را  پیرزن  خانه  و 

دیگر.  مسجدی  دل  در  شد  مسجدی  کرد. 

پیرزن  مسجد  می گفت  همیشه  پدرم 

زائران  وضوی  برای  می شود  حوض  باالخره 

چون  می افتد  اتفاق  این  مطمئنم  منازگزار. 

خودش  مثل  درست  پدرم  پیشگویی های 

صادق است.

جمعیت زیادی داخل صحن است اما کاری 

نرده ها  روی  را  کمی خودم  ندارند،  من  به 

عقاب  مثل  را  چشامنم  می کنم،  جا  به  جا 

مسجد  کشیک خانه  توی  تا  می کنم  تیز 

پشت  را  بهلول  شیخ  ببینم،  را  گوهرشاد 

پنجره که می بینم دمل آرام می شود و با خیال 

راحت برمی گردم باالی گلدسته های مسجد. 

دوستانم زیر سایه گلدسته ها و  باالی سقف 

از  بعد  امام رضا چرت  رواق های حرم 

ظهر تابستانی می زنند اما من بیشرت دوست 

دارم که اخبار داخل مسجد را دنبال کنم. با 

اینکه که هوا بسیار گرم است، جمعیت فوج 

فوج وارد صحن گوهرشاد می شوند، چهره ها 

میان  روحانیون  تعداد  است،  جوان  اغلب 

جمعیت نسبتا بیشرت از روزهای عادی است، 

کیسه های نان و غذا در دست اغلب مردم 

چند  است  قرار  گامنم  به  می شود،  دیده 

بیل و  برخی روی دوش خود  روزی مبانند. 

داس هایی دارند که نشان از روستایی بودن 

و  زن  می گردانم  رس  هرچه  آن هاست، 

کودکی منی بینم، دمل می لرزد، نکند درگیری 

بیشرتی  شور  با  جوان ها  برخی  بیاید.  پیش 

و من  انداخته اند  راه  دسته های شعارگویی 

بر  آن ها شعار مرگ  باال همراه  این  از  هم 

رضاخان رس می دهم.

احتشام  نواب  و  می رود  خنکی  به  رو  هوا 

سامل  و  می کنند  درست  مسجد 

تحویلت می دن.  

بچه ها  از  تا  دو  گردن  دور  را  دستانش   

و  گرفته  باال  را  رضب خورده  پای  کرد.  حلقه 

لنگان لنگان حرکت کردند.

خوشبختانه  گفت:  دقیق  معاینه  از  بعد  دکرت  آقای 

پیچ خوردگی شدید نیست و اگر کمک های اولیه درست انجام 

نشده بود، می توانست منجر به شکستگی و جراحی پا شود. 

 چند مترین حرکتی به او یاد داد و توصیه کرد که دو هفته اسرتاحت 

کند. چند قرص هم برای تسکین درد برایش نوشت.

در این دو هفته صادق اطالعات زیادی در مورد فعالیت های متنوع 

برایش  آورد.  دست  به  آ ن ها  سایت  طریق  از  مسجد  مختلف  و 

هرنمند  خیلی  صادق  می گفتند  هم کالسی هایش  نبود.  باورکردنی 

یاد  حرفه ای  صورت  به  را  وبالگ سازی  و  عکاسی  خطاطی،  است. 

گرفته، رتبه استانی بدمینتون هم دارد اما بچه های این شهر طبق 

آمار سایت، خیلی فعال تر از او بودند.  

به قول رضا، شعار بچه های مسجد این بود »خوب یاد بگیرید تا 

براشون  بیکاری  یاد دهید« و  کار گرفته و خوب  به  را  بتوانید آن 

معنایی نداشت. 

پدر و مادر صادق بیشرت منازهای 

خود را در مسجد محل به جامعت 

می خواندند، با هم صحبتی با منازگزاران از  

کارها و کمک های خیرانه آن ها آشنا شده و کم 

کم وارد فعالیت های بسیج شدند.

صادق در جواب دوستش که به او زنگ زده بود، گفت: 

تاریخ منایشگاه عکس رو برای آبان ماه در نظر بگیر. منی تونم 

گفت:  می خندید  حالی که  در  برگردم.  تهران  به  زودی ها  این  به 

خانوادگی  باالست.  خیلی  اینجا  مساجد  جذب  و  تبلیغ  آهن ربای 

جذب می کنه و توضیحاتی هم از برنامه ها و کارهای مسجد داد که 

همه حساب شده و منظم و دقیقه، شبیه ساعت و برای هر ساعت 

و روز و هفته و ماِه افراد برنامه ای داره. برای کوچک و بزرگ، زن 

و مرد. و لیست برنامه هفتگی اش را برای دوستش خواند. تدریس 

اولیه،  کمک های  کالس های  در  رشکت  خطاطی،  آموزش  عکاسی، 

طراحی بازی کامپیوتری، آموزش اسب سواری و منبت کاری.

سه ماه تعطیالت بسیار رسیع گذشت. و او می گفت منی دانم باید 

ما هم  محل  مسجد  کنیم  تالش  و  برگردم  تهران  به  یا  مبانم  اینجا 

اینگونه شود.

رقیه بیگدیل
4. قیام برای پرواز



عتی  سا

که  است 

اتاق  داخل 

با  صحبت  مشغول 

نواب  است،  بهلول  شیخ 

خادمان  از  یکی  دیده ام،  زیاد  را 

می زنم  حدس  است.  حرم  رسشناس 

باشد  آمده  پادرمیانی  برای  اسدی  از طرف 

اسدی  بدهد.  پایان  را  گوهرشاد  تحصن  تا 

تولیت آستان را به عهده دارد، اگرچه اسدی 

دست نشانده شاه در حرم است اما منی دانم 

که  من  البته  دارم.  او  به  خوبی  حس  چرا 

پشت  که  وقت هایی  اما  ندیده ام،  را  شاه 

زائرها هستم  پنجره ها می نشینم و نزدیک 

با  زیاد می شنوم.  مردم  دهان  از  او  درباره 

رضاست  هم  نامش  و  است  شاه  او  اینکه 

اما ظاهرا با امام رضای ما خیلی فرق دارد. 

مردم از دست او خیلی گالیه ها پیش امام 

رضا می آورند. 

بیرون  نواب  باز شد و  باالخره درب حجره 

کشیک خانه  روبروی  که  جمعیتی  آمد، 

ایستاده بودند، سکوت کردند. نواب روبروی 

آن ها ایستاد. کاله شاپوی مسخره فرنگی اش 

را از رس برداشت و با فریاد یاحسین آن را 

زیر پا له کرد، سکوت جمعیت شکست و به 

اشاره او مردم به کشیک خانه حمله بردند، 

یاحسین گویان  و  زدند  کتک  را  پاسبان ها 

بهلول را روی دست هایشان به سمت منرب 

صاحب الزمان بردند.

به  رو  نشسته اند  مردم  است،  جمعه  صبح 

حرم امام رضا و نبود امامشان را گریه 

رایحه  به  تابستان  صبح  خنکای  می کنند، 

گنبد  روی  شده،  معطر  ندبه  دعای  خوش 

متحصنان  با  همراه  و  نشسته ام  مسجد 

عمر  همیشه  می خوانم.  ندبه  مسجد، 

به دیدار  امید من  اما  کبوترها کوتاه است 

موالیامن بسیار...

یک نگاه به انبوه جمعیت دارم و نگاهی به 

اطراف بیرون مسجد. جمعیتی از دور دیده 

می بینم  می کنم  نگاه  که  خوب  می شوند، 

تعداد زیادی رسباز مسلح به درهای مسجد 

نزدیک می شوند، دعای ندبه از یادم رفت. 

پر می کشم و باالی رسدر مسجد می نشینم، 

دمل شور می زند، یعنی می خواهند چه کنند؟ 

اما  می بندند  را  مسجد  درهای  مردم رسیع 

رسبازان به دستور فرمانده، درهای مسجد را 

می شکنند و دعای مردم نیز شکسته می شود. 

وارد مسجد می شوند و  اسلحه  با  مامورین 

صدای اولین تیر، سکوت صبحگاهی جمعه 

را  حرم  کبوترهای  و  می شکند  را  مشهد 

و  می آیند  خروش  به  مردم  می دهد.  پرواز 

به سمت ماموران حمله می برند، روستاییان 

را  آورده اند  خود  با  که  داس هایی  و  بیل 

به  و  برمی دارند  مسجد  کنار  و  گوشه  از 

از  پس  یکی  تیرها  می برند.  حمله  ماموران 

دیگری به مردم برخورد می کند و مجروحان 

و شهیدان یکی یکی بر زمین می افتند. مردم 

خشمگین به سمت ماموران حمله می کنند، 

درهای  و  می کنند  عقب نشینی  تیراندازها 

محکم  قلبم  می شود.  بسته  دوباره  مسجد 

از آن  به سینه ام می کوبد، هامن چیزی که 

می ترسیدم به رس مردم آمد و از دست من 

هیچ کاری برمنی آید .

پیکر بی جان مردم بر زمین افتاده و صدای 

فریاد جمعیت بلند است اما به نظر می رسد 

مهلکه  از  کردن  فرار  برای  تصمیمی  کسی 

بغل  در  را  خود  دست  جوانی  مرد  ندارد، 

گرفته، خون از دستش جاری است، پایش را 

به سختی روی زمین می کشد، پایین می آیم 

و باالی رس او پرواز می کنم. رد خون روی 

به  می بندد،  نقش  مسجد  سفید  سنگ های 

گامنم از چند جا گلوله خورده، باید کمکش 

کنم، اما چگونه؟ به سختی خود را به باالی 

سکو می کشد، همه جان باقی مانده خود را 

در حنجره اش جمع می کند و فریاد می زند 

مرگ بر شاه، امروز اگر تسلیم این شاه خائن 

شویم و کاله بی غیرتی بر رس بگذاریم، فردا 

روزی باید حجاب از رس زنامنان برداریم، این 

را فریاد زد و از باالی سکو پایین افتاد. مردم 

او  دور 

جمع شدند، 

و  آمدم  پایین 

نشستم،  رسش  باالی 

می کشید،  نفس  سختی  به 

رضاشاه  به  نسبت  قلبم  توی 

را  او  مردم  می کنم،  خشم  احساس 

بردند.  کشیک خانه  سمت  به  و  برداشتند 

پشت  و  کردم  پرواز  جمعیت  البه الی  از 

زنده  کند  خدا  نشستم،  کشیک خانه  پنجره 

بی غیرتی  کاله  از  منظورش  کنم  فکر  مباند، 

کاله شاپو باشد. هامن کاله مسخره ای که بر 

رس همه کارکنان حرم نیز دیده ام، اما اصال 

باورم منی شود که روزی بیاید که زنان شهر 

بی حجاب شوند.

می شود،  متام  نیز  تیرماه  بیستم  شنبه  روز 

اما  ندارند  مردم  به  کاری  پاسبان ها  اگرچه 

کرده اند.  دوره  را  حرم  اطراف  و  مسجد 

اطراف  گروهی  شده،  متام  شیخ  سخرنانی 

حرارت  و  شور  با  او  با  و  نشسته اند  شیخ 

حرف می زنند، من نیز خود را رسبازی حس 

شهر  این  مردم  لباس  از  باید  که  می کنم 

پاسبانی کند، رسبازی که باید در برابر خیانت 

شاه بایستد، شاید با کمک دوستانم بتوانم 

مسجد  داخل  متحصنان  اغلب  کنم.  کاری 

می پرم  نیز  من  خوابیده اند.  شبستان ها  و 

مسجد  صحن  دیوارهای  از  یکی  باالی  و 

می نشینم اما خواب به چشمم منی آید، این 

است.  دلهره آور  برایم  شهر  نظمیه  سکوت 

می دانم که تا به حال اخبار به دربار شاه در 

تهران مخابره شده و نظمیه منتظر دستور 

از در و دیوار  است. ساعتی پیش نظامیان 

و مناره های مسجد باال می رفتند و تحرکات 

مشکوکی داشتند، کمی نگران مردم هستم 

و دلشوره دارم.

نگاهم به ماه می افتد، ماه هنوز کامل نیست 

اما نور شفاف و روشنی بخشی دارد. زمزمه 

آرام حسین حسین تعدادی از شب زنده داران، 

است،  منوده  عطرآگین  را  مسجد  فضای 

آرام  دارد.  حسینی  قیام  بوی  شبشان  نافله 
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یم  پلک ها

سنگین 

روحم  و  می شود 

سبک. پر می کشم و روی 

می نشینم.  رئوف  امام  گنبد 

عطر خوشی همه فضای حرم را پر 

کرده است. فضای حرم پر از کبوتر است 

که پرواز می کنند، یک لحظه انگار پدرم را 

در بین آن ها می بینم، برق از نگاهم می پرد، 

انگار او زنده شده است، به سمت او می پرم 

گم  دوستانم  جمعیت  بین  در  را  او  اما 

کبوترها  او الی جمعیت  دنبال  به  می کنم، 

حرم  که  باال  آنقدر  می روم،  باالتر  و  باال 

فقط مثل یک نقطه نورانی دیده می شود، 

درست مثل ستاره ای درخشان در دل سیاه 

شب. هرچه باالتر می رویم کبوترها بیشرت و 

آشنایی می بینم  بیشرت می شوند، چهره های 

که همراه با ما پرواز می کنند. آدم هایی که 

همین چند لحظه پیش توی مسجد خوابیده 

ما  مثل  االن  می خواندند،  مناز  یا  و  بودند 

آسامن  اعامق  تا  سبک بال  و  آرام  کبوترها 

پر گشوده اند. پروازمان خیلی طول نکشید 

که صدای دوازدهمین رضبه ساعت با غرش 

مهیب رگبار مسلسل ها به هم آمیخت و در 

کشاند،  پایین  به  باال  آن  از  مرا  لحظه  یک 

به هامن نقطه ای که خوابم برده بود. یک 

لحظه گیج می شوم، به رسعت از جا می پرم 

و ناخودآگاه بال می زنم. به دیوار گلدسته 

مسجد برخورد می کنم و یک لحظه چشمم 

سیاهی می رود. صدای رگبار لحظه ای قطع 

سعی  است،  کرده  غافلگیر  مرا  و  منی شود 

گیچ  و  کنم  جور  و  را جمع  می کنم خودم 

و منگ به سمت گلدسته پرواز می کنم. به 

سختی بر فراز گلدسته می نشینم و پایین را 

نگاه می کنم، منی توانم آنچه را که می بینم 

باور کنم.

داخل   و  مسجد  دیوارهای  روی  رسبازها 

را  متحصن  مردم  و  ایستاده اند  گلدسته ها 

به رگبار بسته اند ، وای خدای من! درهای 

قتل  بر  کمر  و  است  بسته  مسجد  ورودی 

همه اهل مسجد بسته اند .

مثل  می کوبد.  سینه ام  دیوار  به  مدام  قلبم 

دیوانه ها می پرم و روی صحن پرواز می کنم، 

این فاجعه  منی دانم چطور می توانم جلوی 

التامس  به  و  می کنم  حرم  به  رو  بگیرم.  را 

و  بروم  می خواهد  دمل  می زنم.  صدا  را  آقا 

تا  ناپدید شوم. چند  بین مردم کشته و  در 

از ماموران روی گلدسته ها، داخل مسجد را 

پر می کشم  به سمتشان  بسته اند،  رگبار  به 

و باالی رس یکی از آنها می نشینم و با متام 

با  چنان  می کوبم.  توی رسش   را  نوکم  قوا 

دست سنگینش مرا می زند که از آن باال پرت 

می شوم الی جمعیت و دیگر هیچ منی فهمم 

.

می کنم،  رسم  توی  سنگینی  احساس 

سختی  به  اما  می کنم  باز  را  چشم هایم 

گرفته.  را  چشمم  جلوی  خون  می بینم. 

صدای تیرها قطع شده اما از دور و نزدیک 

صدای ناله می آید.

با بال هایم چشمم را می مامل، شعاع آفتابی 

نوازش  را  چشم هایم  آمده  باال  تازه  که 

می دهد.

می اندازم،  اطرافم  به  نگاهی  سختی  به 

جوی  میان  در  است،  خیس  انگار  بال هایم 

خون  از  خیس  بال هایم  و  افتاده ام  خون 

شهدای گوهرشاد است. اطرافم پر است از 

جنازه های بی جان و جسم مجروح مردم. از 

تیر و مسلسل خربی نیست اما آن طرف تر، 

و  ایستاده  کامیونی  مسجد  درب  جلوی 

رسبازها جنازه های بی جان را توی کامیون ها 

می شود  پر  وقتی  و  می ریزند  هم  روی 

می روند و نوبت به کامیون بعدی می رسد.

که  بگیرم، جایی  بیرون مسجد  از  باید خرب 

مردم را می برند. تکانی به بال هایم می دهم، 

پرواز  می پاشد.  صورتم  و  رس  روی  خون 

می کنم و باالی یکی از کامیون ها می نشینم. 

بگیرم.  را  اشک هایم  سیل  جلوی  منی توانم 

روی  باال،  آن  از  اشک هایم  خونین  قطرات 

هنوز  برخی  می چکد.  مردم  بی جان  جسم 

زنده اند و ناله می کنند، گویا برای نظامیان 

همیتی  ا

قلبشان  ندارد 

از سنگ است.

بسته  کامیون  درب 

می شود و به راه می افتد. من 

رسنوشت  تا  می روم  آن ها  با  هم 

بدن هایی که زنده اند و یا شهید شده اند 

را بفهمم.

توان بال زدن ندارم. خود را محکم به سقف 

ماشین می چسبانم تا تکان ماشین و قدرت 

باد مرا پرت نکند. چشم هایم را می بندم تا 

کمی آرام بگیرم.

جنازه ها  حامل  کامیون  بعد  ساعتی 

می کنم،  نگاه  اطراف  به  کمی  می ایستد. 

منی دانم  هنوز  است،  قربستان  اینجا  انگار 

اما  کبوترم  من  اگرچه  است،  شهر  کجای 

جلد حرمم. اینجا را تا به حال ندیده ام. به 

سختی بال می گشایم و روی قربستان دوری 

قربستان  کناره  در  عمیقی  گودال  می زنم. 

گودال  کنار  و  پایین می آیم  دیده می شود. 

می نشینم ولی آنچه را که می بینم به سختی 

است.  جنازه  از  پر  گودال  می کنم.  باور 

می اندازم  قربستان  دور  ماموران  به  نگاهی 

گودال  توی  را  جنازه ها  که  راننده هایی  و 

آدم  شبیه  صورت هایشان  می کنند،  خالی 

است اما هیچ نشانی از آدمیت در رفتارشان 

نیست، رسد و بی احساس... کامیون عقب 

عقب می آید و همه بدن ها را توی گودال 

زمین  بر  ماسه ای  تل  انگار  می کند.  خالی 

این  در  را  آن ها  می خواهند  گویا  می ریزد، 

مرده  ظاهرا  کنند.  دفن  دسته جمعی  گور 

راننده  به  رو  ندارد.  فرق  برایشان  زنده  یا 

اما آن ها  فریاد می زنم نامسلامن! زنده اند! 

که زبان مرا منی فهمند. اصال زبان انسانیت 

باید چه کنم؟ پر می زنم و  هم منی فهمند، 

با نوک روی شیشه جلوی ماشین می کوبم 

اما راننده اصال مرا منی بیند. بارش را خالی 

به  رو  می کند  کج  را  ماشین  و رس  می کند 

سوی حرم.

...حرم موالیم امام رضا
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اینجا آسامن شب خیلی به آدم نزدیک است، احساس می کنی اگر 

دستت را دراز کنی می توانی یک خوشه ستاره بچینی.

تفریح  من  برای  ماه  شکل  کردن  دنبال  و  آسامن  به  شدن  خیره 

شبانگاهی است.

البته  دارم،  عجیبی  آرامش  مادربزرگم  پیش  روستا  می آیم  وقتی 

خانه شان که اصال آرام نیست، بچه است که از رس و کول خانه باال 

می رود. شش تا خاله و دایی که دو تای آنها از من کوچک ترند، اما 

در عوض اینجا از هیاهوی آزاردهنده شهر هیچ خربی نیست.

از صدای خر و پفش  اتاقش و   بی بی خوابیده است جلوی درب 

معلوم است که خنکای نسیم تابستانی او را در خواب عمیقی فرو 

برده است. مراسم خداحافظی خاله خدیجه از نامزدش هنوز متام 

نشده است و یک ساعت است که دم در حیاط ایستاده اند و حرف 

می زنند. هفته بعد که عروسی کنند و بروند خانه بخت، این مراسم  

هم متام می شود.

تکیه داده ام به نرده های بالکن و آسامن را متاشا می کنم. دستی آرام 

روی شانه ام خورد، رسم را برمی گردانم، مرضیه است، خاله ام، او از 

من چند ماه کوچکرت است.

مرضیه گفت چرا منی آیی بخوابی؟

گفتم: خوابم منی آید...

- به چی فکر می کنی؟

مکثی کردم و گفتم : تو مناز شب بلدی بخوانی؟

و  مناز...  گفت:  لب  زیر  و  مرضیه  پیشانی  توی  افتاد  ریزی  چروک 

بعد از چند ثانیه مکث، با حالت اضطراب پرسید: ساعت چنده؟ و 

قبل اینکه جوابی از من بگیرد مثل فرفره دوید سمت روشویی کنار 

بالکن و تند تند رشوع کرد به وضو گرفنت و قبل از اینکه من چیزی 

بگویم، گفت: مناز مغرب وعشایم داره قضا می شه، خوب شد یادم 

انداختی، بعد هم در حالی که تند تند سمت درب اتاق می رفت، 

گفت: منازهای واجبم رو بخونم، حاال مناز شب پیش کش...

بی بی زیر لب غرولندی کرد و پهلو به پهلو شد. باز خوابش برد.

 خیره شدم به ماه، توی قرص کامل ماه چهره عمه صفیه را می دیدم، 

با هامن صورت گرد خندان و رورسی گل گلی همیشگی اش و سنجاق 

بود.  زیر گلو سنجاق کرده  را  قفلی طالیی کوچکی که رورسی اش 

بیامرز می آید، پدرم می گوید عمه  هر وقت اسم عمه صفیه خدا 

خاطر  به  شاید  منی شد.  ترک  شبش  مناز  بود،  مناز  از  چهره اش  نور 

همین بود که همیشه آرام و شاداب و خندان بود و توی دل همه 

جا داشت.  با اینکه آن وقت ها پنج شش سال بیشرت نداشتم، نشسنت 

از نخودچی کشمش هایی که به بچه ها  روی پاهای عمه را بیشرت 

می داد، دوست داشتم.

مناز مرضیه متام شده بود و در حالی که چادر منازش را تا می کرد، آمد 

توی بالکن و گفت: خدا رو شکر، قضا نشده بود، حاال چی شد هوس 

ین  ا

از  سنگدالن 

عزیزم  رضای  امام 

رو برگردانده اند و رو به 

رضاخاِن جانی منوده اند.

رو به حرم موال امام رضایم می راند 

اما روی دلش به سوی جهنم است. 

رس  باالی  می زنم،  گودال  روی  دوری 

بدن هایی که زنده اند می نشینم. متام قدرتم 

را جمع می کنم اما توان بیرون کشیدن آن ها 

از گودال را ندارم. احساس عجز می کنم و 

می اندازم.  شهدا  بدن  روی  را  خود  بی رمق 

از  می ریزند،  خاک  اجساد  روی  ماموران 

سختی  به  نیست.  ساخته  کاری  من  دست 

تا جسمم زیر خاک  از جا کنده می شوم و 

سوی  به  پرشکسته  و  دل شکسته  منانده، 

و  خونین  بعد  ساعاتی  می کنم.  پرواز  حرم 

کمی  می نشینم،  مسجد  گنبد  روی  خاکی 

رئوف  امام  گنبد  به  نگاهی  می گیرم.  آرام 

نگاهی  و  بریده  را  امانم  اشک  می اندازم، 

هم چون  قلبم  می کنم،  مسجد  صحن  توی 

کاشی های مسجد تیر خورده و شکسته اما 

شعف  و  شور  از  پر  مسجد  قلب  هم چون 

است.

مناز جامعت این مسجد پس از چند روز به 

سالمی رسخ ختم شد، مسجد با خون شهدا وضو 

و  گرفت 

رنگ خون بر 

دیوار  و  در  روی 

به  همیشه  مسجد  این 

یادگار ماند.

نرده های  روی  و  می کشم  پر 

را  بال هایم  و  می نشینم  پیرزن  مسجد 

داد  را  وعده اش  پدرم  که  خیالی  در حوض 

می شویم. صدای دوازدهمین رضبه ساعت 

برای  باید  دارد،  ظهر  مناز  وقت  از  نشان 

مناز وضو بگیرم، قیام پایانی ندارد و رشوع 

دیگری در راه است...

رقیه بیگدیل
5. قیام شب
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مناز شب زده به کله ات؟

رفته  که  غروب  امروز  آخه  گفتم: 

خاک  رس  برد  مرا  بی بی  قربستان،  بودیم 

عمه صفیه.

مکثی کرد و پرسید: خب چه ربطی داره...؟

- بابا می گه عمه صفیه اهل مناز شب بود.

مناز  ما  گفت:  می انداخت  باال  ابروهاشو  که  حالی  در  مرضیه 

شب بخونیم؟! نُچ، منی شه... من شنیدم مناز شب مال عرفا و علام و 

شهداست. آدم های خیلی خوب اهل مناز شنب، نه آدم های معمولی 

مثل من و تو که مناز صبحشون یه خط در میون قضا می شه. بعد 

هم زد زیر خنده.

صدای خرو پف بی بی قطع شد و نیم خیز شد و جمالتی گفت ولی 

ما ندانستیم چه گفت و دوباره خوابش برد.

دست مرضیه را گرفتم و کمی فشار دادم و گفتم: یواش! نصفه شبه! 

بی بی بیدار می شه.

مرضیه سعی کرد ادامه خنده اش را قورت بدهد و بعد گفت: خب 

البته به نظرم بد نیست یه بار امتحان کنیم، شاید قسمت شد ما هم 

شهید شدیم و بعد هم دستش را گرفت جلوی دهانش و بی صدا 

ریسه رفت.

با قیافه توی هم رفته بهش گفتم: بازم مسخره بازی درمیاری، من 

شوخی ندارم، خیلی هم جدی می گم.

مرضیه گلویش را صاف کرد و سعی کرد قیافه اش را معمولی کند و 

گفت: خیلی خب، منم هستم، بخونیم.

گفتم: بلد نیستم، تو بلدی؟

مرضیه گفت: نه ولی بیا فردا بریم مسجد، تو کتابای مسجد حتام 

پیداش می کنیم.

بعد فکری کرد و گفت: البته کسی که مناز شب بخونه دیگه منازهای 

واجبش نباید قضا بشه باالخص مناز صبح... و من ادامه دادم و البته 

مناز مغرب و عشاء و زدیم زیر خنده.

صدای خر و پف بی بی قطع شد و از پشت پرده اتاقش بلند گفت: 

بیاید بخوابید، بذارید ما هم بخوابیم! صبح هزار تا کار داریم.

یک ساعتی است که مناز جامعت متام شده و ما هنوز داریم طریقه 

اقامه مناز شب را از روی کتاب دعاهای مسجد می نویسیم، خادم 

مسجد چادرها را تا می کند و رو به سمت ما می گوید: می خوام در 

رو ببندم، منی رید خونه تون؟

رو به مرضیه گفتم مرضیه بدو دو سه تا دیگه بنویسی، اسم چهل 

تا مومن متام شده. 

خادم مسجد در حالی که آخرین چادر را توی قفسه ها می گذاشت 

گفت: هر مومنی که دوست داری می تونی نام بربی، الزم نیست 

این اسم هایی که تو کتاب نوشته را عینا بگی.

و  کرد  من  به  نگاهی  یه  مرضیه 

گفت: پس حله، بزن بریم.

پریدم  فشنگ  مثل  اولین رضبه،  با صدای 

روی ساعت کوکی پدربزرگ و صدای زنگش را 

خاموش کردم. مرضیه هم بیدار شده بود، آرام آرام از 

روی رس بچه ها بیرون رفتیم و پاورچین پاورچین به سمت 

کرده  روشن  را  بالکن  توی  ماه  قرص  کردیم.  آشپزخانه حرکت 

بود، آشپزخانه انتهای بالکن بود و فاصله زیادی از اتاق ها داشت، 

جای خلوتی بود برای خواندن مناز شب.

و  چادر  و  جامناز  بودیم،  کرده  آماده  قبلش  از شب  را  چیز  همه 

تسبیح، برگه های نوشته شده و حتی چسب.

مرضیه تند تند برگه ها را چسباند روی در کمدها ، من هم جامنازها 

را پهن می کردم. وضو گرفتیم و چادر رس کردیم و توی جامنازهایامن 

از همیشه می تپید، حس  تندتر  ایستادیم.  قلبم کمی  قبله  به  رو 

عجیبی داشتم، شاید شبیه کبوتربچه ای که برای بار اول قصد پریدن 

دارد. نوشته ها به قدر کافی بزرگ نبود، جامنازها را جلوتر کشیدیم، 

نگاهی به ساعت کردم، ساعت بابابزرگ سه را نشان می داد. اول 

پنج مناز دو رکعتی باید می خواندیم مثل مناز صبح، در مناز پنجم در 

رکعت اول به جای توحید سوره ناس خواندیم و رکعت دوم سوره 

فلق. خدا رو شکر حفظ بودم و نیازی نبود خط خرچنگ قورباغه 

مرضیه را به سختی بخوانم، نامش مناز شفع بود، من را یاد دعای 

توسل می انداخت، صدایش توی گوشم است، هر سه شنبه شب از 

یا  می گفت  که  آنجا  می شود،  پخش  روستا  توی  مسجد  مناره های 

وجیها عندالله اشفع لنا عندالله.

 هر کدام از منازها که سالمش را می دادم، احساس پرواز جدید یک 

کبوتربچه را بیشرت می فهمیدم. کبوتری که برای بار اول می پرد و هر 

بار که موفق منی شود بار بعد بال بلندتری می زند و سعی بیشرتی 

می کند.

سکوت خیره کننده سحرگاه توی قلب آدم نفوذ می کند. باد خنک 

شبانگاهی نور مهتاب را روی پرده های آشپزخانه نوازش می دهد و 

هر بار که ماه از میان پرده ها توی آشپزخانه را دید می زند، چهره 

عمه صفیه را در قرص نورانی اش می بینم که لبخند ملیحی می زند.

ساعت 3:38 دقیقه است، مرضیه منازش متام شده و با هامن مقنعه 

چادر از فرط خواب آلودگی توی جامنازش غش کرده، اما من دقایقی 

است که توی جامنازم نشسته ام و فکر می کنم، می ایستم، مناز آخر 

تنها،  تک،  یعنی  وتر  وتر. خادم مسجد می گفت  مناز  است، وقت 

کبوتربچه دمل فقط به اندازه یک پریدن فرصت دارد، وقت پریدن 

را  کبوترها  پرواز  احساس  و  کنده شود  زمین  از  باید  است،  نهایی 

خواندم،  که  توحید  سوره  سه  و  از حمد  بعد  بفهمد،  در سحرگاه 

دست چپم را در قنوت باال می آورم و تسبیح را محکم توی دست 
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العفو  تا  سیصد  می گیرم،  راستم 

تا استغفرالله ربی و اتوب  و هفتاد 

الیه که متام می شود، دستم به جای خسته 

باال می برم،  را  تازه می گیرد، دستم  شدن جان 

باالتر از رسم، رو به آسامن. نور فانوس کم می شود 

و نوشته های روی کمد تار دیده می شود. یاد حرف خادم 

مسجد می افتم، می شود هر مومنی که به یادم می آید بگویم، 

یک به یک مومن های دور و برم را اسم می برم...

اللهم اغفر لعمه صفیه

اللهم اغفر لبی بی

اللهم اغفر لخانم حسینی معلم ریاضی مان 

اللهم اغفر ملرضیه

این عبارت آخر را توی قنوت های بابا زیاد شنیده ام، حفظم: »هذا 

مقام العائذ بک من النار«. بعد هم رکوع و سجده و سالم آخر... 

اجازه  که  سکوتی  و  شب  سیاه  دل  در  عجیب  آرامشی  احساس 

می دهد صدای بال زدن مالئک را بشنوی، پیدا می کنم.

صدای انداخنت یک جفت کفش روی زمین سکوت شب را شکست، 

از الی پنجره نگاه می کنم، بابابزرگ است، پله ها را پایین می رود تا 

در حوض حیاط وضو بگیرد و آماده مناز شود.

متاشا  می شود،  دیده  سختی  به  که  را  ماه  تا  بالکن  توی  می روم 

کنم. نسیم سحری کمی خنک تر و وزان تر از قبل صورتم را نوازش 

می دهد، رسدم می شود. چادرم را دور خودم می پیچم، صدای اذان 

دادن مشهدی رحامن از مناره مسجد بلند می شود. دست هایم شل 

می شود و چادر از رسم می افتد. کبوتر قلبم را حس می کنم که بلند 

می شود و روی مناره مسجد می نشیند. بابابزرگ تند تند پله ها را 

باال می آید و من را می بیند و می گوید: به  به! دخرت خوبم برای مناز 

پا شده.

ناخودآگاه می گویم سالم بابابزرگ! منو با خودت می بری مسجد؟ 

را  کتش  حالی که  در  بابابزرگ 

بالکن  دیوار  چوب لباسی  روی  از 

چرا  پس  خب  می گوید  و  برمی دارد 

وایسادی؟ چادرت رو رس کن بریم، مناز رشوع 

شد.

پیچ کوچه را که می پیچیم صوت »حی علی خیر العمل« 

درب  جلوی  الله«  اال  اله  »ال  بانگ  با  و  می شود  طنین انداز 

لنگه  به  لنگه  را  تازه می فهمم که کفش هایم  و  ایستاده ام  مسجد 

پوشیده ام.

وقت برگشت از مسجد، بابابزرگ برایم از پناه بردن می گوید و از 

رب فلق، از رش تاریکی ها و مفهوم سوره فلق. رکعت دوم مناز شفع 

برایم گشوده می شود، هوا گرگ و میش است و صدای گنجشکان و 

پرندگان خواب را از رس هر جانداری می پراند، حس سبکی عجیبی 

دارم.

می کنم،  یکی  تا  دو  را  پله ها  خیلی رسیع  می رسم  خانه  به  وقتی 

لبخند  می بیند  که  مرا  نشسته.  سجاده اش  رس  بالکن  توی  بی بی 

بالکن  می گوید.  ذکر  و  می گرداند  را  تسبیحش  و همچنان  می زند 

خانه انگار مسجد بی بی شده.

امروز مسجد  آشپزخانه هم  خوابیده،  جامنازش  توی  هنوز  مرضیه 

بود، مسجد من و مرضیه. صدایش می کنم و می گویم: پاشو دخرت، 

مناز صبح خوندی؟ کسی که مناز شب می خونه مناز صبحش نباید 

قضا بشه ها.

مرضیه مثل فرفره می پرد و می رود تا وضو بگیرد، سبک تر از بیدار 

شدن هر روزه اش.

صدای تسبیح گنجشکان بلند است، همه موجودات بیدار هستند و 

در مسجد عامل ذکر می گویند و چقدر زشت است که این لحظات 

خواب باشم، باید بروم رساغ کار و بارم، با انرژی و رس حال. دیگر 

خیال خواب ندارم.
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-زهرا مترین هاتو به استاد تحویل دادی؟

-آره دیروز حضوری تحویل دادم، تو چی؟

یه ذره  نتونستم حلش کنم... می تونی  -من 

برام توضیح بدی که باید چی کارش کنم؟

متوم  کارم  که  دیگه  ربع  یه  کارم،  رس  -االن 

شد، زنگ می زنم بهت برات توضیح می دم!

-آهان باشه... پس یادت نره ها... فعال...

اپن  روی  را  گوشی  و  کردم  خداحافظی 

آشپزخانه گذاشتم. سمت شانه ی تخم مرغ ها 

رفتم، رشوع به دستامل کشیدنشان کردم و 

می گذاشتم.  یخچال  در  را  آن ها  یکی  یکی 

چند عددی در شانه ی تخم مرغ منانده بود 

و جاتخم مرغی یخچال هم حسابی پر شده 

بود، چهار تای باقی مانده را در دست راستم 

مرغ های  تخم  چپم  دست  با  و  داشتم  نگه 

چیده شده را زیر و رو می کردم تا بتوانم جای 

مناسبی پیدا کنم که...

تخم مرغ ها از دستم لیز خوردند و بر روی 

زمین شکسته شدند!!!!

با دیدن آن صحنه با دو دست محکم بر رسم 

کوبیدم و زیر لب گفتم:

ای خدااااااا ، آخر کاری این چی بود دیگه؟؟؟ 

حاال چی کارش کنم؟؟

رسیعا به سمت کشوی دستامل ها رفتم، آن 

را باز کردم، یکی را برداشتم.

یک نگاهم به دستامل در دستم بود و نگاه 

دیگرم به فرش آشپزخانه.

 یقین کردم که این دستامل به تنهایی کافی 

نیست!

میکردم،  رشوع  باید  باالخره  نبود،  چاره ای 

روی زمین خم شدم و مشغول متیز کردن.

کردم،  جمع  رسعت  به  را  آن  از  مقداری 

سینک  در  را  دستاممل  شدم،  بلند  آرامی  به 

تا  رفتم  کشو  سمت  دوباره  و  انداختم 

دستامل بزرگ تری بردارم، در حال زیر و رو 

کردن دستامل ها بودم که با شنیدن صدایی، 

یک آن متام مترکزم را از دست دادم.

- مامان، گشنمه! پس این ناهار چی شد؟

-اااااه ، کشتی منو از بس از صبح تا حاال غر 

خوردی  کیک  و  شیر  تازه  خوبه  حاال  زدی! 

داده  قورت  درسته  منم  حاال  تا  که  وگرنه 

بودی!!! 

صدای قدم هایش را می شنیدم که به سمت 

آشپزخانه می آمد.

کشو را نبسته رها کردم، در یخچال را بستم، 

به رسعت به سمت کابینت نزدیک ظرفشویی 

رفتم، سینی بزرگی از آنجا برداشتم و آن را 

روی تخم مرغ های شکسته شده قرار دادم، 

رو به گاز ایستادم تا وامنود کنم خورشت را 

هم می زنم که وارد آشپزخانه شد.

-دیوونم کرد!! همش گشنمه، گشنمهههه!!

نگاهش به من افتاد که در کنار گاز ایستادم 

و مثل جن زده ها به چشامنش زل زده بودم.

- چرا اینجوری نگام میکنی؟ دم گاز چی کار 

می کنی؟؟؟

با دستپاچگی جواب دادم:

-اِممم، چیزه دیگه، متیز کردن یخچال تقریبا 

ته  تا  بزنم  به غذا  یه همی  متوم شد، گفتم 

نگیره!!

آمد سمت گاز، مالقه را از دستم گرفت و در 

حالی که خورشت را وارسی می کرد، پرسید:

-طبقه هاشو درآوردی بشوری؟ 

-بله همه رو شستم.

-با کدوم دستامل خشکشون کردی؟

-همونی که بهم داده بودین، دستامل قرمزا.

-دستامل ها رو تو سینک که نشستی؟

توی  گفتین  که  همون طور  خانوم،  -نه 

روشویی حموم شستم!

-تخم مرغ ها که سوپری آورد رو دونه دونه 

تو  بذاری  کردی  متیز  آبیه  دستامل  اون  با 

یخچال؟

 در دل به بدشانسیم لعنت فرستادم و آرزو 

کردم که ای کاش هیچ وقت سوپری آن تخم 

مرغ ها را نیاورده بود.

چند لحظه که از سکوت من گذشت، رسش 

را به سمتم آورد و با نگاه مشکوکی پرسید:

-چرا جوامبو منی دی؟

بودند،  دوخته  بهم  را  لبانم  گویی  که  من 

را  ماجرا  توجیه  توان  نه  و  توضیح  توان  نه 

داشتم در واقع در آن موقعیت تنها کاری که 

از دستم برمی آمد این بود که مثل دیوانه ها 

نگاهش کنم.

شده  ناامید  هم  من  دادن  جواب  از  که  او 

بود و هم ترسیده بود ، نگاه ریزبینانه ای به 

اطراف انداخت. 

نه روی اپن و نه روی کابینت ها اثری از شانه 

تخم مرغ دیده منی شد، چند لحظه ای به فکر 

غیر  با سکوت  را می دید  آنچه  تا  رفت  فرو 

منتظره من تطبیق دهد، سپس با نگاهی که 

نگاه  من  به  بود  واقعیت شده  متوجه  گویا 

کرد و با  لحن تندی گفت:

-تخم مرغ ها رو دستامل نکشیدی و گذاشتی 

تاکید  بار  چند  بهت  من  مگه  یخچال؟  تو 

کثیفی رو  توی یخچال هیچ چیز  نکردم که 

نذار؟ 

بار  چند  رو  چیز  یه  داد:  ادامه  کالفگی  با   

فاطمه حسیین پناهنهد
6. مسجدی که رهامی نکرد
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به  باید 

گفت؟  تو 

هان؟ چند بار؟

سمت  به  سپس 

چیزی  آن  تا  رفت  یخچال 

ذهنش  در  واقعیت  از  که 

مجسم کرده بود را از نزدیک ببیند. 

این  قضیه  اصال  کنین  باور   ، خانم  -نه 

آخر  دونه  تا  چند  که  اینه  واقعیت  نیست، 

تخم مرغ ها رو که داشتم...

وسط  منی شنید،  را  من  صدای  اصال  که  او 

حرفم پرید و گفت:

زمین؟  رو  کردی  ول  چرا  سینیو  -این 

وظایفت  حوزه  جزو  رو  برداشتنش  نکنه 

منی دونستی؟

راه  رس  از  را  سینی  تا  شد  خم  غرغرکنان 

یخچال بردارد.

در این لحظه کوتاه ترجیح دادم تا چشامنم 

اتفاق  می خواست  آنچه  تا  ببندم  محکم  را 

بیفتد را از نزدیک نبینم، قلبم مثل گنجشک 

می زد و دستانم مثل گلوله های برف رسد و 

بی حرکت بودند!!

هوا  به  فریادش  صدای  که  نکشید  طولی 

درآمد و رعشه ای در تنم انداخت.

-واااااااااای خدای من... چرا اینجا این شکلی 

روز  دو  ببین!...  رو  نازنینم  فرش  شده؟؟... 

نیست خریدمش ببین تو رو خدا چه جوری 

به  پا چلفتی  و  بی حواس دست   این دخرته 

گند کشیدتش!

لحنی  با  و  کرد  من  سمت  به  رو  سپس 

تهدیدآمیز گفت:

درآوردی  امروز  که  پولی  متام  وقتی  -حاال 

رو دادی بابت قالیشویی، از دفعه بعد یاد 

خوب  حواستو  کردن  کار  موقع  می گیری 

جمع کنی!

-قالیشویی؟؟ قالیشویی چرا؟؟ چیزی نیست 

 ، خدا  به  می کنم  جمعش  خودم  االن  که!! 

مثل روز اولش!!

رو  ابریشمیم  قالیچه  فکر کردی من  -واقعا 

نکنه  کنی!  متیز  برام  که  می دم  تو  دست 

موکت  روی  رو،  مرغ ها  تخم  کردی  فکر 

شیکوندی؟

خودم  خدا  به  میکنه؟  فرقی  چه  -خانم 

میتونم جمعش کنم! اول با قاشق جمعشون 

می کنم توی کاسه بعد با...

-منی خواد برای من راهکار بدی! همونی که 

گفتم!

-آخه چرااا؟ یه لحظه وایسین براتون توضیح 

می دم...

به  -اصال چیزی منی خوام بشنوم!! گند زدی 

بدم  بازم  داری  توقع  حاال  نازنینم،  قالیچه 

کنی؟  تکمیل  رو  خراب کاریت  تا  دستت 

قالیچه ای که دو روز نیست انداختمش...

برو  برو!  ببین  داد:  ادامه  و  کرد  مکثی 

مگه  نرو!  راه  من  اعصاب  رو  این  از  بیشرت 

منی خواستی بعد از اینجا بری دانشگاه؟ چرا 

اینجا وایسادی؟ برو دیگه!

-خانم کجا برم؟ من روی پول امروزم حساب 

باز کرده بودم!! از صبح تا حاال  چهار ساعته 

که دارم کار می کنم، بی انصافیه پوملو ندین! 

به خدا خودم می تونم جمعش کنم.

می گام!  چی  منی شنوی  اینکه  مثل  -دخرت 

گفتم نه!

باور منی کردم چند  پاهایم شل شده بودند، 

از  که  پولی  متام  بتوانند  مرغ  تخم  عدد 

من  از  را  بودم  کشیده  بابتش زحمت  صبح 

بگیرند! چه طور ممکن بود؟ رو کردم به او 

و پرسیدم:

-پول قالیشویی مگه چقدر می شه؟ 

- 30 تومن برای شست و شوش به عالوه پول 

حمل و نقل که اونم 10 تومنی می شه! یعنی 

دقیقا کل پولی که از صبح درآوردی!

-30 تومن؟؟؟ چه خربه؟؟ مگه می خوان چی 

کار کنن؟؟ مگه می خوان پول خون مادرشونو 

که  جا  یه  بربین  رو خدا حداقل  تو  بگیرن؟ 

قیمتش یکم بهرت باشه! اصال خودم یه جای 

بهرت پیدا می کنم!

عمرا دست  فرشمو  من  نزن،  -اصال حرفشم 

جایی که منی شناسم منی دم. 

با کالفگی ادامه داد: ای بابا خسته نشدی از 

بس با من جر و بحث کردی و چک و چونه 

زدی؟ برو رس درس و دانشگات دیگه! تا منم 

ببینم 

چه  باید 

رس  بر  خاکی 

بریزم!

صدا  را  پرسش  سپس 

سپهر...  سپهر...  گفت:  و  زد 

به  بزنم  زنگ  بده  منو  گوشی  اون 

قالیشویی... بدو.

واقعا  بودند،  زده  حلقه  اشک  چشامنم  در 

برای خودم متاسف بودم که ارزش این فرش 

ساعت  چهار  ارزش  از  بیشرت  زن  این  برای 

و  است  خانه  این  در  من  کشیدن  زحمت 

حتی حارض نیست برای متیز کردن چیزی به 

این سادگی ذره ای به من اعتامد کند و فکر 

شق  القمر  برایش  قالیشویی  آن  در  می کند 

می کنند...

با ناراحتی از آشپزخانه بیرون رفتم، به سمت 

جالباسی نزدیک در رفتم، کیفم را برداشتم، 

مقنعه ام را به رس کردم و بدون خداحافظی 

آنجا را ترک کردم…

وارد خیابان شدم...

اتوبوس ها، مسیرها و آدم ها   به تاکسی ها، 

از  نگاه می کردم که گویی زمانه مرا  طوری 

خیابان  این  وسط  اینجا،  به  پیش  سال  صد 

پرتاب کرده بود! 

ای کاش مادر اینجا بود تا...

برایش بگویم که سختی این مسیر طوالنی، 

دیگر تاب و توان مرا بریده است و منی توانم 

آرزویی  برسانم.  دیرینه اش  آرزوی  به  را  او 

که از رشوع اولین روزی که به مدرسه رفتم 

از بغض می لرزید، در  با صدایی که  همراه 

گوشم زمزمه می شد:

بخونیا!...  خوب  درستا  مادر...  زهرا...   

باشه؟... قول می دی درساتو خوب بخونی که 

نشه؟  و خواهرات  من  مثل  عاقبتت  و  آخر 

نتونه  کسی  تا  بشی؟  کسی  برای خودت  تا 

حقتو بگیره؟

مادرم ای کاش بودی تا جواب درخواستی که 

سال ها پیش از من کردی را به تو می دادم. 

به تو می دادم و می گفتم که درس خواندن 

کردن  تالش  بر  عالوه  رسیدن،  جایی  به  و 

18



هم  پول 

می خواهد! 

درس  مخارج   

زندگی  و  خواندن 

بیش  تهران  در  کردن 

تو  پول  با  که  چیزیست  از 

جیبی های اندکم بتوانم آن را برآورده 

کنم و باید برای تامین آن دست به کاری 

می شدم.

کردن  کار  می دانی!  که  تو  نداند  کس  هر 

شده ایم  بزرگ  آن  با  کودکی  از  که  ما  برای 

چیز سخت و عجیبی نیست و به آن خوب 

عادت کرده ایم...

اما مادر!

کار کردن در اینجا خیلی با روستایامن فرق 

می کند!

 اینجا کاری جز متیز کردن خانه ها برای برای 

روز  از شش  که  من  مثل  ساله ای   19 دخرت 

کاری هفته، چهار روزش را دانشگاه هست، 

از آن  با متام وجود  پیدا منی شود! کاری که 

بیزارم و هربار که رشکت به من زنگ می زند 

و آدرس جایی را می دهد که باید فردای آن 

متام  ترس  شوم،  کار  مشغول  آنجا  در  روز 

وجودم را می گیرد که آنجا کجاست؟ با چه 

چه  فردا  و  شد؟  خواهم  به  رو  رو  کسانی 

چیزی در انتظار من است؟ 

منی دانی که تا آن روز به پایان برسد، جانم 

اندازه  به  ساعت هایش  و  می آید  لبم  به 

سال ها برایم می گذرد...

از  را  اینها  با خود بگویی که هیچ گاه  شاید 

زبان من نشنیده بودی و منی دانستی!

آری نگفته بودم زیرا هیچ گاه دوست نداشتم 

تو را از رویایی که برایم ساخته بودی خارج 

کنم و قلب مهربانت را بلرزانم تا من هم به 

نگرانی هایت اضافه شوم.

 مادر قول بده مرا ببخشی که مجبور شدم 

به تو دروغ بگویم.

غیر  دبیرستانی  در  که  بگویم  دروغ  تو  به 

انتفاعی معلم هستم.

و  کردم  پاک  دستم  گوشه  با  را  اشک هایم 

گفتم:

ای کاش هیچ وقت به تو دروغ منی گفتم!

ای کاش...

اشک می ریختم، بی هدف راه می رفتم و متام 

گذشته ام را در ذهن مرور می کردم، دمل بد 

هوای مادرم را کرده بود!

باید صدایش را می شنیدم، تصمیم گرفتم با 

او متاس بگیرم، گوشی ام را از کیفم برداشتم، 

او متاس  با  پیدا کردم، خواستم  را  شامره اش 

بگیرم که... یک لحظه دست نگه داشتم!... 

که  حالی  این  با  منی دانستم  کردم!...  شک 

اصال  می شنیدم  را  صدایش  اگر  داشتم  من 

می توانستم خودم را کنرتل کنم یا آنقدر گریه 

می کردم تا آن زن بیچاره از نگرانی دق کند؟

که  بودم  نزدن  و  زدن  زنگ  راهی  دو  در 

صدای الله اکرب اذان از مسجد خیابانی که از 

آن عبور می کردم، پخش شد!

همین که صدای اذان را شنیدم، بار سنگین 

این تصمیم گیری از دوشم برداشته شد.

فرقی منی کردند  با هم  دیگر هیچ کدام  زیرا 

و اصال مادر در حال حارض در خانه نبود که 

بخواهد تلفن من را جواب دهد.

از زمانی که یادم می آید مادرم همیشه عادت 

داشت 20 دقیقه قبل از اذان مسجد باشد تا 

کرتی را آب کند و مقدمات چای بعد از مناز 

را فراهم کند!... آه بلندی کشیدم... عطر گل 

محمدی دیوانه کننده ای که از فنجان ها بلند 

می شد را هنوز می توانستم استشامم کنم... 

زینب  زمان  هر  که  منی رود  یادم  هیچ وقت 

و  می گرفت  دست  به  را  چای  سینی  خانم، 

رشوع به پخش کردن آ ن ها می کرد، متاما با 

نگاهم دنبالش می کردم. 

یک نگاهم به تعداد چایی های در سینی بود 

باید  که  تعداد خانم هایی  به  دیگرم  نگاه  و 

قبل از من به آن ها تعارف می شد!!

پس از یادآوری آن لحظات خنده ام گرفت... 

منی دانم این حجم از اسرتس با آن همه چایی 

که در قوری بود، چه معنی داشت؟ 

برایم جالب بود آنقدر آن ایام برایم شیرین و 

لذت بخش بودند که یادآوریشان می توانست 

در  که  غم انگیزی  دنیای  از   مرا  راحتی  به 

آن گیر کرده بودم، بیرون بیاورد و لبخندی 

لبانم  بر 

بنشاند.

دمل  شدت  به 

کرد.  مسجد  هوای 

احساس می کردم آنجا تنها 

جایی در این شهر است که رنگ 

و بویی از مادرم دارد، تصمیم گرفتم 

به سمت هامن مسجدی که صدای اذانش 

را شنیده بودم، تغییر مسیر دهم!

بعد از مدت ها بی هدف راه رفنت، مقصدی 

برای رسیدن پیدا کرده بودم.

دور  از  مسجد،  سمت  به  رفنت  راه  در 

براندازش کردم.

مناره های فیروزه ای رنگش به سمت آسامن 

میان  سبزش  گنبد  و  بودند  کرده  علم  قد 

انبوهی از درختان بلند و تنومند پنهان شده 

بود.

وارد مسجد شدم، حیاط تقریبا بزرگی داشت 

که حوض کوچکی که در میانش قرار گرفته 

بود و به آن صفای خاصی داده بود!

بدون هیچ معطلی از مردی که در کنار حوض 

را  آدرس وضوخانه  بود،  در حال وضوگرفنت 

به  باریکی که  پله های  به من  او  پرسیدم و 

آنجا منتهی می شد را نشان داد. از او تشکر 

کردم و خودم را به وضوخانه رساندم. رسیعا 

در  نیمه  نصفه  را  کفشم  گرفتم،  وضویی 

پایم کردم و دوان دوان به سمت محل مناز 

حرکت کردم.

در راه آرزو می کردم که مناز متام نشده باشد 

و بتوانم خودم را به آن برسانم.

داخل  نفس نفس زنان  اینکه  محض  به   

و  الله  رحمة  و  علیکم  السالم  صدای  شدم، 

و  بلندگو پخش شد  از  امام جامعت  برکاته 

منازگزاران منازشان را سالم دادند.

 و این تنها به خاطر نداشنت شانس و اقبالی 

بود که من همیشه از آن محروم بودم.

با ناامیدی چادر و مهری از قفسه ها برداشتم 

و به سمت صفوف مناز قدم برداشتم.

که  میانسالی  زن  کنار  در  و  آخر  در صف   

پایش را دراز کرده بود و مشغول دعا خواندن 

با مفاتیح در دستش بود، جای خالی ای قرار 
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به  داشت. 

رفتم  سمتش 

کنار  در  را  مهرم  و 

گذاشتم.  سجاده اش 

قبل از اینکه چادرم را به رس 

با  کنم  رشوع  را  منازم  و  بیندازم 

ناامیدی به او رو کردم و پرسیدم:

-ببخشید خانم ، هر دوتاشو خوندن دیگه؟

-نه دخرتم ، فقط مناز ظهرو خوندن.

با خوشحالی گفتم:

می کردم  فکر  خووووب!...  چه  -واقعا؟؟؟... 

مناز متوم شده، خیلی ناراحت بودم، با خودم 

اومدم  مدت ها  از  بعد  که  هم  حاال  گفتم 

مسجد، باید بازم منازمو فرادی بخونم! 

با لبخندی نگاهم کرد و گفت:

-عزیزم! حاال ایشاال از این به بعد بیشرت بیای 

مسجد و منازاتو به جامعت بخونی.

اشک در چشامنم جمع شد و گفتم:

-اگر مشغله های زندگی بذارن، حتام!

-ایشاال می ذاره! حاال بدو مناز ظهرتو بخون 

که از بعدی عقب نیفتی!

- بله، چشم، خوب شد گفتین!

انداختم  به رس  را  چادرم  بلند شدم،  رسیعا 

و منازم را رشوع کردم...ئحس و حال خوبی 

بهم دست داده بود،

از  بعد  انگار  که  قدیمی  و  آشنا  حس  یک 

سال ها دوباره آن را پیدا کرده بودم.

مناز عرص که متام شد، از جایم بلند نشدم، 

هامن جا نشستم. 

را  منازم  از  بعد  چای  تا  نشستم  هامن جا 

بخورم و بعد بروم! احساس می کردم تصویر 

بدون  دوست داشتنی  و  قشنگ  پازل  این 

چایی تکمیل منی شود.

بودم،  نشسته  چای  بهانه  به  که  هامن طور 

را  و رسم  کردم  جمع  سینه ام  در  را  زانوانم 

صحبت های  به  گوشم  گذاشتم،  رویش  بر 

روحانی مسجد بود و افکارم جای دیگری!

افکارم در جایی البه الی اتفاقات آن روز پرسه 

می زد، البه الی تخم مرغ های شکسته شده ی 

نشده... گرفته  دستمزد  البه الی  فرش،  روی 

گریه ام گرفت... حاال چطور پول کتاب هایم 

را تا آخر هفته جور می کردم؟

میانسالی  زن  که هامن  بود  حال خودم  در 

صدایم  دستش  با  بود  نشسته  کنارم  در  که 

زد و گفت:

-دخرتم... بیا اینو از من بگیر.

رسم را بلند کردم، اشک چشامنم را پاک کردم 

تا چیزی که قصد داشت به من بدهد را بهرت 

ببینم!

با تعجب  در دستش ورق و خودکاری بود، 

پرسیدم:

-اینو االن باید چی کارش کنم؟

نگاهم کرد و با ناراحتی گفت:

گریه  داری  منی دونستم  دخرتم!...  -ببخشید 

می کنی... وگرنه مزاحم حالت منی شدم!

-نه چیز مهمی نیست!... فقط یکم دمل گرفته 

بود... نگفتین... اینو باید چی کارش کنم؟

آقای  اما  نه؟  یا  شدی  متوجه  -منی دونم 

نامنی بعد از صحبت هاشون گفنت که مسجد 

یه  خیرین  رسی  یه  همکاری  با  می خواد 

طرحی رو برای اشتغال زنان بد رسپرست و 

بی رسپرست اجرا کنه!

-خب...

هاشون  صحبت  ادامه  در  دیگه  -هیچی 

رو  افراد  یه رسی  ما خودمون  که  هم گفنت 

افرادی رو  اگر شام هم  اما  شناسایی کردیم 

در  رو  تلفنش  شامره  و  اسم  می شناسین، 

برگه ای که بهتون داده می شه بنویسین تا ما 

پیگیر کارشون بشیم.

اما  جالب!...  چه  شدم!...  متوجه  -آهان!... 

بخوام  که  منی شناسم  رو  خاصی  فرد  من 

اسمش رو اینجا بنویسم!

رو  کسی  منم  عزیزم،  نداره  -اشکالی 

از  رو  برگه  این  بی زحمت  پس  منی شناختم، 

من بگیر بده به خانم کاملی، همون خانومی 

که بغل جامهری وایساده و داره با اون دخرت 

کوچولو صحبت می کنه!

-بله، متوجه شدم، باشه، چشم! 

به  فکری  که...  شوم  بلند  جایم  از  خواستم 

ذهنم رسید و مرا از بلند شدن منرصف کرد! 

چند ثانیه ای مکث کردم، حرف های آن زن را 

چند باری در ذهنم مرور کردم... طرحی برای 

ل  شتغا ا

بد  زنان 

و  رسپرست 

بی رسپرست؟

رو کردم به او و پرسیدم:

که  اینه  واقعیتش  -ببخشید، 

رسید!   ذهنم  به  موردی  یه  االن  همین 

منی دونم میتونم اسمش رو اینجا بنویسم یا 

نه؟  موضوع اینه که این مورد یه دخرت 18-

19 ساله مجرده که از شهرستان برای درس 

خوندن اومده تهران، اما از اونجایی که پدر 

و مادرش توانایی تامین هزینه های زندگیش 

رو ندارن دنبال یه کار پاره وقت می گرده که 

هم  باشه،  داشته  خوبی  و  امن  محیط  هم 

به درس و دانشگاش برسه! حاال با توجه به 

زنان  نظرتون جزو  به  گفتم  که  این چیزایی 

بدرسپرست و بی رسپرست محسوب می شه؟

درمنیارم...  چیزا  این  از  من رس  دخرتم  -واال 

نداره  رضر  بنویس...  رو  اسمش  تو  حاال 

بهش زنگ می زنن و رشایطش  که... فوقش 

منی شد  طرح  این  شامل  اگر  می پرسن،  رو 

منی پذیرنش!

من  پس  می گین...  راست  خب،  -آره 

چی  خدا  ببینیم  تا  رشایطشو  می نویسم 

می خواد!

-آره عزیزم، نگران نباش! ایشاال کارش درست 

می شه.

بعد کیفش را برداشت و از جایش بلند شد 

و گفت:

کار  کلی  که  برم  دیگه  منم  دخرتم...  -خب 

دیدمت...  شدم  خوشحال  خیلی  دارم... 

فعال... التامس دعا.

لبخندی زدم و گفتم:

-منم همین طور! خداحافظ!

بود  دستم  در  که  برگه ای  به  را  نگاهم 

انداختم، منی دانستم نوشنت و ننوشنت ام باهم 

تفاوتی می کند یا نه!

اما به قول آن زن رضری که نداشت، تیری 

در تاریکی بود!

باالخره مشخصاتم را نوشتم و آن را تحویل 

خانم کاملی دادم! 
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را  برگه 

تحویل  که 

نگاهی  دادم 

انداختم،  اطراف   به 

و  بودند  رفته  همه  تقریبا 

خربی از چای بعد از مناز نبود!

که  نبود  رسم  اینجا  شاید  منی دانم، 

بعد از مناز چای تعارف کنند!

چای نخورده از مسجد بیرون زدم و به طرف 

خوابگاه دانشگاه راه افتادم.

با  بود...  گذشته  روز  آن  از  روزی  سه  دو 

مادرم صحبت کرده بودم و با اینکه نتوانسته 

بودم واقعیت را برایش تعریف کنم اما صدا 

و کالمش انرژی خوبی به من داده بود.

وضع مالی خوبی نداشتم و به سختی روزها 

را به پایان می رساندم، چشم امیدم به آخر 

هفته بود که مشرتی جدیدی از طرف رشکت 

به من پیشنهاد شود و بتوانم با دستمزدش 

خودم را از این اوضاع سخت اقتصادی نجات 

دهم.

با اینکه فکر کردن به مشرتی جدید، در دمل 

اما چاره ای نبود!  ترس و دلهره می انداخت 

و  منی شد  پیدا  بهرتی  کار  حارض  حال  در 

مجبور بودم سختی ها و خطرات این کار را 

بپذیرم.

روی تخت دراز کشیده بودم و سخت غرق 

افکارم بودم، کتاب در دستم بود و روحم در 

عامل دیگری. معلوم نبود اگر تلفن همراهم 

در  می خواستم  تا چه مدت  زنگ منی خورد 

آن وضعیت مبانم؟

جیب  از  را  گوشی ام  شدم،  بلند  جایم  از 

که روی  به شامره ای  و  برداشتم  کیفم  بغل 

آن افتاده بود نگاه کردم، آن را منی شناختم، 

مردد بودم که آن را جواب بدهم یا نه که 

صدای مریم، هم اتاقی ام بلند شد:

بدی؟  جواب  موبایلتو  اون  -منی خوای 

دیوومنون کرد بابا! جواب بده دیگه!

-باشهههه، االن جواب می دم، یه زنگ تلفن 

که انقدر ناراحت شدن نداره!

گوشی ام را برداشتم، پشت تلفن زن جوانی 

 بود که خود را از طرف مسجد ولی عرص

که  جمالتی  رسیع  خیلی  و  می کرد  معرفی 

زبان  به  بار  هزارمین  برای  را  آنها  گویی 

می آورد به من تفهیم کرد و از من خواست 

با خود به  نیار را ظهر فردا  تا مدارک مورد 

مسجد بیاورم و پس از پر کردن فرم های الزم، 

مبانم  کارشناسان  و  تحقیقات  جواب  منتظر 

می توانند  باشد،  مثبت  آن ها  جواب  اگر  که 

من را تحت پوشش این طرح قرار دهند.

تا  و  بودم  شده  گیج  کردم،  قطع  را  تلفن 

که  اطالعاتی  می کردم  سعی  دقیقه ای  چند 

با رسعت نور در ذهنم چپانده شده بود را 

پردازش کنم و متوجه اتفاقی که در حال رخ 

دادن بود، شوم!

تازه معنای آن شامره  از چند دقیقه ای  پس 

بود  افتاده  گوشی ام  روی  بر  که  ناشناسی 

جایم  از  خوشحالی  با  ناگهان  و  فهمیدم  را 

پریدم و گفتم:

زنگ  من  به  اونها  آرههه...  دخرت...  آرهههه 

زدن...

سپس به سمت مریم رفتم و او را که مات 

بغل  محکم  می کرد،  نگاه  من  به  مبهوت  و 

کردم و گفتم:

مریم اونا به من زنگ زدن... می فهمی یعنی 

چی؟؟؟؟؟

مرا از بغلش جدا کرد و با کالفگی گفت:

به  نه  روانی ای!...  بیامر  یه  تو  خداااا  -به 

تلفن  تا  می خواستی  نازکش  که  موقت  اون 

از  داری  که  االنت  به  نه  بدی  طرفو جواب 

خوشحالی بال در میاری!

سپس با ناراحتی رسش را به سمت سقف و 

دستانش را به سمت باال آورد و گفت:

-ای خدااا! ما رو با کیا کردی 80 میلیون؟؟؟

می گفت  راست  گرفت!  خنده ام  حرفش  از 

انقدر خوشحال و هیجان زده بودم که رفتارم 

کامال از کنرتل خارج شده بود! 

خوابید،  کمی  هیجانم  که  مدتی  از  پس 

دوباره سمت تختم رفتم، خودم را به سمتش 

گذاشتم، چشامنم  کنار  را  کتابم  کردم،  پرت 

را بستم و خودم را بارها و بارها در رویای 

شیرین فردا تجسم کردم.

ر  د

منتظر  صف، 

هر  بودم.  ایستاده 

لبخند  با  چندگاهی  از 

می انداختم،  مدارکم  به  نگاهی 

افراد  تعداد  و  می آوردم  باال  را  رسم 

پیش رویم را شامرش می کردم تا ببینم با 

خوشبختی چقدر فاصله دارم؟

طولی نکشید که نوبت به من رسید، مدارکم 

تا  ایستادم  منتظر  و  دادم  تحویل  رسیعا  را 

فرمم را دریافت کنم!

زن جوان مدارکم را با دقت وارسی کرد، پس 

از مدتی رسش را باال آورد و گفت:

-مجردی؟

-بله.

-قبال چی؟ قبال که ازدواج نکردی؟

-نه.

-پدر و مادرت زندن؟

-بله خدا رو شکر.

-الحمدلله... از هم که جدا نشدن؟

-نه!

-خواهر و برادرات کجان؟ پیش کی زندگی 

می کنن؟

خونه  رس  و  کردن  ازدواج  -همشون 

زندگیشونن!

لبخندی زد و گفت:

-الحمدلله اوضاعت رو رواله و نیازی به این 

طرح نداری! 

سپس نفر بعدی را صدا زد و گفت:

-خانم شام بفرمایید...

با تعجب نگاهش کردم و گفتم:

-نیازی به این طرح ندارم؟ آخه چرا؟

-چرا نداره عزیزم! خیلی واضحه! شام رشایط 

الزم برای تحت پوشش این طرح قرار گرفنت 

رو نداری!

اگر  می گین؟  چی  ندارم؟  رو  الزم  -رشایط 

رشایط خیلی خوب داشتم که اسمم توی این 

لیست نوشته منی شد!

-من نگفتم که شام رشایط خوبی داری! من 

گفتم شام جزو زنان رسپرست خانوار محسوب 
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 ! منیشی

همین!

اون وقت  -ببخشید 

دخرتی  بپرسم  می تونم 

که تحت رسپرستی پدر پیرشه 

و اون توانایی تامین هزینه درس و 

زندگیش رو نداره جزو چه دسته ای قرار 

می گیره؟ نکنه می خواین جزو دسته دخرتان 

خوش رسپرست قرارش بدین؟

مدتی  از  بعد  و  کرد  نگاهم  کرد،  سکوتی 

گفت:

کاملی  خانم  برای  رو  شام رشایطت  -باشه! 

اینجا  من  پذیرفنت،  ایشون  اگر  بده،  توضیح 

دستم  از  کاری  هر  که  شامم  خدمت  در 

برمیاد براتون انجام بدم.

-خانم کاملی کجان؟

و  وایساده  گوشه  اون  که  خانومی  -همون 

داره با تلفن همراهش صحبت می کنه.

به سمتش رفتم و منتظر ایستادم تا صحبتش 

متام شود.

من  از  کرد  قطع  که  را  همراهش  تلفن   

خواست تا مشکلم را برایش توضیح دهم و 

این اطمینان را به من داد که در حد توان 

کمکم خواهد کرد!

نکردم  کم کاری  مقابل خواسته اش  در  منم   

و سیر تا پیاز زندگیم را برایش توضیح دادم! 

صحبت  برایش  وقتی  که  بود  جالب  برایم 

می کردم با دقت به حرف هایم گوش می داد 

و قبل از اینکه کالمم را به پایان برسانم، نه 

سوالی از من پرسید و نه اظهار نظری کرد!

پس از اینکه متام ماجرا را از زبان من شنید 

با لبخند ملیحی گفت:

-عزیزم اصال نگران چیزی نباش! مطمنئ باش 

انجام  برات  بربیاد  دستم  از  کمکی  من هر 

میدم و منی ذارم دست خالی از اینجا بیرون 

بری! 

سپس ادامه داد:

از  که  می گفتی  داشتی  صحبت هات  -تو 

خیلی  کردی!  می  کار  روستاتون  تو  بچگی 

خوبه! حتام االن مهارت های مختلفی بلدی، 

مگه نه؟

-بله خب... اونجا با تهران خیلی فرق می کنه 

مثل  منم  می کنن...  کار  بچگی  از  بچه ها  و 

بقیه بچه ها  قالیبافی و سبدبافی و کارهای 

این مدلی انجام می دادم!

-گفتی سبدبافی؟... تا االن که یادت نرفته؟

-نه! مگه میشه؟

-خب این خیلی عالیه! بگو ببینم تو می تونی 

به عنوان مربی این مهارتی که بلدی رو به 

زنان رسپرست خانوار آموزش بدی؟

با خوشحالی گفتم:

-چرا که نه! از خدامه!

-بهت قول می دم که اگر کارت خوب باشه 

و  تنها  بتونن  تا  بدی  بهشون خوب درس  و 

تو خونه این کارو انجام بدن و ازش درآمدی 

و  مبونی  بیکار  منی ذارم  اصال  کنن،  کسب 

د  ستمز د

بابتش  خوبی 

دریافت می کنی!

این  از  بهرت  -واقعا؟؟؟ 

منی شه!

خنده ای کرد و گفت:

-معلومه که منی شه!... خب خانم معلم 

وقت  تدریس  برای  روزهایی  چه  نگفتی 

داری؟

-چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه هر هفته.

-خیلی هم عالی... فقط راجع به زمان قطعی 

برگزاری کالست بهت بگم که االن منی تونم 

قولی بهت بدم چون همون طور که خودت 

مهارت های  تا  داره  قصد  مسجد  می دونی 

بده  آموزش  بهشون  رو  متفاوتی  درآمدزای 

و از اونجایی که تعداد کالس ها یکی دو تا 

زمان های  با  مطابق  برنامه ای  باید  نیست، 

خالی مربی ها طی یکی دو روز آینده ترتیب 

بدیم، بنابراین گوش به زنگ باش تا هر وقت 

زمان قطعی برنامه ها مشخص شد با مدارکت 

به اینجا بیای و باهم قرار داد ببندیم.

با کامل میل درخواستش را پذیرفتم، شامره 

همراهم را به او دادم و سپس به گرمی از او 

خداحافظی کردم!

هیچ گاه حس و حال عجیب آن لحظه ام را 

فراموش منی کنم! حس پرنده ای را داشتم که 

بعد از مدت ها از قفس نجات پیدا کرده و 

طعم شیرین پرواز را احساس کرده است!

است  توانسته  مسجد  می کردم  احساس   

پس  و  دهد  قرار  بال شکسته ام  بر  مرهمی 

از سال ها دوری از پرواز، دیگر می توانستم 

اوج  به سمت خورشید  و  آسامن ها  فراز  بر 

بگیرم!

لذت  خش  برایم  رهایی  حس  آن  آنقدر 

بار  با  را  آن  منی خواستم  که  بود  دلپذیر  و 

بودم،  گفته  مادر  به  که  دروغ هایی  سنگین 

خراب کنم!

تلفنم را از کیفم برداشتم، شامره مادر را پیدا 

کردم و با او متاس گرفتم...
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همیشه باید یه نشونی توی ذهنم میگذاشتم تا بتونم آدرس را پیدا 

قاطی منی کردم. نشونی های جور  با هم  را  اگه نشونی ها  تازه  کنم. 

جمع  بساطشو  اگه  مامان  قول  به  که  روزنامه فروشی  دکه  واجور. 

می کرد من دیگه منی تونستم خونه دایی را پیدا کنم. یا اون تابلوی 

زرد امالکی رس خیابان مطب دکرت. اما این نشونی با بقیه فرق میکرد. 

ذهنمو مشغول کرده بود. منیدونم شاید فقط یه نشونی بود. شنیده 

پیدا  زندگیمونو  نشونی های  و  کنیم  جمع  حواسمونو  باید  که  بودم 

رو  اونا  و  باشی  زیرک  باید  تو  می روند،  و  می آیند  نشونی ها  کنیم. 

ببینی. نزدیک شدم. این بستنی فروشی را که رد کنم... آره خودشه. 

ابراهیم  شهید  کوچه  نوشته:  رویش  که  آبی  تابلوی  نشونی ام.  اینم 

هادی. هیچ وقت منی تونستم اسم کوچه ها را به عنوان نشونی توی 

ذهنم جاساز کنم اما این فرق میکرد. فردای همون شب که رفته بودم 

منزل لیال توی کالس یه خانم کتاب را داد دستمو گفت: میخواهی 

با  عجیبی  انس  بره  کی  هر  خانه  کتاب  این  بخونی؟  را  کتاب  این 

خواننده برقرار میکنه. کتاب را نگاه کردم. عکس زیبا از یک جوان که 

منیشناختم. عنوان کتاب به دمل نشست: »سالم بر ابراهیم«؛ زندگینامه 

شهید بود که از زبان دوستان و نزدیکانش روایت شده بود. داشتم 

فکر میکردم شاید حوصله نکنم بخومنش. دوباره همون خانم آمد و 

گفت: هر کسی این کتاب را رشوع کرده نتونسته کنار بگذاره تا متام 

بار هست که هر فکری یواشکی میکنم  این چندمین  بابا!  کنه. ای 

جوابش را بلند بلند می گیرم. چیزی توی ذهنم می اومد و می رفت. 

 اسمش را یه جایی شنیدم... یه جا دیدم... ابراهیم هادی... ابراهیم... 

بزرگ می شد که  و  ابراهیم... هادی... هی چشم هایم جمع می شد 

یه دفعه یاد شب قبل و آدرس خونه لیال افتادم. فقط چند ساعت از 

مهمونی گذشته بود و من برای به یاد آوردن اسم کوچه داشتم این 

همه فسفر می سوزوندم. همون روز خواندن کتاب را رشوع کردم. 

راست می گفت اون خانم. منی تونستم کنار بگذارمش. چقدر کارها 

انگار  مسجدی.  معلم   یه  معلم.  یه  بود .  جذاب  برام  و حرف هایش 

به  بودم. عالقه زیادی که  پیدا کرده  ابراهیم  آقا  با  یه وجه مشرتک 

مسجد داشت و سعی میکرد پای هر جور آدمی با هر اعتقادی را به 

مسجد باز کنه. چرا هر آدم مطمئنی که میشناسم و کنارش احساس 

امنیت دارم انقدر ارصار به رفت و آمد به مسجد دارند؟! حرف زدن 

با ابراهیم هادی و فکر کردن به کارهاش یه دلخوشی برای من شده 

بود و حرست میخوردم کاش من هم می تونستم تو این زمانه، شب ها 

با شاگردهایم توی مسجد قرار بگذارم. تصمیم گرفتم کارگاه درمان 

افرسدگی را توی مسجد بگذارم. وقتی حمیده محله ای را بهم  معرفی 

کرد و گفت اینجا خیلی به چنین دوره ای نیازمند است قبول کردم. از 

اون محله های قدیمی و مسجد قدیمی تر که همیشه دوست داشتم. 

وقتی به خانم ها معرفی شدم رفتم و جلوی مسجد ایستادم و سالم و 

علیک و معرفی کتاب و... رسم داغ شد... منی دونم چرا اینجا... امروز 

که اصال به یادت نبودم... چی میخواهی بگی؟... من که خودم باهات 

قول و قرار گذاشتم... اومدی که بگویی ادامه بدم؟ چرا االن؟... اصال 

چرا تو اینجا تو این مسجد؟... حواسمو پرت کردی آقا ابراهیم. حاال 

خودت کارگاه را اداره کن لطفا... .

را  هادی  ابراهیم  گفتم:  نشستم.  حمیده  کنار  شد  متوم  که  کارگاه 

دیدی؟ گفت: کی؟ گفتم: اوناها اون پارچه روی دیوار سمت چپ . 

گفت: آهان. کیه؟ می شناسیش؟ صدام سخت بیرون می اومد. گفتم 

کتابشو میدم بخونی. گفت: این شهید تو این محل زندگی می کرده 

اومدم  یعنی من  بیشرت شد.  قلبم  تپش  اینجا.  که عکسشو گذاشتند 

تو همون مسجدی که ابراهیم هادی رفت و آمد داشته. دوباره به 

در و دیوارها نگاه میکردم. فرش های نخ مناشده قرمز. یعنی ابراهیم 

هادی روی این فرش ها می نشسته و دعای توسل را که خیلی دوست 

داشته میخونده؟ با همون صدای جذاب و قشنگش که تونسته بود 

یک رسی آدم را هوایی کنه و بکشونه تو مسجد. همون صدای زیبایی 

به سمت  را  عراقی ها  می گه  اذان  تپه ها  روی  جبهه  توی  وقتی  که 

خودش می کشه تا ببینند صاحب صدا کیه. دمل میخواست تنها باشم 

تا مجبور نباشم اشک هامو بپوشونم. بعد از یک ماه زندگی باهات 

میدهی؟  داری جوامبو  و  میشنوی  را  بگی حرف هایم  حاال خواستی 

اومدی بگی یادم نره قول هایی که دادم؟ می خواستم زودتر برم خونه 

و تو کتاب ببینم اسم مسجدی که ابراهیم هادی رفت و آمد داشت 

و اونقدر تو زندگیش پررنگ بود چی بود. همون جایی که هر وقت 

میخواست کار مهمی انجام بده یا  تو دل کسی جا باز کنه می رفت 

اونجا و چیزهایی به دست می آورد که هیچ جای دیگه نبود.

تو از اون نشونه هایی هستی که نه خودت میخواهی از ذهنم بری و 

نه من  می تونم از ذهنم بیرونت کنم، آقا ابراهیم مسجدی.

نثاء طاهری
7.  نشاین
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قسمت اول: 

مدرسه  از  وقتی  بود.  شده  منظم  کارهایش  در  رضا  که  بود  مدتی 

می آمد، بعد از کمی اسرتاحت، رسیع تکالیفش را انجام می داد و برای 

اذان مغرب و رفنت به مسجد آماده می شد.

برایم عجیب بود مدتی که پای ثابت مسجد شده بود، بیشرت از قبل 

کارهایش مرتب و منظم  لباس و رس و وضعش می رسید و همه  به 

شده بود.

وقتی علتش را از پدرم پرسیدم، گفت: رشط گجله شدنش است.

با تعجب پرسیدم: گجله یعنی چی؟

پدرم گفت: به زبان خانم ها می شود »کبوتر َجلد حرم«؛ مثل کبوترهایی 

البته اصال فکر منی کردم  امام رضا طواف میکنند.  گنبد  که دور 

نصیب علی آقا شود! علی آقا مسئول فرهنگی مسجد است که مدتی 

است به مسجد محله ما آمده است. آدم خوب و کاردرستی است. 

وقتی تعجب مرا از چشامنم خواند گفت: آن شب وقتی با رضا وارد 

مسجد شدیم، طبق معمول اول رسی به دفرت مسجد زدم تا ببینم کاری 

با رضا  یا نه. علی آقا بعد از سالم و احوالپرسی  انجام بدهم  هست 

گفت: ماشاءالله آقا رضا دیگه مردی شده... کم کم باید برایش جایی 

در میدان پیدا کنم!

فهمیدم دارد او را برای خودش ُمهر می کند!

پرسیدم: ُمهر کند؟

پدرم از سواالت پشت رس هم لبخندی زد و گفت: کامل هم نشین است 

دیگر... این حرف ها را علی آقا تو دهان بچه های مسجد می گذارد... 

یعنی یک نیروی تازه نفس که می آید کم کم بخشی از کارها را به او 

می سپارند.

لقمه  رس  از  دست  »که  کردم  ارصار  چی  هر  خالصه  داد:  ادامه  و 

حارض و آماده من بردار! مال مردم خوردن ندارد...« فایده نداشت. 

می گفت: چطور شام کاشته های مردم را روی هوا درو می کنی! مومن 

که خسیس منی شود، مومن! چرا چیزی را که برای خودت می پسندی، 

برای ما منی پسندی؟

منم گفتم: مثل اینکه یک چیزی هم بدهکار شدم! 

را  رضا  هم  آن ها  بابت  خیییلیییی...  گفت:  و  نیاورد  کم  هم  او 

برمی دارم... خیالت راحت... این یک معامله برد-برد است... رسمایه از 

شام... کار از ما... سودش هم از خدا... دیگر هم چانه نزن… توقف 

بی جا مانع کسب است.

خالصه مجبور شدم رضا را برایش کارت  به کارت کنم.

قسمت دوم: 

خانم جوادی مسئول حلقه های صالحین از ما خواسته بود تا با تعدادی 

از بچه های مسجد و مدرسه یک تیم تشکیل بدهیم تا برای کالس ها 

و برنامه های تابستان مسجد طرح و ایده ارائه کنیم. باالخره بعد از 

مدت ها دانه چینی، به قول پدرم نوبت گجله پروری ما شده بود. خانم 

جوادی هم به عنوان رئیس مجلسامن آن ها را تایید یا اصالح می کرد.

آقا  حاج  قول  به  تا  می دادیم  قرار  مناز  حوالی  را  جلسامتان  همیشه 

فخری امام جامعت مسجدمان، مالئکه بیشرتی را به شور دعوت کنیم، 

بلکه با پادرمیانی آن ها و الهامات و امدادهای غیبی کارها زودتر و 

کاملرت به نتیجه برسد.

بود.  مسجد  خردسال  بچه های  برای  طرحی  هم  جلسه  کار  دستور 

کردند.  اعالم  را  نظرشان  مخالفان  و  موافقان  و  شد  مطرح  ایده ها 

تصمیم داشتیم یک طرح شسته رفته ای تحویل خانم جوادی بدهیم.

 ریحانه بعد از کلی aچک و چانه زدن و پافشاری روی ایده اش وقتی 

با نaظر مخالفان روبرو شد، گفت: اصال معلوم نیست اینجا اتاق فکر 

است یا بازار مسگرها! هر چه می گوییم زیر چکش انتقاد حرضات به 

آهن قراضه تبدیل می شود!

سامنه گفت: خب راست می گه... انقدر فکر کردیم مغزمان تاول زد. 

من همین جا یک تنفس عمیق اعالم می کنم. بعد رو به من کرد و 

گفت: زهرا مادرت از آن نسخه های خوشمزه برایامن نفرستاده؟

من در حالیکه رشبت سکنجبین را از کیفم بیرون می آوردم گفتم: چرا 

فرستاده... مثل اینکه می دانست آمپرمان به سقف می چسبد.

پشتیبان های  کاش  ای  پشتیبانی...  نیروی  این  به  به به  گفت:  سامنه 

درسی مان هم یک نسخه ای برایامن می پیچیدند، دملان خنک می شد! 

انتخاب  گفتم: من هم هنوز دو دمل و تصمیم نگرفته ام چه رشته ای 

کنم!

پلویی،  رشته  آش،  رشته  سوپ،  رشته  رشته...  همه  این  گفت:  سمیرا 

رشته...

ریحانه گفت: وای حاال اینو کجای دمل بذارم؟!

سمیرا با لبخندی شیطنت آمیز گفت: می خواهی چند تا چکش هم به 

آن بزنیم؟

سیهد مرمی موسوی
8. هدهد صبا
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راضی  اصال  نه...  گفت:  ریحانه 

فقط  شام  نیستم...  شام  زحمت  به 

می کوبید، دیگر به ساختنش کار ندارید.

سمیرا گفت: حاال بیا و خوبی کن.

سامنه گفت: خب راست می گه... شام که بلدی بیل 

بزنی بگو چند تا گل در باغچه خودت کاشتی؟

مهمی  کشف  که  انگار  طوالنی  سکوت  یک  از  بعد  معصومه 

کرده باشد گفت: یافتم!

ریحانه شاکی شد و گفت: وااای معصومه... ترسیدم! فشارم افتاد. و 

رو به من کرد و گفت: زهرا یه لیوان دیگه از اون رشبت بده. امروز 

چرا شام این جوری می کنید!

سمیرا گفت: خب رشبت اضافی می خواهی چرا ما را بهانه می کنی! 

این همه  از  بعد  بگو  نکن.  ناراحت  را  معصومه جان... شام خودت 

سکوت، از بحر تفکر برایامن چه ُدّر و گوهری استخراج کردی؟

معصومه از من پرسید: زهرا... خانم جعفری را یادت هست؟

قبل از اینکه بخواهم جوابی بدهم ریحانه پرسید: خانم جعفری کیه؟

معصومه جواب داد: مربی صالحین من و زهرا.

و بعد با هیجان ادامه داد: خب من و زهرا از بچگی در این محله 

بودیم. در همین مسجد هم با هم آشنا شدیم. خانم جعفری هامن 

جلسه اول همه بچه ها را ریسه کرد و داخل حیاط برد. به هر کدام از 

ما یک دانه نخود داد و از ما خواست آن ها را در باغچه حیاط مسجد 

بکاریم. بعد گفت: اگر می خواهید دانه هایتان رشد کند باید به آنها 

آب بدهید. ما هر روز به آن ها رس می زدیم. این اولین تجربه کاشت 

ما بود و انگار روحامن به دانه هایامن قلمه خورده بود.

کم طاقت هستند  بچه ها  ولی چون  است.  جالبی  ایده  گفت:  سمیرا 

سعی کنیم دانه هایی که می کارند زودتر از علف های زیر پایشان سبز 

شود.

من که از تجدید خاطره مربی مهربامنان و روزهای خوشی که با هم 

داشتیم حس و حال خوبی داشتم، گفتم: بسیار فکر خوبی است. البته 

می شود به صورت دسته جمعی هم یک نهال بکارند.

ریحانه گفت: چه بهرت که یک نهال درخت میوه باشد.

همه از طرح و خاطره معصومه راضی بودند و امیدوار بودیم تا نظر 

خانم جوادی هم همین باشد.

قسمت سوم:

تا  مسجد  مسیر  که  طوری  نبود.  بند  پایش  روی  خوشحالی  از  رضا 

خانه را با زهرا یک نفس آمدند. به محض اینکه زهرا کلید را در قفل 

شلیک  تفنگ  لوله  از  که  تیری  مثل  رضا  شد،  باز  در  و  انداخت  در 

شده باشد »مامان...مامان« کنان وارد خانه شد. پدر در حیاط مشغول 

تعمیر ماشین بود که با صدای رضا رسش را یکهو باال آورد و محکم به 

کاپوت خورد. مادر هم از داخل خانه بیرون آمد و پرسید: چی شده؟ 

پدر در حالی که دستش را محکم روی رسش فشار می داد گفت:  ترکید.

 : گفت  رضا  به  ناراحتی  با  زهرا 

بفرما... چقدر گفتم هول می شوند... 

آرام تر!

بابا پرسید: خب تعریف کنید ببینیم چی شده 

که به خاطرش اینطوری پوست از رس ما کندید!

رضا با خوشحالی انگار که طوری نشده گفت: امشب من 

مکرب مسجد شدم!

نگرانی مادر به  خوشحالی تبدیل شد و گفت: خدا رو شکر... مبارکت 

باشد مادر... باید سیر تا پیازش را برایم تعریف کنی. و در حالی که 

برای آوردن چایی و میوه به آشپزخانه می رفت، به پدر گفت: االن یه 

فکری هم برای پانسامن رس شام می کنم.

و رو به زهرا کرد و گفت: زهرا جان، بعد از اینکه زیرانداز را در حیاط 

پهن کردی، بیا کمک مادر.

در یک چشم برهم زدن همه آماده شنیدن حرف های رضا شدند. 

را  پرچم ها  داشتیم  که  ظهر  امروز  گفت:  ذوق  و  شوق  کلی  با  رضا 

برای دسته و مراسم امشب آماده می کردیم، هر کدام یک پرچم برای 

خودمان برداشتیم تا علمدار دسته مسجد باشیم که یک دفعه حامد 

و سعید با هم دعوایشان شد...

مادر پرسید: رس چی؟

رضا گفت: رس اینکه پرچم بزرگرت را چه کسی بردارد. وقتی صدایشان 

بلند شد، عموعلی آمد تا آن ها را از هم جدا کرد و پرسید: چرا دعوا 

می کنید؟ نباید در مسجد صدایتان را باال بربید!

حامد در حالی که یک طرف پرچم بزرگ دستش بود و آن را محکم 

گرفته بود گفت: آقا... این پرچم مال من است و من باید آن را علم 

کنم، چون هم قدم از بقیه بلندتر است هم زورم از آن ها بیشرت است!

سعید هم در حالیکه گوشه دیگر پرچم را می کشید، گفت: کی گفته 

زمین  را  همه  مدرسه مان  کشتی  تیم  تو  من  است؟!  بیشرت  تو  زور 

می زنم. بیا کشتی بگیریم تا نشانت بدهم کی قوی تر است!

حامد گفت: بیا …بیا کشتی بگیریم!

عمو علی بین آن ها ایستاده بود و همینطور که سعی می کرد آن ها را 

جدا کند، گفت: می خواهید بگویم کدامتان قوی تر هستید؟

همه ما منتظر بودیم تا عموعلی سوت مسابقه را بزند و داوری کند...

بتواند  پیامرب فرمودند کسی که  وقتی همه ساکت شدند، گفت: 

جلوی عصبانیت خود را بگیرد، قوی تر است.

 این خیلی خوب است که شام می خواهید مثل حرضت اباالفضل

علمدار بشوید ولی می دانستید که ایشان غیر از علمداری، وظایف 

امامشان  دستورات  از  کدام  و منی گذاشتند هیچ  داشتند  دیگری هم 

روی زمین مباند؟

ایشان با اینکه خیلی هم قوی بودند ولی کارها را بین آدم ها تقسیم 

از خیمه ها و بچه ها  ایشان منی توانستند تنهایی هم  می کردند چون 

مواظبت کنند و هم بروند آب بیاورند و هم بجنگند.

فرهاد هم کمی فکر کرد و گفت: خب تنهایی هم خسته می شدند 
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و کارهایشان به موقع متام منی شد.

اگر  درسته...  بله...  گفت:  عموعلی 

هر کس هر کاری در توانش هست، انجام 

ایشان علمدار هستند. خب... حاال  بدهد مثل 

شام بگویید چه کارهایی بلدید؟

ما که منی دانستیم چه بگوییم ساکت بودیم.

عموعلی گفت: خب... اشکالی ندارد. از امشب مراسم عزاداری 

امام حسین رشوع میشود و کلی کار هست. می توانید از بین 

کارهایی که برایتان می گویم هر کدام را دوست دارید، انتخاب کنید. 

یک نفر باید در آبدارخانه باشد و به حبیب آقا در شسنت استکان ها 

کمک کند، یک نفر هم باید همراه آقا داوود که چایی پخش می کند، 

باید  نفر  دو  کند،  را جمع  خالی  استکان های  بعد  و  کند  پخش  قند 

و عزاداران پخش و جمع  بین منازگزاران  را  قرآن  پرس شده  برگه های 

کنند؛ راستی مکرب هم می خواهیم.

حامد گفت: آقا... من دوست دارم جارو بزنم.

از مراسم  اگر بعد  عموعلی گفت: مسئول جاروبرقی حسن آقاست. 

مسجد نیاز به نظافت داشت، خودشان جارو می کنند.

ولی حامد باز ارصار کرد و گفت: این کارها خیلی سخت نیست. من 

می خواهم جارو بزنم.

عموعلی گفت: اگر حسن آقا اجازه دادند و کمک خواستند می توانی 

کمکشان کنی.

حامد گفت: ما تنهایی هم می توانیم جارو بزنیم.

عموعلی گفت: این کار برای شام زود است. دیگر ارصار نکن.

فرهاد گفت: آقا... من هم دوست دارم در شسنت استکان ها کمک کنم 

و هم مکرب شوم.

من و سعید هم گفتیم: ما هم دوست داریم مکرب شویم...

یکهو حامد هم جلوتر رفت و گفت: آقا ما هم می خواهیم ...

عموعلی گفت: پس بهرت است هر کس یک کار را انتخاب کند و بعد 

هر شب یک نفر هم به نوبت مکرب شود.

عموعلی تکلیف همه ما را مشخص کرد. اینطوری کسی هم اعرتاضی 

نداشت.

در همین موقع آقای کلینی عموعلی را صدا زد تا برای تدارک وسایل 

مورد نیاز برای مراسم امشب با او هامهنگ کند. 

 عموعلی، آقا رسول مربی قرآمنان را صدا کرد و گفت تا ببیند کدام 

یک از ما برای امشب آماده هستیم و از همه خداحافظی کرد و رفت.

آقا رسول گفت: خب بچه ها  آماده اید؟ 

همه بچه ها یک صدا گفتند: بله.

قبل از اینکه رشوع کنیم، گفتم: آقا... پدرم می گفت مکرب کار مهمی 

می کند. چرا مکربی مهم است؟

آقا رسول گفت: ما وقتی به آب نیاز داریم بدون هیچ توضیح و گفتنی 

به خودمان می گوییم آب... آب باید بخورم.

این جمله را معموال کسی موقع آب خوردن منی گوید اما اگر هامن 

آدم بخواهد دیگران از تصمیم او 

همه  تا  می گوید  بلند  شوند،  خربدار 

مناز  وقتی  ما  چیست.  قصدش  بفهمند 

برویم  می خوانیم مثال وقتی می خواهیم رکوع 

به خودمان می گوییم االن وقت به رکوع رفنت است... 

البته به زبان منی آوریم چون فایده ای هم ندارد ولی وقتی 

جامعتی از آدم ها قرار باشد هامهنگ با یکدیگر رکوع بروند، 

الزم است کسی نقش آن صدای فرمان دهنده را ایفا کند تا همه با 

امام هامهنگ شوند... مکرب آن صداست که در هر مناز هست ولی 

در مناز فرادی شنیده منی شود اما در مناز جامعت شنیده می شود...

مکرب به منازگزاران دستور می دهد و همه به حرفش گوش می دهند 

اما هم خودش و هم دیگران می دانند او هر کاری که دلش خواست 

را منی تواند بگوید. او باید هامن چیزی را بگوید که قبال تعیین شده. 

باز هم گفنت مکرب  این حال  با  اما  که همه می دانند چیست  چیزی 

و  باقدرت  متمرکز  جمعی  عمل  یک  نباشد  اگر  چون  دارد...  فایده 

هامهنگ انجام منی شود. متوجه شدید؟

حامد گفت: آقا ما یه چیزهایی فهمیدیم ولی منی توانیم بگوییم!

مثل  دیگه می گم. مکرب  یه جور  و گفت: پس  زد  لبخندی  آقا رسول 

بی سیم چی است که باید هر کاری که فرمانده می خواهد انجام بدهد 

را به بقیه اعالم کند تا همه آن را انجام بدهند. خیلی مسئولیت مهمی 

است؛ چون اگر رمزها را بلد نباشد و یا به موقع نگوید همه چیز بهم 

می ریزد. می دانید چه می شود؟ 

سعید گفت: ممکن است رسبازها دستورات فرمانده را نگیرند و ندانند 

چکار کنند. آن وقت اگر به موقع کارشان را انجام ندهند، تانک های 

دشمن از خط مقدم بگذرند و همه چیز را نابود کنند. 

نگاه  جنگی  فیلم های  خیلی  شام  که  است  معلوم  گفت:  رسول  آقا 

می کنیاااا... 

حامد پرسید: آقا... مگه مناز جنگه؟ 

مناز  وقتی  آدم  جنگه...  دقیقا  حامد...  آقا  الله  بارک  گفت:  عموعلی 

می خواند انگار دارد با غول بدی ها)شیطان( کشتی می گیرد و بینی او 

را به خاک می مالد اما اگر آدم مناز نخواند یا در مناز جامعت صدای 

مکرب را نشنود و نداند چکار کند مثل این است که از بقیه رسبازها 

به  و همه  بدهد  انجام  را درست  کارش  مکرب  اگر  است.  مانده  جدا 

حرف او گوش کنند و دستورات فرمانده را اجرا کنند، هیچ کس عقب 

منی افتد و همه با هم با قدرت دشمن را شکست می دهند. 

بعد دستش را مشت کرد و گفت: یکی برای همه... همه برای یکی. 

سعید هم فوری یک شعر جنگی خواند: منتظریم کی شب حمله فرا 

می رسد... امر به فرماندهی کل قوا می رسد... و همه زدیم زیر خنده.

انجام می دهم، شام  را  مناز  االن حرکات  من   : آقا رسول  گفت  بعد 

بگویید ذکرش چیست. یک میکروفون هم آورد تا واقعی مترین کنیم. 

یک بار از اول تا آخر مناز مغرب را مترین کردیم و دسته جمعی جواب 

دادیم. بعد آقا رسول گفت: حاال یکی یکی ...
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من و فرهاد و سعید جواب دادیم 

گفت:  شد  حامد  نوبت  وقتی  ولی 

آقا... ما بلدیم...

آقا رسول گفت: آقا حامد... میکروفون کوچکی 

که به لباس امام جامعت وصل می کنیم خراب شده 

مطمنئ  تا  کنیم  مترین  باید  همه  همین  خاطر  به  است. 

بشوم وگرنه منی توانم اجازه بدهم.

حامد باز ارصار کرد: نه آقا... ما بلدیم... خیالتون راحت...

آقا رسول دیگر چیزی نگفت.

رضا کمی مکث کرد و گفت: ولی من می دانستم که حامد بلد نیست.

مادر با نگرانی پرسید: بلد نبود؟ به آقا رسول گفتی؟ بعدش چی شد؟

زهرا گفت: رضا... امشب که تو مکرب بودی!

مادر که با سوال زهرا، تازه حواسش جمع شده بود گفت: عه... راست 

می گه... خیامل راحت شد. خب بعدش چی شد؟

نبود! خب  حواسم  منم  شدیاماا.  غرق  گفت: حسابی  و  خندید  پدر 

بابا... بعدش چی شد؟

رضا ادامه داد: بعد آقا رسول رفت و برای هر کدام از ما یک کاغذ آورد 

که روی آن حرکات و ذکرهای مناز نوشته شده بود. آنها را به ما داد و 

گفت : خب... برای امشب رضا مکرب می شود چون در آزمون تک نفره، 

رضا از همه مسلط  تر بود.

ولی حامد گفت: آقا... اول ما... اجازه بدهید اول ما مکرب شویم. 

تا همه  کنید  مترین  کاغذ  این  روی  از  لطفا  بچه ها  گفت:  رسول  آقا 

هم  شام  نوبت  بعد  شبهای  شاءالله  ان  بگیرید.  یاد  خوب  را  ذکرها 

می شود... حاال می توانید بروید خانه...

حامد ول کن نبود. باز هم ارصار کرد.

آقا رسول هم گفت: پس به یک رشط!

حامد گفت: هر رشطی باشه قبوله.

تا اگر یادت رفت بقیه کار را  آقا رسول گفت: رضا کنارت می ایستد 

رضا انجام بدهد.

حامد اخم هایش توی هم رفت و آرام گفت: باشه آقا... قبول.

نیامد.  حامد  ماندیم،  منتظر  بچه ها  و  رسول  آقا  با  هرچقدر  امشب 

فرهاد گفت: آقا رسول... فکر کنم حامد ناراحت شده، او می خواست 

خودش تنهایی مکرب شود. شاید به خاطر همین قهر کرده و نیامده.

آقا رسول گفت: ان شاءالله می آید. حامد پرس خیلی خوبی است و در 

کارهای خوب پیش قدم است ولی باید بداند اگر بدون اینکه کاری را 

بلد باشد مسئولیتی به عهده بگیرد، هم کار جمعی خراب می شود و 

هم بیشرت از همه خودش رضبه می خورد. نگران نباشید... می آید. االن 

مناز رشوع می شود. آقا رضا... بسم الله...

رضا چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت: با اینکه خیلی دوست داشتم 

ناراحت  حامد  منی خواست  دمل  اصال  ولی  شوم  مکرب  تنهایی  امشب 

دیگر  بشویم  مکرب  نوبت  به  است  قرار  وقتی  کردم  فکر  شود. چون 

فرقی منی کرد که چه کسی اول باشد. وقتی پشت میکروفون ایستادم 

ولی  بودم.  حامد  یاد  همه اش 

نیامد.

که  است  خوب  خیلی  این  گفت:  مادر 

آدم فقط به خودش فکر نکند و خوبی ها را با 

دیگران رشیک شود.

از  خیالش  انگار  زد،  لبخندی  مادر  حرف  شنیدن  با  رضا 

چیزی راحت شده باشد و ادامه داد: مسجد خیلی شلوغ شده 

بود. همه منازگزاران یک دست پیراهن مشکی پوشیده بودند، مثل 

مسجد که روی دیوارش سیاهی زده بودند. هر کس یک گوشه نشسته 

بود و مشغول کاری بود، یا مناز می خواند، یا با بغل دستی اش حرف 

می زد یا تنهایی نشسته بود و منتظر رشوع مراسم بود. صدایشان در 

این همه  روبروی  تابه حال  داشتم؛  دلشوره  کمی  و  می پیچید  گوشم 

نایستاده بودم. همه می آمدند و رو به من می ایستادند و  جمعیت 

رس  و  آمد  امام  وقتی  بودم.  آن ها  روبروی  که  بودم  کسی  تنها  من 

سجاده ایستاد و رشوع کرد به گفنت اذان و اقامه، هر کس مشغول 

هر کاری بود کنار گذاشت تا خودش را به مناز برساند. آدم ها آرام آرام 

آمدند و منظم پشت رس او ایستادند. یک جورهایی شبیه وقتی بود 

که سوار رسویس مدرسه مان می شویم و آقای سلیمی می گفت: همه 

سوار شدند؟ کسی جا منونه!

و با این توصیف رضا همه خندیدند... پدر و مادر بیشرت از لب هایشان، 

چشم هایشان می خندیدند و خوشحال بودند. رضا همه را رس جایشان 

میخکوب کرده بود... 

و بعد ادامه داد: یکهو دیدم چقدر مسجد مرتب و منظم شد و انگار 

امام تکبیره االحرام  از  برای آدم های بیشرت هم جا داشت. وقتی بعد 

ساکت  و  بستند  قامت  می زدند،  که حرف  هم  کمی  عده  آن  گفتم، 

شدند. همه مسجد و همه منازگزاران رساپا گوش شده بودند و هیچ 

صدایی جز صدای امام از جمعیت شنیده منی شد. همه منتظر بودند 

تا فرمان بعدی امام را اعالم کنم...

بعد از مناز عشاء رفتم اتاق بسیج. حامد را دیدم که تازه از راه رسیده 

بود و بچه ها دورش را گرفته بودند. از دیدنش خوشحال شدم. خودم 

را به او رساندم و گفتم: چرا انقدر دیر اومدی؟ از دست ما ناراحت 

شدی؟

حامد گفت: نه بابا... قهر مال بچه هاست... زشته.

آقا رسول وارد اتاق شد و گفت : به به... سالم آقا حامد... چه دسته 

گلی شدی!

فرهاد گفت: آره... چه خوش تیپ شدی! مهمونی بودی؟

سعید گفت: چه عطری هم زده... با خط اتوی شلوارش قشنگ می شه 

هندوانه قاچ کرد...

حامد خندید و گفت: امروز وقتی به مادرم گفتم امشب مکرب مسجد 

منم، خیلی خوشحال شد و یک دست از لباس های خوبم را آماده کرد 

و این عطر خوشبو را هم به آن ها زد.

سعید گفت: همینو بگو... 
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می شد  متام  صربم  داشت  که  من 

پرسیدم: پس چی شد نیومدی؟

رسیدم  کوچه مان  رس  وقتی  گفت:  حامد 

بود.  خیابان  طرف  آن  که  دیدم  را  پیرمرد  یک 

رفتم کمکش کنم تا از خیابان رد شود ولی نزدیکرت که 

رفتم دیدم چرِخ چرخ دستی اش شکسته بود و بارش هم 

سنگین بود. فکر کردم اگر کمی زور بزند شاید بتواند خودش 

آن را بربد ولی سنگین بود و حرکت منی کرد. منی دانستم چه کار کنم! 

هم دمل برایش می سوخت و می خواستم کمکش کنم، هم فرصت کمی 

تا اذان مانده بود و دمل می خواست زودتر به مسجد بیایم، آخه متام 

از ظهر را مترین کرده بودم و همه ذکرها را حفظ شده بودم.  بعد 

خیلی با خودم کلنجار رفتم. هر کاری می کردم منی توانستم هامن طور 

نشوم  مکرب  امشب  اگر  می گفت  دمل  توی  چیزی  یک  کنم.  رهایش 

فوقش یک شب دیگر نوبتم می شود. برای امشب هم رضا بود ولی 

اگر پیرمرد را تنها بگذارم معلوم نیست کسی پیدا شود تا کمکش کند 

یا نه! خالصه منی دانم چه شد که یکهو دیدم کیسه های خرید پیرمرد 

دستم است و او چرخ دستی خالی را یدک می کشد و به سمت خانه 

او حرکت می کنیم. پیرمرد بیچاره پادرد داشت و خیلی هم آرام راه 

می رفت. کم کم داشتم کم می آوردم که گفت: پرسم اگر خسته شدی 

تعارف نکن... راه زیادی تا خانه مان منانده... خودم می توانم بربم... 

گفتم: نه حاج آقا... اینها که سنگین نیست ولی اگر شام خسته شدی 

اینجا روی پله این مغازه بنشینید کمی اسرتاحت کنید.

را الزم  این وسایل  و  تنهاست  نه پرسم... حاج خانم در خانه  گفت: 

دارد... باید زودتر برگردم.

 کیسه ها آنقدر سنگین بود که روی انگشت هایم قرمز شده بود که 

گفت: پرسم خدا خیرت بدهد... ان شاءالله عاقبت به خیر شوی و تنت 

همیشه سامل باشد. انگار دستامل قدرت داداش کایکو را از میتی کومان 

گرفتم و به بازویم بستم و دوباره شارژ شدم. کیسه ها را محکم گرفتم 

و پرسیدم: حاج آقا خانه تان کجاست؟ 

با دست اشاره کرد و گفت: بعد از همین پارک روبرو...

قدرتم کمی شل  احساس می کردم دستامل های  این حرف  با شنیدن 

شده و باید محکم تر ببندمشان. تا پارک، راه زیادی نبود البته با پای 

من... اما پیرمرد آنقدر آرام حرکت می کرد که یک مسیر ۱۰دقیقه ای، 

نیم ساعت طول کشید.

پرسیدم: حاج آقا ببخشید... چرا این همه خرید کردید؟ مگر شام چند 

نفرید؟

لبخندی زد و  گفت: مهامن داریم... فردا کلی مهامن برایامن می آید.

قسمت چهارم: 

انتخاب مهمی  بود و درباره  برایم روزهای مهمی  رو،  پیش  روزهای 

فکر می کردم. انتخاب رشته.

ذهنم مثل یک اتاق بهم ریخته بود که اول باید آن را مرتب می کردم 

خودش  جای  رس  را  چیزی  هر  و 

می گذاشتم. 

توانم،  استعدادهایم،  عالقه ام،  آرزوهایم، 

امکاناتم، زمانم و... را پیامنه می کردم و روبرویم 

در  می کردم.  سنگین  و  سبک  را  آن ها  و  می چیدم 

این وزن کشی، گاهی یک رس رشته در دست عقل و رس 

دیگرش در دست دمل بود و کشمکشی میان آن ها به پا می شد 

و هر بار که میانشان به داوری می نشستم هرکدام با گذاشنت سنگ 

ترازوی بزرگرت، کفه شان را سنگین تر می کردند. من دنبال انتخابی بودم 

به  دادن  کند و رس و سامان  تایید  را  آن  بر عقلم، دمل هم  تا عالوه 

این اوضاع میان مشغله های روزانه ام گم می شد. اما شب مثل مادری 

مهربان بسرت آرامش بین دو روز را فراهم می کرد تا پرنده خیال بعد 

از یک روز بال و پر زدن آرام بگیرد... جایی که راه آمده و راه نرفته را 

خوب رصد کند... فرصتی بود تا عقل و دل حرف هایشان را یک کاسه 

کنند تا با قدرتی مضاعف و چشمی بیناتر مقصدشان را نشانه بگیرند 

و صبح با قیام خورشید، تیرهای قصدشان را در چله کامن همتشان 

بگذارند و با مدد نور به سمت هدف روانه کنند.

 حرف های رضا در ذهنم مرور می شد. امروز برای ما یک جور دیگری 

نهال  گرفنت  جان  نشانه  مادرم  و  پدر  برای  رضا  حرف های  شد.  متام 

زندگیشان بود. 

داستان مکرب شدن رضا و حال و هوای او برایم نوبرانه بود و روزنه های 

نور را در ذهنم باز می کرد مثل هامن ستاره های نورانی در دل آسامن 

تاریک که آدم می تواند راهش را با آنها پیدا کند.

بعد از یک روز پر هیاهو، این سکوت و این آرامش، حال و هوای مناز 

جامعتی که رضا توصیفش کرد را برایم تداعی می کرد. انگار با طلوع 

ماه همه همهمه ها فروکش می کرد تا ستاره ها خودشان را به مناز شب 

به امامت ماه برسانند. چه ضیافت پر رمز و رازی... انگار وقت مناز 

افالکیان بود... همه به نورافشانی ماه چشم دوخته بودند تا امانت 

خورشید را به زمین بتاباند...

قسمت پنجم:

نزدیک اذان صبح بود که پدرم به مسجد رفت و برنگشت. هرچقدر با 

همراهش متاس می گرفتیم آننت منی داد. مادرم رضا را به مسجد فرستاد 

تا خربی بیاورد. ولی از او هم خربی نشد. باالخره پدرم یکی دو ساعتی 

مانده به ظهر متاس گرفت و گفت که آماده شویم و به مسجد برویم.

مسجد خیلی شلوغ شده بود. روی دیوار عکس شهیدی را زده بودند 

که من منی شناختم.

مسجد حال و هوای شب های جمعه را به خود گرفته بود، شب هایی 

که به نام شهدا، مراسم »شبی با شهدا« برگزار می شد. 

اهالی  و  بزرگان مسجد  گفت:  فخری  آقا  مناز جامعت، حاج  از  بعد 

از  خیلی  شد.  ساخته  چگونه  مسجد  این  می دانند  محله  قدیمی 

راهی  مقدس  دفاع  آغاز  روزهای  اولین  هامن  محله  جوان های  این 
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برای  که  همین  اما  شدند.  جبهه 

مرخصی و دیدار با خانواده به تهران 

می آمدند، دوباره رسی به مسجد می زدند. 

لباس  و  رخت  ساک،  هامن  با  وقت ها  بعضی 

جبهه، رس و روی خاکی و بدنی خسته قبل از رفنت به 

خانه می آمدند اینجا مالت گچ، سیامن و گچ ِ خاک درست 

می کردند یا آجر باال می انداختند و بعد می رفتند خانه، گاهی 

وقت ها حتی زمانی که مجروح بودند. برای کامل شدن بنای مسجد، 

بتوانند مناز جامعت را در  تا باالخره یک روز  ثانیه شامری می کردند 

بخوانند. می گفتند:  برای ساخت آن زحمت کشیده اند،  مسجدی که 

همین که خانه خدا میان خانه های محله نیست، انگار محله مان یتیم 

و بی رسپرست است. دملان جایی را ندارد که قرار بگیرد. پایامن لنگ 

است و پایگاه می خواهیم...

پایین  تر شده اند،  مرور خاطرات  از  گویی  که  را  آقا چشامنش  حاج 

جوان های  آن  از  بعضی  نشد  فرصت  »حیف!  می گوید:  و  می اندازد 

دوست داشتنی کامل شدن بنای مسجد را به چشم خود ببینند. با این 

حال اما سجاده مناز بسیاری از شهدای محله در این مسجد پهن شد. 

گذاشته  هم  روی  را خودشان  آن  به خشت  که خشت  مسجدی  در 

بودند و بعد از آن هم سجاده اهالی محله. 

حاج آقا در حالی که سعی می کند بغضش را قورت بدهد، با صدایی 

آمده  آن هم چه مهامنی... رسزده  داریم  امروز مهامن  لرزان گفت: 

تا رسی به ما بزند و برود... یک جوان دالور... مکرب و موذن قدیمی 

مسجد که با متام وجود تکبیرگویان آمده تا قرار بندگی ما را یادآوری 

کند... 

صدای هق هق گریه عده ای از اتاق بسیج توجه جمعیت را به خود 

جلب کرده و گوش شان به حرف های حاج آقا بود و چشمشان در را 

می پایید.

معطلتان  گفت:  بود  شده  رسازیر  اشک هایش  حالی که  در  آقا  حاج 

نکنم... شهید عباس بختیاری...

با شنیدن نام شهید، هم دوره ای هایش که مویی سپید کرده بودند بلند 

که  مسجد  شبستان  به  پیکرش  ورود  با  و  می گفتند  »یاحسین«  بلند 

ملبس به پرچم شده بود، همه دم گرفتند: این گل پر پر از کجا آمده، 

از سفر کرب و بال آمده...

حال همه منقلب شده بود. حس غریبی بود هم جواری  با شهید... 

کسی که مدت ها قبل جسمش از بین رفته و حاال میان ما بود و خرب 

شهادتش هم تازه... حس می کردم قیامت شده... 

بعد از اینکه جمعیت آرام شدند، حاج آقا فخری مادر و پدر شهید 

به دست  را  میکروفون  و  به جمعیت معرفی کرد  را  بختیاری  عباس 

مادر شهید سپرد.

مادر شهید، دست هایش می لرزید، دلش اما نه! مادر محکم و صبوری 

اما  بوده  مفقوداالثر  سال  همه  این  عزیزش  و  دیده  جوان  داغ  بود. 

»الحمدلله« از زبانش منی افتاد.

زیر  از  زحمت  به  را  عکس  قاب 

»این  گفت:  و  آورد  بیرون  چادرش 

معربگشا.  و  بود  مین یاب  است.  من  پرس 

فارغ از جنگ و جبهه در ساخت مسجد حرضت 

او  از  عکسی  می کرد.  کمک  خیلی  هم   زینب

هست که یک استانبولی گچ به دست گرفته و با دوستانش 

دیوارهای مسجد را درست می کنند. مسجد خانه دوم که چه 

عرض کنم، خانه اولش بود. وقتی برای مرخصی می آمد، رسیع خودش 

را می رساند مسجد. ناگفته مناند ما هم از خدایامن بود که این طور 

باشد. 

سال ۱۳۶۰ وقتی اهل محله این زمین را برای مسجد خریدند، هرکدام 

هر مقدار که در توانشان بود، پرداخت کردند. بانیان اصلی این مسجد 

بودند، خودشان  که مجروح هم  که وقتی  نظرم شهدایی هستند  به 

برای ما  اینجا  اینجا می رساندند.  به  به ساخت مسجد  برای کمک  را 

فقط یک مسجد نیست. در و دیوارش پر از خاطره فرزندان ماست. 

اینجا بوی شهدا را به خود گرفته است. خود من بارها موقع بّنایی به 

قدم هایشان  و  گریه ها  روضه ها،  خنده ها،  صدای  می زدم.  رس  آن ها 

بنایی  و  می خواندند  روضه  که  وقتی  گوشم هست.  توی  هم  هنوز 

آن ها  به  خودمان  می آمدند،  مرخصی  برای  بچه ها  وقتی  می کردند. 

لباس کار می دادیم تا بیایند مسجد و کمک کنند«.

حاج آقا گفت: مادر، یک چیزی بگویید دل ما آرام شود؟

 مادر شهید بختیاری با هامن لحن مادرانه مهربانش اما با صالبت مثل 

کوه گفت: »زینت مومن، اعامل اوست نه مال و منالش. دنیا سجاده 

مومن است. آدم باید در هر کجا و هر کاری هست، رضایت خدا را 

در نظر داشته باشد. بچه های ما اگر برای دفاع  قیام کردند برای خدا 

بود، اگر برای ساخت مسجد قیام کردند برای خدا بود. مسجد، خاکی 

است که حیاتش به ذکر و یاد خداست. این یاد خداست که به خاک 

وجود ما هم قدر و قیمت می دهد و مسجود مالئکه می کند. هر کس 

هر کجا هست و به هر کاری مشغول است باید ببیند بهرتین کاری 

نام  با  را  باشد چیست! دلتان  تا خدا راضی  انجام دهد  که می تواند 

خدا آباد کنید.«

احساس می کردم صحبت های ایشان، جواب سوال و نیاز آن روزهایم 

بود. معیاری جامع و کامل که دین و دنیا را ضامنت می کرد و معنای 

آن  از  بود،  واقعی  لذت  و  موفقیت  مقصد،  به  نرسیدن  یا  رسیدن 

حساب های پس انداز و رسمایه گذاری و قرض الحسنه پرسود..

حاج آقا فخری پرسید: از عباس وصیتنامه یا نوشته ای هست؟

پدر شهید بختیاری گفت: به جز نامه هایی که هامن زمان می نوشت، 

همه  این  از  بعد  نوشته  هم  اگر  نرسیده.  ما  دست  به  دیگری  چیز 

سال دیگر اثری از آن باقی منانده. چه فرقی می کند آدم یک مطلب 

مهم را بگوید، یا بنویسد یا آن را با عملش به دیگران نشان بدهد. 

عباس و دوستان شهیدش یک دستشان اسلحه بود و دست دیگرشان 
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وقتی  یا  غمگینم  یا  شاد  خیلی  وقتی 

نیاز  و  کند  می  زندگی خسته ام  مشغله های 

پناهنده  به مسجدمان  دارم  انرژی  به گرفنت 

می شوم یا می آیم به بهشت زهرا. چند سالی 

است که از بهشت زهرا در هر فصل و روز 

نوجوانی  آن  دیگر  دارم.  خاطره  ساعتش  و 

تشییع  مراسم  یک  در  حضور  با  که  نیستم 

زهرا  بهشت  به  رفنت  از  جنازه  یک  دیدن  و 

فراری بود. امروز هم از آن روزهاست که دمل 

شادی ام،  از  پر  می خواهد.   زهرا بهشت 

یک شادی وصف نشدنی .

     اول هفته ها بهشت زهرا خلوت است. 

شاخه ها  روی  که  گنجشک هایی  صدای 

می پرند با صدای بادی که در البه الی برگ ها 

قطعه  در  که  است  صداهایی  تنها  می خزد، 

43 به گوش می رسد. فضا پر است از صدای 

سکوت. سکوت مردگان.

    اول رسی به پدرم میزنم. سومین سالگرد 

قرآن  برایش  است.  نزدیک  شدنش  آسامنی 

می خوانم و از او می خواهم دعایش را بدرقه 

راهم کند. قدم زنان به قطعات شهدا می رسم. 

از قطعات دورتر صدای ناله می آید ولی در 

حکم فرماست. آرامش  فقط  شهدا  قطعه 

را  مالئک  پچ  پچ  شنیدن  توانایی  گوش هایم 

در البه الی مزار شهدا ندارند. از میان مزارها 

و عکس هایشان رد می شوم. منی دانم به چند 

بال مالئک خورده ام یا از میانشان گذشته ام. 

که  عکسی  آلومینیمی،  قاب های  میان  در 

مقوای اطرافش رنگ و رویی ندارد، توجه ام 

آشناست.  برایم  چهره اش  می کند.  جلب  را 

را  برگ  پوشانده،  را  تولدش  سال  روی  برگی 

است   51 متولد  می زنم.  کنار  مزار  سنگ  از 

باالی  شده.  شهید  دارخوین  در   66 سال  و 

»بسیجی  شده  نوشته  سبز  رنگ  با  سنگش 

شهید«. از سایه ی افتاده بر شیشه قاب عکس 

که  است  مالئک  رسهای  سایه  می کنم  حس 

به  و  شیشه  به  چسبانده اند  را  صورتشان 

یادگارهای شهید نگاه می کنند. با دست آن ها 

را به هم نشان میدهند. دست خط شهید و 

جیبی اش  کوچک  قرآن  فرستاده،  که  نامه ای 

که خاکی شده و تسبیح و رس بند یا زهرایی 

به رنگ قرمز. حتام با هم می گویند:« یادته 

توی جبهه، موقع عملیات به صف می شدند 

رس  به  رو  رسبندها  این  پشت  به  پشت  و 

دوستاشون می بستند؟«... از کنار آن مزار رد 

آشنا  دعایی  یا  قرآن  زمزمه  صدای  می شوم. 

را  کسی  می چرخانم،  چشم  میرسد.  بگوشم 

مالئکی  شاید  می گویم  خودم  با  منی بینم. 

هستند که بر مزار شهدای گمنام نشسته اند و 

برایشان قرآن می خوانند. قطعه شهدا، قطعه 

همیشه  خداست.  فرشتگان  آمد  و  رفت  پر 

مسیرهای  از  غیر  مسیری  قطعات  این  در 

قبلی که رفته ام را انتخاب می کنم تا چشمم 

شهدای بیشرتی را ببیند و به ذهن بسپارد. 

شهادت  سالگرد  به  بیشرت  روزی  چند     

می شوم  که  دلتنگش  منانده.  محمدحسین 

کار  برای  امروز  اما  بیایم.  دیدارش  به  باید 

دیگری رساغش آمده ام. این بار خیلی خوش 

دوست،  بهرتین  برای  عالی  خرب  یک  خربم. 

او،  خواهم  می  زندگی ام.  الگوی  و  فرمانده 

اولین نفری باشد که نامه ام را می بیند. 

    به قطعه 44 می رسم. قطعه رسداران بی رس. 

می ایستم. چشم در چشم فانوس ها. یاد اولین 

روز مناز خواندن ام می افتم. همینجا بود که 

شهداگردانی،  دور  یک  از  بعد  محمدحسین 

همراه  فرشتگان  با  مرا  مغرب،  اذان  هنگام 

ساختم  وضو  گرفتند،  را  دستانم  آن ها  کرد. 

اولین مناز زیبایم را  و در کنار محمدحسین 

همراه با قافله شهدا اقامه کردم. متام قطعه 

طاهره تیق پور
9. کسری، کسری ندارد...

تقدمی به شهید مدافع حرم، شهید محمدحسنی محمدخاین

اندازه  به  آن ها  مسجد.  آجرهای 

در  روی  را  مهمشان  حرفهای  کافی 

و دیوار این مسجد نوشته اند. وصیت آنها 

و  ماندن چراغ  است، روشن  این مسجد  ستون 

رونق مسجد است؛

و در حالیکه به بچه ها اشاره می کردند ادامه دادند: وجود 

این بچه ها مثل روحی است که در کالبد مسجد دمیده می شود.

رضا می گفت: وقتی حامد پدر شهید را شناخت، قبل از اقامه مناز، 

خودش و دوستانش را به پدر شهید معرفی کرده بود و ایشان وقتی 

فهمیدند که آن ها مکرب شده اند خیلی خوشحال شدند . 

آن روز مناز جامعت ظهر و عرصمان را در کنار موذن قدیمی مسجد 

خواندیم در حالیکه مکربش، حامد 

بود. 

مسجد  از  را  بختیاری  شهید  که  هنگامی 

شهید  پیکر  لحظه  چند  برای  می کردیم  تشییع 

قاب  در  مسجد  مقابل  در  مردم  دست های  روی 

چشم هایم جا گرفت، انگار مسجد دست به قنوت برداشته 

بود و با دعایی شهید را تا ملکوت بدرقه می کرد؛ درست مثل 

مادرش...

ای هدهد صبا، به صبا می فرستمت

بنگر که از کجا به کجا می فرستمت
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نگاه  را 

نگاهم  کردم. 

به مزارشان، بیعتی 

تک  تک  با  بود  دوباره 

هامن  هامنم.  من  که  شان. 

که محمدحسین گفته بود، هامن 

این  اما  داشت«.  کرسی  که  »کرسایی 

بار کرسی ام، نه کرس خدمت از وطنم، بلکه 

زیارت  است.  دینم  به  خدمت  در  کرسی 

عاشورایی به نیت همه شان می خوانم و مثل 

شهید  مزار  سنگ  دومین  کنار  در  همیشه 

گمنام از ردیف دوم، زانو می زنم و سجده اش 

را به جا می آورم. به همه شان سالم میدهم و 

راهی قطعه 53 می شوم.

مانند  برمی دارم،  کوتاه  را  قدم هایم      

چه  زیارت،  هنگام  همیشه  محمدحسین. 

راه  آرام  شهدا،  مرقد  چه  باشد،  زیارتگاه 

یاد  او  از  را  رفنت  زیارت  آداب  می رفت. 

جامع  صحن  از  می رفتیم  که  مشهد  گرفتم. 

حرم  دور  دور،  یک  و  می کرد  رضوی رشوع 

برمی داشت  کوتاه  را  قدم هایش  می چرخید. 

شعر  میزد،  حرف  آقا  با  می گفت.  ذکر  و 

به  که  واقعا  می کرد...  مداحی  می خواند، 

گریه می افتاد، می رفت سمت رواق. از دور 

می کرد.  دل  درد  و  می کرد  نگاه  رضیح  به 

یک روز ازش پرسیدم: »به آقا چی میگی؟« 

اشک گفت: »دعا  از  پر  با هامن چشم های 

می کنم الیق شهادت بشم«. 

     کنار مزار محمدحسینی که دیگر میامنان 

بگوید،  هیئت  و  مسجد  از  برایم  تا  نیست 

از  ام.  می نشینم. همراهم بطری آبی آورده 

صلوات  و  پایین  تا  میریزم  آب  سنگ،  باالی 

طرف  آن  می پرم  سنگ  روی  از  می فرستم. 

دستم  با  است.  خشک  و  خاکی  هنوز  که 

آن قسمت را هم شستشو می دهم. از شیر 

نزدیک مزار آب می آورم و دوباره روی سنگش 

میریزم. خنده ام می گیرد. به قول خودش چه 

می افتم  خاطره ای  یاد  میکنم!  خوش رقصی 

که قبل از آخرین سفرش به سوریه برایامن 

از عملیات هایی  تعریف کرده بود. در یکی 

که برای آزادسازی الذقیه داشتند، می گفت: 

بعد  تیراندازی می کردم،  دیوار  یه طرف  »از 

می پریدم اون طرف چهار تا تیر دیگه می زدم 

و دوباره برمی گشتم این طرف. همون موقع 

چه  برات  دارم  میبینی  خدایا!  گفتم  خدا  به 

تعریف  اهل  می کنم؟!«  خوش رقصی  خوب 

وقتی  هم  را  این  نبود،  خودش  از  متجید  و 

من  حاال  بود.  شده  شهادت  که حرف  گفت 

می کردم  خوش رقصی  او  برای  داشتم  هم 

می دید.  زنده  را  شهدا  کند.  دعا  برایم  که 

و  قربها  روی  گذاشت  می  را  پیشانی اش 

داشت:  هم  کالمی  تکیه  می کرد.  مناجات 

روی  را  پیشانی ام  شهدا!«.  برم  قربونتون   «

برم  »قربونت  می گویم:  و  می گذارم  قربش 

اشک هایم رسازیر  و  شهیدم، محمدحسینم« 

می شود، به هامن شدت که وقتی برایامن از 

اسیری خانم حرضت زینب و از ناله های 

شام  خرابه های  در   رقیه حرضت  خانم 

می خواند. چشم هایم را بستم. محمدحسین، 

زندگی ام را به دو بخش قبل از محمدحسین 

و بعد از محمدحسین تقسیم کرده بود.

     هفت سال پیش، زمانی که نتایج کنکور 

را اعالم کرده بودند و خرب قبولی ام در رشته 

نرم افزار دانشگاه رشیف، به کل فامیل و آشنا 

رسیده بود، پرسخاله ام مجید، از آمریکا برایم 

پیام فرستاد و گفت: »کرسی! دنبال رسبازیت 

بیشرت  تقریبا  اینجا«.  بیارمت  زودتر  تا  باش 

بچه های فامیلامن خارج بودند. حتی مجید، 

که از مدرسه فقط تجدیدی آوردن را بلد بود 

و خودم به او ریاضی درس میدادم، توانسته 

امریکا  به  تحصیل  ادامه  برای  ایران  از  بود 

بود  شده  این  ذکرم  و  فکر  متام  دیگر  برود. 

که چطور می توانم زمان رسبازی ام را کوتاهرت 

کنم. شوهرخاله ام کارخانه قالیشویی داشت، 

با خانه ای چند صد مرتی در ولنجک و ویال 

در شامل و سه ماشین مدل باال در پارکینگ 

دو  خانه  یک  دارایی مان  تنها  ما  خانه شان... 

طبقه بود در رشق تهران و یک ماشین پژو 

وزارت  ادارات  از  یکی  معاون  پدرم   .405

دارایی بود. به تازگی هم که مشکل کلیه پیدا 

و  دوا  هزینه  رصف  حقوقش  بیشرت  و  کرده 

دکرتش می شد. همه راه های رفنت به آمریکا 

بررسی  را 

بودم.  کرده 

میلیون  پانزده  اگر 

ودیعه  که  داشتیم  پول 

از  می توانستم  بگذاریم 

خاطر  به  آمریکا  در  دانشگاهی 

معدل باالیم، موافقت بگیرم. ولی پدرم 

می گفت: »ندارم، از کجا بیارم؟!«.

    یک روز که بی حوصله در اتاقم روی تخت 

دراز کشیده بودم، مادرم با صدای بلند گفت: 

»کرسی! مادر! من و کیانا می ریم برای گرفنت 

مطب  بابا  دنبال  می ریم  بعد  و  پاسپورتش 

یخچال  توی  غذا  کردیم  دیر  رضایی.  دکرت 

هست.«

ترم آخر رشته مکانیک  دانشجوی  کیانا،      

مورد  در  و  بود  صنعت  و  علم  دانشگاه 

احساسات  »تأثیر  عنوان  با  موضوع جدیدی 

مثل عشق و نفرت در دمای بدن به وسیله 

بررسی هایی  با  می کرد.  تحقیق  ربات ها« 

که انجام داده بود، توانسته بود نظر مثبت 

یکی از اساتید دانشگاه ترکیه را برای ادامه 

به دست  پروژه  این  بر روی  کار  تحصیل و 

آورد.

بودیم.  هم  با  همیشه  مجید،  و  من        

شامل رفنت ها،  قلیان کشی ها،  مهامنی ها،  در 

حتی وقتی زمستان بنا بود مجید و دوستان 

پولدارش اسکی بروند، با ارصار او همراهشان 

و  کرایه  اسکی  وسایل  برایم  مجید  می شدم. 

بود  مجید  تا  می کرد.  پرداخت  را  هزینه ام 

بود،  رفته  که  وقتی  از  بودیم.  خوش  خیلی 

تقریبا بیشرت پارتی ها را نرفته بودم.

    گوشی را باز می کنم، پیام مجید را دوباره 

کرس  یا  خرید  دنبال  »کرسی،  می خوانم: 

بدونی  اگه  اینجا،  بیارمت  تا  باش  خدمتت 

اینجا چیه، یه دنیای دیگه است«. 

توان  در  بودم.  خدمت  خرید  بی خیال      

خانواده ام نبود. حتی به قرض گرفنت از شوهر 

خاله ام هم فکر کرده بودم. اما پدرم مخالف 

منیشه  داد.  باید  رو  »قرض  می گفت:  بود. 

براتون  میشه  خوب  وضعم  بگی  و  بری  که 

قرون  به  قرون  روی  تاجرن  اینا  می فرستم. 
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پولشون 

ب  حسا

پدرم  میکنن«. 

درست می گفت. ولی 

فکرم  به  دیگری  راه  هیچ 

منی رسید.

     فقط در همین یک مورد آرزو 

رفتنم  برای  منعی  و  بودم  دخرت  می کردم 

نبود. با صدای زنگ گوشی، از خواب و خیال 

هم کالسی  بود.  عادل  آمدم.  بیرون  آمریکا 

که  مذهبی  دوست  تنها  دبیرستانم.  دوران 

داشتم. کل خانواده شان مذهبی و اهل مسجد 

بودند. برخالف فامیل و خانواده ما. در فامیل 

البته  بودند.  مناز  اهل  خاله ام  و  مادر  فقط 

پدرم هم خیلی عالقه مند بود که مناز بخواند 

ولی بهانه اش این بود که چون یکی در میان 

محرم  است.  رشمنده  خدا  از  می خواند  مناز 

بساط  نداشت.  معنا  فامیلامن  در  نامحرم  و 

جوجه و ورق و عرق هم در مهامنی هایامن 

بود. عروسی هایامن مختلط و مرد و  برقرار 

رفنت های  مسجد  می رقصیدند.  هم  کنار  زن 

که  بود  ختم  به  رفنت  حد  در  فامیل  و  ما 

اغلب بزرگان فامیل می رفتند. من حتی برای 

خیلی  که  ادبیامتان،  دبیر  نارصی  آقای  ختم 

دوستش داشتم هم مسجد نرفتم. واقعا چرا 

دادن  برای  بود،  رسم  ما  فامیل  در  مسجد؟ 

از  هامنجا  و  می گرفتند  سالن  شام  یا  ناهار 

کسی که نی میزد دعوت می کردند و بعضی 

بود  کرده  فوت  که  کسی  نزدیک  اعضای  از 

نظرم  به  میزدند.  حرف  او  از  دوستانش  یا 

خیلی جالب تر از جمع شدن در مسجد بود. 

برای  مادرم  بار همراه  بودم یک  بچه  وقتی 

ختم یکی از همسایگان که دخرت جوانش را 

رفته و دیده  به مسجد  بود،  داده  از دست 

بودم که چطور خانواده  دخرت فوت شده به 

رس و صورتشان می زدند و شیون می کردند. 

به  هیچ وقت  دیگر  که  بودم  ترسیده  انقدر 

مسجد نرفتم.

    شب های قدر هم شوهر خاله ام به ارصار 

که  می گرفت  مراسم  خانه شان  در  خاله ام 

خانم ها رشکت می کردند و عمال مردان فامیل 

مشغول  هم  کنار  یا  قدر  شب های  همیشه 

ورق بازی و یا خواب بودند.

      عادل گفت: »کرسی رسیع بیا دم خونه مون، 

تا  ما  خانه  فاصله  دارم«.  برات  خوبی  خرب 

خانه عادل پیاده نیم ساعت می شد ولی من 

موتور داشتم. هدیه قبولی ام در کنکور بود. 

البته موتورسواری را از مجید یاد گرفته بودم. 

موتورش مدل باالتر بود ولی خب این موتور 

هم بد نبود. خدا را برای نبودن مادر وکیانا 

شکر کردم. اگر بودند انقدر غر می زدند که 

شب، وقت بیرون رفنت با موتور نیست. البته 

مادرم که از دلسوزی و نگرانی اش بود که غر 

میزد ولی از دید کیانا، من یک بچه لوس و 

هیچ وقت  بودم.  ندیده  مهتاب  آفتاب  و  نرن 

که  فراموش منی کنم  را  ویالی شامل  افتضاح 

کرده  حیاط  داخل  مار  دنبال  کیانا  چطور 

بود و من از ترس کنار دیوار خودم را خیس 

نداد  اجازه  اصال  مادرم  گرچه  بودم.  کرده 

با  این مسئله را مطرح کند ولی  کیانا جایی 

آن  از  خودمان  بین  همیشه  کنایه،  و  گوشه 

برق  و  رعد  که  شب هایی  از  می زد.  حرف 

به  ترس  از  یک شب  می ترسیدم.  می زد هم 

خودم  حالی که  در  رفتم  مادرم  خواب  اتاق 

را خیس کرده بودم و با هامن وضع کنارش 

و  رعد  از  هم  هنوز  بودم.  خوابیده  و  رفته 

را  موهایم  و  بپوشم  لباس  تا  می ترسم.  برق 

ژل بزنم با موتور بعد از نیم ساعت به عادل 

رسیدم. گفتم: »چی شده؟ خوش خرب باشی«. 

صدای اذان از مسجد روبروی خانه شان بلند 

شد. مسجد جامع محل بود. مسجدی بزرگ 

سالنی  هم  ختم  مراسم  برای  تازگی  به  که 

بودند.  کرده  افتتاح  مسجد  کنار  صندلی  با 

خوبی  آموزشی  و  رزمی  هرنی،  کالس های 

فعال.  بسیار  بسیجی  همین طور  و  داشت 

عادل از اردوهای جهادی شان می گفت. بارها 

گفته بود همراهشان بروم ولی نرفته بودم. 

اصال کار با بسیج و مسجد را دوست نداشتم. 

تابلو اعالنات مسجد در ایام مختلف پر بود 

از اسامی سخرنان های معروف. در ایام محرم 

هم متام دستجات سینه زنی و عزاداری روبروی 

مسجد می آمدند و با عالمت ها رو به مسجد 

سالم می دادند. یکی از خاطرات شیرین من 

از این مسجد همین اجتامع دستجات بود که 

ه  ا همر

م  ر پد

 . یم مد می آ

شوهر  آن وقت ها 

زندگی  شهرستان  خاله ام 

می کرد و هنوز مجلس نداشت. 

مسجد  به  نفری  چهار  هم  ما 

خیابان  کنار  هامن جا  و  می آمدیم  جامع 

در  به  زنجیرزنان  صف های  تا  می ایستادیم 

که  بودم  مردانی  عاشق  من  برسند.  مسجد 

که  حامیل هایی  آن  با  بودند  عالمت ها  زیر 

می بستند. وقتی می چرخیدند و مردم صلوات 

می فرستادند، انگار متام این صلوات ها انرژی 

سینه ام  وارد  هم  با  همه  و  می شد  زیادی 

مسجد  حیاط  داشتم.  عجیبی  حال  می شد. 

خیلی بزرگ نبود. دور حیاط چند دفرت برای 

کارهای مختلف و بعد از در ورودی سمت 

حوض های  شبیه  کوچک  حوض  یک  چپ 

گلدان  چند  و  آبی  رنگ  به  قدیم  خانه های 

دوران  در  نه  من  داشت.  وجود  شمعدانی 

کودکی و نه بعد از آن اصال وارد این مسجد 

از مسجد، همین  شناختم  تنها  بودم.  نشده 

بخش حیاط بود و خیابان کنارش. پدر عادل 

حدود  مغازه اش  داشت.  برنج فروشی  مغازه 

سیصد مرت پایین تر از مسجد بود. برای همین 

متام منازهایش را در مسجد می خواند. عادل 

یک  میرفت.  مسجد  به  زیاد  پدرش  همراه 

از  اول دبیرستان،  امتحانات سال  از  بعد  بار 

اذان  صدای  بودیم  شده  خارج  که  مدرسه 

شده  آشنا  من  با  سال  هامن  که  عادل  آمد. 

گفتم:«مناز؟  مناز؟«  بریم  گفت: »کرسی  بود 

و  پیرمردیم؟«  ما  مگه  چی؟  برای   ، نه 

من  از  هیچ وقت  آن  از  بعد  بودم.  خندیده 

نخواست که با او به مسجد بروم. البته من 

به  مسجد  واقعا  ولی  نبودم  بی ادبی  پرس 

نظرم جای پیرزن و پیرمردهایی بود که کار 

نداشتند و می خواستند وقتشان را بگذرانند.

عادل تا مرا دید گفت: »داداش تا تو به رس و 

کله و لباست برسی شب شد«. گفتم: »خب 

حاال! بازم مسجد رفتنت دیر شده؟ چی بود 

اول  مناز  »بله  گفت:  خوشت؟«.  خرب  اون 

وقتم دیر میشه، می دونی که پدرم منتظرمه. 
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ستم  ا خو

مسجد  بگم 

بسیج  برای  داره 

در  میگیره.  نیرو 

صورتی که عضو فعال بسیج 

بشی در ازای هر سال، یکامه از 

چهار  این  یعنی  میشه.  کم  رسبازیت 

سال دانشگاه رو که متوم کنی تقریبا میشه 

چهار ماه کرس خدمت. چهار ماه هم، چهار 

ماهه«.

را می خورد. گفتم:«      خون داشت خونم 

بیام  سال  چهار  من  می گی  یعنی  دیوونه 

مسجد و بسیجی بشم که برم دخرتای مردم 

رو سوار ون کنم و بفرستم ناکجاآباد؟ و یا هر 

شب رس چهار راه ها کشیک بدم و ماشین ها 

این  نیست؟  خوب  حالت  کنم؟  بازرسی  رو 

خرب  بگی؟  اینو  که  کشوندی  منو  راه  همه 

بودم  عصبانی  انقدر  بود؟«.  همین  خوبت 

»این  گفت:  بزمنش.  می خواستم  فقط  که 

راهی بود که به فکرم رسید. مگه تو نبودی 

می گفتی خواهرت می خواد بره و مجید هم 

بهت گفته دنبال کرس خدمت باشی؟«

     در همین حین کسی عادل را صدا کرد. 

پرسی با قد متوسط و ریشی بلند و عجیب 

با موهای کم پشت و لباس بسیج. البته تیپش 

و  بود  بسته  مدل دار  را  چفیه اش  نبود.  بد 

گفت:  عادل  بود.  پایش  جیب  شش  شلوار 

»جانم آقا! االن میام«. با تعجب گفتم: »جانم 

آقا؟!!! مگه کیه؟ سنی نداره که! چه خربه؟ 

احرتام  بهش  انقدر  که  بهتون  می دن  چی 

اگه  عادل گفت: »منی شناسیش.  می ذاری؟«. 

می شناختیش تو هم همین جوری جوابش رو 

میدادی«.

جان،  »عادل  گفت:  دوباره  پرس  هامن      

می بینم نیرو برامون آوردی. بیا این کتیبه ها 

بیرون  بزن  دوستت  با  مناز  بعد  برای  رو 

بیشرت  روزی  چند  داریم،  کار  خیلی  مسجد. 

به محرم منونده«. اصال حواسم به این ماه ها 

روز  بودم.  فوریه  رسیدن  فکر  به  من  نبود. 

و  بدم  هدیه  دخرتم  دوست  به  تا  ولنتاین 

هدیه بگیرم. اه! همین روزهاست که دوباره 

شهر سیاه پوش بشود و دوباره قلبامن بگیرد.

    از عادل حتی خداحافظی هم نکردم. سوار 

موتورم شدم و به سمت خانه حرکت کردم. 

بین راه با خودم حرف که نه، غر می زدم و به 

عادل و دوستش فحش میدادم: »انگار نوکر 

قطبی!!«... منی دانم  آورده. خرس  گیر  مفت 

چون  شاید  رسید  ذهنم  به  کلمه  این  چرا 

سفید بود و چاق.

     به خانه که رسیدم مامان و کیانا آمده 

در  را  موتور  بود.  شاملی  خانه مان  بودند. 

حیاط پارک کردم و از پله ها باال رفتم. در را 

که باز کردم صدای کیانا از آشپزخانه درآمد: 

»آقا این وقت شب کجا رفته بودن؟ یه وقت 

خودشان  خواب  اتاق  در  مادر  ندزدنتون؟«. 

و  ندادم  را  کیانا  جواب  ندیدم.  را  پدر  بود. 

»مطب  گفت:  کو؟«.  »بابا  پرسیدم:  مادر  از 

دکرت خیلی شلوغ بود و هنوز نوبتش نشده«. 

گفتم: »پاسپورت چی شد؟«. کیانا دوباره از 

آشپزخانه داد زد: »گفنت تا یک ماه دیگه صرب 

ناهارخوری مان  میز  بزنین«.  رس  بعد  کنین، 

در هال بود. آشپزخانه فضای زیادی نداشت. 

مامان در حالی که میز شام را آماده کرده بود 

و روی صندلی می نشست، گفت: »بیا زودتر 

شامت رو بخور و برو دنبال بابات. دیگه اون 

بنده خدا حال رانندگی نداره. آژانس هم اون 

برگرده«.  بخواد  آژانس  با  که  نیست  اطراف 

گرفته  را  گواهینامه ام  که  بود  ماه  چند  تازه 

بودم ولی از رانندگی هنوز می ترسیدم. گفتم: 

»کیانا میره دیگه. دخرت بابا!«. کیانا با ظرف 

ساالد از آشپزخانه بیرون آمد و در حالی که 

ظرف را روی میز می گذاشت، گفت: »راست 

می گی. هنوز انقدر مرد نشدی که آخر شب 

اون موقع هم که  بیرون.  از خونه بری  تنها 

جوری  کیانا  همیشه  بود.«  مجید  میرفتی 

حرف می زد که به قول بابا »تا فیها خالدون« 

آدم می سوخت. گفتم: »من مشکلی با شب 

ازم  عادل  االن  اتفاقا  ندارم.  موندن  بیرون 

خواست برم عضو بسیج مسجدشون بشم که 

برم کشیک رس چهارراه ها. می گفت  شب ها 

کرسی تو دل و جرأتت از همه ما بیشرته«. 

کیانا زد زیر خنده. مادرم عصبانی شد. گفت: 

»بس کنید خجالت منیکشین؟! حتام باید مثل 

سگ و گربه به جوون هم بیفتین و همدیگه 

تیکه  رو 

کنین؟!  پاره 

یعنی چی  کرسی 

کشیک  چهارراه  رس 

این چیزا  از  وقت  یه  بدی؟ 

قبول نکنی ها! فقط همین مونده 

فامیل بگن کرسی بسیجی شده«. کیانا 

گفت: »مامان تو هم چه زود باوری! آخه 

همین  بسیج؟!  بره  میکنه  قبول  اینو  کی 

فامیل  تو  شد؟  بسیجی  میشه  مگه  جوری 

الحمدلله  نداریم که هیچ،  یه دونه بسیجی 

همه هم ضد انقالبند، اونم اساسی!« و غش 

دمل  بود.  گرفته  حرصم  خنده.  زیر  زد  غش 

بار هم که شده حال  برای یک  می خواست 

از طرفی  این دخرت پررو و مغرور را بگیرم. 

اما  داشتم،  مشکل  بودن  بسیجی  با  واقعا 

اگر عضو بسیج میشدم، هم  از طرف دیگر 

کرس خدمت می گرفتم و هم روی کیانا را کم 

می کردم. مامان رسیع شامش را خورد و وضو 

خواب  اتاق  سمت  به  حالی که  در  و  گرفت 

زد.  زنگ  تلفن  بخواند،  را  منازش  که  میرفت 

وگفت:  برداشت  را  گوشی  مادر  بود.  پدرم 

هسنت.  خونه  بچه ها  نه  شدی؟...  »معاینه 

و  کرد  خداحافظی  دنبالت«.  میام  خودم 

گوشی را گذاشت. بعد با حالتی عصبانی رو 

به ما گفت: »منی خوام هیچکدومتون دنبال 

رو  میام مناز  بعد  میرم  برین. خودم  باباتون 

می خونم.«

     متام شب تا صبح در حال دو دو تا چهار 

تا کردن بودم. باید تصمیم می گرفتم. شنیده 

بودم فشار رسبازی برای کسانی که در سپاه 

خدمت میکنند کمرت از کسانی است که در 

ارتش خدمت می کنند. شاید به خاطر بسیجی 

بودن برای خدمت رفتم سپاه. مثال دمل را به 

 10 ساعت  کنم.  خوش  خواستم  چیزها  این 

صبح بود که عادل زنگ زد. دوباره خواست 

می آمد.  خوابم  خیلی  بروم.  خانه شان  تا  که 

هوا خنک شده بود و خواب می چسبید. به 

آنجایم. رسیع  دیگر  نیم ساعت  گفتم  عادل 

لباس دیشبم را پوشیدم و صبحانه را خورده  

بود.  روشن  رادیو  افتادم.  راه  نخورده،  و 

میداد.  را  باران  ریزش  احتامل  هواشناسی 
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تا  مامان 

شد  متوجه 

میخواهم  موتور  با 

کاله  بروم،  بیرون 

کاله  این  با  آورد.  را  کاسکتم 

متام موهایم بهم می چسبید. گفتم: 

»دو قدم راهه. دیگه کاله منی خواد که«. 

مادر با دستی که سمتم دراز شده بود و با 

تکان دست و اشاره رس به کاله، فهامند که 

منی توانم بدون کاله با موتور بیرون بروم. من 

را پرت کردم روی میز و  هم سوئیچ موتور 

بدون کاله رفتم بیرون.

       متام مغازه های اطراف مسجد و خیابان 

با پرچم سیاه پوشانده شده بودند. بچه های 

بودند.  کرده  کار  رسیع  و  خوب  مسجد 

زنگ خانه عادل را زدم. رسیع بیرون آمد و 

گفت: »دیشب بدون خداحافظی رفتی چرا؟ 

محمدحسین گفت: رفیقت مشکلی داره؟«. 

اصال از حرفش خوشم نیامد. گفتم: »به اون 

این حرفا می زنه، من چه صنمی  از  که  چه 

باهاش دارم که ازش خداحافظی میکردم؟«. 

عادل گفت: »کرسی تو پرس بی ادبی نبودی 

پابرجا  االن  تا  رفاقتمون  اگرم دیدی  تا حاال. 

بوده به خاطر ادب و منش و رفتارت بوده، 

حاال درسته که چند بار هم تو درسا کمکم 

اخالقت  جذب  بیشرت  خدایی اش  ولی  کردی 

باهات موندم  که  بودم  متانتت شده  این  و 

کشیدم.  خجالت  بودنت«.  اول  شاگرد  تا 

افتادم.  مادرم  با  پیش  ساعت  نیم  رفتار  یاد 

زشتم  رفتار  می خواست  دمل  چرا  منی دانم 

نزدم.  حرف  بزنم.  طاق  درستی  رفتار  با  را 

گفت: »خب! بی  یال بسیج و بسیجی شدن 

ارتقای  برای  بدی  بهمون  کمکی  یه  حارضی 

سیستم مسجد؟ من خدایی روی تو حساب 

رفیقم  گفتم  محمدحسین هم  به  کردم.  باز 

خیلی وارده و اهل قیافه گرفنت و افاده اینا 

آبروم  می کنه.  کمک  بتونه  اگه  نیست.  هم 

یه نگاهی به سیستم  بیا  رو نرب. جان عادل 

تو  بارها  بود.  باحالی  رفیق  عادل  بنداز«. 

آدم  اصال  آنجا که من  از  بودیم،  که  مدرسه 

دعوایی نبودم و هیکل درشتی هم نداشتم از 

من در برابر بچه قلدرهای مدرسه دفاع کرده 

بود. یک میرزاخانی داشتیم، غول بی شاخ و 

دمی بود، آن روز عادل غایب بود و امتحان 

ریاضی داشتیم. قبل از امتحان میرزاخانی به 

من گفت: »من پشت رست می شینم، برگه ام 

رو میاندازم زمین، تو هم برگه ات را بنداز، با 

هم عوض می کنیم. بعد تو برام بنویس. اگه 

ننویسی وای به حالت«. مناند تا حرف من را 

منتظر  و  امتحانات شد  وارد سالن  و  بشنود 

بنشینم. پرس پشت  تا من روی صندلی  بود 

پشتم نشست.  بلند کرد و خودش  مرا  رسی 

اما مراقب رس جلسه آدم خیلی دقیقی بود. 

ترسیدم که به خودم صفر بدهند و آن کار را 

انجام ندادم. رس همین بعد از امتحان کتک 

مفصلی خوردم. اما کار به اینجا ختم نشد. با 

من حسابی لج کرده بود. حرف حساب هم 

توی رسش منی رفت. از راه های مختلف اذیت 

بچه ها  به  کوچه  روز رس  آن  فردای  می کرد. 

تا  برسم  مدرسه  به  زود  نگذارند  بود  گفته 

تأخیر بخورم. داخل راهرو، جفت پا می گرفت 

جلوی پام که بخورم زمین و با گروهش جلوی 

بچه های دیگر به من می خندید. عادل وقتی 

درآمد.  خجالتش  از  مدرسه  از  بعد  فهمید، 

زورگو  ولی  داشت  خوبی  هیکل  هم  عادل 

نبود. عادل یادم داد چطور جرأت پیدا کنم و 

در چشم حریف نگاه کنم و پا پس نکشم و 

عکس العمل نشان بدهم. اگر تغییری کرده 

باشم، این تغییر را مدیون او هستم.

      با عادل از عرض خیابان رد شدیم. پرسید: 

رو  پات  و  دست  می ترسی  فکری؟  تو  »چرا 

ببندیم و به زور بسیجی ات کنیم؟« خندیدم. 

نگاه مهربانش را همیشه دوست داشتم. وارد 

حیاط مسجد که شدیم، رضا، یکی از دوستان 

صمیمی عادل از مسجد خارج شد. تا او را دید 

گفت: »عادل! محمدحسین دنبالت می گرده. 

منو فرستاد پی ات«. عادل قدم هایش را تندتر 

رسش  پشت  هم  من  شد،  مسجد  وارد  کرد. 

با  که  بود  وسیعی  محوطه  شبستان  رفتم. 

بود.  شده  فرش  سجاده،  شبیه  موکت هایی 

محراب  مسجد،  جنوب  سبز.  سجاده هایی 

زیبایی که با نقوش اسلیمی که در میان آنها 

الله و  اسم 

دیده  تن  پنج 

خودمنایی  می شد، 

کتیبه های  می کرد. 

اطراف محراب زیبایی خاصی 

به آن داده بود. رنگ آبی فیروزه ای 

به کار گرفته شده در طاق محراب چشمم 

را خیره کرده بود. دیدن محراب مسجد مرا 

به یاد محراب مسجد جامع اصفهان انداخت. 

تزئین  با معامری اسالمی  نیز  سقف محراب 

شده بود. محراب با کاشی کاری های زیبایش 

برای منی که عاشق رنگ بودم جلوه ای دیگر 

داشت. در حال خوش دیدن محراب بودم که 

پرده  وسیله  به  شبستان  کرد.  محمد صدایم 

مخملی به رنگ سجاده ها، دو قسمت شده 

بود. طرف دیگر باید قسمت خانم ها باشد. 

چه خوب که محراب، کامال در بخش آقایان 

کردم.  پیدا  است. منی دانم چرا چنین حسی 

مسجد  وارد  هنوز  گرفت.  خنده ام  خودم 

کرده  پیدا  محراب  به  مالکیت  حس  نشده، 

بودم.

      از بس حواسم به محراب بود متوجه 

آمدن محمدحسین نشده بودم. صدایم کرد 

و سالمی گفت و دستش را جلو آورد. دست 

تیغه  دو  میان  انگشتانم  کردم  حس  دادم. 

آچار فرانسه گیر کرده اند. فقط فریاد نزدم. 

وقتی دستش را باز کرد، توانستم نفس بگیرم. 

دستانش خیلی قوی بود. صدایم درنیامد ولی 

بود. گفت: »فکر  لو داده  انگار چهره ام مرا 

باشی، درسته؟« گفتم:  نکنم خیلی اهل کار 

»نه زیاد. فقط مداد و موس دستم گرفتم«.  

جاذبه  یک  چشامنش  بودیم.  هم قد  تقریبا 

با  بناست  »شنیدم  گفت:  داشت.  خاصی 

همون موس کمکمون کنی، خدا خیرت بده. 

اگه به یکی از بچه ها یاد بدی خیلی مزاحم 

می کنم«  »خواهش  گفتم:  منیشیم.«  وقتت 

شدیم.  خارج  شبستان  از  عادل  همراه  و 

پله هایی فلزی در سمت چپ حیاط به طبقه 

دوم راه داشت. عادل جلو افتاد و از پله ها 

باال رفت. پشت رسش باال رفتم. حس خوبی 

در  مرا  آشنایی  نداشتم. می ترسیدم دوستی، 
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مسجد 

ببیند. 

باال  دفرت        

بود.  قدیمی  اتاق  یک 

بود  رنگ  کرم  دیوارهایش 

شده  تیره تر  زمان  مرور  با  که 

از هامن  قدیمی  تحریر  میز  بود. یک 

میز معلم ها که سبز بود و یک میز اداری 

داخل اتاق بود. روی میز اداری یک کامپیوتر 

عهد دقیانوس گذاشته بودند. کیس روی میز 

کنار مونیتور قرار داشت. خندیدم گفتم: »با 

این باید کار کنیم؟! اینکه سن بابابزرگ منو 

بره!« عادل خندید  تونه  راه منی  داره دیگه 

و گفت: »برای شام یه جوونرتش رو سفارش 

که  دیواری  کمد  سمت  به  رفت  دادیم«. 

درهایش به رنگ دیوار بود. یک لپ تاپ اچ 

پی درآورد. گفت: »نرتس همه چی اش به روزه 

و همه برنامه های گرافیکی روش نصبه«.

    بازش کردم. پرسیدم: »خب حاال کارتون 

چی هست؟« در همین زمان موبایلم زنگ 

زد. مامان بود. از پشت میز به سمت در رفتم. 

که  انگار  نه  انگار  کردم.  سالم  رشمندگی  با 

اتفاقی افتاده با هامن لحن مهربانش گفت: 

»رسیدی؟ بارون گرفته خواستی بیای پیاده نیا 

خونه. ماشین بگیر. رسما می خوری.« چشمی 

وجدانم  انگار  کردم.  خداحافظی  و  گفتم 

کمی آرامرت شده بود. خدا را شکر که مامان 

از من ناراحت نبود. با خوشحالی پشت لپ 

تاپ نشستم. عادل گفت: »ببین ما یه رسی 

عکس شهدای محل رو داریم که بناست اونا 

رو اسالید کنیم و البه الی برنامه ها و مابین 

نشون  مداربسته  تلویزیون های  توی  منازها 

بدیم. یک رسی هم دعاست که اینها رو هم 

اما  باشیم.  داشته  آماده  بسته  یه  می خوایم 

بیشرت تو رو برای دو کاری که سایر بچه ها 

از عهده اش برمنی یان خواستیم؛ یکی درست 

پرونده  برای  اکسل  برنامه  با  فرم  کردن یک 

بچه های بسیج و یکی دیگه تدوین فیلمی از 

بچه های مدافع حرم که از محله خودمون به 

فرستادن  فیلم  برامون  و  اعزام شدن  سوریه 

که  بعضی هاشون شهید شدن  اون جاها.  از 

ولی  نیست  عکسشون  پخش  در  مشکلی 

بدی  یادم  می خوام  نیسنت.  شهید  بعضی 

بتونم  و  کنم  محو  رو  چهره ها  چطوری  که 

فیلم ها رو کنار هم بزارم و یک موسیقی روی 

فیلم سوار کنم که بشه یه مستند، همین.« 

نگاهش کردم و گفتم: »همین؟«

بلند شد. عادل  از مسجد  اذان        صدای 

گفت: »خب کی رشوع کنیم؟« گفتم: »اون 

بسته دعا و عکس شهدا و برنامه اکسل رو 

خیلی  مستندسازی  ولی  می دم  انجام  برات 

کار  نرم افزارش  با  خیلی  منم  و  میربه  زمان 

در  طرف  به  و  رشمنده ام«  رو  اون  نکردم. 

گفت:  و  کرد  تشکر  عادل  کردم.  حرکت 

» همین قدرش هم خیلی خوبه. کار زیاده و 

ولی  بدیم  انجام  هم  رو  کارها  این  منیرسیم 

اگه می تونستی برای ساخت مستند کمکمون 

و  عادل کردم  به  نگاهی  عالی میشد.«  کنی 

سوالی که توی ذهنم چرخ می زد رو مطرح 

بناست  اونا  چهره  اگه  »عادل!  گفتم:  کردم، 

شناخته نشه چطور به من اعتامد می کنین؟« 

گفت: »کی گفته بهت اعتامد می کنیم؟ من 

یادم  رو  چهره  کردن  محو  طرز  گفتم  فقط 

بده. نگفتم روی فیلم های اصلی کار می کنیم 

که«.

و  دادیم  دست  من.  بودم  ساده  چه 

ظهر  از  »بعد  گفتم:  و  کردیم  خداحافظی 

از  بار  این  و  بدم.«  انجام  میام که کارها رو 

محمدحسین خداحافظی کردم.

طبق  دوشنبه  هفته  هر  ماه  چهار  حدود 

به  بودم  گذاشته  محمدحسین  با  که  قراری 

را  رایانه ای شان  کارهای  و  میرفتم  مسجد 

وارد  زمانی  مدت،  این  متام  می دادم.  انجام 

مسجد می شدم که از وقت مناز گذشته بود 

یا درست وقت مناز از مسجد خارج می شدم. 

زمان رفت و آمد دست خودم بود. به خیال 

خودم خیلی زرنگ بودم که دم به تله نداده 

بودم. اما محمدحسین شکارچی ماهری بود. 

تله می گذاشت و منتظر می نشست تا شکار 

بیفتد. مانند هر شکارچی ماهری  به دامش 

صبور بود.

را در  بودم، شادی  سالهایی که زندگی کرده 

ن  د ر خو

خوابیدن  و 

و  رقصیدن  و 

و  رفنت  مسافرت 

بودم.  یافته  مهامنی ها 

عزاداری نوعی خودکشی جمعی 

برایم محسوب می شد. گاهی در دفرت 

گوشم  به  بچه ها  مداحی  صدای  بودم  که 

برایم  هواها  و  حال  آن  دیدن  می خورد. 

به  فضولی  رس  از  گاهی  و  داشت  تازگی 

می رفتم.  شبستان  به  سوالی  پرسیدن  بهانه 

نیم  بود.  کارهای محمدحسین خیلی جالب 

ساعت مداحی می کرد. بعد بلند می شدند به 

این طور سینه می زند  مسخره بازی که فالنی 

می خندیدند.  خودش  با  و  خودش  جلوی  و 

شلوغ بازی در می آوردند و میخندیدند. جنس 

شادی شان با جنس شادی من و دوستانم فرق 

می کرد. کم کم در مناسبت ها هم به مسجد 

بسیج  عضو  کردم  قبول  باالخره  میرفتم. 

شوم. از شیرین ترین خاطرات روزهای بسیج 

شدنم، دهه محرم بود که آشپزخانه مسجد 

غذا میداد. شب های اول غذای کمرتی پخته 

میشد ولی از شب چهارم محمدحسین گفت: 

»کرسی اگه میتونی شب ها بیا کمک ما توی 

آشپزخونه. نیرو کم داریم.« با اینکه هوا خفه 

بود و رطوبت زیاد و مرتب دوال بودیم یا در 

یا در حال غذا کشیدن  حال ظرف شسنت و 

مرتی  هفت-هشت  فضای  آن  انگار  ولی 

همیشه  می خواستم  که  بود  جدیدی  دنیای 

آنجا باشم. هم دلی عجیبی بین بچه ها بود. 

تا  محمدحسین  و  می خندیدیم  و  می گفتیم 

فرصت گیر می آورد، روضه می خواند. اشک 

امتام  از  بعد  می کردیم.  کار  و  می ریختیم 

کار هم دوباره شوخی کردن ها و رس به رس 

گذاشنت های محمدحسین رشوع می شد. امام 

گه گاه  ایامنی هم  آقا  جامعت مسجد، حاج 

او  از  محمدحسین  میزد.  رس  آشپزخانه  به 

هم منی گذشت. هنوز بعد از گذشنت سال ها 

برایم  آشپزخانه،  در  در مسجد، خدمت  کار 

را  مسجد  به  ورودم  روزهای  اولین  شیرینی 

دارد. اعرتاف می کنم در متام این چند سالی 
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که عضو 

بسیج بودم 

مزاحم  هیچگاه 

هیچ  و  نشدیم  مردم 

دخرتی را سوار ون نکردیم. 

با  خوب  آنقدر  محمدحسین 

مردم حرف می زد که کار هیچ زمان 

به دعوا کشیده نشد.

دمل می خواست مناز بخوانم ولی انگار چیزی 

خواندن  مناز  برای  که  »تو  میگفت:  درونم 

را  خدمتت  کرسی  تو  نیومدی،  مسجد 

من  در  شدیدی  دوگانگی  حس  می خوای«. 

عملی  را  گرفنت  وضو  طرز  بود.  شده  ایجاد 

از دیدن وضو گرفنت محمدحسین و بچه ها 

کرده  تغییر  پوشیدنم  لباس  بودم.  گرفته  یاد 

بود. متام شلوار زیپ دارهایم را کنار گذاشته 

بودم و فقط شلوار کتان هایم را می پوشیدم. 

تی رشت هایم با آن عکس های مسخره را به 

می شنیدم  درخانه  کند.  رد  که  دادم  مادرم 

که از تغییر اخالقم می گفتند. پدرم احساس 

»از  می گفت:  مادرم  به  و  می کرد  رضایت 

منه.  به  بیشرت  حواسش  مسجد  می ره  وقتی 

اینو کامال حس می کنم. الحمدلله که بچه ام 

را خدا جای خوبی فرستاده.« یا با خنده به 

مادرم می گفت: »نیاز نیست بگی برو ماشین 

می ره  خودش  کثیفه،  می بینه  تا  بشور  رو 

مسجد  از  خسته  که  روز  یک  می شور ه«. 

برگشته بودم، مادرم گفت: »کرسی تو همیشه 

مهربون  خاصی  طور  االن  ولی  بودی  آروم 

شدی، من به وجودت افتخار می کنم.« هامن 

بلند شد  اتاق بود،  زمان صدای کیانا که در 

که: »خدا حفط کنه این محمدحسین آقا رو. 

دیگه اگه برای آدم کاری انجام می دی منت 

کنار  که  نبود  کسی  اصال  منیذاری«.  رسمون 

تأثیر نگیرد. متام  او  از  محمدحسین باشد و 

سوره ها و ارکان مناز را حفظ شده بودم ولی 

هنوز از رس لجبازی با خودم مناز منی خواندم.

حوالی  پنجشنبه ای  یک  صفر،  ماه  از  بعد 

سه و چهار بعد از ظهر که با عادل و سجاد 

روی سکوی جلوی خانه شان، نشسته بودیم 

از دور  تریل محمدحسین  موتور  که صدای 

»حسین  گفت:  محمد  رسید.  گوشامن  به 

اومد. خدا می دونه االن چی کار داره که این 

پیدا شده. من منیدونم  موقع رس و کله اش 

خامنش با اون بچه دوساله از دست این چی 

که  بود  نشده  متوم  عادل  حرف  کشه!«  می 

حسین جلوی پایم ایستاد. بعد از سالم و حال 

کرسی   « گفت:  خنده  به  همه،  با  احوال  و 

بپر باال. می ریم یه جای خوب.« بچه ها پقی 

زدن زیر خنده. عادل گفت: »دیدی گفتم!!«

همراهش  هم  محمدحسین  برادر  محسن، 

محمدحسین  با  هم  آن  موتورسواری،  بود. 

جاذبه های  از  یکی  داشتم.  دوست  خیلی  را 

از  یکی  در  بود.  موتورش  همین  حسین 

شهدا  یادواره  برای  که  مسجد  هامیش های 

گذاشته بودیم، موتور محمدحسین را خاکی 

چراغش  روی  زهرا  یا  رسبند  یک  و  کردیم 

بستیم و شد موتور یکی از بچه های اطالعات 

همه  تقریبا  که  بود  موتوری  عملیات.  و 

موتورسواری را با آن یاد گرفته بودند. رفتیم 

بهشت زهرا. من تا به حال قطعه شهدا 

تک  تک  رساغ  مغرب  اذان  تا  بودم.  نرفته 

شهدا رفت. فاتحه خواندیم و برایم از آن ها 

گفت. از شهدای دفاع مقدس تا شهید تهرانی 

از  حرست  با  حرم.  مدافع  شهدای  و  مقدم 

اذان مغرب قطعه 44  شهادت حرف می زد. 

کنار شهدای گمنام بودیم. فانوس های باالی 

رس مزار شهدا روشن بود و فضا برایم آنقدر 

دلنشین بود که دوست داشتم ساعت ها آنجا 

بنشینم. مداح می خواند:

»دمل یه جوریه ولی پر از صبوریه

چقدر شهید دارن میارن از تو سوریه

منم باید برم، آره برم، رسم بره

 نذارم هیچ حرومی طرف حرم بره

یه روزیم میاد نفس آخرم بره

حسین آقام آقام... حسین آقام آقام آقام...«

البه الی  در  باد  صدای  بود.  خنک  هوا    

درخت ها با صدای مداح هامهنگ شده بود 

مناز  برای  نداد.  امان  من  به  دیگر  اشکم  و 

موکت پهن کرده بودند. محمدحسین گفت: 

»من می رم وضو بگیرم«. می دانستم می داند 

رویم  به  وقت  هیچ  ولی  منی خوانم  مناز 

منی آورد. مناز نخواندنم. بیشرت از رس خجالت 

بود. هنوز سودای رفنت به خارج در رسم بود. 

م  د خو

که  را 

نستم  ا منی تو

خیلی  اما  بزنم.  گول 

مناز  آنجا  خواست  دمل 

من  کن،  »صرب  گفتم:  بخوانم. 

هم میام«. بغلم کرد. اشکم بی اختیار 

حسین  تا  کردم  پاکش  رسیع  شد.  رسازیر 

با هم وضو  آمد.  متوجه نشود. محسن هم 

اول  صف  نزدند.  حرفی  هیچکدام  گرفتیم. 

نشستیم. من بی اختیار فقط اشک میریختم. 

و  کنده شده  قلبم  انگار  نبود.  دست خودم 

دست  به  دست  می گشت.  دست  به  دست 

آسامن  روی  انگار  می کردم.  را حس  شدنش 

راه می رفتم. دیگر قلبم مال خودم نبود. این 

که  بود  دلچسب  و  برایم شیرین  آنقدر  مناز 

روحانی جوانی  فراموشش منی کنم.  هیچگاه 

که برای اقامه مناز آمده بود، کمی از شهدا 

هر  در  جبهه ها  در  شهدا  اینکه  از  گفت. 

وضعیتی که بودند مناز را ترک منی کردند. او 

حرف می زد و من به یاد صحنه ای از یادواره 

شهدا که در مسجد برپا کرده بودیم افتادم. 

صحنه ای که در داخل کانال، پرسبچه ای شاید 

دیگر  پرسی  و  بود  رکوع  حال  در  ساله   15

شهدای  با  هامن جا  می خواند.  دعا  داشت 

که  جایی  تا  را  منازم  که  بستم  عهد  گمنام 

میتوانم اول وقت بخوانم.

فقط  نباید  مسجد  بود  معتقد  محمدحسین 

برای مناز خواندن و برگزاری مراسم ختم باشد. 

جوان  زوج های  که  است  چطور  می گفت 

اماکن متربکه برگزار می کنند  عقدشان را در 

خانه خداست منی روند؟  که  به مسجد  ولی 

عقدش را در همین مسجد برگزار کرده بود 

را  ایامنی خطبه عقدشان  آقا  و همین حاج 

مالی شان خوب  وضع  اینکه  با  بود.  خوانده 

بود در سالن جشن نگرفت ولی ولیمه اش را 

وانت  دو  هم  و  بود  داده  مدعوین  به  هم 

گرفته بود که دیگ های بزرگ غذا در آن بود 

و به میدان شوش رفته بود تا به بی خامنان ها 

غذا بدهد. یک روز که همرس و پرسش خانه 

دیدن  برای  خانه شان  به  را  همه  نبودند، 

مسابقه دربی دعوت کرده بود. پرسپولیسی 
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دوآتشه 

تقریبا  بود. 

بودیم.  نفر   10

آمده  دانشگاه  از  من 

بودم و هنوز مناز ظهرم را 

نخوانده بودم. صدای تلویزیون 

مسابقه  از  اینکه  برای  من  و  بلند 

عقب منانم در هامن پذیرایی مشغول مناز 

و  خوردن  تخمه  مشغول  هم  بچه ها  شدم. 

شلوغ کردن. بین دو مناز گوشی ام زنگ خورد. 

داد زدم: »بابا ساکت! بذارید ببینم چی دارم 

نکرد.  توجهی  حرفم  به  کسی  البته  میگم!« 

چند روز که گذشت، حرف مناز شد، حسین 

ما  برای  آدم ها  ارزش  که  بده  گفت: »خیلی 

بیشرت از خداست.« گفتم: »چرا اینو میگی؟« 

بودین  ما  خونه  روز  اون  »یادته  گفت: 

دوستت زنگ زد و داد زدی آرومرت ببینم چی 

دارم میگم؟« گفتم: »خب آره، مگه ایرادش 

فکر  این  به  روز  »اون  گفت:  بود؟«  چی 

کردم که منازت رو جلوی تلویزیون و با اون 

همه رس و صدای ما خوندی و نگفتی آروم 

منی فهمم با خدا دارم چی میگم ولی دوستت 

خجالت  دادی«.  تذکر  همه  به  زد  زنگ  که 

»البته  داد:  ادامه  می گفت.  راست  کشیدم. 

فکر نکنی اینو به تو دارم میگام. خودمونم 

که شهید منی شیم.  نیست  بیخود  همین ایم. 

شهید یعنی خالص بودن برای خدا«.

بسیج  فعال  عضو  عنوان  به  مسجد  در 

بودم  کسی  هامن  من  بودم.  شده  شناخته 

به  حاال  بشوم،  مسجد  وارد  منی خواستم  که 

زور از مسجد بیرونم می کردند. محمدحسین 

نزدیک  مبارک  ماه  بود.  شده  سوریه  راهی 

که  بودیم  مسجد  نظافت  مشغول  و  بود 

و  می کرد  گریه  زد.  زنگ  محمدحسین 

می گفت: »از اسیری گفنت خانم سخته 

نکرده  حس  را  شام  مسیر  رسمای  وقتی 

می کرد.  گریه  هم  ایامنی  آقا  حاج  باشی.« 

از بچه ها رشوع کرد به نوحه خواندن  یکی 

که  اشک هایامن  می زدیم.  سینه  بقیه  و 

برایامن  خودشان  پول  با  آقا  حاج  شد،  متام 

بخورید  گفتند  و  خریدند  کیک  و  آمبیوه 

از  بعد  که  کم شده. همین شد  بدنتان  آب 

باید یا چای دم  هر عزاداری و روضه خوانی 

می کردیم یا رشبت می خوردیم که آب بدمنان 

بلکه  دومامن،  خانه  نه  مسجد  نشود!  کم 

به  رس  و  شوخی ها  بود.  شده  اول مان  خانه 

پر می کرد.  را  رس گذاشنت هایامن کل مسجد 

دعایامن  مادربزرگ ها  میخندیدند.  پیرترها 

می کردند. نوجوانها که نوع ارتباطامن را که 

وارد  می تونیم  کی  »ما  می گفتند:  میدیدند، 

بسیج بشویم؟«

در  را  پروژه اش  نرفت.  ترکیه  خواهرم  کیانا، 

اثبات موضوعش  برای  بودند.  پذیرفته  ایران 

مختلف  افراد  روی  را  بود  ساخته  که  رباتی 

روی  و  آورد  به مسجد هم  می کرد.  امتحان 

شوخی  یا  عزاداری  مشغول  وقتی  بدمنان 

احساسات  تأثیر  تا  بودیم، می گذاشت  کردن 

و عواطف را بر دمای بدمنان اندازه گیری کند. 

یادم منی رود وقتی خرب شهادت محمدحسین 

را به من دادند شب بود و خانه بودم. کیانا 

رسیع رباتش را آورد و گفت: »چقدر دمای 

بدنت پایین آمده«. کیانا هم همراه مادر و 

آن  دیگر  می آمد.  مناز  برای  مسجد  به  پدرم 

نشد  چادری  نبود.  می شناختم  که  دخرتی 

ولی روی حجابش تاکید داشت. منازش را هم 

محمدحسین،  همرس  با  می خواند.  به موقع 

دوست شده بودند و خانه شان رفت و آمد 

داشت. سال سوم دانشگاه بودم که پدرم بر 

اگر  محمدحسین  رفت.  دنیا  از  بیامری  اثر 

کنارم نبود، تحملش برایم خیلی سخت بود. 

ترم آخر دانشگاهم بود، محمدحسین که عضو 

سپاه شده بود، از سوریه برگشته و در دفرت 

مسجد مشغول نامه نگاری بود. مثل همیشه 

و  سپاه  لباس  عاشق  بود.  تنش  سپاه  لباس 

بسیج بود. وارد دفرت که شدم یک سالم نظامی 

دادم. خندید. گفت: »به به آقا کرسی، کرسی 

خدمتتون چی شد؟« هر وقت میخواست رس 

به رسم بگذارد این دو کلمه »کرسا و کرسی« 

گرفنت  برای  »دقیقا  گفتم:  بود.  زبانش  ورد 

و  بلند کرد  را  اومدم.« رسش  کرسی خدمت 

گفت: »مگه پرونده تشکیل داده بودی؟« با 

تعجب نگاهش کردم و گفتم: »مگه من باید 

تشکیل پرونده می دادم؟« پرونده اعضا فعال 

برای  من  گفت:«  بود.  خودش  دست  بسیج 

هیچکدام 

بچه های  از 

پرونده  مسجد 

خودم  ندادم.  تشکیل 

ندارم. خودتون  پرونده  هم 

من  به  شدن  فعال  از  بعد  باید 

حاال  »خب  گفتم:  می کردین.«  اعالم 

که چی؟« گفت: »هیچی بیا بگرد ببین چند 

ساعت در دفرت پیدا می کنی که برای بسیج 

ساعت  برات  اندازه  هامن  به  تا  کردی  کار 

بزنم«. متعجب مانده بودم که چه می گوید. 

بودم  اینجا  که  »یعنی من چهار سال  گفتم: 

باید دنبال ساعت بگردم؟« گفت: »بله کرسی 

منه.  با  که. مسئولیتش  نیست  جان. شوخی 

من چه بدونم تو این مدت که مسجد بودی 

برای بسیج کار کردی یا رست به دوستات گرم 

بوده؟ انتطار داری به خاطر دنیای تو آخرتم 

رو خراب کنم؟«

خارج  به  رفنت  و  کرسی  دنبال  دیگر  گرچه 

نبودم ولی واقعا حرفش هم برایم زور داشت 

و هم عجیب بود. محمدحسین مرد مقررات 

بود. رفیق بازی جای خودش، کار و مسئولیت 

هم جای خودش.

منطقه  و  محل  در  تنها  نه  جامع،  مسجد 

برای  اطراف هم  از  بلکه  بود،  شناخته شده 

ثبت نام در بسیج به آنجا می آمدند.

آبان ماه 94 بود که خرب شهادت محمدحسین 

به ما داده شد. گرچه خودمان را مثال برای 

دست  از  ولی  بودیم  کرده  آماده  شهادتش 

دادنش فقدان بزرگی بود برای مسجد و کل 

بسیجیانی که او را می شناختند.

حاال که در کنار مزارش نشسته ام، برایش از 

امیرحسین اش می گویم که مردی شده و مکرب 

مسجد است. گهگاه اذان دوم مسجد را هم 

از موتورش گفتم که هم چنان راه  می گوید. 

می رود. از کرسی خدمتی که به دردم نخورد 

برایش می گویم. با لباس سپاه متام قد برایش 

نامه ای  و  می دهم  نظامی  سالم  می ایستم. 

برایش  و  باز می کنم  را  بود  که درون جیبم 

می خوانم. او اولین نفری است که نامه اعزام 

به سوریه ام را، نشانش داده ام. باالخره ما هم 

خارج رفتنی شدیم.
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جعلُت فداک یا علی بن موسی الرضا 

او  نگاه کرد که مثل  به غالم رضا  برداشت و  از روی سینه  را  دستش 

دستش روی سینه اش بود. روبروی پنجره فوالد نشستند. گفت:

- داداش، زیارت این دفعه با همیشه فرق داره ها، تو هم فهمیدی؟

رگ رگ آسامن رسخ شده بود و به مناره رسیده بود. پیش از آن که 

جمعیت  شد.  بلند  مناره  باالی  از  نقاره ها  صدای  بزند،  حرفی  علی 

زیادی که در صحن می چرخیدند، ایستادند به شنیدن صدای نقاره ها. 

کمی جلوتر از آن ها جوانی با صورت آفتاب سوخته و موهای تراشیده 

صورتش را بین دو دست پنهان کرده بود و رو به رضیح بلند گریه 

می کرد. آن قدر سوز در گریه اش بود که هر کس در اطرافش بود؛ به 

گریه افتاد. غالم رضا به پهلوی علی زد و گفت:

- آن جا را ببین، سید حسین است، او هم در هنگ ما خدمت می کند.

- یک التامس دعایی از طرف من بهش بگو. االن نه ها، بعدا. این حال 

خوش را خراب کردن نامردی است.

بعد از مناز مغرب، غالم رضا مفاتیحی پیدا کرد و با هم دعای وداع را 

خواندند. علی گفت:

- من امشب را همین جا می خوابم. تو برمی گردی قزاق خانه؟

غالم رضا لباسش را تکاند و گفت:

- آره، انگاری آماده باش داده اند، باید بروم و ببینم چه خرب است!

از هم دیگر جدا شدند و علی رفت سمت مسجد گوهرشاد، شلوغ تر 

یک  علی  صحن.  سمت  می رفتند  عجله  با  آدم ها  و  بود  همیشه  از 

روستایی لباده پوش را نگه داشت و پرسید:

- چه خرب است پدر جان؟ این جمعیت کجا می روند؟

- شیخ بهلول آمده و باالی منرب است. دعوای کاله شاپو است و کاله 

پهلوی.

از دور بهلول را روی منرب دید که داشت از شب عاشورا می گفت. چند 

بود و  بلند شده  لباس مردان  بود که رسو صدای متحد کردن  وقتی 

اعرتاضاتی هم کم و زیاد از اطراف اما زمزمه هایی بود که بعد از کاله 

و لباس مردها، می روند رساغ زن ها. علی استغفراللهی زیر لب گفت 

و در رواق روبروی منرب صاحب الزمان دراز کشید تا شاید بتواند 

نوجوانی  ناله حزین  با  که  بخوابد. منی دانست چقدر خوابیده  کمی 

باالی رسش بیدار شد. پرسی چهارده پانزده ساله عاممه کوچکی روی 

رس بسته بود و دعای توسل می خواند. رسیده بود به علی بن موسی 

الرضا که علی از جا بلند شد. آشوب مهیبی در قلبش بود. رس حوض 

صحن نو وضو گرفت و برگشت کنار طلبه نوجوان. دعای آخر توسل را 

با زمزمه او خواند و بعد تکبیر بست برای مناز شب. 

دست راستش را به قنوت بلند کرد و با تسبیح دست چپش العفو را 

شمرد. هامن طور که العفو می گفت چشمش روی زنی بود که جلوتر 

از او نشسته بود و سه کودک خردسالش دور تا دورش دراز کشیده 

بودند. دخرتی سه ساله که رسش روی زانوی مادر بود و پرسکی حدودا 

ده  تقریبا  پرسی  بود.  گذاشته  مادرش  دیگر  پای  روی  رس  ساله  پنج 

ساله پاهایش را پشت مادرش دراز کرده بود و خوابیده بود. انگار که 

بخواهد در خواب هم مراقب مادرش باشد. 

بدون  رفت.  بیرون  دستش  از  بود  گفته  که  العفوهای  تعداد  علی 

العفو گفت و گریه کرد. منازش  شمردن به نیت سالمتی آن بچه ها 

با  را  پیرزنی چارقدش  منرب رفت. کمی جلوتر  به طرف  داد.  را سالم 

گل های ریز زرد به کمرش گره زده بود و کامج هایی را از بقچه اش 

بیرون می آورد و به بقیه می داد. علی را صدا کرد. 

- بیا مادر، بیا یک لقمه بگذار دهانت. رنگ و رویت سفید شده است. 

علی کامج را از دستش گرفت و خم شد و بوسه ای به گوشه چارقدش 

زد. پیرزن دستی به روی رسش کشید. 

- چه کار می کنی مادر جان. برو خیر پیش.

علی پرسید:

- شام چرا این جا ماندید؟

پیرزن گفت:

- برای زیارت آمده بودم که گفتند آقا سید حسین را در تهران حبس 

کرده اند. به پرسم گفتم آقا حسین قمی فقط رفته بگوید که کاری به 

لباس مردم نداشته باشید، حاال حبسش کرده اند. حتام آقایان می دانند 

پشت رس این یکی کردن لباس ها چیزهای دیگر است که این مجتهد 

از مشهد بلند شده و رفته تهران. پس ما هم باید اینجا بست بشینیم 

تا دست از رس آقا بردارند و حرفش را به گوش بگیرند.

از بقچه اش بیرون آورد و به پرسی که پشت رس علی  کامج دیگری 

بود، داد. پرس گفت:

- ننه برای آبجی و داداشم هم می دهی؟

بود.  خوابیده  مادرش  پیش  که  بود  پرسی  هامن  کرد.  نگاهش  علی 

پیرزن دو تا کامج دیگر دستش داد و گفت:

قدسیه پائیین
10. اکیش شکسته ها
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برای  هم  این  بگردم.  دورت  بیا   -

آن ها. نوش بشود به جانتان.

خواند.  را  منازش  علی  صبح،  اذان  از  بعد 

مردد بود که برود یا مباند که تعدادی رسباز وارد 

صحن شدند. یک نفر به سمت بهلول رفت و گفت: 

- من از طرف استاندار آمده ام که بگویم متفرق شوید. اگر 

عرضی دارید استاندار در بَست باال ایستاده.

بهلول گفت:

- ما جمع نشده ایم که به حرف استاندار متفرق شویم. زود از اینجا 

برو که منی خواهیم به تو صدمه ای برسد. 

ناگهان صدایی از نزدیک ورودی حرم بلند شد. بین رسبازها و مردمی 

که از حرم و خیابان می خواستند وارد صحن شوند، درگیری شده بود. 

دسته ای رسباز وارد صحن نو شدند. علی جلوتر رفت. نگران غالم رضا 

رفیق  حسین  سید  به  نگاهش  می دواند.  چشم  رسبازها  بین  و  بود 

جمعیت  بین  از  بود.  ایستاده  اول  ردیف  هامن  که  افتاد  غالم رضا 

کجاست.  غالم رضا  بپرسد  حسین  سید  از  تا  کشید  بیرون  را  خودش 

ناگهان با صدای رسهنگ رسجایش میخکوب شد. رسهنگ دستش را 

باال برد و داد زد: آتش کنید.

علی مبهوت ماند. یعنی چه که آتش کنید؟ اینجا در صحن مسجد؟! 

به روی مردم؟!

رسهنگ زد تخت سینه رسبازی که جلویش ایستاده بود.

- می گویم بزن

رسباز گفت:

- تو را یا خودم را؟

بعد با گریه داد زد:

- به طرف امام رضا تیر منی زنم.

اسلحه را گذاشت زیر گلوی خودش و شلیک کرد.

علی وحشت زده عقب رفت. هامن موقع سید حسین را دید که با پاره 

آجری به رس رسهنگ کوبید و خودش با تیر بقیه رسبازان روی زمین 

افتاد. خون از سینه و گلویش ریخت روی سنگ های صحن. علی روی 

زانوهایش جلو رفت و خودش را به سید حسین رساند. چشم های سید 

آرام دست کشید روی  بود. علی  مانده  به سمت حرم خیره  حسین 

پلک هایش و چشم های سید حسین را بست. رسبازان پشت رس هم 

شلیک کردند و بین دست و پای مردم از صحن بیرون رفتند. علی به 

سمت مسجد پیرزن رفت. یک باره پایش به پارچه ای گیر کرد و زمین 

خورد. چارقد خونی با گل های ریز زرد به پایش پیچیده بود. چارقد 

را دست گرفت و با وحشت به اطرافش نگاه کرد. پیرزن روی بقچه 

کامج افتاده بود. علی شانه اش را گرفت و صدایش کرد:

- ننه بلند شو

پیرزن قل خورد و زیر زانوی  از زیر دست  ناگهان یک کامج خونی 

علی افتاد و پیرزن به پهلو روی زمین افتاد. علی از جایش بلند شد. 

تا  دور  بود.  مانده  انگشت هایش  بین  خونی  کامج  پاره های  خرده 

دورش اجساد مردم افتاده بود. مرد 

و  ایستاده  آدم های  بین  از  میانه سالی 

افتاده می دوید تا خودش را به پیرزن رساند. 

صورتش.  توی  کوبید  و  برد  باال  را  دستش  دو 

با  علی  پیچید.  رواق  در  صدایش  که  محکم  آن قدر 

حرفی  هیچ  بی  و  کرد  پاک  را  اشک هایش  مشتش،  پشت 

چارقد خونی را به دست مرد داد. مرد آرام و با احتیاط مادرش 

را الی چارقد پیچید و بغلش کرد و از صحن بیرون رفت. فكر علی 

دنبال غالم رضا بود. از یک طرف خوشحال بود که االن آنجا نبود و از 

طرف دیگر نگران. زیر بغل های سید حسین را گرفت و او را بلند کرد 

و کنار بقیه کشته شده ها گذاشت. چند نفر از خدام و کشیک چی های 

حرم با داش های معروف مشهد داشتند به اوضاع درهم ریخته، رس و 

سامان می دادند. 

علی از حرم بیرون آمد تا خربی از غالم رضا بگیرد. اول رفت خانه ای 

که اجاره کرده بود. با خودش گفت:

- حتام غالم رضا برای خرب گرفنت از من اول اینجا می آید. 

زن صاحب خانه را صدا کرد.

- باجی، این اخوی ما اینجا نیامده؟

زن نگاهی به رس و صورت آشفته و خون آلود علی کرد. رسی تکان 

داد که نیامده. علی می خواست برگردد که زن آستین لباسش را گرفت 

و گفت:

- کجا می روی؟ بیا چیزی بخور و لباست را بده بشورم بعد برو.

علی به اتاقش رفت. لباس عوض کرد و نشست پای سفره ای که زن 

باز کرده بود. 

به  خونی  کامج  خرده های  کرد،  احساس  برداشت؛  که  را  نان 

زن  که  کشکی  کاسه  انداخت.  را  نان  است.  انگشت هایش چسبیده 

را  حرم  خواب  کشید.  دراز  و  گذاشت  کنار  را  بود  گذاشته  جلویش 

می دید. همه رو به روی رضیح ایستاده بودند. چشمش به در رضیح 

افتاد که باز بود و بعضی ها از بین جمعیت می رفتند سمت رضیح و از 

در می گذشتند. چهره آن پرس نوجوان توسل خوان روی صورت رسبازی 

با چارقد  تیر به گلوی خودش زد. مادر آن سه بچه  نشسته بود که 

پیرزن ایستاده بود. همه شان به سمت رضیح می رفتند. رضیحی که 

خون آلود بود و از سوراخ های گلوله ها، نور به بیرون می تابید. آرام 

آرام دیواره های رضیح بزرگ و بزرگ تر شد و همه آدم هایی که در 

صحن و شبستان ها بودند در میان خودش گرفت. همه شان خون آلود 

و پاره پاره. 

علی از خواب پرید. عرق رسدی روی صورتش نشسته بود. نا و توان 

از دست و پایش رفته بود. نور رسخ رنگ غروب افتاده بود لب طاقچه 

جایش  از  زحمت  به  علی  می شد.  سیاه تر  و  تیره تر  آهستگی  به  و  

بلند شد. طعم تلخی در دهانش بود. تکه ای نان خشک در دهانش 

گذاشت و از خانه بیرون آمد. خودش را به حرم رساند. اول جایی که 

باید می رفت، باالرس حرضت بود. سینه اش داشت می شکافت و اگر 
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دو رکعت مناز منی خواند، خالص 

منی شد. مناز را طوالنی خواند. ذکر 

یونسیه را آن قدر خواند و گریه کرد که 

فرش زیر پایش خیس شد.

به  دوخت  چشم  و  دیوار  روی  گذاشت  را  رسش 

رضیح. 

- آقا جان دیدید برای تکه پارچه ای لباس خون مسلامن را در 

حرمتان ریختند. چه خوابی برایامن دیده اند؟ آقا جان خودمان را 

به شام سپردیم.

پوشانده  را  پیشانی اش  سیاهش  موهای  بود.  نشسته  کنارش  جوانی 

بود. لحظه ای تسبیح گلی که در دستش می چرخاند را نگه داشت و 

در گوش علی گفت:

- برادر دعا کن؛ از حرضت بخواه اگر روزی قرار شد که در رشیعتشان 

نباشیم، آن روز را وقت مرگامن قرار بدهند. بخواه خدا برای ما نفس 

کشیدن بدون شیعه بودن را نخواهد. 

علی زیر لب هامن ها را می گفت. حرف های دلش بود که از دهان آن 

جوان بیرون می آمد. تا نزدیک صبح هامن جا ماند و بعد از مناز صبح 

به سمت مسجد رفت. 

مردی  می رفتند.  گوهرشاد  سمت  به  آهسته  و  فرشده  جمعیت 

گیوه هایش را زیر بغل زده بود و پابرهنه همراه رفیقش می رفت.

- عاشورای ثانی راه انداخته اند توی حرم آقا، بی پدر و مادرها.

رفیقش گفت:

امام  و  خدانشناس  و  بودند  روس  اگر  قبلی ها  می گویی،  راست   -

که  حرام لقمه ها  این  بود.  مال  و  خاک  رس  دشمنی شان  رضانشناس، 

مسلامنند.

علی دید دسته داسی از پشت لباس مرد پیداست.

- نگو داش رحمت، نگو که کربال را هم قوم مسلامن به پا کردند نه 

کفار ترک و روم.

از تنگی داالن که گذشتند  انداخت و  بینشان فاصله  فشار جمعیت 

به صحن نو رسیدند. علی دید که جمعیت بی واهمه از کشتار صبح 

جمعه به جای بیرون رفنت از مسجد، وارد صحن و شبستان ها می شوند. 

با  آفتاب سوخته  مردان  از  گروهی  بود.  غالم رضا  فکر  در  هنوز  علی 

دست های پینه بسته وارد شبستان شدند. علی دید که دست همه شان 

چوب و بیل است. علی رفت کنار یکی شان که داشت با نوک داس 

پینه های پایش را می کند. پرسید:

- شام از کجا آمدید؟

- مال روستاهای فریامن هستیم. خرب رسید که آقایان علام را گرفته اند 

و تیر روی مردم در کرده اند.

- همین هایید؟

- نه برار جان، ما شبانه راه افتادیم، باقی مردم تا صبح می رسند.

علی به وضوح می دید که این ماجراها بدون آن که کسی جلودار شود؛ 

حرف  مردم  برای  مختلف  ساعت های  در  بهلول  شیخ  می رود.  جلو 

می زد. او که خسته می شد، بقیه 

کار  اما  می رفتند.  منرب  روی  علام 

دست کسی نبود. 

را  شکمش  قور  و  قار  صدای  یکباره  علی 

شنید و دستش را به شکم گرفت. بعد از آن تکه 

کامج، دیگر چیزی نخورده بود. اشتهایی نداشت اما کم 

برش  و  دور  به  نگاهی  داشت می لرزید.  پایش  و  کم دست 

انداخت. از پرسبچه ای که کنارش نشسته بود، پرسید:

- پرسجان جایی، دست کسی خوراکی ندیدی؟ 

- برو طرف مسجد پیرزن، چادر زده اند برای غذا و خوراک.

وقتی رسید نزدیک مسجد پیرزن، متوجه شد کسبه مشهد از داالن های 

زیاد شده  آنقدر  می گذارند.  چادر  در  و  می آورند  غذا  و  نان  کناری 

غذایی  و  می آمدند  بودند،  مسجد  در  که  نفری  هزار  چند  که  بود 

آمد.  بیرون  و  برداشت  نانی  تکه  و می رفتند. علی هم  برمی داشتند 

چند جوان طلبه دور هم نشسته بودند و حرف می زدند.

- اگر این جا کوتاه بیایم و پشت آیت الله قمی نایستیم دیگر بعد از 

این برای حرف آقایان علام تره را هم خرد منی کنند. 

- راست می گویی به اسم حمله روس و بریتانیا خفه مان کرده اند و 

دارند دین و ایاممنان را غارت می کنند.

یکی شان که سن دارتر از بقیه بود، گفت:

بازداشت  به شاه،  زده اند  تلگراف  که  را  آقایان  از  بعضی  - شنیده ام 

کرده اند و تحت الحفظ برده اند یک جای نامعلوم.

علی دید که از دیشب که حرم بوده، اتفاقات زیادی افتاده. راه افتاد 

بین جمعیت تا ببیند دیگر چه خرب است. دو نفر از کشیک چی های 

حرم، مردم را به سمت بیرون می فرستادند. 

- بیایید بروید، برای چه اینجا جمع شده اید؟

آدم ها بی اعتنا از کنارشان می گذشتند. 

تا دور حرم را قشون کشی کرده اند و  این ها منی فهمند؟! دور  - چرا 

توپ گذاشته اند.

- می گویند برای محافظت از بانک روس هاست.

لجبازی  با  مردم  این  کدام محافظت؟ آخرش  داشته؟  برت  - خیاالت 

کاری می کنند که حرمت حرم آقا را بشکنند. 

علی از کنارشان گذشت. نزدیک نیمه شب بود. با فاصله زیادی زن 

دیشبی را با بچه هایش دید. می خواست به سمتشان برود و بخواهد 

بلند شد. یکی  اما یک دفعه رسو صدای جمعیت  از حرم بروند  که 

داد زد:

- قشون دارد درها را می شکند.

مردم پشت درهای مسجد بودند اما فشار رسبازان بیشرت بود. همه 

باالی  از  مسلسل ها  مردم.  بین  ریختند  و  شکستند  یکباره  را  درها 

علی  یا  علی،  یا  فریادهای  صدای  بستند.  رگبار  مردم  روی  صحن ها 

از مردم بلند شد. مسلسل ها بی مکث شلیک می کردند و مردم مثل 

ستون ها  از  یکی  پشت  را  خودش  علی  می افتادند.  زمین  روی  برگ 
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کشید. مادر آن سه بچه، بدن بدون 

رس دخرت سه ساله اش را در بغل گرفته 

بود و جیغ می کشید. علی به طرف زن رفت 

تا او را پشت دیوار بکشد، اما پیش از آنکه به 

موهای  با  زن  و  زن خورد  پیشانی  به  تیری  برسد  او 

خون آلود کنار دخرتش روی زمین افتاد. پرس ده ساله اش با 

دیدن مادرش تکه چوبی برداشت و به سمت رسبازان هجوم برد 

اما پیش از آنکه به رسبازی برسد تیری به زانویش خورد و به زمین 

افتاد. با هامن تکه چوب خودش را جلو کشید. با تیربار بعدی سه تیر 

به سینه اش خورد. این بار دیگر بلند نشد. علی بین رسبازان چشمش 

به غالم رضا افتاد. داد زد:

- غالم رضا.... غالم....

صدایش بین تیرهایی که به کاشی های حرم می خورد و شتک خون ها 

روی در و دیوار گم شد. فریاد یا حجت ابن الحسن از گوشه و کنار 

شنیده می شد. علی به سمت غالم رضا حرکت کرد. هرچند قدم سه 

خرب  که  طلبه ای  هامن  می گذشت.  رسش  بر  و  دور  از  تیر  چهار  تا 

دستگیری علام را به دوستانش داده؛ با سینه ای که با رسنیزه دریده 

کدام  کرد.  نگاهش  مبهوت  علی  بود.  افتاده  زمین  روی  بود؛  شده 

دوستان  جلوتر،  قدم  چند  بکند.  کاری  چنین  بود  توانسته  درنده ای 

پشتشان  شد  مجبور  علی  بودند.  افتاده  هم  روی  طلبه اش  جوان تر 

پناه بگیرد. 

جمعیت موج می خورد و تیر می خورد. 

داش  علی،  نداشت.  جان پناهی  کس  هیچ 

رحمت را دید که با داسش به گردن افرسی زد 

اما هامن موقع آن قدر تیر به او خورد که دستش از 

بدنش جدا شد و بر زمین افتاد. علی دوباره داد زد:

- غالم رضا! 

غالم رضا  برود.  پیشش  تا  کرد  اشاره  دست  با  دید.  را  علی  غالم رضا، 

تفنگش را بین مردم انداخت و به سمت علی آمد. ناگهان تیری به 

کتف علی خورد و روی زمین افتاد. یک نقطه سوزان از کتفش بزرگ 

کنار شقیقه اش  از  تیری  را گرفت. هامن موقع  شد و همه سینه اش 

که  بود  غالم رضا  به  نگاهش  آخرین  برد.  را  رسش  پوست  و  گذشت 

به اندازه ده نفر دورتر از او روی زمین افتاد. به سختی صورتش را 

برگرداند. هامن جوان با موهای مشکی کنار رضیح، کنارش روی زمین 

افتاده بود. تیری گلویش را پاره کرده بود و موهایش خیس خون به 

پیشانی اش چسبیده بود. علی بوسه ای به پیشانی اش زد. چشامنش به 

آهستگی روی کاشی های سوراخ شده و تکه های پوست و استخوان 

و رد خون بسته شد. 

بچه ها می گفتند من محراب نیستم، هزار تا 

محراب  من  ولی  بودند،  گذاشته  برایم  اسم 

چلفتی،  پا  و  دست  نه  محراب!  فقط  بودم، 

نه رس به هوا و نه ترسو. من محرابم، فقط 

گوش  حرف هایم  به  هیچکس  اما  محراب! 

و  می خندیدند  من  به  فقط  همه  منی داد، 

تقصیر  اصال  کنید  باور  می کردند.  مسخره ام 

گیر  پایم  به  اتاق  فرش  که همیشه  نبود  من 

می کرد و زمین می خوردم و هرچه در دستم 

می کردند  صدایم  همه  و  می شکست  بود، 

دست و پا چلفتی، یا وقتی راه می رفتم انقدر 

محو ابرها و آسامن می شدم که هی به این 

و آن می خوردم و دیگران با عصبانیت فریاد 

می زدند: »حواست کجاست؟! پرسیه رس به 

هوا!« یا وقتی بچه ها وسط بازی برایم توپ 

می ترسیدم،  و  می شدم  هول  می انداختند، 

آخر فکر می کردم االن توپ محکم می خورد 

وسط  هامن جا  همین  برای  صورتم،  به 

صورتم  روی  می گذاشتم  را  دستانم  زمین 

بیرونم  بازی  از  هم  بچه ها  می نشستم!  و 

کاپیتان  وقت  هر  که  کسی  تنها  می کردند. 

تیم می شد، مرا هم بازی می داد فقط او بود. 

همیشه به من لبخند می زد و با اسم خودم 

صدایم می کرد و توی تیم خودش یارکشی ام 

به  جواب  در  که  دیدم  هم  بار  یک  می کرد. 

او  به  یواشکی  داشت  که  بچه ها  از  یکی 

اعرتاض می کرد که چرا مرا هم بازی می دهد، 

»ببین  گفت:  گوشش  در  پچ پچ کنان  و  آرام 

محراب پرس مهربانیه، من چندبار خودم دیدم 

که بعد از ظهرها میره کمک پیرمرِد واکسی و 

به جایش کفش های آدم ها رو واکس می زنه 

حاال  تا  تو  کند،  اسرتاحت  کم  یک  پیرمرد  تا 

کم  یک  حاال  کردی؟  کارها  این  از  خودت 

فوتبالش خوب نیست، نباید کال باهاش بازی 

نکنیم و بذاریمش کنار که.« خیلی گوش هایم 

را تیز کردم تا این را شنیدم. اصال فکر منی کردم 

او مرا دیده باشد. آخر پیرمرد کسی را نداشت 

بعضی  همین  برای  می شد،  خسته  زود  و 

روزها برای اینکه اسرتاحت کند بعد از مدرسه 

را  کارهایش  و  کنارش  می نشستم  و  می رفتم 

انجام می دادم. راستش را بخواهید با شنیدن 

و  کشیدم  خجالت  کمی  هم  حرف ها  این 

فاطمه منازی
11. رفیق

تقدمی به شهید محمدحسنی حدادیان
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 هیأت تحریریہ : اعضای مدرسہ دانشجویی قرآن و عرتت

کانال رسمی
مجمع مدارس دانشجویے قرآن و عرتت

)در پیام رسان بله و رسوش(
@QuranEtratSchool

قند  هم 

آب  دمل  در 

او  خود  شد،.آخر 

زیاد  این کارها  از  هم 

و  مهربان  آنقدر  می کرد. 

دوست داشتنی و آقا بود که همه 

می خوردند،  قسم  رسش  روی  محله 

باز  هرجا می رفت توی دل همه رسیع جا 

می کرد، حتی توی دل بچه ها. من هم همیشه 

دمل می خواست جلو بروم و بگویم: »میایی با 

هم دوست شویم؟ از آن دوستان صمیمی که 

همیشه و همه جا با هم اند؟« اما کی دلش 

می خواست با یه پرس دست و پا چلفتِی رس 

به هوای ترسو دوست شود!

آن روز هم باز او کاپیتان شده بود و باز مرا 

هم برای تیمش کشید. مثل همیشه با لبخندی 

دستی به شانه ام زد و گفت: »ببینم چه کار 

می کنی  ها...« ولی منی دانم چطور شد که تا 

باز ترسیدم و رسیع  انداختند،  برایم  را  توپ 

خودم را عقب کشیدم و زمین خوردم. تا بچه 

ها آمدند مسخره ام کنند و ترسو و دست و 

گرفت  را  دستم  او  کنند،  صدایم  چلفتی  پا 

که  شد  رشوع  بازی  دوباره  و  کرد،  بلندم  و 

منی دانم که بود و چه شد! اما بچه ها همگی 

جیغ کشیدند و  فرار کردند، هول کرده بودم، 

را  دهانم  آب  منی توانستم  حتی  ترسیدم  باز 

قورت بدهم و وقتی به خودم آمدم، دیدم دو 

سه سانتی مرتی از زمین بلند شده ام و گوشم 

تاب می خورد  و  پیچ  قربون  دستان مش  در 

»ببخشید مش  از پشت رسم می گفت:  او  و 

قربون، شام درست می گویید، قول می دهیم 

و  کنیم  جمع  را  پول هایامن  همه  خودمان 

قربون  مش  ببخشید.«  بدهیم،  را  خسارتتان 

که ابروهایش را تا دماغش پایین کشیده بود 

با عصبانیت گفت: »پس چی فکر کردید باید 

پول شیشه شکسته ام را متام و کامل بدهید 

وگرنه به باباهایتان می گویم ولی از شام توقع 

نداشتم آقا محمدحسین.« و گوشم را رها کرد 

بر روی  را  را کشید و رفت. دستم  و راهش 

گوشم گذاشتم و به محمدحسین خیره شدم، 

باورم منی شد پرسبچه ای هم سن و سال من 

انقدر شجاع باشد که به جای فرار کردن بیایید 

و از مش قربوِن اخمو معذرت خواهی کند و 

قول جربان خسارتش را هم بدهد. بچه ها هم 

بیرون  مخفی گاهشان  از  پاورچین  پاورچین 

و  بچه ها  به  کرد  رو  که محمدحسین  آمدند 

گفت: »خیلی خب. شنیدید که، باید همگی 

پول هایامن رو روی هم بگذاریم و پول شیشه 

شکسته مش قربون رو بدهیم، اینجا هم دیگر 

منی شود بازی کرد، از این به بعد می رویم در 

حیاط مسجد بازی می کنیم.« و رو کرد به من 

و گفت: »محراب تو منیایی ؟« هامن طور که 

گوشم را می مالیدم، هاج و واج نگاهش کردم 

»راستی  گفت:  و  خندید  محمدحسین  که 

که  مسجد هست  در  جایی  یک  می دانستی 

به نام توئه؟« با تعجب گفتم: »به نام من ؟« 

مگر می شود؟! به اسم پرِس دست و پاچلفتِی 

رس به هوای ترسو! نه منی شود... که دستم را 

کشید و برد.

هامنطور که چشم می چرخاندم و چهل چراغ 

تورفتگی  به  می کردم،  نگاه  را  مسجد  وسط 

گنبدی شکلی اشاره کرد و گفت: »اینجاست، 

محراب  تو،  مثل  محرابه.  اسمش  ببین اش، 

یعنی عبادتگاه، جایی که جهت قبله را نشان 

می دهد.« رسم را برگرداندم و گفتم: »تو چه 

چیزهایی می دانی محمدحسین!«

محمدحسین رسش را پایین انداخت و گفت: 

»خب من خیلی مسجد را دوست دارم و زیاد 

اینجا میایم. آدم های اینجا خیلی مهربان اند با 

اینکه من از همه شان کوچکرتم ولی هر وقت 

من  با  همه  اول  هامن  از  میایم  مسجد  به 

دست می دهند و بین خودشان در صف های 

باز می کنند. همیشه هم حاج  برایم جا  مناز 

نکته  تا  چند  مناز  هر  از  بعد  حسینی  آقا 

می گوید. 

مثال در مورد 

اینکه مسجدی ها 

باید چطور باشند و... . 

مسلامِن  می دانستی  راستی 

بدی  خیلی  حرف  ندیده  مسجد 

است؟ حاج آقا حسینی همین دیشب 

صفت های  از  یکی  می گفت  می گفت. 

مثال  یا  هست  بودنشان  خندان  مسجدی ها 

محمدحسین  ناگهان  که  بودنشان...«  شجاع 

انگشتش را دور مسجد چرخاند و به عکس ها 

عکس های  این  »مثال  گفت:  و  کرد  اشاره 

شهدایی  عکس  ببین.  را  مسجد  دیوار  روی 

اصال چون  مسجد،  می آمدند  همه  که  است 

می آمدند مسجد، شجاع شده بودند و رفتند 

به جنگ دشمن. خب من هم به قول حاج آقا 

حسینی دوست ندارم مسلامِن مسجد ندیده 

می کنم  سعی  هم  خیلی  همین  برای  باشم. 

شبیه آدم های مسجدی بشوم، تازه کلی هم 

یکی اش  کرده ام.  پیدا  همینجا  خوب  دوست 

همین خود تو...« و دستش را انداخت دور 

گردنم، هاج و واج نگاهش می کردم. راستش 

روز  یک  منی کردم  باور  اصال  بخواهید  را 

بتوانم دوست پیدا کنم، آن هم دوستی مثل 

محمدحسین، آن هم در جایی مثل مسجد که 

یک جایی دارد که هم نام من است.

با  بیشرت  بعد  به  روز  آن  از  گرفتم  تصمیم 

من  تا  باشم  دوست  مسجد  و  محمدحسین 

و  مهربان  و  شجاع  محمدحسین  مثل  هم 

دوست داشتنی و مسلامِن مسجد دیده باشم. 

من محرابم! ولی دیگر فقط محراب نیستم، 

این بار هزار تا اسم دارم ولی نه دست و پا 

مثل  هم  من  ترسو!  و  هوا  به  و رس  چلفتی 

محراِب مسجد جهت ام را، راهم را، شجاعت 

نشان  همه  به  و  می کنم  پیدا  را  دقتم  و 

می دهم.
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