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 رمان لیلی سر به هوا رمان فور

 نام کتاب: لیلي سر به هوا 

 نویسنده: عاطفه شعبان پور  

 ژانر: عاشقانه، مذهبي، اجتماعي 

ترک را خالصه: عشقي زیبا که سال ها درون سینه ي دختري ریشه بسته و قصد ترک کردن او را ندارد، عشقي که زندگي دخ

ش انجام دهد دگرگون کرده و او را محجبه مي کند. دخترک عقیده دارد باید هر کاري از دستش بر مي آید براي رسیدن به عشق

ما با نیروي اي تنها نماند. سنگ هاي زیادي در میان چرخ این عاشق گذاشته شده که بعدها در کنجي خلوت با کوهي از پشیمان

که به او  قوي عشق، تک تک آن ها از میان برداشته خواهند شد. مردي مغرور که دل به دخترک داده اما دریغ از یک نشانه

 رد؟ین دوستش را کجاي دلش بگذابفهماند تا این قدر عذاب نکشد. تمام سختي هایش یک طرف، ماجراي عاشقي صمیمي تر

 19:16...1398/9/6شروع: چهارشنبه...

 مقدمه: 

 "من از میاِن تماِم کتاب ها 

 که شبیِه تو بود برگزیدم آن 

 و از دِل تمام صفحات 

 کردم هاي تو را داشت انتخاب  آن که عطِر دست

 و از تمام صفحه ها 

 که به لطافت نگاِه تو بود دیدم برگي 

 ین برگ و از ا

 که طعم تو را داشت خواندم  خطي

 … اینک دوستت دارم 

 دوستت دارم 

 کنم  مي و دوستت دارم را ُمدام تکرار

 که در تو خالصه مي شود 

 تماِم شعرهاي ناگفته  اي عصاره ي

 تو نیز لب به این تکراِر رویا گونه بُگشا 

 تا خدا به گلهاي رازقيِ باغچه اش بگوید 

 یرند عطر افشاني را!" از تو یاد بگ

 بسم هللا الرحمن الرحیم

رد. بعد از با شنیدن صداي اذان چشمانش را باز کرد و از تخت پایین آمد. به طرف روشویي رفت تا براي نماز صبح وضو بگی

یه فرشته بشوضو به اتاق برگشته و از تاقچه ي اتاق، جانمازش را برداشته و روي زمین پهن کرد؛ چادرش را سر کرد. درست 

 مي شدند.  ها شده بود. نمازش را در آرامش خواند و بعد از سالِم نماز، این قطرات اشک بودند که از داخل چشمانش جاري

ري را با آب سرد وضو گرفته بود و اکنون خوابش نمي برد. به طرف قفسه ي کتاب هایش رفت. آن ها را کنار زده و دفت

ود نمایي مي و لحظاتي به آن خیره ماند؛ عکس شهید حمید سیاهکالي مرادي بر روي آن خ برداشت. نگاهي عمیق به جلد انداخت

ه او احترام مي کرد. از زماني که شهید و مقام شهادت را شناخته بود، به شهید سیاهکالي مرادي عالقه مند شده بود؛ همیشه ب

 نوشت. گذاشت و حرف هایي که نمي توانست به کسي بگوید براي او در دفتر مي 

نوشتن، باعث سبک شدنش مي شد. صفحه هاي نوشته شده را ورق زد تا به صفحه اي خالي رسید. خودکارش را برداشت و مثل 

همیشه با نوشتن بسم هللا در باالي صفحه، شروع به نوشتن کرد؛ نوشتن هر آن چه که در دل داشت. قلمش را حرکت و کلمات را 
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اي نوشته بود که با احساس گرسنگي سرش را باال آورد و به ساعت نگاه کرد؛ حدود یک در ذهنش سامان مي داد. چند صفحه 

 ساعت مشغول نوشتن بود. 

جاد کوچک از پنجره به بیرون نگاهي انداخت. خورشید، هوا را روشن کرده بود. به طرف در اتاقش رفت و سعي کرد بدون ای

 ه رو شد. ببا صدا هم همراه بود، با صورت خندان برادر کوچکش رو  ترین صدایي آن را باز کند. بعد از  باز کردن در که

 خواب ببینم! ابوالفضل! چرا این قدر زود بیدار شدي؟ بیا ب -

 با اینکه صدایش آرام بود اما مادرش چشمانش را باز کرد و گفت: باز صدا دادي بیدارش کردي؟ 

 نه اومدم بیرون؛ دیدم بیداره.  -

به طرف آشپز خانه رفت که با دیدن پشتي اي که با طناب  به دیوار آشپزخانه بسته شده بود تا راه برادر کوچکش به آن را ببندد. 

مثل همیشه گوشه چشمي  نازک کرد و خواست از روي آن رد شود که انگشت شستش به آن بر خورد کرد، آخ بلندي گفت و قدم 

 شت. هایش را از روي حرص محکم تر بردا

 چرخي در آشپز خانه زد و گفت: من االن چي بخورم؟ 

 مادرش که شاهد درگیري عاطفه با خودش بود، گفت: این همه چیز تو یخچال هست، یه چیزي بردار بخور دیگه! 

رش باشه اي گفت و به طرف یخچال رفت. از باال تا پایین آن را بررسي کرد و تصمیم گرفت صبحانه از کیک دوقلوهایي که پد

تازه خریده است بخورد. در یخچال را بست و به طرف کابینت رفت. پالستیک کیک را بلند کرد تا کیکي از میان آن ها بردارد 

 که چشمش به بیسکوییت هایي که جدیدا تبلیغش را در تلویزیون دیده بود، افتاد. یکي را برداشت و رو به مادرش کرد. 

 این ها رو بابا کي گرفت؟  -

ر حالي که با ابوالفضل کلنجار مي رفت تا او را بخواباند جواب داد: چه مي دونم؟! رفته سوپر مارکت این ها رو دیده، مادرش د

 ازشون خوشش اومده خریده. 

عاطفه با حالت لبخند مادرش را نگاه کرد که در باز شد و پدرش، حلیم به دست به داخل خانه آمد. بیسکوییت را روي اوپن 

وق به طرف پدرش رفت، دستانش را دور گردنش انداخت و گونه ي او را بوسید. آقا محمد با خنده، سالم و صبح گذاشت و با ذ

 بخیري گفت که هر دو پر انرژي جوابش را دادند. 

 سکینه خانم گفت: عاطفه برو وسایل رو بیار صبحونه بخوریم. 

ا برداشت و به طرف آن ها رفت. پارچه را پهن کردند و پارچه، تعدادي قاشق، جا نوني به همراه ظرف و قاشق ابولفضل ر

 همگي مشغول خوردن حلیم گرم و خوشمزه شدند. 

 بشه بي رقیه خانِم برسني؟ ) رفته بودي رقیه خانم رو برسوني؟( -

 آقا محمد در حالي که لقمه ي دهانش را قورت مي داد، سري تکان داد. 

ق را کنار انداخته بود و مشغول بازي کردن با حلیم بود، لبخندي زد و گفت: به من عاطفه با دیدن برادر هجده ماهه اش که قاش

 نزدیک نمي شي ها! 

مثل اینکه برادرش متوجه حرفش شده بود که با لبخند دستش را که پر از حلیم بود به طرف لباس او گرفت که عاطفه گفت: 

 مامان این که نمي خوره، چرا برکت خدا رو حروم مي کنین؟ 

زار بازیش رو بسکینه خانم اخمي کرد و گفت: چي کار کنم؟ بچه به این گندگي رو بذارم روي پام بهش غذا بدم؟ بچه ست دیگه، 

 بکنه. 

لب  مثل همیشه از حرف هاي مادرش ناراحت شده و چیز دیگري نگفت. بعد از تمام کردن صبحانه اش، تشکري کرد و زیر

شت، به مبینا د آقا با شنیدنش لبخند کوچکي زد. به طرف اتاقش رفت و موبایلش را بردا"خدا یا شکرت" را زمزمه کرد که محم

 زنگ زد و از او پرسید که آیا همراه او به نماز جمعه مي آید یا خیر؟ 

له چهار راه مح مبینا که همیشه مشتاق نماز جمعه و مراسمات مذهبي بود آن هم همراه عاطفه، پس قبول کرد. ساعت ده و نیم سر

و حوله به  شان قرار گذاشتند. نگاهي به عقربه هاي ساعت انداخت که نزدیک هشت بودند. لباس هایش را روي تخت آماده کرد

 دست به طرف حمام رفت. 
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 *** 

یف کوسایلش را در کیف کوچکش گذاشت و بار دیگر چک کرد که چیزي را جا نگذاشته باشد، با خودش مرور کرد: گوشي، 

 یت، خودکار، دفترچه و کلید. پول، کارت عضو

مشغول  وزیپ کیفش را بست بعد چادر، روسري، طلق روسري و گیره اش را برداشت و به طرف آیینه قدي اتاق پذیرایي رفت 

را روي  درست کردن طلقش شد. بعد از کلي کلنجار رفتن، آن را به صورت لبناني بست و گیره اي که خودش درست کرده بود

 ر روسریش را چک کرد تا از صاف بودن آن مطمئن شود. آن زد؛ بار دیگ

وچک روي کچادر عربي اش را روي سرش انداخت و با برداشتن کیفش از خانه بیرون زد. کفشش را پوشید که با دیدن لکه اي 

 . آن حرصي شد و به طرف شیر آب داخل حیاط رفت. بعد شستن کل کفشش به طرف گل هاي باغچه رفت و آن ها را بویید

 روز به روز دارین خوشگل تر مي شین ها! نمي گین من عاشقتون مي شم؟  -

 با کي حرف مي زني؟   -

 هیچ کس، بابا من دارم مي رم نماز جمعه.  -

 سوییچ رو بیار برسونمت!  -

 مرسي به کارت برس با مبینا مي ریم.  -

 باشه، مواظب خودت باش.  -

بلند کرد تا خاک نگیرد؛ چادرش از جانش هم برایش مهم تر بود. با زنگ خوردن  باشه اي گفت و به راه افتاد. چادرش را

 موبایلش، آن را از کیفش در آورد و اتصال تماس را زد. 

 عاطفه کجایي؟! من سر چهار راه منتظرم.   -

 دارم میام دیگه.   -

 گوشي را قطع کرد و در کیفش گذاشت، ساق دستش را کمي جلو تر کشید و ساعت مچي اش را روي آن صاف کرد. 

نگاهي به خانه ي عمو ها و پدر بزرگش انداخت که با فاصله اي حدود چهل متر از هم قرار داشتند. تنها خانه ي آن ها بود که 

ه حیاط خانه ي پدر بزرگش نیندازد و راهش را برود. قدم هایش را تند تر کمي فاصله اش با بقیه بیشتر بود. سعي کرد نگاهي ب

 کرد و بدون توجه به زن عمو و دختر عموي کوچکش که روي ایوان خانه ي پدر بزرگش نشسته بودند، از آن جا گذشت. 

 م خاله... خسته نباشید! با دیدن همسایه اش که مشغول هرس کردن شمشاد هاي کنار دیوار بود، گفت: سالم عمو قربان، سال

هر دوي آن ها با لبخند سري برایش تکان دادند و خسته نباشیدي هم به او گفتند. دیگر همه ي محل مي دانستند عاطفه جمعه ها 

راهي نماز جمعه است. از دور مبینا را دید که سر چهار راه منتظرش ایستاده بود، برایش دستي تکان داد و باز هم تند تر قدم 

 اشت. به مبینا که رسید نفس نفس مي زد، باهم دست دادند و بعد از احوال پرسي کنار هم به راه افتادند. برد

 به به! چه خبر از آقاي میم؟   -

 عاطفه که با شنیدن سوال مبینا یاد اتفاقي افتاده بود با ناراحتي شروع به تعریف کردن کرد: 

 داره ازدواج مي کنه.   -

 چي؟!  مبینا با بهت گفت:

 آروم تر بابا! گفتم داره ازدواج مي کنه.   -

 با کي؟ آخه چرا؟  -

از  ه مي دونم، هدیه مي گفت با یه دختره به اسم زهرا؛ قمي هستش اما همین رودسر زندگي مي کنه. طلبه ست، یه سالچ  -

 "میم" کوچیک تره. 

 پس بیست و دو سالشه؟   -
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دند. مبینا او را بود براي اینکه کسي متوجه نشود اول اسم آن فرد را انتخاب کرده بو عاطفه سري تکان داد. "میم" اسم رمزشان

دروني  درک مي کرد و سعي کرد تا دیگر این موضوع را پیش نکشد که دوستش را ناراحت کند. عاطفه هم خوب بلد بود حال

 شید. اش را نشان ندهد، سریع بحث را عوض کرد و مسئله ي مدرسه و درس ها را پیش ک

فتند. کمي مشغول صحبت بودند که سوسن خانم همسایه شان را دیدند، هر دو بدون توجه به سوسن خانم و دخترش راهشان را ر

عه! واي جلوتر وقتي که از آن دو دور شده بودند مبینا با حرص سمت عاطفه برگشت و گفت: واي واي این دختره چقدر پرو

 ن هرچي از دهنش در میاد به بابام مي گه. عاطي اصال فهم و شعور نداره، جلوي م

 اول که گفته بود، این رو سر جاش مي نشوندي، دیگه از این حرف ها نمي زد.  مبینا اگه دفعه-

 ي گي؛ ولي دیگه باهاش نمي رم مدرسه، بابام من رو مي رسونه. باباي اون هم زهرا رو مي رسونه. مراست -

 خوبه.  -

 سابي عرق کرده بودند. مبینا بسته اي دستمال از کیفش در آورده و یکي از آن ها را به عاطفه داد. سر جاده که رسیدند هر دو ح

 بگیر صورتت رو پاک کن، کلي عرق کردي. -

 دستت درد نکنه.  -

 ماشیني چراغ زد که عاطفه دستش را تکان داد، ماشین کمي جلو تر ایستاد. مبینا گفت: خب مي مرد همین جا مي ایستاد؟ 

عاطفه همین طور که به غر غر هاي مبینا مي خندید در ماشین را باز کرد و بعد ازگفتن سالم و خسته نباشیدي سوار شد. مبینا 

 هم سالم کوتاهي زیر لب گفت و کنار عاطفه جاي گرفت. 

قاي میمش بود و هر دو بي حرف به پنجره نگاه مي کردند. که مي دانست در دل هر یک چه مي گذرد؟ شاید عاطفه در فکر آ

مبینا در فکر امتحانات فردایش. با بلند شدن صداي آهنگ هر دو نگاهي به هم انداختند و اخم کردند، مبینا با اخم رو به راننده 

 گفت: ببخشید آقاي محترم امروز روز اول محرمه، مي شه آهنگ رو خاموش کنین؟ 

 هر سال این عزاداري ها رو انجام بدین؟  چهارصد سال از این اتفاق مي گذره، باز هم مي خوایین  -

مبینا خواست حرفي بزند که عاطفه پیش قدم شد. این مردک مرز پر رویي را رد کرده بود. با عصبانیتي رو به راننده گفت: 

سال از شهادت ایشون مي گذره؛ در ضمن شما وقتي یکي از عزیزانتون فوت مي کنه تا چند سال  1375درستش اینه که 

ن سالگرد مي گیرید. هر موقع یاد خاطره اي باهاشون مي افتین، ناراحت مي شین. این رو در نظر بگیرید که ایشون یه براشو

 آدم عادي نبودن و عادي از دنیا نرفتن؛ ایشون امام بودن و شهید شدند. 

ن که پیاده شدند، مبینا با صدایي که مبینا که عصبانیت دوستش را مي دید کرایه را به راننده داد و گفت که پیاده مي شوند. همی

 عصبانیت در آن موج مي زد گفت: مرتیکه پیش خودش چي فکر کرده؟! 

 واقعا متاسفم براي پدر و مادري که همچین فرزندي رو مي اندازن توي دامن جامعه.  -

 دامن چه صیغه ایه دختر؟ دامان!  -

 فرقي نداره.  -

مبینا خنده اي کرد. به مسجد که رسیدند، کارتشان را از کیف هایشان در آورده و به گردنشان انداختند. با تمام خادمان سالم و 

 احوال پرسي کردند و به مسئولي که اسامي حاضرین را مي نوشت، اسم و ساعت حضورشان را اعالم کردند. 

ا کنار ستون رکت کردند. قرارشان این بود که عاطفه و هدیه جلو و مبینچوپ پر هایشان را برداشتند و به طرف داخل مسجد ح

 نها سري تکان داد. تدوم بایستند. سر جاهایشان ایستادند که هدیه هم آمد، با عاطفه سالم و احوال پرسي گرمي کرد و براي مبینا 

 هدیه در کنار عاطفه جاي گرفت و از او پرسید: مي دوني امروز مجري کیه؟ 

 ه، کیه؟ ن  -

 من هم نمي دونم، دارم از تو مي پرسم ها!   -

 آها بذار از توي کانال نگاه کنم.  -
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ا ذوق به اسم بموبایلش را در دستش گرفت و به کانال اطالع رساني مراسمات نماز جمعه رفت. متن دعوت این هفته را خواند و 

 مهدي شعبان خواه ذل زد. 

 ختر، عاطفه! دشده بود، دستش را جلوي صورت او تکان داد و گفت: عاطفه! با تو هستم ها هدیه که از بي توجهي عاطفه کالفه 

 هان؟ چیه؟   -

 هان چیه؟ مي گم مجري کي هست؟  -

 مهدي!  -

هر کس که وارد مسجد مي شد، سالم و خسته نباشیدي به آن ها مي گفت و سر جایش مي نشست. صداي تنظیم کردن میکروفون 

کوت به صفحه ي پرژکتور نگاه انداختند. مجري با صدایي رسا و از حق نگذریم زیبا، شروع به خواندن چند آیه که آمد همه با س

 از قرآن کرد. 

براي عاطفه سخت بود که به سمت چپ اش نگاه کند؛ مسلما همه مي فهمیدند عاطفه قصدي دارد. که مي دانست آن دو فامیل 

پرده مي انداخت و با دیدن چهره ي او آرام مي گرفت. به هدیه نگاهي کرد که به اون هستند؟! گاهي اوقات زیرکانه نگاهي به 

 لبخند مي زد، هدیه هم بدون هیچ خجالتي مستقیم به او زل زده بود. عاطفه چشم غره اي به او رفت که از دیدش پنهان ماند. 

گفت و به عاطفه و مبینا اشاره اي زد. بعد از رفتنش خانم ذکریایي که مسئول خادمین آن جا بود، کنار هدیه آمد؛ چیزي به او 

 عاطفه با اشاره از هدیه پرسید که: چي مي گفت؟ 

هدیه جلو تر آمد و گفت: تا بعد از نماز ظهر، من و تو سر پا مي مونیم و بعدش من و تو مي ریم نماز، خانم شاکري و مبینا جلو 

 مي مونن. 

داد. مادر آقاي میم را دید که از در داخل مي آمد. هنوز سالن آن قدر شلوغ نشده بود پس باشه اي گفت و نگاه اش را به در سوق 

 رفت تا به او سالم کند. زینب خانم با دیدن او گل از گلش شکفت و با لبخند به او سالم کرد. 

و و مادرش است یا خیر؟! اما زینب خانم گاهي اوقات آن قدر با او گرم مي گرفت که عاطفه شک مي کرد آیا واقعا دشمني میان ا

با خود که فکر مي کرد، هر دو را مقصر مي دانست که نتوانستند از دوستي قوي بینشان دفاع کنند و بیشتر از همه آن کسي را 

که یک کالغ و چهل کالغ از صفات بارزش بود. تمام فامیل مي دانستند او کیست! برخي با نیش و کنایه ها به آن فرد مي 

 و برخي هم مانند کبک سرشان را زیر برف فرو کرده بودند و قصد فهمیدن نداشتند.  فهماندند

بار اول نبود که زن عمویش قصد خراب کردن عاطفه و خانواده اش را در میان فامیل داشت؛ چندین بار بود که این اتفاق مي 

کار نبود. انگار نمي توانست آرام بنشیند، هر افتاد و آن قدري بزرگ بود که دیگر بخششي از جانب عاطفه و خانواده اش در 

 ماجرایي که حل مي شد طولي نمي کشید که آتش دیگري مي سوخت؛ آن هم طبق معمول زیر سر زن عمویش بود. 

سر جایش برگشت اما در فکر فرو رفته بود؛ چگونه مي توانست یک تنه این ماجرا را حل کند و خانواده ها را آشتي دهد؟! بار 

سبب این اتفاق را که باعث دوري دو خانواده و از هم پاشیدن رفت و آمد ها شده بود، لعنت کرد و مشغول گوش کردن به دیگر م

 سخنان مجري شد. مجري از امام جمعه دعوت کرد تا خطبه ها را بخواند که عاطفه باز هم در فکر فرو رفت. 

 *** 

 جکاوي به هدیه نگاه کرد. با تکان خوردن دستي جلوي صورتش به خود آمد و با کن

 بریم نماز بخونیم نوبت مبینا این هاست.  -

 باشه بریم.  -

به بقیه مشغول  با هم از میان آن همه جمعیت عبور کردند و به بیرون مسجد رفتند. عاطفه ُمهري برداشت و همان جا بدون توجه

حي گذاشته ش سپرد؛ به مناسبت اولین روز محرم، مداخواندن نمازش شد. نمازش که تمام شد همان گوشه نشست و به مداحي گو

 بودند. منتظر مبینا و هدیه شد تا با هم خدافظي کنند و بروند. 

 اعصابش خورد شده بود؛ نمي دانست چرا هر موقع که عجله دارد، هدیه مشغول حرف زدن مي شود و دیر مي آید؟! 

 هدیه که آمد، با غضب نگاهي به او انداخت و گفت: تموم شد؟! بریم؟! 

 یاد بریم. بمون، مبینا داشت با مامان مهدي حرف مي زد، ب -
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ایستاد. بار دیگر با  مبینا چه کاري مي تواند با زینب خانم داشته باشد؟ کمي منتظر شد که مبینا نیامد. داخل رفت و کنار مبینا 

 صحبت شد. زینب خانم مشغول 

طفه به مبینا مشغول صحبت با  مسئول حوزه ي خواهران بود. بدجور دلش مي خواست وارد حوزه شود؛ هر چه قدر هم که عا

زه از او گفته بود باید چهار سال دیگر صبر کني، حرف تو گوشش نمي رفت که نمي رفت. حرف خودش را مي زد. مسئول حو

  لي به او گفت: دخترم باید دیپلم بگیري! بعد مي توني وارد حوزه بشي.این همه شوق مبینا به وجد آمده بود و

له اش نمي کشید مبینا پکر شد و بعد از خداحافظي با آن دو بدون ذره اي توجه به عاطفه به سمت در رفت. عاطفه که واقعا حوص

 از زینب خانم و مسئول حوزه خداحافظي کرد و پشت سرش به راه افتاد. 

ا برداشت و بدون خداحافظي با بقیه ي خادمان به سمت در خروجي رفت. عاطفه که از رفتار مبینا کالفه شده بود، مبینا کفشش ر

بعد از خداحافظي با هدیه، دنبالش به راه افتاد. از برخورد مبینا، خیلي ناراحت بود و قصد داشت در زمان مناسب اشتباه اش را 

 به او گوشزد کند. 

 مبینا را صدا زد که چند نفر از آقایان به سمتش برگشتند. زیر لب با خودش غز مي زد.  با صداي نسبتا بلندي

 مگه شما ها اسمتون مبینا ست که بر مي گردین نگاه مي کنین؟!  -

قدم هایش را تند تر کرد که به مبینا رسید. چادرش را به آرامي گرفت که مبینا به طرف او برگشت. با عصبانیت رو به او گفت: 

 چیه؟ چرا بلند صدام مي کني؟ همه فهمیدن اسمم چیه! 

 مبینا! چته تو دختر؟  -

 من هیچیم نیست.   -

عاطفه که از عصبانیت در مرز منفجر شدن بود، سعي کرد پنج ثانیه اي نفس بگیرد و بعد شروع به حرف زدن کند. خودش مي 

در واقع این زمان را به مبینا هم داده بود که به اشتباه اش فکر  دانست اگر از عصبانیت حرفي را بگوید، حتما پشیمان خواهد شد.

 کند. 

ببین مبینا! من چند بار بهت گفتم تا دیپلم نگیري، نمي توني وارد حوزه بشي؟ دختر مگه حاال چي شده؟ سه سال دیگه مي توني  -

 بري. واقعا نمي فهمم چرا این طوري مي کني؟! 

ه حق مي داد؛ رفتار بچه گانه اي از خود نشان داده بود. عاطفه که سکوت مبینا را دید به چهره مبینا به فکر فرو رفت. به عاطف

ي معصوم و زیبایش چشم دوخت. صورتي کشیده که بر خالف دوراني که در آن قرار داشت، هیچ جوشي نداشت، چشمان عسلي 

فته بود، دماغي متناسب با صورتش داشت که مبینا همیشه که عاطفه همیشه به آن ها حسودي مي کرد و این را به خوِد مبینا هم گ

 مي گفت: دوسش ندارم به صورتم نمیاد! 

 که عاطفه هم در جوابش مي گفت: اره دیگه خوشي زده زیر دلت. همه چیت بیسته باید هم ایراد بگیري. 

وست نداشت دیگران درباره ي او فکر او را  خواهر خود مي دانست و مانند خواهري دلسوز، سنگ مبینا را به سینه مي زد. د

هاي اشتباهي بکنند. با تکان خوردن دستي جلوي صورتش، دست از نگاه کردن به او برداشت و گفت: حاال دو ساعت منتظر 

 بمونیم تا تاکسي گیرمون بیاد. 

 اصال پسر عمو مصطفي باید تو رو برسونه خونه؛ ناسالمتي پدر شوهرته.   -

 به مبینا گفت: آره! اصال پدر شوهر؟ مبینا جلوي کسي از دهنت نپره، آبرومون بره کف پامون!   عاطفه خنده اي کرد و

 نه بابا حواسم هست.  -

برگشته بودند. مهدي  یک ربعي منتظر تاکسي ماندند؛ تقریبا تمام افرادي که به نماز جمعه آمده بودند جز خادمین، به خانه هایشان

؟ خانواده ا دیدند که بعد از قفل کردن دروازه رو به آن ها کرد و گفت: سالم. خوب هستینو پسر عمو مصطفي، پدر مهدي ر

 خوبن؟ 

 سالم. خیلي ممنون پسر عمو، شما خوب هستین؟   -

 منتظر ماشین هستین؟   -

 بله  -



 

novelfor.ir 

 رمان لیلی سر به هوا رمان فور

 بیایین من شما رو مي رسونم.   -

 نه مرسي خودمون مي ریم. سالم برسونید.  -

 ار. باشه همچنین خدانگهد -

 رفت.  بر خالف آقا مصطفي، مهدي تنها به سالم و لبخندي اکتفا کرد و به سمت ال نودي که آن طرف خیابان پارک بود،

 مبینا با آرنج ضربه اي به پهلوي عاطفه زد و با خنده گفت: خنده ي یارو رو دیدي؟ 

یشه هاي ماشین شعاطفه خنده اي کوتاه کرد اما در دلش قیامت بر پا بود. با آمدن تاکسي هر دو آن ها سوار شدند. سرش را به 

ده بود تکیه داد و باز هم به فکر فرو رفت. مغزش همچون هاردي پر شده بود؛ دیگر کشش نداشت. هر لحظه فکر و ذکرش ش

 فه مي آمد. انگار ناخودآگاه ذهنش همه چیز را به او مرتبط مي کرد. مهدي. هر چیزي مي شد، اسمش در ذهن عاط

مبینا که صورت غرق در فکر عاطفه را دید، حرفي نزد تا او را در خلوت خودش تنها بگذارد. کرایه را حساب کرد و همراه 

 ال برایش غیر باور بود. عاطفه پیاده شد. دلش نمي خواست هرگز دچار سرنوشت عاطفه شود. عاشقي آن هم در این سن و س

تعجبي نداشت هیچ کس عشق او را در این سن و سال باور نمي کرد. از همه مهم تر مبینا، عاطفه را دختري مغرور و قدرتمند 

 مي دانست. هیچ وقت فکرش را نمي کرد که این دختر قوي دل ببند... 

شکمشان در بیایید. مبینا که دل و دماغ خرید را در عاطفه نمي قدم زنان به سمت مغازه رفتند تا با خرید هله و هوله از خجالت 

 دید رو به او کرد و گفت: همین جا مي موني من خرید کنم برگردم؟ 

 اره. بي زحمت برام یه بطري آب بگیر!  -

 باشه خواهري! زیاد به خودت فشار نیار آخرش که...  -

 مبینا! لطفا هیچي نگو!   -

غازه شد. مغازه دار که بیشتر از یک سال بود که آن ها را مي شناخت و دیگر شوخي هایش براي دیگر چیزي نگفت و وارد م

 مبینا و عاطفه عادي شده بود، با دیدن مبینا به تنهایي تعجب کرد و گفت: پس اون یکي رفیقت کو؟ 

 یکم حالش خوب نبود، بیرون موند.  -

 آها نمازهاتون قبول! التماس دعا...  -

 حتاجیم به دعا! ممنون م  -

مبینا تمام وسایلي که مي خواست را انتخاب کرد و بعد از حساب کردن آن ها از مغازه خارج شد. عاطفه را دید که قطره اشکي 

 مزاحم را از روي صورتش پاک مي کرد. لحظه اي درنگ کرد تا دوست اش خجالت زده نشود. 

یان این دو دوست بود. بار دیگر سوار تاکسي خطي شدند. عاطفه واقعا بطري آب را به او داد و باز هم سکوت، تنها پیوند م

 ممنون مبینا بود که در این لحظات او را درک مي کند و همیشه بدون هیچ منتي همراهش است. 

داد. بعد  این دفعه خجالت مي کشید که باز هم مبینا کرایه را حساب کند، پس زود تر از او دست به کار شده و کرایه را به راننده

 از گفتن مقصد باز هم به شیشه تکیه داد و مشغول جنگیدن با افکار ضد و نقیض اش شد. 

سعي کرد افکار مزاحم اش را دور بیاندازد و تبدیل به همان کسي شود که باعث لبخند زدن بقیه مي شد. او کسي بود که تحت هر 

بعد رشد کردن این حس، کم کم او را تبدیل به دختري منزوي و  شرایطي لبخند از لبانش کنار نمي رفت اما با جوانه زدن و

 گوشه گیر مي کرد. 

اد و لبخندي زد که دبا خودش کنار آمد و لبخندي پت و پهن روي لب هایش نشاند. مبینا با دیدن لبخندش سري به نشانه تاکید تکان 

 جوابش چشمکي از سوي عاطفه بود. 

خیابان، خواست عبور  ها بعد از تشکر کوتاهي از راننده پیاده شدند. مبینا بدون نگاه کردن بهبعد از ایستادن تاکسي، هر دوي آن 

، مبینا را صدا کند که عاطفه دید ماشیني با سرعت زیاد به آن ها نزدیک مي شود. با صداي بلندي که بیشتر شبیه داد زدن بود

 کرد و گفت:بیا عقب! ماشین... 
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ار آن ها با بوق بلند و کلمات نامفهومي که عاطفه شرط مي بست فحش باشند، با سرعت از کنمبینا سریع عقب رفت. ماشین 

با این ِسنت  عبور کرد. هر دوي آن ها از شدت نگراني، نفس نفس مي زدند. عاطفه رو به مبینا کرد و گفت: دختره ي بي فکر!

 مثل کالس اولي ها این رو بهت یاد بدم؟ هنوز نمي دوني نباید بدون نگاه کردن به خیابون ازش رد بشي؟ بیام 

ه ي بسیار پیچ مبینا که از ترس، زبانش بند آمده بود چیزي نگفت که عاطفه دستش را گرفت و به آن سمت برد. مقصد آن ها جاد

دي اي زیاو خمي داشت به طوري که وقتي ماشیني از رو به رو مي آمد، نمي توانست عابران را ببیند. تا به حال تصادف ه

 درست در این مکان رخ داده بود. 

رارشان، مبینا رو در کنار هم قدم مي زدند و گاهي مبینا سوالي مي پرسید که عاطفه جوابش را مي داد. با رسیدن به چهار راه ق

 به  عاطفه گفت: مواظب دل نازکت باش عاطي! هر کسي لیاقت این رو نداره که صاحب قلب مهربونت بشه. 

 خانه رفت.  حلقه زد. به خودش براي داشتن چنین دوستي، افتخار مي کرد. باهم خداحافظي کردند و مبینا بهاشک در چشمانش 

مقصد عاطفه اما کمي دور تر بود. مثل همیشه به کار هایش فکر مي کرد؛ به کارهایي که باید در دفترش مي نوشت. دلش براي 

کند و او را در گوشه ترین قسمت قلبش خاک کند. اما مغز و قلبش براي دفترش تنگ شده بود. دلش مي خواست از آقاي میم دل ب

 اولین بار یکي شده بودند. هر دوي آن ها با پا فشاري به او مي فهماندند که نباید تسلیم شود. 

صدایي وارد بعد از پیدا کردن کلید در کیفش که به قول سکینه خانم بازار شام بود، در را باز کرد و بدون ایجاد کوچک ترین 

 شد. به ساعتش نگاهي انداخت که ساعت سه را نشان مي داد؛ مطمئن بود که ابوالفضل خواب است. 

 *** 

بعد از خوردن نهار سرد شده اي که حوصله ي گرم کردنش را نداشت، به اتاقش رفت. دلش هواي کتاب خواندن کرده بود. کتابي 

 از کتابخانه ي کوچک اتاقش انتخاب کرد. 

 اج به سبک شهدا" "ازدو

این کتاب هدیه اي بود که دوستش روز تولد به او داده بود. با بسم اللهي شروع به خواندن کرد. چیز هایي که در کتاب نوشته 

 شده بودند، برایش غیر قابل باور بودند. 

ان تعجب او را برانگیخت. هر صفحه اي از کتاب خاطره اي از نوع ازدواج شهدا به روایت همسر هایشان بود. سادگي ازدواجش

هر چه جلو تر مي رفت، به خودش مطمئن تر و در راهش مصمم تر مي شد، چرا که او با حجاب و چادرش، نگذاشته بود خون 

 این شهدا پایمال شود. 

شهدایي که بدون چشم داشتن به مال و ثروت، در نهایت سادگي زندگي مي کردند. متوجه نبود که قطره هاي اشک از چشمانش 

 جاري مي شوند و زماني این را فهمید که اولین قطره ي اشک ریخته شده را روي کتاب دید. 

خت. چهره اي معمولي تر از معمولي، چشماني اشک هایش را پاک کرد و رفت تا صورتش را بشورد. نگاهي درون آیینه اندا

قهوه اي که بر خالف عسلي چشمان پدر و مادرش بود، بیني کوچکي که تمام دوستانش به آن حسادت مي کردند. از چهره ي 

 معمولیش راضي بود؛ چرا که چهره اش هدیه اي از طرف خداوند بود. مگر هدیه را مي شود انتخاب کرد؟! 

 مي گشت که صداي مادرش را شنید. داشت به اتاقش بر 

 نهار خوردي؟  -

 نه، با مبینا توي راه یه چیزي خوردیم.  -

ات بره کار یچارهسکینه خانم بازهم غر غر هایش را شروع کرد و با صدایي که بیشتر شبیه داد زدن بود، گفت: آره دیگه باباي ب

لي پول رفت ت و پرت بگیر. هر هفته هم که نماز جمعه مي ري ککنه با هزار زحمت چند تومن پول در بیاره،  تو برو فقط چر

 و آمدت مي شه! 

روي یک چشم بر  واقعا از این رفتار مادرش به تنگ آمده بود؛ نهایتا سه سال دیگر قرار بود این وضع را تحمل کند که  آن هم

 ادرش بلند شد. هم زدن، تمام خواهد شد. بدون جواب دادن به سمت اتاقش رفت که باز هم صداي م

اون  قط همین رو بلدي دیگه! تا حرف مي زنیم، در مي ري توي اتاقت. معلوم نیست توي اون خراب شده چي داري که همشف  -

 جایي؟ 

 با بغضي که راه گلویش را سد کرده بود، گفت: به موال علي قسم؛ هیچي! 
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 قسم دروغ نخور!   -

اشکش اجازه  بست و همان کنار سر خورد. زانوهایش را بغل کرد و به قطره هاي دیگر آستانه ي تحملش لبریز شده بود. در را

: خدا جونم! ي باریدن داد. اشک هایي که با سرعت فرود مي آمدند و صورتش را تر مي کردند. فقط نام خدا را صدا زد و گفت

 هستي دیگه نه؟! مي دوني که؟ سپردم به خودت. 

مدمي مي هبتداي زندگي اش تا به االن به او زده شده بود، روي دلش سنگیني مي کرد. اما باز سنگیني حرف هایي که از ا

 خواست که ساعت ها بشیند و برایش از زندگي تلخش بگوید. مگر همدمي جز دفترش داشت؟ 

آرام کند. ا این لحظه نیاز به درد و دل کردن با خدایي داشت که مرحم تنهایي هایش بود. فقط خدا بود که مي توانست او ر

تا دور  خواست اتاق را به قصد وضو ترک کند که چیزي در دلش تکان خورد. تحمل توهین دیگري را نداشت؛ چشمانش را دور

 اتاق چرخاند و روي لیوان آبي که روي میزش بود، ثابت نگه داشت. 

 لبخندي زد و گفت: خدا جونم مرسي که حواست به همه چیز هست! 

ا با همان یک لیوان آب گرفت و بعد از پهن کرده سجاده و سر کردن چادر، مشغول خواندن نماز شد. با تمام سختي، وضویش ر

اواخر رکعت دوم بود که احساس کرد اتاق مانند چرخ و فلک دور سرش مي چرخد. ناگهان با صداي بدي، روي زمین سقوط 

 کرد. 

 . سعي کرد بلند شود که تواني در خودش ندید. تمام بدنش درد مي کرد اما نمي توانست نمازش را نصفه رها کند

زیر لب آیه الکرسي را خواند و بعد از جمع کردن جانماز، بالشتي از روي تخت برداشت و همان کنار دراز کشید. دلیل حال 

د که صداي االنش را نمي دانست؛ اولین بار بود که این اتفاق برایش مي افتاد. چشمانش را بست و سعي کرد ذهنش را خالي ساز

 تلفن مانع از آسودگي از افکارش شد. 

با تمام توانش خود را به میزش رساند و  تلفنش را برداشت. با دیدن پیامک همراه اول، چشمانش را از حرص روي هم فشرد. 

 آن را بر روي حالت سکوت، همان جا رها کرد و سر جایش برگشت. 

 یقي فرو رفت. چشمانش را بست و در کسري از ثانیه به خواب عم

با صداي سرو صداي کودکاني که از حیاط مي آمد، از خواب بیدار شد. نگاهي به اطرافش انداخت و از جایش بلند شد؛ حالش 

نسبت به قبل بهتر بود. حدس مي زد که مادر و برادرش براي قدم زدن به حیاط رفته باشند. آرام در را باز کرد و از پنجره ي 

به حیاط انداخت. حیاط بزرگي که در سه طرف آن، باغ نسبتا بزرگي بود که مادرش در آن سبزي، گل تراس کوچکشان نگاهي 

 و... مي کاشت. 

بچه ها مشغول بازي روي تپه ي شني رو به روي خانه شان بودند؛ حدس مي زد که بقیه در طبقه پایین و زیر سایه نشسته و در 

کوچک ترین صدایي باز کرد و سرش را به طرف پایین متمایل کرد. درست  حال چایي خوردن باشند. پنجره را بدون ایجاد

 حدس زده بود؛ طبق معمول همه مشغول چاي خوردن بودند و از در و دیوار براي هم سخن مي گفتند. 

پنجره را بست که جسم متحرک کوچکي که از گوشه چشمش دیده بود، حواس اش را پرت کرد. سرش را به تندي به سمت چپ 

رگرداند که مارمولکي را دید که روي دیوار تراس شان است. سعي کرد بدون جیغ زدن، سریع به داخل خانه برود و تا زماني ب

 که مادر و پدرش نیامده اند، در را باز نکند. 

خود  با دیدن مارمولک، حسابي چندش اش شده بود و هوس چاي خوردنش را از دست داده بود. در را بست و لحظه اي سر جاي

ماند. تابستان کسل کننده اي بود؛ چرا که کاري براي انجام دادن نداشت و هر لحظه حوصله اش سر مي رفت. نگاهي سر سري 

 به خانه انداخت؛ خانه اي که از زندگي کردن درون آن، هیچ خوش اش نمي آمد. 

در کوچیک بود خواب؛ یکي بزرگ و دیگري آن ق خانه اي با زیر بناي هشتاد و چهار متر که براي آن ها بزرگ هم بود. دو اتاق

ي رنگ که سلیقه که عاطفه آن را انباري مي نامید. مبل هفت نفره قهوه اي که با دیگر وسایل خانه ست شده بود و پرده ي خردل

 ي عاطفه  بود و تا کنون هر که آن را دیده بود از رنگ و طرح اش تعریف و تمجید کرده بود. 

لویزیوني کوچک زیر تلویزیوني قدیمي شان بود که دایي بزرگش به عنوان یادگاري به مادرش داده بود. زیرت تنها مشکل عاطفه،

ن جواب را مي و ساده اي که بیشتر شبیه کتابخانه بود. به مادرش اصرار مي کرد که آن را عوض کنند و هر بار از مادرش همی

 ش یه گوشه خاک بخوره. شنید که مي گفت: یادگاري داییته؛ دلم نمیاد بزارم

یز تموم شد؟ چاز خلوت بودن خانه استفاده کرد و صدایش را رو سرش انداخته و گفت: خدایا! حاال من چي کار کنم؟ یعني همه 

 خدا جون حواست هست که سپردم به خودت؟ یادت نره یه بنده ي کوچیک این پایین داره بال بال مي زنه ها! 
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برم چیزي بخورم  جواب مانده بود. با خودش گفت: تا االن که منتظر موندي، یکم دیگه هم بمون؛ منیاد موبایلش افتاد که بدون 

 بیام. 

ختراع اطبق معمول انگشتش با پشتي که در ورودي آشپزخانه بود، برخورد کرد که عاطفه چند فحش نثار کسي که پشتي را 

 کرده بود، کرد. 

ه پشت گه پشتي رو هم اختراع کردن؟ شاید هم اختراع نکردن و یه نفر چهار تا خرت و خاشال ریخته تو یه کارتون، گذاشتم -

 کمرش و اسمش رو گذاشته پشتي؟ عجیبه ها! 

الت مد و شکدر یخچال را که باز کرد، یادش رفت به دنبال چه آمده بود و به وسایل درون آن زل زد. لحظاتي بعد به خود آ

رف اتاقش صبحانه ي مورد عالقه اش را برداشت و در یخچال را بست. در شکالت را باز کرد و بعد از برداشتن قاشقي به ط

 روانه شد. 

روي صندلي اش نشست و کامپیوترش را روشن کرد. مشغول جست و جو در اینترنت بود که موبایلش زنگ خورد. نگاهي به 

 خت و با دیدن شماره ي ناشناس، بعد از اندکي درنگ پاسخ داد. اسمي که روي آن افتاده بود اندا

 بفرمایید!   -

 سالم خوبي عاطفه؟  -

 ببخشید شما؟  -

 خاله کلثومم دیگه؛ نشناختي؟  -

 عه سالم خاله خوبین؟ ببخشید به جا نیاوردمتون.  - 

 ایراد نداره دختر! مامان هست؟  - 

 نه حیاطه. صداش کنم؟  - 

 واد صداش کني، شب زنگ مي زنم. نه نه نمي خ -

 باشه خاله جون کاري ندارین؟  -

 نه خدافظ.  -

تماس را قطع کرد و فکر کرد که چرا خاله اش باید به گوشي او زنگ بزند؟ خب به گوشي مادرش زنگ مي زد که با یادآوري 

د که باید فکري به حال مخاطبین مادرش اینکه سیم کارتي که تازه خریده بود را با سیم کارت قدیمي مادرش عوض کرده، فهمی

 بکند. 

مشغول دیدن عکس هاي آقاي میم که در فلش خود ذخیره کرده بود، شد که با بلند شدن صداي اذان از نگاه کردن به آن ها دست 

بر  کشید و بلند شد. سریع وضو گرفت و سجاده اي که خودش با عشق درست کرده بود را پهن کرد. چادرش را باز کرد که

روي سر خود بگذارد؛ با باز کردن آن رایحه اي خوشبو در فضاي اتاق پیچید. با یک تنفس عمیق، عطر را به ریه هاي خویش 

 فرستاد و چادر را سر کرد. کنار سجاده اش نشست و مشغول گوش سپردن به ال اله اله هللا ي آخر اذان شد. 

 د شد و دستانش را به سوي آسمان گرفت. با تمام شدن اذان و بلند شدن صداي دعاي فرج، بلن

ِة ْبِن اْلَحَسِن َصلَواتَُک عَلَْیِه َو عَلى آبائِِه في هِذِه » َو ناِصراً َو لّساَعِة َو في ُکّلِ ساَعٍة َوِلیّاً َو حافِظاً َو قائِدا االلُّهمَّ ُکْن ِلَوِلیَِّک اْلُحجَّ

 « ْوعاً َو تَُمتِّعَهُ فیها َطویالً َدلیالً َو َعْیناً َحتّى تُْسِکنَهُ أَْرَضک َطَ 

 )خدایا، در این لحظه و در تمام لحظات، 

 ات، سرپرست و نگاهدار و راهبر و یارى گر و راهنما و دیدبان ولىّ 

 حضرت حّجة بن الحسن، 

 که درودهاى تو بر او و بر پدرانش باد، 

 باش، تا او را به صورتى که خوشایند اوست، 

 نمایند،  رى مىو همه از او فرمانب



 

novelfor.ir 

 رمان لیلی سر به هوا رمان فور

 ساکن زمین گردانیده، 

 مند سازى( و مّدت زمان طوالنى در آن بهره

ز فکر مي کرد. بدون اتالف وقت، شروع به نماز کرد. مي خواست ذهنش را هنگام نماز، پاک سازد اما مدام به این چیز و آن چی

 ظه، تمام ذهنش تهي شد. لحظه اي تصور کرد که نزد خدا ایستاده و مي خواهد نماز بخواند؛ در لح

وي مهر مثل همیشه بعد از زیارت درگاه حق، آرامش خاصي وجودش را در بر گرفته بود. بعد از سالم نماز، سرش را بر ر

ا کردن چادرش، تگذاشت و بار دیگر براي گناه هایي که ندانسته انجام داده بود، طلب آمرزش کرد. سجاده را جمع کرد و پس از 

 گذاشت. عجیب بود که پدر و مادرش تا این ساعت خانه نیامده بودند.  آن را روي کمد

 *** 

 عاطفه! بیا سفره بنداز، شام بخوریم.  -

 اومدم.  -

دست از بازي کردن برداشت و بیرون رفت. وسایلي که مادرش روي اوپن آماده کرد بود را برداشت و روي سفره گذاشت. 

همگي کنار هم نشستند و شروع به غذا خوردن کردند. بر خالف همیشه، امروز سر سفره ي غذا کسي چیزي نمي گفت و عاطفه 

 ت در آرامش تمام غذایش را بخورد. هم عالقه اي به شکستن این سکوت نداشت و مي خواس

 با صدا زدن اسم او توسط برادر کوچکش، سرش را بلند کرد و به او نگاهي انداخت. 

 جانم داداشي؟  -

 بخول.  -

دلش براي برادر کودکش که هنوز کامل حرف زدن را یاد نگرفته بود و با این حال این چنین به او محبت مي کرد، ضعف رفت 

 : الهي آبجي فدات شم! چشم. توهم بخور! و با لبخند گفت

لبخند شیرینش از روي لبانش پاک نمي شد. سکینه خانم و آقا محمد شروع به صحبت کردن با یکدیگر کردند اما عاطفه گویي در 

 این دنیا نبود. با آن لبخند روي لبش در خیاالتي شیرین براي خودش سیر مي کرد. 

اولین شب محرم را به اهالي اعالم مي کرد، رو به پدرش کرد و به او گفت: بابا! امشب  همگي با شنیدن صداي کسي که مراسم

 مسجد مي ریم؟ 

 نمي دونم. بریم؟  -

 تمام مظلومیتش را در چشمانش ریخت و رو به پدر گفت: آره دیگه بریم. 

 هرچي دخترم بگه.  -

ین مي گه بگو چشم. اون وقت اصال به حرفمون گوش با صداي مادرش سرش را به سمت او چرخاند که مادرش گفت: هر چي ا

 نمي ده. 

پدرش با مهرباني رو به همسرش گفت: خانم بچه تو سن بلوغه. گاهي شیطنت مي کنه و از زیر کار در مي ره ولي حرف گوش 

 مي ده که. برو خدا رو شکر کن که دختر دسته گلي مثل عاطفه داریم. 

ت شد و به فکر راي اولین بار شنید، بسیار خوشحال شد و مادرش با این حرف آقا محمد ساکعاطفه با این تعریفي که از پدرش ب

ود. مي فرو رفت. حرف هاي همسرش را در دل تایید مي کرد اما دوست نداشت این ها را جلوي عاطفه بگوید تا او پررو ش

ره بود و با این ... اکنون از شخصیت هاي این دو دانست که او اکنون در سن رشد قرار دارد. نیاز به تنهایي، لجبازي، غرور و

 حال عاطفه کمي مراعات مي کرد. باید براي حرف ها و عصبي شدن هایش گاهي به او حق مي داد. 

 سري تکان داد و مشغول شد. 

 عاطفه با تشکري از مادرش به سمت اتاقش رفت و گفت: مي رم حاضر شم. ساعت چند مي ریم، بابا؟ 

 روع مي شه مراسم؟ ساعت چند ش -

 هشت و نیم  -
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 فت و نیمه. تا تو آماده شي، نیم ساعت طول مي کشه. ساعت هشت راه مي افتیم. هاالن که ساعت -

 باشه اي گفت و به سمت اتاق کوچک شان که تمام لباس ها آن جا بود، رفت. 

اشت و به تلفن را برد داده بود، او را به مسجد ببرد.مشغول آماده کردن لباس هایش بود که ناگهان به خاطر آورد که به مبینا قول 

 او زنگ زد؛ اما جوابي دریافت نکرد. بار دگیرزنگ زد که بعد از چند بوق مبینا پاسخ داد. 

 ال..و..الو؟  -

 الو؟ سالم مبینا. کجایي؟  -

 خو..ن..نه..ا..ام  -

 برو یه جاي بهتر، صدات قطع و وصل میشه.  -

 خوبه؟   -

 ه. زنگ زدم بگم اگه مي خواي مسجد بیایي، ما حدود نیم ساعت دیگه راه مي افتیم. اره خوب -

 باش مرسي. نیم ساعت دیگه جلوي در خونتونم.  -

 باش فعال. -

تلفن را قطع کرد و مشغول آماده کردن لباس هایش بر روي تختش شد. بعد از این که مطمئن شد تمام لباس ها را برداشته است، 

به طرف روشویي رفت تا وضو بگیرد. یعني آقاي میم هم امشب به مسجد مي آمد؟ شانه اي باال انداخت و گفت: مگه میشه نیاد؟ 

 میاد! 

 ز راهرو بود، با شنیدن صداهایي مبهم از عاطفه، گفت: با کي حرف مي زني؟ مادرش که در حال رد شدن ا

 هیچي؛ داشتم زیر لب ذکر مي گفتم.  -

 مادرش سري تکان داد و به کارش مشغول شد. 

بعد از وضو، لباس هایش را به آرامي پوشید. همیشه در لباس پوشیدن، دقت و وسواس زیادي به خرج مي داد و سنگین ترین و 

ک ترین لباسش را از میان بقیه بر مي گزید. لباس پوشیده و آماده از اتاق بیرون رفت که پدرش، با چشماني که تحسین از آن شی

 ها مي چکید، نگاهي به او انداخت. 

 لبخندي روي لب هایش نقش بست و گفت: بابا من میرم پایین، مبینا منتظره. 

 باش برو!  -

اس، مبینا را دید که در کنار ماشین، منتظر او بود. سریع پایین رفت و کتاني اش را پوشید. او در را باز کرد که از شیشه ي تر

را در آغوش کشید، انگار نه انگار که همین صبح با هم بودند. نهال دوستي که خیلي وقت از جوانه زدن آن نمي گذشت اما 

که هم را ندیده بودند، صحبت کردند. با باز کردن ماشین رشدش باور نکردني بود. در کنار ماشین ایستادند و از نصف روزي 

توسط پدرش، در ماشین را باز کردند و سوار شدند. با سوار شدن مادر و پدر عاطفه، مبینا با خوش رویي با آن ها احوال پرسي 

 کرد. 

آقا محمد مشغول صحبت بودند و  به طرف مسجد، که فاصله ي زیادي هم از خانه ي آن ها نداشت، به راه افتادند؛ سکینه خانم و

آن دو هم براي هم شکلک در مي اوردند و خنده ي آرامي سر مي دادند. از ماشین پیاده شدند و با خواندن فاتحه اي براي تمام 

 خفتگان مسجد، وارد آن شدند. 

او نگاهي انداخت و  یخته در خشم بههردو به احترام مادر عاطفه، کنار ایستادند. با فرو رفتن آرنج مبینا در پهلویش، با درد آم

 گفت: چته؟ پهلوم سوراخ شد. 

 . زیادي نازک نارنجي شدیا؛ باید کم کم آب بندیت کنم -

 زرتو بزن دراز جان!  -

 مبینا اخم ساختگي کرد و گفت: از موضوع اصلي دور شدیم؛ "میم" داره نگاهت مي کنه. 

 ه بیرون بزنند، به او نگاه کرد و دندان هایش را روي هم سابید.  عاطفه با بهت و چشماني که کم مانده بود از حدق
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 کن باهم تنها نشیم. االن میگي؟ وقتي کال آبروم رفت کف پام؟  مبینا! مبینــا! دعا -

 تقصیر خودته، حواسم رو پرت کردي.  -

به دنبال او  ود، سعي کرد متین واراین را گفت و با قهر رو برگرداند و جلو تر حرکت کرد. عاطفه که از خجالت گرمش شده ب

 برود که پایش به سنگ قبر نزدیک آن جا گیر کرد و نزدیک بود بر زمین سقول کند که تعادلش را حفظ کرد. 

 زیر لب گفت: عاطفه گند زدي؛ مبارکه! 

 چادرش را با حرص جمع کرد و از آن جا دور شد.  

خانومانه راه میرم، واسه من با حیا میشي؛ سرتو مي اندازي پایین،  که خیلي االن چه موقع نگاه کردن بود آخه مسلمون؟ موقعي -

 االن که نباید نگاه کني، حیا رو خوردي یه آبم روش؟ 

 قانون مورفي!  -

 چي میگي تو آخه؟  -

 مبینا ژست مغرورانه اي به خود گرفت و گفت: بابا این که موقعي نگاهت مي کنه که نباید، میشه قانون مورفي. 

 بیشین بینیم باو.  -

 مامانت رفت باال ها بجنب دیگه.  -

به منطقش که رجوع مي کرد، نمي فهمید چرا مهدي باید به او خیره شود؟! همیشه او را در حالتي که سر به زمین افکنده بود، 

و احوال پرسي کردند. صداي پچ دیده بود و این حالت برایش سنگین بود. وارد مسجد شدند و از ابتدا تا انتها با همه دست دادند 

 پچ خانم ها از این فاصله ي کم به گوش مي سید. متانت و وقار این دو دختر، زبان زد تمام اهالي بود.  

یکي از خانوم ها به بغل دستي اش گفت: ماشاهلل به آقا محمد! عجب دختري تربیت کرده؛ با فهم، مودب، معصوم. ماشاهلل از 

 زیبایي هم چیزي کم نداره. حیف که پسر ندارم، وگرنه االن عروسم بود. 

اه بقیه این گونه تلقي میشد. عرق شرم روي پیشاني اش نشست. از جمله ي آخرش، خوشش نیامد ولي  خوشحال بود که در نگ

نگاه تحسین آمیز مادر مهدي را در چشمانش خواند. لبخندي بر روي لب نشاند. به طرف او رفت که زینب خانم به احترام او بلند 

 و گرم تر از همیشه مشغول صحبت با او شد.  

با عجله به سمت آن ها مي آمد؛ حدس مي  عاطفه در کنار مادرش جاي گرفت و مبینا هم کنار او نشست. زن عمویش را دید که

زد موضوع چیزي جز برادر کوچکش نیست. حتما باز هم آمده تا مثال به دیگران پز بدهد که آره ابوالفضل تو بغل من آرومه، 

 من رو خیلي دوست داره.  

ن بود. مي خواست براي جزء قرآ 10پوف آرامي کشید و بي خیال آن ها، مشغول گوش کردن به صداي قاري شد. خودش حافظ 

حفظ باقي جزء ها کالس برود اما با دیدن اسم معلم دارالقرآن که زن عمویش بود، پشیمان شد و ترجیح مي داد این کار را در 

 منزل انجام دهد. 

که تا به صداي پدر آقاي میم که یکي از هیئت امناي مسجد بود، با دقت به صحبت هایش گوش سپرد. از آقاي میم خواسته بود 

 زمان آمدن سخنران، حکایت تعریف کند. 

 چه چیزي بهتر از شنیدن صداي آرامش بخش او، براي دل بي قرار عاطفه بهتر بود؟ 

شده به طرف  با عالقه، گوش و جان سپرد به حکایتي که از زبان او گفته مي شد. با احساس درد در پهلویش، با چهره اي جمع

 نه.  ي مسلمون! چي از جون پهلوي من مي خواي؟ تا آخر محرم و صفر که سالم نمي مومبینا برگشت و گفت: ناکارم کرد

 خاب حاال نرو باال منبر.   -

 چشمکي زد و ادامه داد خوش مي گذره؟ 

 عاطفه هم نه گذاشت و نه برداشت، آرنجش را در پهلوي مبینا فرو کرد و گفت: 

 اگه شما بذارین، بله خیلي خوش مي گذره.  -

 جنبه باش خو! با  -
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 ادایش را در آورد و گفت: ساکت شو! مي خوام گوش بدما. 

 باشه بابا، عاشق دیوونه!  -

رد عکس کبا دقت به روایت حکایت از زبان آقاي میم، گوش مي داد و واو به واو کلمه ها را به خاطر مي سپرد. سعي مي 

میمش در ذهن او  ن باشد. حکایت تمام شد اما صداي دل نشین آقايالعملي نشان ندهد که از چشمان تیز بین خانم هاي محل در اما

 اکو مي شد. 

م حرف مي سنخران که رئیس حوزه علمیه شهرستان بود، بعد از سالم و تسلیت ایام، شروع به سخنراني کرد. هردو گاهي باه

 بگیرند.   زدند و گاهي موشکافانه به سخنان گوش مي دادند تا بهترین نتیجه را از شب اول محرم

حجت االسالم والمسلمین حجتي خدمت عزادران حسیني بیان داشتند: یک حادثه حدود هزار و »حاج اقا شروع به صحبت کرد: 

سي صد و  هفتاد و اندي سال پیش اتفاق افتاد که از صبح تا بعد از ظهر آن  آن هم طول نکشید اما مي بینیم هیچ حادثه اي به این 

 است، چرا؟!  اندازه دل گیرش نشده

بین ما و خدا اباعبدهللا)ع( این وسط چه کاره است؟ شب قدر نشسته اي یک دفعه زده زیارت اباعبدهللا)ع( مستحب است. آقا مي 

خواهي تحریک احساسات کني؟ داستان چیست که خود خدا پاي کار ایستاده است. بعضي ها امام حسینشان تاریخ انقضا دارد. این 

رمود: کسي حتي به اندازه بال مگس گریه کند براي اباعبدهللا)ع( خدا مي گوید با من طرفي. اگر کسي بدون که امام صادق)ع( ف

مقدمه برود تاریخ کربال را بخواند چیزي دستش نمي آید و خطرناک تر این که تحلیل یزید پیدا مي کند. مقدمه ي تاریخ کربال 

اس است که به ایمان ما گره مي خورد. سنگ محک ایمان و ارتباط ما شناخت خود امام حسین)ع( است آنقدر این شناخت حس

 شناخت ابي عبدهللا)ع( است. 

 این حسین)ع( کیست؟! همین جا بایست؛ اگر فهمیدي این حسین)ع( کیست مي فهمي چرا همه عالم اسیر اوست. 

مردم بدهد یا حرم اباعبدهللا یا روضه ي  عالمه طباطبائي مي فرماید خدا اراده کرده تمام فیوضات خود را از دو کانال به

 اباعبدهللا)ع(.

شناخت ابي عبدهللا)ع( هویت انسان را عوض مي کند و نتیجه دارد. ابي عبدهللا)ع( را نمي شود با خواب ثابت کرد؛ در حد یک 

که کلیسا بهتر است،  مریض شفا دادن حضرت را تنزل بدهیم؟! آقاي بهجت هم مریض شفا مي داد، هنر است؟! اگر اینطور است

 آقا برو کلیسا! 

شما در قرآن تاریخ و جغرافي داري اما قرآن کتاب تاریخ و جغرافي نیست؛ این که از نشانه هاي مومن این است که سه بار اسم 

 جدمان را بیاوري اشکش مي ریزد تلنگر است، که چقدر حسین)ع( را مي شناسي به همان اندازه ایمان داري. 

ادق)ع( آمد گفت من عاشق همه شما هستم اما نمي دانم چرا وقتي نوبت ابي عبدهللا)ع( مي رسد اصال یک حال پیش امام ص

دیگري دارم آیا من مشکلي دارم؟ راوي مي گوید دیدم امام صادق)ع( چشمانشان پر از اشک شد و فرمودند ما هم نسبت به 

 « جدامن همچین حسي داریم.

دا حافظي کرد و مجلس را به مداحان سپرد. زینب خانم، از کنار در ورودي اشاره اي به عاطفه و با اتمام سخنراني، حاج آقا خ

 مبینا زد که کنارش بروند. 

 مبینا که نمي دانست موضوع از چه قرار است، با کنجکاوي رو به عاطفه گفت: 

 چي کارمون داره؟   -

 احتماال مي خواد که توي پذیرایي کمک کنیم.  -

 بریم. ایول،   -

و به زینب خانم ردر کنار هم، مسیر کوتاه تا در ورودي را که به لطف نگاه سنگین خانم ها طوالني شده بود گذرانند که عاطفه 

 گفت:  جانم، کاري داشتین؟ 

 آره. مي تونین کمک کنین؟  -

 هردو با هم همراه لبخند رو به او گفتند:  چرا که نه؛ خوشحال مي شیم. 

 پس بدویین خانم ها!  -
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زئین شده بزند، اما تبه داخل حسینیه رفتند تا وسایل پذیرایي را بردارند. حسي ته دلش را قلقک مي داد که ناخونکي به آن حلواي 

مبینا  خوب مي دانست این جا جاي ناخونک زدن نیست و اصال جلوه ي خوبي نخواهد داشت. ظرف حلوا را برداشت و پشت سر

 ن تمیجان را در دست داشت، به راه افتاد. که ظرف نا

گیرند. لبخند به همه تعارف مي کردند، بعضي ها آن قدر حلوا بر مي داشتند که انگار فقط مي شود که با یک مشت حلوا شفا ب

ته ه در مي زد و چیزي نمي گفت اما در درون این کار را درست نمي دانست. شاید اگر همین طور پیش مي رفت به کساني ک

 مسجد نشسته بودند، روغن ته ظرف هم نمي رسید. 

 کمر درد امانش را بریده بود و در دل غر مي زد: 

 وف، خب بردارین قاشق رو بندازین توي ظرف من برم بعدي! دو ساعت آمار جد و آبادم رو نکشین رو دایره که. ا  -

فه سیني را عقب کشید و این اجازه را به او نداد. مادرش به مادرش رسید که ابوالفضل دست دراز کرد تا حلوا بردارد که عاط

آفریني گفت و مقدار کمي حلوا براي خودشان برداشت. بعد از تمام شدن حلوا، ظرف را به حسینیه برگرداند و به زینب خانم 

 گفت: کار دیگه اي هست، بگین انجام بدم. 

 جه کولر رو هم زیاد کن. نه قربون دستت. کاري نیست؛ فقط بي زحمت میري داخل، در -

 چشمي گفت و وارد مسجد شد؛ درجه کولر را باالتر برد و در کنار مادرش نشست و منتظر مبینا شد. 

 معلوم نیست این دختره کجا موند؟  -

 مادرش سمت او برگشت و گفت: 

 چي میگي؟   -

 مبینا کو؟   -

 رو به عاطفه گفت: داره میاد.  شانه اي باال انداخت و رویش را برگرداند که مبینا را دید،

سري تکان داد و همراه با گوش کردن به مداحي، مشغول سینه زدن شد. دخترک در کنارش جاي گرفت. هر مداح ده دقیقه، 

کمتر یا بیشتر ذکر مصیبت مي خواند و سپس شروع به مداحي مي کرد. صداي ناله و گریه خانم ها در فضاي مسجد مي پیچید. 

 ن سیده خانم محله که همیشه با دو دست و خارج از ریتم سینه مي زد، ریتم مداحي را برهم زده بود. صداي سینه زد

قطره اشکي از گونه اش لغزید و روي چادرش افتاد. نگاهش را به قطره اشک دوخت و در دل خواست همان پیش بیاید که او 

ته تک تکشان را زمزمه وار بر زبان آورد. قطره هاي مي خواهد. چشمانش را بست و در حاجت هایش غرق شد؛ با دلي شکس

اشک حاال پي در پي و بدون نوبت روي چادرش مي ریختند و خیسش مي کردند. با اتمام مداحي، سرش را باال گرفت که مژه 

د و ابتدا به هاي بلند و خیس شده اش به معرض نمایش در آمدند. "آقاي میم" مشغول خواندن سالم آخر بود؛ همه از جا برخاستن

 سوي قبله، سپس به سوي حرم هشتمین طلوع آفتاب سالم دادند. سرش را کمي به سمت قبله خم و زیر لب او را همراهي کرد. 

همه به سوي در خروجي روانه شدند. در این میان برخي در گوشه اي از مسجد مي ایستادند و حرف مي زدند. نگاهي به 

زن عمویش بود. منتظر ماند تا کمي خلوت شود اما حتي از صحبت کردن در کنار در هم  مادرش انداخت که مشغول گفتگو با

 نمي گذشتند و راه را سد کرده بودند.  

لحظه اي ذهنش به سوي عشقش به پرواز در آمد؛ همان عشقي که نمي دانست فرجامش به کجا مي رسید؟ همان ذره ي امید هم 

اره چیست؟ رهایش کند و تا نفس مي کشد، حسرت بخورد یا تالش کند و هر روز در حال ذوب شدن بود. هیچ نمي دانست چ

محکم تر  از دیروز به در بسته بخورد؟! سنگ هاي که در چرخش فرو رفته بودند را با کدام قوت از جا بکند؟ باید راهي باشد 

 که آخرش به تکه تکه شدن قلب کوچکش ختم نشود! 

ي شد. ممستقیم در حال حرکت است. انتهاي این جاده به دوراهي رسیدن و نرسیدن ختم حال مسافري را داشت که در جاده 

 افسوس که جاده دراز است و صبر کم!  

خ و مژه از مادر آقاي میم خداحافظي کرد و دست در دست همراه همیشگي اش به سمت ماشین حرکت کرد. مبینا که چشمان سر

به سویي  خواست چیزي بگوید که چشمانش به عاطفه افتاد که نگاهش را با تعجبهاي خیسش که حاصل اشک بودند را که دید، 

ایش مي دوخته بود. رد نگاهش را دنبال کرد که به مهدي رسید. سرش را روي شانه ي برادر کوچکش گذاشته بود و شانه ه

 لرزید.   

 وه غرور اشک مي ریزه؟ چشمان درشتش، بزرگ تر شده بود. با تعجب به عاطفه نگاه کرد و گفت: چیشده ک
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 نگاه نمي اندازه!  کوه غرور نیست! فقط حیا داره به هر دختري -

 مبینا که پي برد، لحنش کمي زننده بوده، با مهرباني گفت: منظورم همین بود دیگه. 

 لحن و حرفت این رو نمي گفت.  -

 عاطي! یه چیزي گفتم حاال؛ ببخشید.  -

 باشه.  -

کوه اندوه  علت اشک هایي که هیچ گاه عاطفه به چشم ندیده بود چیست؟ براي مادر از دست داده اش؟ به خاطر این شب ها که

 روي شانه سنگیني مي کند؟ یا نه براي ... 

را  اندوهش چندین برابر شده بود و بغض راه گلویش را بسته بود. چند نفس عمیق کشید و به سمت ماشین رفت. سنگیني نگاهي

 احساس مي کرد اما بر کنجکاوي خود غلبه کرد و بدون نگاه کردن به اطراف، سوار ماشین شد. 

همگي سوار ماشین شده و به سمت منزل حرکت کردند. پاي سکینه خانم که به ماشین رسید، شروع به غیبت کردن و عیب و 

 ایراد گرفتن از خرما و حلواي دیگران کرد. 

از هیچ چیزي به اندازه ي غیبت متنفر نبود. دلش مي خواست رو به آن ها فریاد بزند و بگوید: هر خونش به جوش آمده بود. 

 جور وسیله که باشه، نذر امام حسین بوده. شاید ُوسعش در همین حد بوده. خیلي بده که این قدر پر توقعي. 

 ما. باشه؟ نزدیک منزل مبینا که رسیدند، رو به او گفت: فردا همین ساعت جلوي خونه ي 

 باشه.  -

 لبان سرخش را به گوش او نزدیک کرد و ادامه داد: مبینا ببخشید اگه امشب لحنم تند بود؛ مي دوني که دست خودم نیست. 

اوهم متقابال به او نزدیک شد و با صدایي که سعي داشت آرام باشد تا پدر و مادرش متوجه نشوند، گفت: مي دونم، موردي نیست 

 ه! خانم عاشق پیش

لبخند تلخي روي لب نشاند. مبینا هم بعد از خداحافظي و تشکر کوتاهي از پدر و مادر وي، پیاده شد. در خانه را که گشود، از 

 مبینا ي پر شور و نشاط تبدیل به مبینا ي منزوي شد. 

 )هفت روز بعد_ مسجد(

 گفت: واي مبین نمي دوني چه قدر ذوق دارم.  با صدایي که از ذوق مي لرزید رو به مبینا که در خیال خودش سیر مي کرد،

 دسته بردن توي این شب مهتابي و سرد، ذوق داره؟  -

 با شوقي که مبینا توانایي درکش را نداشت، پاسخ داد:  

آره؛ هرسال که مي بینم مي خوان هیئت ببرن، ذوق میکنم. نمي دوني چه حسي داره. احساس مي کنم توي اون صحنه ها -

 صداي طبل و سنج، همه ي این ها من رو وارد یه فضاي تازه مي کنن.  حضور دارم،

 جالب شد دسته اي که این قدر تعریف مي کني رو ببینم، یه ذره از شوقت بهم منتقل شد.  -

منشا کمي از خوش حالي اش این بود که مي توانست هر چه قدر که دلش مي خواهد، عشقش را تماشا کند؛ بدون مزاحم و 

 هر چند که در هر فرصت پیش آمده، او را دید مي زد اما حسي به او مي گفت: دردسر. 

 لحظه به لحظه ي این روز ها را به خاطر بسپار! فرصت ها قابل بازگشت نیستند.  

شش را کرده. تمام صحنه ها را در دفتر خاطرات ذهنش ثبت مي کرد. به خاطر مي سپرد که بداند اگر فرجامش نرسیدن بود، تال

مسجد پراکنده  اج آقا بر خالف دگر شب ها، سخنانش را کوتاه کرد و بعد از چند دعاي کوتاه از مسجد رفت. همه به سوي حیاطح

 شدند و منتظر ساز مان دهي هیئت شدند.  

 ندند.  عده اي در گوشه اي جمع شده بودند و حرف مي زدند و برخي هم بر روي آرامگاه خویشاوندان خود، فاتخه مي خوا

ود حرکت کیف مادرش را در دست داشت و کنار مبینا ایستاده بود. بعد از اعالم وظایف هر کس، همه به سمت ماشین هاي خ

 کردند. عده اي هم پشت دستگاه ها به راه افتادند تا به قولي نظر خود را ادا کنند.  
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 مبینا با هیئت پیاده میاییم.  با یاد آوري چیزي رو به مادرش که به سمت ماشین مي رفت، گفت: مامان من و

 پدرش که پشت آن ها ایستاده بود، بدون درنگ گفت: باشه برین؛ ولي مراقب باشین. 

تا ببینم، چي دست مبینا را گرفت و پشت بقیه حرکت کرد. مبینا که مات و مبهوت مانده بود، دستش را خارج کرد و گفت: وایس

 شد؟  

 ي رم. امسال قسمت توهم شد پیاده بیایي. زم من هر سال شب اول دسته، پیاده ماوه اوه خانوم هنگ کرد. ببین عزی -

 آها باشه بریم. خوبه در راه مي تونیم حرف بزنیم.  -

 احي که پخش میشه گوش بده؛ خیلي قشنگه ادم رو مي بره توي حس! نچ حرف نداریم؛ به مد-

سورچانمحله را پیاده مي رفت تا پدرش بتواند کسي را به جاي هرسال همین طور بود، هیئت شب اول به دو مسجد پیر محله و 

او با خود ببرد که راه رفتن برایش سخت است. برق خوش حالي در چشمانش در این شب مهتابي و روشن، جلوه ي خاصي به 

 صورتش بخشیده بود. 

ع را حدس زد؛ راننده ي ماشین، آقاي میم ماشین ال نود از کنارشان عبور کرد که آرنج مبینا در پهلوي عاطفه فرود آمد. موضو

بود. سرش را پایین انداخت، مشغول حرف زدن با مبینا شد و دست او را کشید و به کنار جاده رفت. تفاوت امسال با سال هاي 

تنها  گذشه در دو چیز بود؛ اول اینکه عشقش نسبت به سال قبل، چندین برابر شده بود و دوم این که بر خالف سال هاي گذشته

 نبود و بهترین دوستش او را همراهي مي کرد. 

ماشین از کنارشان عبور کرد. مبینا به راحتي مي توانست تشخیص دهد که چشمان درون آیینه چه کسي را نگاه مي کنند. کمي 

قبل تر از مسجد، هیئت را آماده کردند و با نواختن اولین ضربه ي طبل، مداحي و سنج زني هم شروع شد و دستگاه هم شروع 

ن رو به روي هم ایستاده و زنجیر مي زدند. آقایون طبال و سنج زن هم در وسط این به حرکت کرد. دو صف تشکیل شد که آقایو

دو صف ایستاده بودند. جلو تر از همه ي این ها، کساني حرکت مي کردند که مشغول سینه زدن هستند؛ آقاي میم هم جزوشان 

 بود. خانم ها پشت آخرین دستگاه حرکت مي کردند و سینه مي زدند. 

ر جاده اي باریک قرار داشت که دور تا دور آن را قبر هاي قدیمي و جدید پوشانده بودند. لحظه اي به ذهن همه مسجد در کنا

خطور مي کرد که اتمام کار همه ي ما به همین قبر هاي دو متري ختم مي شود. چه بسا اجل زود تر به دنبالمان بیاید یا اندکي 

گناهانمان باشیم. ماشین ها دور کوچه پارت شده و به تنگي کوچه اضافه کرده  فرصت بیشتر مهمانمان کند تا جبران کننده ي

بودند. با اتمام مداحي، همه بر روي زانو هایشان نشستند و این صداي روضه خوان بود که سکوت شب را مي شکست. همراه با 

نگاه داشتن ابوالفضل هسته شده بود،  روضه خواني، پذیرایي از سوي میزبان ها صورت مي گرفت. سکینه خانم که از در آغوش

 او را روي ماشیني که کنارشان ق رار داشت نشاند تا کمي خستگي رفع کند.  

عاطفه به نقطه اي دور خیره بود و به اشک هایش رخصت جاري شدن عطا کرده بود. از گوشه ي چشم افتادن جسمي از روي 

و اجازه ي هر کاري را از او صلب کرده بود، وحشت زده نگاهش را ماشین را احساس کرد. با فکري که از ذهنش مي گذشت 

به مادرش دوخت. سکینه خانم مشغول تکاندن خاک لباس هاي ابوالفضل بود. خانم ها کنارش مي رفتند و از لب خواني مي 

 توانست بفهمد که" خدا یا شکرت" را زیر لب زمزمه مي کنند. 

 ید: چي شده؟ با سرعت خود را به آن ها رساند و پرس

 لرزش صدایش ناشي از ترس وارد شده بر او بود.  

 مادرش با مهرباني و صدایي که کمي لرزش داشت، گفت: داشت مي افتاد، با پام نگهش داشتم. 

 ید: دلش چیز دیگري گواه مي داد. با حالت مشکوکي که انگار حرف مادرش را باور ندارد با نگاهي رو به بقیه، پرس

 مطمئني؟  -

 آره؛ چیزي نشده. بین حتي گریه هم نمي کنه! -

نش را روي تمام تن و بدن برادرش را وارسي کرد اما خراشي کوچک هم به چشمش نیامد. مبینا که کنارش ایستاده بود، دستا

 شانه ي او قرار داد. صداي تپش قلب هاي بي قرارانه ي دوستش، از این فاصله هم به گوش مي رسید.  

رش را پایین آغوش گرفت و فشار داد. خدا را شکر کرد که در این شب ها مصیبتي به آن ها وارد نکرده است. سبرادرش را در 

 انداخت؛ دوست نداشت بقیه گریه اش را ببینند اما موفق نبود و یکي از خانم ها شربتي به سمتش دراز کرد. 

 نون تخم شربتي دوست ندارم. با نگاه کردن به محتویات داخل لیوان که تخم شربتي بود، گفت: مم
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ره دسوت ندري؟ بخور جون بیري! رنگ تي صورت مین نومونسه. ) چرا دوست نداري؟ بخور جون بگیري! رنگ به چ -

 صورتت نمونده.( 

مادرش داد و  از محبتي که به او داشتند، خجالت زده شد و به اجبار شربت را قبول کرد. با حرکت کردن هیئت، برادرش را به

از خداحافظي، پشت آن ها حرکت کرد. صورت معصوم برادرش از جلوي چشمانش مي گذشت و دلش را مي فشرد.  بعد

ودکي او و کصورتي که معصومانه به او نگاه مي انداخت و لبخند مي زد. چشماني مشکي، موهایي بلند و بور که تنها تفاوت 

 برادرش بود. 

د و با و سوار بر موج گونه اش به پایین مي لغزیدند. همان ماشین ال نوقطرات کوچک اشک هنوز از چشمانش مي ریختند 

ساخته بود  همان سرنشینان، از آن ها سبقت گرفت. در کوچه ي طوالني و تنگ، پشت ترافیک ایستاده بود و زمان خوبي فراهم

 تا عاطفه او را در نزدیکي خود احساس کند. 

ه بروند، سرش به بالش نرسیده، خوابش خواهد برد.  مراسم در مسجد پیرمحله  هم راه طوالني بود. شک نداشت امشب که به خان

 به همین ترتیب برگذار شد البته اگر ناشي بودن طبال ها و خراب کردنشان در چند جا را فاکتور مي گرفتیم.   

قعه داراي یک ایوان کوچک واقع شده است. این ب« حسنک سرا» این بنا در جنوب شرقي رودسر ، در فاصله هفت کیلومتري 

در سمت ورودي و دو اتاق کوچک در طرفین آن است. گنبدخانه به شکل هشت ضلعي و ساده ساخته شده، سطح آن را با گچ ، 

 اندود کرده اند. قطر دیوارها حدود شصت و پنج و قطر دیوار گنبد حدود صد و پانزده سانتیمتر است. 

. در داخل اتاق میاني ، محرابي با دهنه اي به عرض نود و بلندي صد و هفتاد سانت تعبیه از مشخصات بنا، گنبد دو الیه آن است

شده است. این بنا فاقد عناصر تزییني و نمونه یک معماري اصیل و سنتي گیالن است. طاق نماهایي در بیرون بنا در کادرهایي 

نیز طاق نماهایي به ارتفاع سه و نیم متر دیده مي شود.  چهارگوش و مستطیل جاي گرفته و داراي طاق جناقي است. در داخل بنا

 آجرکاري خارجي بقعه ، ساده و در قسمت فوقاني دیوارها ، قرنیزهایي متمایل به خارج وجود دارد. 

با توجه به معماري بقعه ، از جمله استفاده از قوس هاي جناقي تیز، پیش آمدگي قرنیزهاي فوقاني و نوع گورسازي که شبیه 

 دابه است، این بنا شباهت به معماري دوره ایلخاني دارد. سر

بقعه پیر محله مربوط به دوره صفوي است و در شهرستان رودسر، روستاي پیرمحله واقع شده و این اثر در تاریخ  پنج دي 

 به ثبت رسیده است عنوان یکي از آثار ملي ایران هزار و سیصد و پنجاه و شش با شماره? ثبت هزار و پانصد و چهل و دو به

با ورود همگي به مسجد، خانم ها پراکنده شدند و هر یک بر روي یک سنگ قبري جاي گرفتند. هردو نشستن و یا ایستادن بر 

روي سنگ قبر را دوست نداشتندو در حاشیه میان دو تا از آن ها مي ایستاند. با فرو رفتن رنج مبینا در پهلویش دریافت که آقاي 

 ر این نزدیکي هاست. سرش را به نشانه " چیه" تکان داد که مبینا گفت: عاطفه رو به روت رو ببین! میم باز هم د

 نامحسوس سرش را به دنبال پیدا کردن او مي چرخاند. نا امید از پیدا کردنش، رو به مبینا گفت: کو؟ کجاست؟ 

. نگاهي به مبینا انداخت و نگاهش را دنبال کرد. همزمان با گفتن حرفش، سنگیني نگاهي که به خوبي میشناخت را احساس کرد

 درست در رو به رویش و در بلندي سکوي مسجد، ایستاده بود و سینه مي زد.  

درست مقابل یکدیگر قرار گرفته بودند. همان لحظه چشمانش را بست و دعا کن زندگي آن ها را نه در مقابل یکدیگر بلکه در 

بدون جلب توجه، مشغول فیلم برداري از هیئت شد. دلش مي خواست همه ي این ها را به کنار هم قرار دهد. آمیني گفت و 

یادگار نگه دارد؛ هرچند تمام این ها در خاطرات قلب و ذهنش حک مي شد. لبخند شیریني که روي صورتش جا خوش کرده 

 ها را پس زد و به یک جمله بسنده کرد: بود، قصد رفتن نداشت. لحظه اي هجوم افکار منفي به ذهنش را فهمید اما همه ي آن 

 هموني که این عشق رو انداخت تو دلم، ازش محافظي مي کنه. هر چي که به صالحمه پیش میاد انشاهلل!  -

ردن با یکي با اتمام مراسم، ابتدا مرد ها و سپس زن ها از دروازه کوچک آن ها خارج شدند اما مهدي هنوز در حال صحبت ک

دروازه ایستادند  به آرامي و با کمي تعلل که نشان از کنجکاوي او مي داد، از آن جا بیرون آمدند. سمت راست از دوستانش بود.

در وایستاده،  تا مادرش بیاید. چشم چرخاند اما مادرش را در جمعیت ندید. مبینا رو به او کرد و گفت: عاطفه اوني که کنار

 مامانت نیست؟ 

 بود، انداخت و گفت: چرا خودشه. نگاهي به جایي که مبینا گفته 

 چي کارش داري؟   -

 ام دیگه جون نداره.  مي خوام بگم که با خودشون برگردیم؛ پاه  -

 واي گفتي، امشب بیوفتم دیگه هوش نیستم.   -
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دند و براي دست مبینا را گرفت و خواست به آن طرف برود که آقاي میم کنارش ظاهر شد. هر دو سرشان را پایین انداخته بو

ا کشاند و خالص شدن از این وضع به سمت راست متمایل شدند. دوباره به سمت چت رفتند که عاطفه براي رهایي دست مبینا ر

شما میایم  مبینا نگاهي به پشت سرش نیانداخت و رو به مادرش گفت:  مامان، با بیشتر به آن سمت رفت و خالص شد. برخالف

 ها! 

 ده. با هیئت بیایین اون جا! شباشه؛ ماشین همون جاي همیشگي پارک   -

 باشه.   -

باال رفت؛  لبشقبا هم در وسط جمعیت به راه افتادند. با  صدایي که دقیقا از پشت سر به گوشش مي رسید، شدت و تعداد ضربان 

 طوري که انگار همین االن مي خواست از سینه اش بیرون بزند. خیلي آرام زمزمه کرد. 

 چه خبرته؟ آروم باش! نکنه مي خواي آبروم رو ببري؟  -

 صداي آقاي میم بود که براي او بهترین و خوش ترین صداي عالم بود: 

 داریم میاییم. نه فردا مي ریم اون جا( آها برر همه دریم. نه فرده شونیم اوره. ) آره برادر  - 

خنده اي کرد که دل عاطفه برایش ضعف رفت و ادامه داد: خا کاري مي همره ندري؟ مو بشوم؟ )باشه کاري با من نداري؟ من 

 برم؟(

صحبت مي غبطه مي خورد که از زبان گسترده ي گیلکي تنها چند جمله بیشتر بلد نبود و عشقش به این راحتي و زیبایي گیلکي 

کرد. همان جا به خود قول داد که هر طور شده گیلکي را یاد بگیرد. بدون اینکه نشان بدهد مي داند چه کسي در پشت او ایستاده 

است، مشغول حرف زدن با مبینا بود و خانومانه تر از همیشه راه مي رفت و رفتار مي کرد. با حرفي که مبینا زد، دلش مي 

هه بزند اما با یاد آوري اینکه یک دختر هرگز در در کنار نامحرم بلند نمي خندد و اگر این کار را مي خواست با صداي بلند قهق

کرد حتما وجهه اش نزد آقاي میمش خراب مي شد، خنده ي کوتاه و بي صدایي کرد که مبینا با تعجب گفت: چیشد؟ خنده دار 

 نبود؟ 

 وي ) با آبرو به پشت سرش اشاره کرد و ادامه داد( :این ها بلند بخندم. آرام تر از مبینا به او گفت:  بود ولي نمي شد جل

 مبینا ادایش را در آورد و گفت: بیخیال بابا!  

   

چه میشد این جاده ي کوتاه، کمي بلند تر مي شد، فقط کمي بلند تر که تا زنده هستند در کنار هم در این جاده قدم بردارند؛ نه این 

 حسرت عشقش و یکي عقب تر غافل از دل عاشق کوچکش!  طور که یکي جلوتر در

با اعالم ساعت و مکان هیئت فردا، همه سوار ماشین شده و حرکت کردند. روز ها چه سریع مي گذشتند؛ آن قدر سریع که به 

 همه مي فهماند فرصت ها را باید غنیمت شمرد.  

 به دوست داشتَنت مشغولم . . . 

 ؛ همانند سربازي که سالهاست 

 در مقري متروکه ، 

 بي خبر از اتمام جنگ ، نگهباني مي دهد ! 

ه حال او بسرش را به شیشه هاي ماشین تکیه داد. " دوستت دارم" را روي شیشه هاي عرق کرده هک کرد که حتي شیشه ها هم 

ند. ته دلش یشه ها را ببیگریستند. بي رحمانه دستانش را روي شیشه کشید و همه چیز را پاک کرد؛ طاقت نداشت بي قراري ش

 جوانه ي امیدي در حال رشد کردن بود، نمي خواست با این کار ها همان ذره امیدش را کور کند.  

 ندي! خنگران نباش؛ بزرگ تر که بشي، به این روزهات مي  -

مي شناسه. سن و سال نصداي مبینا بود که خدشه بر روح و روانش وارد کرده بود. دلش مي خواست فریاد بزند و بگوید: عشق 

ه خواستن، چشم هات رو باز مي کني و مي بیني که درگیر یه عشقي! این جاست که دیگه راه پس نداري! اینجا همون جاییه ک

 تونستن نیست!  
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همه غم را  این حرف ها روي دلش سنگیني مي کرد اما تنها به یک " خواهیم دید" اکتفا کرد و چیزي نگفت. تا کي باید این

ي حمل مي شد و هر دم رودخانه اي از اشک هایش جاري مي ساخت؟! شاید عاشق شدن براي او جرم محسوب مي شد. نممت

ون از سوي چتوانست حتي به عشقش اعتراف کند! ناگهان یاد تنها یادگاري از عشقش افتاد. نمي شد نامش را یادگاري گذاشت 

فش را باز کرد و ین آن از جا نماز مادرش، لبخندي روي لبانش نقش بست. کیمهدي به او داده نشده بود. با یادآوري نحوه ي دزد

 نگاهي به آن انداخت.  

طفه بود و چسب کاري شدنش، جلوه و زیبایي اش را از آن ربوده بود که آن هم بخاطر این بود که هر روز و شب در آغوش عا

 ن دیگر اثري از آن عطر باقي نماند.  آن را مي بوسید. اوایل، عطر مهدي روي آن بود که به مرور زما

این عشق راه پس نداشت ولي راه پیش چه؟! دل کندن از این عشق ناممکن بود ولي تالش براي رسیدن به آن که ناممکن نبود! 

 مي دانست که مي تواند فکري که در ذهنش مي گذرد را به عمل تبدیل کند. لبخند شیطاني بر لبانش نشست و ابروهایش را باال

 انداخت.  

آشتي دادن دو خانواده، بهترین و عاقالنه ترین فکر ممکن بود ولي باید براي رسیدن به این هدف صبر مي کرد. فرصت خود به 

 خود ایجاد مي شد، باید همانند شکارچي منتظر طعمه اش مي ماند.  

خودش را روي تخت انداخت. چشمانش را بست در اتاقش را باز کرد و لباس هایش را روي کمد انداخت، موهایش را باز کرد و 

 و بعد از گفتن بسم ا... به خواب رفت. 

 عاطـفه! عاطفه دخترم بیدارم شو!   -

 با صدایي خواب آلود و خشدار، گفت:  چي شده؟ بذارین بخوابم دیگه. 

 صداي مادرش مي آمد که رو به ابوالفضل مي گفت:  برو آبجیت رو بیدار کن! 

ابوالفضل هم که از خدا خواسته سریع وارد اتاقش شد و سراغ وسایلش رفت. با جیغ کوتاهي از تخت بلند شد و نگاهي به ساعت 

دیواري انداخت که ساعت دو بعد از ظهر را نشان مي داد. با تعجب گفت: یعني چهارده ساعت خوته بوم؟ ) یعني چهارده ساعت 

 خوابیده بودم؟( 

 و ادامه داد: آفرین عاطفه، کم کم داري همت مي کني گیلکي رو یاد بگیري! ابرو باال انداخت 

عینکش را از روي میز باالي تختش برداشت و بعد از مالیدن چشم هایش، آن را به چشمش زد. دستانش را باز کرد و کش و 

ش کشیدن برادرش، از اتاق بیرون قوسي به خود داد. صداي شکستن قلنجش را مي شنید. از روي تخت بلند شد و بعد از در آغو

 رفت.  

 سالم صبح بخیر.  -

پدرش با خنده و حالتي به راحتي مشخص بود در حالت مسخره کردن او است، گفت: صبح؟ خورشید وسط آسمونه! ظهرت بخیر 

 تنبِل خواب آلو! 

 دیشب خسته بودم؛ از ماه سایه) روستاي خودشان( تا پیرمحله رو پیاده رفتیم ها!   -

 درش با همان حالت زننده جواب داد: آخي! کنده* کندي؟ پ

*: )کنده در گویش گیلکي به معناي ریشه ي درخت بزرگ و تنومندي است که در خاک  به جاي مانده. کندن این ریشه بسیار 

 برند.(   سخت است. وقتي کسي که کار زیادي انجام نداده اظهار خستگي مي کند، این ضرب المثل را براي او به کار مي

 از رو نرفت و با حالت حق به جانب گفت: آره چه جورم؛ بدتر از کنده بود. ناهار خوردین؟ 

 بخور!  مادرش که مشغول جمع کردن وسایل بازي ابوالفضل بود، گفت: آره نذري آورده بودن، براي تو روي گازه. گرم کن

 باشه اي گفت و به طرف آشپز خانه رفت.  

  *** 

 ز هیئت کجا میرن؟ عاطي! امرو -

 فکر کنم لسبومحله و دوستکوه.   -

 دیگه که قرار نیست پیاده بریم؟   -
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لي راه این یکي عاطفه که از لحن مبینا خنده اش گرفته بود، با شوق رو به او گفت: با این که خیلي دوست دارم پیاده بریم و

 مسجد خیلي دوره، نمیشه. 

 چه عجب!  -

ا در پهلوي مبینا ر حال دور زدن و آماده کردن ماشین بود، این بار به تالفي دفعه هاي قبل، آرنجش رآقاي میم را مي دید که د

 فرو کرد و گفت: یارو رو دیدي؟ 

 دستش را در جاي ضربه ي عاطفه گذاشت و گفت: آخ دستت بشنکنه الهي! یارو دیگه کیه؟ 

 خدانکنه، زبونت الل شه الهي! آقاي میم!  -

 کجاست؟  -

 و ماشین. ولي خودمونیم؛ خوب تالفي کردم ها نه؟ ت - 

 آره دعا کن زودتر از تو نبینمش وگرنه آرنجم رو تا ته فرو مي کنم تو پهلوت.   -

سوار ماشین شدند و به طرف مسجد حرکت کردند. در کنار ورودي مسجد ایستاده بودند تا دستگاه هم برسد و دسته را شروع 

عمویش از جلوي آن ها عبور کردند. طوري مسخ راه رفتنش شده بود که به حرف هاي مبینا توجهي کنند که آقاي میم به همراه 

نمي کرد. ابتداي ورودي و مسجد فاصله اي به شکل نیم دایره داشت؛ به راحتي کساني که در جلوي هیئت حرکت مي کردند، 

به راحتي او را ببیند. مشغول دید زدنش بود که به چاله ي قابل رویت بودند. دست مبینا را کشید و با خود به انتهاي صف برد تا 

 جلوي پایش نتوجه نکرد و در آن فرو رفت.  

 واي مبینا! نمي خوام اصال به کفشم نگاه کنم.   -

 بس که سر به هوایي!  -

 خا حاال مره بوگو چي گلي مي سر مین دوکونم؟ ) باشه، حاال به من بگو چه خاکي بر سرم بریزم؟( -

 بیا  بریم اون جا شیرآب هست؛ کفشت رو بشور.  - 

 «عاطفه»

مشغول پاک کردن گل و الي از روي کفش بودم و این وضعیت مرا معذب مي ساخت. جلوه ي خوبي نداشت اگر کسي مرا مي 

همچون خواهر دید. دستانم را آب کشیدم و با دستمال کوچکي که همیشه در جیبم مي گذاشتم پاکش کردم. همراه کسي که برایم 

نداشته ام بود، به طرف هیئت رفتیم و در انتهاي صف جاگیر شدیم. مشغله هاي فکري، لذت بردن از روضه اي که در گوشم 

طنین انداز  شده بود را از من ربوده بود. شاید مسخره به نظر برسد که نوجواني با شانزده سال دَم از مشغله ي فکري بزند اما 

 دوانده، این چیز ها را نمي فهمد، دلش فقط یک چیز و یک نفر را مي خواهد؛ آن هم عشقش است و بس! عشقي که در دلم ریشه 

که مي گوید عاشقي در سن و سال کم، دروغ است؟ که مي گوید بزرگتر که شوي، فراموش خواهي کرد؟ تمام این ها خزعبالتي 

وجواني است!" اگر فراموش شدني بود، تا کنون نباید اثري بیش نیست! من مي گویم " درست ترین زمان عاشقي، همین دوران ن

از آن بر جاي مي ماند؛ فراموش که نشده بلکه ذره ذره در وجودم حل شده و مرا دیوانه ي خود کرده؛ دیوانه اي که لیلي وار او 

 را پرستش مي کند.  

انه اربابشان را دوست داشتند. از دور تماشایش مي چشمانم را براي لحظه اي باز و بسته کردم و به جمعیتي چشم دوختم که عاشق

کردم، فاصله میانمان به صد متر مي رسید اما دلم فاصله ها را نمي فهمید و آن قدر محکم به سینه ام مي کوبید که حس مي کردم 

 ان آوردم. او اکنون در کنارم است. رو به مبینا کردم و فکري که روز ها و شب ها ملکه ي ذهنم شده بود را به زب

 مبینا! به نظرت آخرش چي میشه؟   -

د داشت با لحظه اي درنگ او نشان دهنده ي این بود که او هم مانند من سردرگم است. جوابش را مي دانستم، مثل همیشه قص

 حرف ها و امیدواري ها مرا آرام کند و از اعماق خیاالتم بیرون بکشد.  

 روز ها که نگاه مي کني، خنده ات مي گیره.  هم فراموشش مي کني و به این چي مي خواي بشه؟ یا بهش مي رسي و یا -

اهد بود. حرصم مي گرفت وقتي کلمه ي" فراموش مي کني" را مي شنیدم؛ منفور ترین جمله ي زندگي ام همین کلمه هست و خو

 به چه زباني بگویم؟ صدایم را رها کنم و فریاد بزنم که دوستش دارم تا باور کنید؟  
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 قطره هاي اشک از چشمانم لغزیدند و چه دست و دلباز گونه ام را نوازش کردند! 

اله ي قلبم ه چه زبوني به تو و اون هدیه بفهمونم که فراموش شدني نیست؟ اگه بود که من از خدا خواسته اون رو تو سیاه چب  -

 دفن مي کردم! 

ش نماندم. دلم ش کسي غیر از خودم و مبینا نمي رسید. منتظر جوابصدایم کمي بلند بود اما در هیاهوي صداي طبل و سنج به گو

یي که در هیچ میِل بحث کردن نداشت، از طرفي نمي خواستم چیزي بگویم که باعث ایجاد دلخوري میانمان شود. به طرف سکو

 انتهاي مسجد بود، رفتم و بعد از بلند کردن چادرم روي آن نشستم.    

ث شد سرم را بلند کنم و چشم به او بدوزم؛ مبینا بود که در کنارم جاي گرفت و مشغول تماشا شد. نشستن فردي در کنارم باع

سرم را به زیر انداختم و با نوک کفش روي خاک خط هایي مي کشیدم. با کامل شدنشان، نگاهي دقیق به آن انداختم. حتي زماني 

با نزدیک شدن کسي، با آنکه دلم نمي خواست اما پاهایم را  در خیال خود سیر مي کردم هم اسم او را روي خاک مي نوشتم.

 رویش کشیدم و پاکش کردم. 

 بفرمایید!   -

مبینا نگاهي به سیني شیرکاکائو انداخت و یکي از آن ها را برداشت. بدون توجه به عالقه ي شدیدم به آن، گفتم: ممنون، میل 

 ندارم. 

 ام همه بخورن، لطفا... میشه خواهش کنم یکي بردارین؟ نذره مي خو -

تلخندي به چهره ي ملتمسش انداخته و یکي از لیوان ها را برداشتم. تشکري زیر لب گفتم اما نمي دانستم شنیده است یا خیر؟! 

 میلي به خوردن آن نداشتم و به مبینا گفتم: این رو هم مي خوري؟ 

 نه!   -

 یشه. بگیر! بگیر، ناز نکن! اگه نخوري، مي ریزمش زمین؛ حروم م  -

 ادایم را در آورد و لیوان را از دستم گرفت. از جایم برخاستم که مبینا با تعجب نگاهم کرد و گفت: کجا میري؟ 

 بي حوصله پاسخش را دادم. 

 مي رم بیرون مسجد قدم بزنم، تموم شد کنار ماشین مي بینمت.  -

 مي خواي باهات بیام؟   -

 میشه تنها باشم؟   -

از پشت همه حرکت مي کردم تا کسي مرا نبیند. دهان این مردم که براي چیز هاي لهو باز میشد و یک کالغ،  سري تکان داد.

 چهل کالغ مي کرد را نمي شود بست.  

عمویم را دیدم که کنار جاده ایستاده بود و ماشین ها را هدایت مي کرد. چادرم را جلوي صورتم گرفتم و از همان راهي که آمده 

مسجد بازگشتم. کمي آرامش مهمان دلم کردم و براي لحظه اي تمام چیز هایي که در ذهنم بود را به دست فراموشي بودم، به 

 سپردم.  

 *** 

رایدمان به پانرژي زیادي به وجودم تزریق شده بود و لبخندي که روي لبم نقش بسته بود، قصد پاک شدن نداشت. سوار ماشین 

خترکي بامزه و طرف مسجد دوستکوه مي رفتیم. مالقات با هم سرویسي ام، زینب باعث شده بود تا ذوقي در من به وجود بیاید. د

بال سرویس بود اما هر چه که از فهم و شعور او بگویم، گویا هیچ نگفته ام. پدرمم قشیرین که پنج سالي از من کوچک تر 

 مدارس بود و من سه هم سرویسي داشتم و از میان همه شان، زینب با شیرین زباني هایش دلم را برده بود.  

 از آیینه نگاهي به پدرم انداختم و گفتم: 

 م ببینمش. جلوي خونه ي زینب این ها پارک کن، مي خوا  -

 پدرم با یادآوري خاطرات شیرین چهار سال پیش، لبخندي زد و گفت: باشه. 

یادگاري که از زینب گرفته بودم را هنوز هم در صندوقچه ي اسرارم قایم کرده بودم؛ نامه اي که با خط زیبا برایم نوشته بود. از 

ل هم مانند هرسال با شنیدن اینکه روستاي ما قرار است به محله ماشین پیاده شدیم و کنار در منتظر ماندیم. مطمئن بودم او امسا
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ي آن ها دسته بیاورد، به دیدنم خواهد آمد.  کمي منتظر ماندم وقتي که خبري از او نشد، دریافتم که شاید در مسجد براي پذیرایي 

 مشغول باشد. آن زینب کوچک من حاال بزرگ شده بود و خانمي براي خود بود. 

اه مي کردیم. سري سرگیجه ي شدید امانم را بریده بود. انتهاي صف ایستاده بودیم و به بنر شهیدي از حادثه ي منا نگسر درد و 

 از روي تاسف تکان دادم و به مبینا گفتم: پدر استاد خطاطیم بود! 

 با تعجب صورتش را به سمتم چرخاند و گفت: نه بابا؟! جدي میگي؟ 

 ه دادم. "اوهومي" زیر لب گفتم و ادام

 تو حادثه ي منا شهید شده.  -

 چشمانش از فرط تعجب گشاد شده بودند و هم چنان با بهت مرا مي نگریست. 

 چیه؟ تعجب داره؟  -

 آخه روي بنر چیزي ننوشته.    -

 لبخندي به او زدم و گفتم: بیا بریم جلو تر چهل چراغ رو ببینیم! 

 قدر خوبه، ما توي مازندران فقط مي رفتیم مسجد و عزاداري مي کردیم. با ذوق گفت: واي مراسم هاي مذهبي گیالن چه 

دستان سردش را میان دستانم فشردم و او را با خود به جلوتر کشیدم. او مشغول تماشا شد و من تلفنم را از جیبم بیرون کشیدم تا 

 اي به عکس، گفت: یارو رو ببین!  لحظاتمان را ثبت کنم. عکسي از چهل چراغ گرفتم و به او نشان دادم که با اشاره

نگاهي دقیق به عکس انداختم. با دیدن فردي که در عکس بود، لبانم کش آمد و لبخندم بزرگ تر شد. اختیار چشمانم را نداشتم، 

و مي خواستم چشم از عکس او بردارم اما این اجازه را نداشتم. قامت بلند و لباس هایي که انگار فقط مخصوص خودش بودند، ا

 را از بقیه کساني که در عکس بودند، متمایز مي ساخت.  

 هم زمان که به عکس نگاه مي کردم، گفتم:  قربون قد رعنات! 

 نردبون رو میگي؟  -

 با خنده و عصبانیتي ساختگي گفتم: نردبون خودتي ها، قد رعنا! 

مادر زینب که در پشت سرمان ایستاده بود با ذوق به عکس را در قسمت مخفي گالري ام گذاشتم و تلفن در جیبم جا دادم. با دیدن 

 طرف او برگشتم و کنارش را نگاه کردم اما اثري از او نبود. دستانش را برایم باز کرد که به آغوشش پریدم.  

 با عجله از او پرسیدم: زینب کجاست؟ 

 بیاد بیرون.  وقتي شنید شما قراره بیایین خیلي ناراحت شد؛ آنفوالنزا گرفته بود نتونست  -

 با شنیدن حرفش کمي ناراحت شدم اما گفتم: انشاهلل که بهتر میشه. امیدوارم روزي که به مسجدمون میایین، ببینمش. 

خوابم نمي برد. چشمانم را محکم روي هم مي فشردم و زیرلب حمد و آیه الکرسي مي خواندم اما بي فایده بود. خوابیدن تا لنگ  

بود و اکنون خواب به چشمانم نمي آمد. بي خیال این شدم که فردا باید صبح زود از خواب بیدار مي ظهر کار خودش را کرده 

شدم و به سمت قفسه ي کتاب هایم رفتم. همان دفتر همیشگي را از چیدمان بزرگ به کوچکم بیرون کشیدم و خودکار مشکي را 

 از جامدادي روي میز کامپیوترم برداشتم. 

وازش مي ني آخر شروع به نوشتن کنم. آن را به بیني ام نزدیک کردم، عطر گل محمدي اش بیني ام را قصد داشتم از صفحه 

ن کلمات و کرد. قلم در دست گرفته بودم و کیفیت را نمي سنجیدم، فقط مي نوشتم و مي نوشتم! آن قدر محو جفت و جور کرد

به من بگوید  انم از فرط خستگي باز نمي شدند. یکي هم نبودآوردنشان روي کاغذ بودم که متوجه گذر شتابان زمان نشدم. چشم

ي هم و سرم آیا مجبور به نوشتن در تاریکي تنها با یک المپ خواب هستي؟! سوزش چشمانم باعث شد تا لحظه اي آن ها را رو

 را روي دفتر بگذارم. 

وي هم فشردم و رهایم پیچید. چشمانم را با درد نواي اذان چشمانم را باز کرد. کش و قوسي به بدنم دادم که درد در استخوان 

 "آي" کوچکي از لبانم بیرون جست. وضو گرفتم و نمازم را خواندم.  

باید کمي استراحت مي کردم تا توان راه رفتن داشته باشم. روشن و خاموش شدن صفحه ي موبایلم توجه مرا جلب کرد. پیام 

 با بود. شروع به خواندنش کردم.  تسلیت تاسوعاي حسیني از طرف برنامه ي باد ص
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 "در خیالم کربال زائر شدم

 در حریم پاک تو طائر شدم

 یا اباالفضل ، اي تمام هستي ام

 من فقط به عشق تو شاعر شدم 

السالم تسلیت  تاسوعاي حسیني، روز پاي مردي و وفاداري پیروان امام حسین علیه السالم بر شما دوستدار خاندان عصمت علیهم

 باد." 

متن را کپي کردم و براي دوستاني که مي شناختم، فرستادم. به محض برخط بودنم در تلگرام، سیل پیام ها بود که به سویم 

آمد که همه ي پیام ها را بخوانم و چندین ساعت به دنبال پاسخش بگردم پس همه را از نوتیفیکشن سرازیر مي شد. تنبلي ام مي 

 خواندم و بي خیال جواب دادن شدن.   

روي تخت پریدم و پتو را تا روي سرم باال کشیدم. چشمانم را بستم تا کمي از خستگي ام کم شود و بتوانم براي هیئت ساعاتي 

 دیگر بیدار شوم.  

 بسمه تعالي! به اطالع اهالي محترم روستاي ماه سایه و حومه مي رسانم...  -

 با شنیدن صدایش، از خواب بیدار شدم و سیخ روي تخت نشستم و تمام حواسم را جمع صداي دلنشینش کردم.  

 دوست نداشتم کسي جز من صدایش را بشنود، اخمي کردم و گفتم: 

 نه؟ این محل کس دیگه اي براي این کار نداره؟ اصال چه معني میده این بره اعالم ک -

شاید حسودي مي کردم اما من نامش را عشق مي گذارم. عشقي که مرا وادار به حسودي مي کند. دیگر خواب به چشمانم نمي 

بیرون  آمد؛ با شنیدن سر و صدایي از بیرون دریافتم که همه بیدار شده اند. بعد از مرتب کردن تخت و زدن عینک به چشمانم

 رفتم. عقربه ها، ساعت نه را نشان مي دادند. دست و صورتم را شستم و رو به همه گفتم: سالم بر همگي، صبح زیباتون بخیر. 

 مادرم سري تکان داد و پدرم با لبخند کوچکي گفت: سالم، صبح بخیر! بیا صبحونه بخور. 

ي نگریستم که لبخند پهني به لب هاي پدر و مادرم آورده بود. استکاني چاي ریختم و در کنارشان نشستم. با حسد برادرم را م

پوزخندي به حال و روز درب و داغان خودم زدم که از چشم مادرم دور نماند و با صداي بلند گفت: چیشده باز لبات رو کج مي 

 کني؟ 

تیم با مبینا مي رفتیم که من رفتم توي با صدایي آرام،طوري که قصد داشتم او را آرام کنم، گفتم: هیچي، یاد دیروز افتادم؛ داش

 چاله. براي همون خنده م گرفت. 

دروغ گفتم چون حوصله ي دعوا نداشتم و از این که مادرم مرا مورد لطف بي پایانش قرار مي داد، حرص عجیبي در دلم ریشه 

 زده بود که باید به نحوي خالي میشد.  

سر به هوایي! داري راه میري جلوي چشمت رو نگاه نمي کني، خوبه چهار  تغییري در صدایش ایجاد نکرد و گفت: از بس که

 چشم هم هستي! 

 از لفظ چهار چشم خوشم نیامد، سري به معني "برو بابا" برایش تکان دادم و استکان چایم را برداشتم.  

ر امتحان ش قرار مي داد. اگغم، عجب مهماني بود! مهماني که قصد ترک خانه ي دلم را نداشت و همیشه مرا مورد لطف خوی

 الهي است، صبر مي کنم تا شاید ورق زندگي برگردد و روي خوشش را به صورتم بتاباند.  

ا که دختر! خیلي گاهي با خود فکر مي کردم که خیلي زندگي بدي دارم اما لحظه اي بعد به خودم تلنگر مي زدم و مي گفتم: واقع

شب و بارون  ه خونه دارن، نه پدر و مادر و نه سقفي براي در امان موندن از سرمايها هستن زندگیشون از تو هم بد تره. ن

سرش رو  هاي یک دفعه اي! فکر مي کني بدبختي؟ نه جانم تو خیلي خوشبختي! بدبخت اونیه که حتي بالشي نداره که شب ها

 روي اون بذاره و چشم هاش رو ببنده و روي یه تیکه کارتن مي خوابه! 

 ز نان، پنیر و گردو گرفتم و شکر را در چایم سرازیر کردم. صبحانه ي مورد عالقه ي من!  لقمه اي ا

 آجي! بوخول..  -



 

novelfor.ir 

 رمان لیلی سر به هوا رمان فور

نشاندم.  از شیرین زباني اش دلم ضعف رفت، لقمه ام را کنار زیر دستي گذاشتم. گونه اش را کشیدم و بوس محکمي روي آن

 بوسد.  خنده اي کرد و لب هایش را جلو آورد که گونه ام را ب

 الهي آبجي قربونت برم...  -

ل گوش امروز تاسوعا بود و آسمان هم براي این غم بزرگ مي گریست. مداحي زیبایي از مسجد پخش مي شد که با جان و د

 سپردمش. 

 یا ام البنین مولي اباالفضل 

 گل روي زمین مولي اباالفضل

 کرم شرمنده ي تو

 سخاوت بنده ي تو

 ابوفاضل اباالفضل

 

 تمام خلق عالم عاشق تو

 بود باب الحوائج الیق تو

 همه دیوانه ي تو

 گداي خانه ي تو

 ابوفاضل اباالفضل

 

 عزیز و هستي زهراي اطهر

 تو کردي جان فداي آل حیدر

 به زینب نور عیني

 علمدار حسیني

 ابوفاضل اباالفضل

 

 تویي امید آن غمدیده خواهر

 تویي سقاي طفالن برادر

 حسین را تکیه گاهي

 علمدار سپاهي

 ابوفاضل اباالفضل

 

 کسي همچون تو سقایي ندیده

 عدو با تیغ دستانت بریده

 رسد بر جان صدایت

 نواي یا اخایت
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 ابوفاضل اباالفضل

 

 بمیرم بر تو و فرق شکسته

 به تیر کین عدو چشم تو بسته

 کجایي قمر من

 شده خم کمر من

 ابوفاضل اباالفضل 

اجازه ي باریدن به چشمانم نمي دادم و سوزشش عجیب اذیت مي کرد. به طرف سرویس بهداشتي رفتم و آب را روي سرد ترین 

 نقطه تنظیم کردم. دستانم را در کنار هم زیر شیر گرفتم و آب را با شدت روي صورتم ریختم.   

آب از آن ها مي چکید. کمي از سوزش چشمانم کاسته  نگاهي درون آیینه انداختم. موهاي جلویي ام خیس شده بودند و قطرات

شده بود. لحظه اي به خود خیره شدم؛ لب هاي برجسته، پوست برنزه و چال گونه نداشتم ولي از چهره ي تقریبا سفید و صورت 

 کشیده ي خود راضي بودم. به نظرم این شخصیت انسان است که او را زیبا مي سازد نه قیافه و ثروت! 

دیدي باریدن گرفت که لبخند کمرنگم را از لبانم محو کرد. اگر باران ادامه پیدا مي کرد، هیئت به آرامگاه چهار شهید باران ش

 گمنام منتفي مي شد. نفس عمیقي کشیدم و به طرف پنجره ي اتاقم رفتم. پنجره را باز کردم و محو تماشاي شر_ شر باران شدم. 

 باز باران با ترانه  -

 بام قلبم مي خورد بر 

 خاطرات تلخ و شیرین 

 یادم آید دانه دانه 

 باز باران با ترانه 

 مي خورد بر پشت شیشه 

 یادم آید دست تکان داد 

 گفت: رفتم تا همیشه 

 زیر لب مي خواندم و با گرفتن دستي جلوي دهانم هق هقم را خاموش مي کردم.  

رودخانه اي از چشمانم به امتداد خیسي پیراهنم سرازیر میشد و دلم را  این روز ها کنترل اشک هایم را هم نداشتم و راه به راه

 مچاله تر از این مي کرد؛ نمي دان شاید حال و هواي این روز ها دلگیر است... 

 *** 

ساعت دو بعد از ظهر بود و باران قصد بند آمدن نداشت و براي به رخ کشدن قدرتش به من، همچنان نم نم مي بارید. روي تخت 

 طاق باز دراز کشیدم، حالم از این همه ضعیف بودن برهم مي خورد. مشتم را گره کردم و رو به طرف سقف اتاق گرفتم.  

 ن بگیري! شکستت میدم، حاال ببین. هي دختره! نمي ذارم عشقم رو از م  -

که چرا بهت  در حسرت این بمونمبا حریف خیالي ام دعوا مي کردم. اعتماد به نفسم را جمع کردم و گفتم: نمي خوام یه عمر 

 نرسیدم!  

درم گفت: مي خواي با صداي مادرم از افکارم دل کندم و در اتاق را باز کردم. هومي گفتم که پدرم نگاه کجي به من انداخت و ما

 بري سرایدشت؟ 

 بي حال پاسخ دادم. 

 آره ولي بارون رو نمي بیني؟  -
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 بارون نمي زنه که!  -

شتم و گفتم: او انداختم و به طرف تراس رفتم. راست مي گفت؛ باران نمي زد. با خوشحالي به طرفشان برگبا تعجب نگاهي به 

 مگه مي خوان هیئت ببرن؟ 

 این بار پدرم پیش قدم شد و پاسخ داد. 

 االن علي)پسر دایي پدرم( زنگ زد و گفت.   -

 پس من برم به مبینا زنگ بزنم.  -

 عاطفه!   -

 نگاهي به مادرم که مرا خطاب کرده بود انداختم، گفت: داداشت خوابه، من نمي تونم بیام. با مبینا کنار هم بمونین، مراقب باشین! 

 "باشه" اي تحویلش دادم و به طرف اتاقم رفتم. هم زمان که شماره ي مبینا را مي گرفتم، لباس هایم را روي تخت انداختم.  

 کیه؟  -

 دي؟ وقتي یکي زنگ مي زنه میگن بله نه کیه! هنوز آدم نش  -

 عه عاطي تویي؟    -

 تلفن را جلوي صورتم گرفتم و چشم قره اي به او رفتم.  

 پ.ن.پ روحمه! آماده شو نیم ساعت دیگه میریم هیئت!   -

 باش. خدافظ.   -

 با حالت خنثي چند لحظه اي به آن زل زدم.  اجازه ي خداحافظي نداد و تلفن را قطع کرد. باز هم تلفن را جلوي صورتم گرفتم و 

 مبیناي دیوونه!  -

 صدایي از پشت سرم، گفت: دیگ به دیگ میگه روت سیاه! 

با جیغ کوتاهي برگشتم و دستم را سمت راست قفسه ي سینه ام گذاشتم. مادرم بود که بدون هیچ حرفي وارد اتاق شده بود و مرا 

 ترسانده بود. 

 ته؟ چرا دستت سمت راس  -

دستم را بلند کردم ابتدا نگاهي به دستم و سپس به مادرم انداختم و دستم را روي قلبم گذاشتم. مادرم که از گیج بازي هایم خسته 

 شده بود، گفت: اومدم بگم هوا ممکنه سرد شه، سوییشرتت رو ببر! 

 باشه!  -

چادر گنده به نظر بیایم. بعد از آماده شدن، همراه پدرم به سرما را بیشتر دوست داشتم تا اینکه آن سوییشرت را بپوشم و از زیر 

 حیاط رفتیم که مبینا مثل همیشه زودتر رسیده و منتظر من بود.  

تابستان بود و هوا این قدر سرد؟! لحظه اي پشیمان شدم از این که آن سوییشرت را نپوشیده بودم اما به پُف کردن زیر چادر نمي 

 ونم دکمه رو اشتباهي زدي ها! الزمه یادآوري کنم االن چله تابستونه؟! ارزید. زیرلب گفتم: خداج

رگیر! با کي حرف در فنسي حیاط را باز کردم و به طرف مبینا رفتم. نگاهي آمیخته با لبخند، به سویم حواله کرد و گفت: خود د

 مي زني؟ 

 وردي؟ زیر بودي، چي شد ان قدر دم درآ به قول مامان، تو که ان قدر سر به  -

 کمال همنشیني با توعه!   -

 رم در میارم. ساال تاثیرم روت خیلي زیاد بوده، این مبینا رو با اون مبینا که روز اول دیدم مقایسه مي کنم، دو تا شاخ روي و -

د. البد باز باهم به طرف ماشین پدرم رفتیم و من در صندلي عقب کنار مبینا جاي گرفتم چون قرار بود پدربزرگم همراهمان بیای

 مي خواست آن کت و شلوار کرم رنگش را بپوشد. نهیبي به خودم زدم و گفتم: به تو چه اصال؟! تو فضولي یا وکیل وصي؟ 
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 باز که درگیري!  -

 با تعجب نگاهي به او انداختم و گفتم: از کجا مي فهمي؟ نکنه مثل این فیلما بلند بلند حرف مي زنم؟ 

، لب هات رو و سپس خنده اي کرد و گفت: نه بابا! وقتي با خودت درگیري، ابروهات مي پره بااللحظه اي با بهت نگاهم کرد 

 کج و کوله مي کني و انگشت اشارت رو هم مي ذاري روي دماغت! 

ام  ن حواله ي چانهاز این میزان دقیق بودنش، تعجب کرده بودم و تا لحظاتي با دهان باز به او خیره بودم. ضربه اي نسبتا سنگی

رویش را  کرد که دهانم را بست. دستم را روي جایي که ضربه زده بود، گذاشتم و همچنان نگاهش کردم. چشم غره اي رفت و

انه درست کرده خبه طرف پنجره برگرداند. فاصله ي خانه ي ما و پدرپزرگم حدود بیست متر هم نمي شد. تمام اقوام در کنار هم 

، خسته ر براي شب نشیني مي رفتند. یک روز که مادرم از این شب نشیني هاي هر روزهبودند و هر شب به خانه ي یک دیگ

 شده بود، با عصبانیت گفت: اگه پول داشتم، مي رفتم شهر خونه مي گرفتم تا از دست این کنه ها راحت شم. 

شانس آوردیم که پدرم خانه نبود اما تمام دق و دلي هاي مادرم سر من و برادر کوچکم خالي شد. پدربزرگم را سوار کردیم و به 

راه افتادیم. از پیج و خم بودن جاده، سرگیجه گرفته بودیم و حس مي کردم مانند کارتون پلنگ صورتي شده ام که وقتي سرش به 

 ي سرش به وجود مي آمد. جایي مي خورد، چند ستاره باال

 پیاده شین من ماشین رو پارک کنم.   -

صداي پدرم بود که از ما مي خواست پیاده شویم. همراه مبینا به داخل مسجد رفتیم و محو تماشاي چادر ها یا همان خیمه هایي 

ین جا مي آمدم و آن را تماشا مي کردم. شدیم که براي تعذیه امشب برپا شده بود. اگر در مسجد خودمان برنامه نداشتیم، حتما به ا

 وارد آرامگاه چهار شهید گمنام شدیم و منتظر ماندیم چون هنوز از محله ي ما کسي نیامده بود و گویا ما اولین نفرات بودیم. 

از ظهر  مشغول زیارت بودیم و اکثر اهالي یکي پس از دیگري مي رسیدند. نگاهي به ساعت مچي ام انداختم که ساعت چهار بعد

را نشان مي داد. هوف کالفه اي کردم و گفتم: چه قدر که مردم جدیدا وقت شناس شدن، گفته بودن سه شروع مي کنن؛ االن 

 ساعت چهاره! 

 حرص نخور! پوستت بیشتر از ایني که هست، چروک میشه.  -

 حرفش را تایید کردم و گفتم: آره، جدیدا... 

نداختم که با خنده مرا مي نگریست؛ بعد از اینکه حرفش را تحلیل کردم، سعي کردم جلوي حرفم را خوردم و نگاهي منگ به او ا

 خنده ام را بگیرم و با اخم گفتم: خب حاال، منم تا شیریني مي خورم زرتي جوش مي زنم، تو دیگه مسخرم نکن! 

 واي عاطي گفتي شرني، هوس اون شرني...  -

 ؟ نه تو رو جون عاطي، شرني؟ حرفش را قطع کردم و با خنده گفتم: شرني

اي الل بشي تو الهي! من نمي تونم این کلمه رو بگم تو هم هي به ریش نداشتم بخند. داشتم مي گفتم، هوس شرني هاي مغازه   -

 افشار رو کردم. 

 با خنده میان حرفش مي آمدم و بار ها ضربه هاي سنگینش به سرم را نوش جان مي کردم. 

هالي که دور مسجد پخش بودند، به بیرون محوطه رفتند و دو صف طویل تشکیل دادند. تلفن همراهم را از با شروع هیئت، همه ا

کیفم بیرون آوردم و روي حالت دوربین آماده اش کردم. مبینا دستمالي را به سمتم گرفت؛ نگاهي به آن انداختم و گفتم: عه چه 

 قدر شبیه دستمال عینک منه! کجا بود؟ 

 خدا! مال خودته، از کیفت افتاد. چه خرت و پرتي تو این مي ریزي؟ نخبه اي ب  -

 قیافه ي حق به جانبي به خود گرفتم و گفتم: خرت و پرت نیست، لوازمیه که هر لحظه ممکنه نیاز شه. 

چند نفري د. کیفم را گرفت و زیپش را باز کرد. نگاهي به محتویات درونش انداخت. هر یک را بیرون مي آورد و نشانم مي دا

انداختم و بعد از  که روبه رویمان بودند، نگاه بدي حواله ام کردند که خجالت کشیدم و سرش را پایین انداختن. نگاهي به اطراف

یزمش تره؟! مطمئن شدن این که کسي نگاهمان نمي کند، ضربه اي روي سر مبینا زدم و گفتم: فضول رو بردن جهنم گفتم چرا ه

 ! آبرومون رو بردي ابله

تیک فریز، در حالي که خنده اش لحظه اي بند نمي آمد گفت:  واي عاطي! ناخون گیر، تیغ، نخ و سوزن، اسپري عینکت، پالس

 خودکار، دفترچه و انواع کارت هاي شناساییت؛ این ها لوازم ضرورین؟ 
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 مون... رو! آبرو نذاشتي براکیفم را از دستش ربودم و با حرص گفتم: کوفت عاطي، درد عاطي، اي حناق، رو آب بخندي پ

 ضربه اي به بیني ام زد. 

 نگاش کن جوجو رو! باز مماخت سرخ شد که.  -

تم:  آخ ضربه اي به پهلویم زد که موضوع را فهمیدم و روسري ام را مرتب کردم. نامحسوس ضربه اي به پهلویش زدم و گف

 دستت قلم شه، داغون شدم. 

 هوي اول هیئت وایستاده ها!   -

 لبخند نگاهي به او انداختم و گفتم: صبر کن هیئت بیاد نزدیک ترشه از اون که نمي خوام فیلم بگیرم.  با

با اصرار مبینا که مي خواست کمي جلوتر برویم، مخالفت کردم و او را نزد خود نگه داشتم. به خانه برگشتیم و بعد از درآوردن 

لفن همراهم رفتم. در اینستاگرام مي چرخیدم و فایل هارا نگاه مي کردم که لباس هایم، آن ها را روي تخت رها کردم و سراغ ت

 پدرم صدایم زد. 

 عاطفه! مسجد میایي؟ از دوستکوه مي خوان هیئت بیارن.   -

 بنده با سر مي آیم مگر مي شود هیچ هیئتي را از دست بدهم؟ لبخند زیرپوستي زدم و گفتم: آره، صبر کن به مبینا زنگ بزنم! 

 نمي خواد، دیر شده، تو برو آماده شو!   -

دوست نداشتم بدون مبینا بروم اما از طرفي نمي توانستم امروز را از دست بدهم، شاید زینب را مي دیدم. همراه پدرم به مسجد 

ي را آماده کنم. رفتیم؛ او همراه آقایان در حیاط منتظر ماند و من هم به حسینه مسجد رفتم تا به همراه خادم مسجد، وسایل پذیرای

مشغول چیدن کیک هاي یزدي در سیني بودم که توجهم به ریتم طبل و سنج مخصوصي جلب شد؛ ریتمي که متعلق به همان 

 مسجد بود و طراحش، استاد خطاطي ام بود. 

ا او را پیدا چند کیک باقي مانده را در ظرف گذاشتم و به طرف پنجره ي حسینیه رفتم، مشغول تماشا شدم. چشم مي چرخاندم ت

کنم که در سمت راست حیاط مسجد، کنار ستون فلزي پیدایش کردم. در کنار دوستانش ایستاده بود و مشغول سلفي انداختن بود. 

فیلم کوتاهي از هیئت گرفتم و به دور از چشم خانمي که چهار چشمي مرا مي پایید، دوربین را به طرفش متمایل کردم و چند 

ته شدن اسمم توسط رعنا خانم، خادم مسجد، دیس شیریني و خرما را برداشتم و به همراه دیگر خانم ها به عکس انداختم. با نواخ

 طرف حیاط رفتم.  

با نگاه کردن به حیاطي که پر از ازدحام جمعیت بود و تنها راه رفت و آمد درست در کنار آقاي میم قرار داشت، آهي کشیدم و 

 زیر لب گفتم: عاطي! نگاهش نکن، سرت رو بلند نکن! فکر کن اصال نیست! 

 خیال کردم او نیست اما با در ماندگي جواب خود را دادم. 

 ولي هست!   -

 بدو دیگه دختر، استخاره مي گیري؟  عاطفه!  -

لبخند مسخره و پر از استرسي زدم و پشت سرش به راه افتادم. از کنارش که گذشتم ، بازدم حبس شده ام را با شدت به بیرون 

ن نمي فرستادم و شیریني و خرما را تعارف کردم. مدام خود را دلداري مي دادم ولي باز با نگراني مي گفتم: آخه نیم متر جا، م

 تونم ازش رد بشم! 

ل شدن به هر امام زاده در پیدا کردن زینب ناکام بودم، گویا او اصال نیامده بود. بهانه اي براي ماندن نیافتم و با صلوات و متوس

م. هم ادامه داداي که میشناختم از آن جا رد شدم. سنگیني نگاهي که خوب مي شناختمش را احساس مي کردم اما بدون توجه به را

هم این خرما ها رو دیس ها را به رعنا خانم دادم. خواستم از پنجره نگاهي بیاندازم که رعنا خانم گفت: معصومه شیر مي بره، تو

 ببر! 

 فاتحه ام را خواندم و پشت سر معصومه به راه افتادم.  

ندگي مي ود و کنار مادر پیرش زمعصومه هم یکي از خادمان مسجد هست که متاسفانه چندسالي بود که از شوهرش جدا شده ب

ن هم او را کرد، درست است که چهل و سه سال دارد اما هیچ وقت قیافه نمي گیرد و با همه ي ما خودماني صحبت مي کند و م

که در  معصومه صدا مي زنم. موهایش کمي زودتر از سنش سفید شده بودند، قد کوتاهي دارد و مهربان تر از هر کسي است

 سم.  عمرم مي شنا
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اشم، خودم را عقب هنگام عبور از آن جا، یکي از زنجیر زنان، یه قدم به عقب آمد و من هم براي این که با او برخورد نداشته ب

 یدم.  کشیدم که به " آقاي میم" برخورد کردم. چشمانم گشاد تر از این نمي شد، در کسري از ثانیه به سمت جمعیت دو

ود. خرما را بو دستانم عرق کرده بود، حجوم خون به طرف صورتم را حس مي کردم و گرمم شده  تپش قلبم شدیدا باال رفته بود

ودند اما بهتر از به یکي از دختر ها دادم و پشت آرامگاه سید خانم که در گوشه ي حیاط قرار داشت، نشستم. چند نفري آن پشت ب

 جمعیتي بود که با ازدحامش اضطرابم را بیشتر مي کرد.  

 را آرام مي کردم، گذر زمان کند تر از همیشه شده بود. کالفه شدم و گفتم:  خودم

 این ها هم که قصد رفتن ندارن...  -

خانمي که کمي دور از از من نشسته بود، گویي صدایم را شنید که به سمتم برگشت. نگاهي به سویم انداخت که" به تو چه دختره 

 ن موج مي زد. در دلم برو بابایي نثارش کردم و گفتم: ي فضول؟ تو سر پیازي یا ته پیاز؟" در آ

 من فکر غلطي که کردم هستم و  این عجوزه فکر چي؟  -

دچار خوددرگیري شده بودم؛ این بنده خدا که چیزي به من نگفته بود.  کالفه بودم و حتي نمي توانستم به او نیم نگاهي بیاندازم. با 

. پاهایم را که از دروازه بیرون گذاشتم، او را دیدم که که با لبخند از ماشین پیاده مي رفتن آن ها، به طرف ماشین حرکت کردم

شد و به طرف من مي آمد. دست و پایم را گم کرده بودم اما همراه با تپش قلب همیشگي و بدون ذره اي تغییر در رفتارم به 

جواب پدر که مي گفت: خسته نباشي، اجرت با  طرف ماشین رفتم. احساس گرما مي کردم که شیشه را پایین آوردم و در

 سیدالشهدا! 

 ممنوني گفتم. خدا را شکر که مبینا همراهم نبود مگر نه مرا تا چند روز مرا مضحکه ي عام مي ساخت.  

 *** 

و زیارت تا صبح بیدار بودم و زیارت عاشورا تالوت مي کردم؛ کار هر سالم بود که روز عاشورا تا صبح بیدار بمانم و قرآن 

عاشورا بخوانم. شاید عقیده خیلي ها باشد که این کار ریا است اما من این کار را در خفا انجام مي دادم. انجام این کار ها تنها 

براي آرامش روح و روانم بود و بس! چشمانم از فرط خستگي در حال بسته شدن بودند اما با صداي اذان بلند شدم و وضو 

 ن کردم و مثل همیشه به آن نگاهي انداختم؛ بازش که مي کردم تمام حال خوب به من تزریق مي شد. گرفتم. سجاده ام را په

هنوز هم خسته بودم، سجاده را جمع کردم و همان جا دراز کشیدم. ساعت هشت صبح بود که مادرم بیدارم کرد و گفت: پاشو 

 صبحونه بخور، بریم ماچیان. 

همه به سمت اتاقم رفتن تا آماده شوم. ابتدا به مبینا زنگ زدم و همین که تلفن را برداشت،  تکه اي نان و پنیر خوردم و پیش از

 گفتم: َجلدي آماده شو بریم. 

 با صداي خواب آلودي گفت: 

 ها؟ کجا بریم؟  -

 ماچیان دیگه.  -

 این وقت صبح؟  -

 امروز عاشوراعه دیگه باهوش!  -

 خاب شرت رو کم کن، لباس بپوشم.   -

فتم: برو گه از اخالقش خبر داشتم و مي دانستم به محض قطع کردن تلفن، آن را کنار مي گذارد و دوباره مي خوابد، من ک

 صورتت رو آب بزن، من مطمئن شم قطع کنم. 

 رسوا کردي...  -

 صدایم را کمي بلند کردم و گفتم: د زود باش؛ من هنوز لباس نپوشیدم. 

 چند لحظه بعد گفت: شستم، قطع کن! 

 ود بپوش! زمبینا، باز دوساعت نشیني صبحونه کوفت کنیا،   -
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 سر صبحي، بدون صبحونه بیام؟  -

 شکمو! تو بیا اون جا یه چیزي مي خرم، بخوریم.   -

 به حساب تو دیگه؟   -

؛ صورت تا آن جوش هاي لعنتي را بپوشاند گوشي را قطع کردم و لباس هاي مشکي ام را پوشیدم و کمي کرم به صورتم زدم

اي پسندیدن تکان سفیدم مانند شیر ببرنج شده بود، کمي از کرم را پاک کردم و دوباره نگاهي درون آیینه انداختم. سري به معن

یبي س عجدادم و با روسري ام کلنجار رفتم. سخت ترین و زمان برترین قسمت آماده شدن من، همین روسري بستن بود. وسوا

ي توجهي در آن داشتم که مبینا را با آن صبرش عاصي کرده بود و همیشه مي گفت:  بابا به روسریت محل نده، خودش از ب

 صاف میشه؛ اعصابم رو خورد کردي. 

 باالخره موفق به بستنش شدم و چادرم را سر کردم.  

یش را مرتب مي کرد. از پله ها پایین رفتم و کفش طبق معمول، مادرم مشغول پوشاندن لباس هاي برادرم بود و پدرم هم موها

هایم را پوشیدم. با دیدن خاک روي کفشم، آه از نهادم برخواست و از گوشه ي جاکفشي واکس را برداشتم. بعد از تمیز کردن 

 کفشم، دروازه را براي خروج ماشین از پارکینگ باز کردم و کنار مبینا رفتم.  

 عاطي، سرده.  -

 ان نباش توي ماشین که بخاري روشنه، اون جا هم که بریم، ان قدر محوش مي شیم، سرما یادمون میره. خیلي؛ نگر -

 مگه این جایي که امروز مي ریم یا بقیه مسجد ها فرق مي کنه؟  -

آقا سید عبدهلل و  آره، این جا بقعه دو تا از امام زاده هاست که هنوز مردم نمي دونن، که فرزند امام کاظم )ع( هستند یا فرزند  -

 نوه هاي امام سجاد؟ 

 چه جالب! میشه زیارت هم کرد؟   -

پدر ماشین را از در خارج کرد و مادرم پس از بستن دراوازه سوارش شد. سري تکان داد و همانطور که سوار مي شدم، گفتم: 

 آره ولي خیلي شلوغه. 

  سوار ماشین شدیم و مبینا و مادرم مشغول احوال پرسي شدند. 

هاي آقا سید مرتضي و آقا سید ابراهیم است. سند مکتوبي در اي وجود دارد که منسوب به دو نفر از سادات بنامدر ماچیان بقعه»

خصوص پیشین تاریخي آنان وجود دارد. عامه مردم نظرشان این است این دو تن از فرزندان امام موسي کاظم)ع( هستند. نظر 

هست که این دو تن از فرزندان آقا سید عبدهللا و از نوادگان امام سجاد)ع( هستند. این دو دیگري هم در این رابطه موجود 

بزرگوار از سادات علوي بودند که در جریان مهاجرت سادات از ظلم مناطق عراق به سمت مناطق شمالي ایران مهاجرت 

 کردند. 

رده و به سمت منطقه اشکور)مناطق ییالقي رحیم آباد این دو سید از مسیر طبرستان)مازندران( به سمت غرب)گیالن( حرکت ک

شوند که جاده مواجه مي« سورچان»رودسر( راهي شدند. آقا سید مرتضي و آقا سید ابراهیم در مسیر حرکت با پیشقراوالن حاکم 

ه سبب سرپیچي از کنند و بو ایشان را بازداشت مي« سورچان محله»را در قرق گرفته بودند براي عبور حاکم به سمت روستاي 

ها را در آب )رود پلرود( العبور بودن افراد عادي در هنگام قرق سرشان را از تن جدا کرده و آندستور حکم مبني بر ممنوع

 اندازند. مي

که ماجرا به گوش شود. پس از اینآید و توسط مردم منطقه از آب گرفته و دفن ميجنازه با آب تا محل فعلي مزار ماچیان مي

 « گیرد.رسد سر ایشان نیز دوباره در کنار بدنشان به خاک سپرده شده و این محل مورد احترام قرار ميردم ميم

او بخواهم همان  منزل مادر بزرگم یعني همان مادِر مادرم در نزدیکي این امام زاده بود براي همین شماره اش را گرفتم تا از

د بود که دستگاه ها را فن را قطع کردم که توجهم به نیسان جلوییمان جلب شد. نیسان مسجمکان هر ساله بایستند تا او را ببینیم. تل

 دي ها! حمل مي کرد؛ حدس مي زدم که نیسان بعدي پشت سرمان باشد اما به عقب بر نگشتم و در گوش مبینا گفتم: سوتي ن

 چرا چیشده مگه؟  -

ه مي بریم حاللي شکله و یه خطا باعث میشه آبروي نداشتمون بره کف کلي گفتم یه وقت نشونش ندي بهم؛ راهي که امروز دست -

 پاشنمون! 

 تند_ تند سرش را تکان داد و گفت: باشه، حواسم هست. 
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اهي به پشت نیسان دوم از پدرم سبقت گرفت و برایش بوقي زد که نمي دادنم به معناي سالم بود یا مي گفت" برو کنار". نگ

استم نگاهم را از او م سوار بر آن دیدم. به ماشین تکیه داده بود و آن را حفاظ قرار داده بود. مي خونیسان انداختم که او را ه

کساني که پشت  بگیرم اما کشش عجیبي مرا ناتوان مي کرد. در کمال تعجب او هم مرا نگاه مي کرد. پدرم بوقي زد و براي تمام

م حبس شده بود و زد و دستش را به نشانه سالم باال آورد. نفس در سینه اماشین سوار بودند، دستي تکان داد که او هم لبخندي 

 سینه ام به شدت باال و پایین مي شد. چشمانم را از او گرفتم و به ناخون هاي بلندم دوختم. 

وشه اي اد گکمي دور تر از مسجد، سر میدان، پیاده شدیم و همه ماشین هایشان را در همان نزدیکي پارک کردند. همه ي افر

 مي کردند.   جمع بودند تا کار هاي الزم انجام شود. همه با تعجب به جمعیتي چشم دوخته بودیم که سر یک چیز بي ارزش بحث

 خفه شو!  -

صداي بلند یکي از هیئت امنا بود که بر سر فرزندش کوبیده مي شد. دعوا میان دو پسر عمو بر سر یک طبل بود. پوف کالفه 

 یني که آن جا پارک شده بود تکیه دادم.  اي کردم و به ماش

 عاطفه! رو به روت رو نگاه کن.   -

چش از دعوا گرفتم و به او چشم دوختم. او هم کالفه بود و به دعواي آن ها مي نگریست. بحث همچنان ادامه داشت که پدر یکي 

از آن ها، طبل را برداشت و در میان بوته ها هل داد و دسته ي آن را هم به جاي دوري که حدس مي زدم یکي از مزارع باشد، 

 پرتاب کرد. 

دند که آن ها کوتاه بیایند و یا نوبتي از آن طبل استفاده کنند. باالخره بحث خاتمه یافت و شروع به حرکت تمام اهالي وساطت کر

کردیم. وارد کوچه ي مسجد که کمي هم طوالني بود شدیم و هم چنان سینه زنان پشت آن ها حرکت مي کردیم. صداي مداحي 

 اط مسجد هم چنان شلوغ بود. نزدیکي به گوش مي رسید؛ گویا دومین هیئت بودیم اما حی

امام زاده دو در داشت که از نسختین در گذشتیم و از در دوم وارد شدیم. همه مشغول فیلم برداري بودند؛ دوست نداشتم چهره ام 

 در فیلمشان باقي بماند براي همین سرم را پایین انداختم. مادرم میان من و مبینا ایستاد و گفت: بریم زیارت؟ 

 لفضل که نمیشه! با ابوا  -

یکي از اهالي که عالقه ي زیادي به فرزند پسر داشت و خودش تنها صاحب یک فرزند دختر بود، کنارم ایستاد و رو به مادرم 

 گفت: هدي مره تو بشو زیارت بوکن. ) بده من تو برو زیارت کن.( 

الم واردش شدیم. مادرم نگاهي به من انداخت و مادرم خوشحال شد و برادرم را به او سپرد. به طرف امام زاده رفتیم و با س

 گفت: از تو کیفم پول نذرت رو بردار! 

 سري به نشانه منفي تکان دادم و گفتم: نمي خوام؛ نذر خودمه، خودم هم پولش رو میدم. 

 باشه.   -

چه به صالحم است را تنها بوسه اي بر ضریح نشاندم و نذر را درون آن انداختم. زیر لب شفاي مریضان و پیش آمدن آن 

خواستار شدم و همراه مادرم و مبینا از آن جا بیرون آمدم. به جمعیتي که اکنون در پشت مسجد بودند و  پیوستیم. با جرقه اي که 

 در ذهنم زده شد دست مبینا را گرفتم و گفتم: بریم زیارت؟ 

 صدایش در هیاهوي طبل ها گم شد که با صداي بلندي گفتم: چي گفتي؟ 

 قابال با صداي بلند جوابم را داد. مت

 میگم االن زیارت بودیم که دوباره بریم؟  -

 ریم؟ باون جا رو نمیگم؛ این جا مزار شهید عشوري هست،  -

 جدي میگي؟ بریم!  -

ت کردیم. همراه هم به طرف مزار شهید عشوري رفتیم. ورودي مزار به گونه اي شلوغ بود که به سخي وارد آن شدیم و زیار

اشتم زمان یادم هست تشییع جنازه ي ایشان چه قدر شلوغ بود و حتي نمي توانستي میلي متري از جایت تکان بخوري. دوست د

حمل چشم غره هاي بیشتري آن جا بمانم و حداقل زیارتي بخوانم اما مي ترسیدم هیئت برود و ما جا بمانیم. با هزار ببخشید و ت

 ودیم، از آن جا خارج شدیم و به طرف هیئت رفتیم.  خانم ها که روي پایشان لگد کرده ب

 خب آخه مجبورین این جا بشینین؟   -
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 ا مسافرن، از شهر هاي دیگه براي زیارت مزار شهید و  دو تا امام زاده ها میان. مبینا این ه -

 باورش نمي شد.  

 ارم مي میرم. دعاطفه بریم اون جا یه چیزي بگیریم بخوریم؛  -

ا از چشمانم ه طرف بساطي که آن کنار پهن بود، کج کردیم که قطرار گالب روي صورتمان چکید. با ناله عینکم رراهمان را ب

که فکر مي کنم،  برداشتم و رویش را نگاه کردم. دستمال را از کیفم بیرون کشیدم و مشغول پاک کردنش شدم که مبینا گفت: حاال

 از میشه.  مي بینم همچین دروغ هم نمي گفتیا. واقعا نی

 ابرو هایم را باال انداختم و با ژست مغرورانه اي به او که در حال خرید کیک و آبمیوه بود، نگاه کردم.  

 مبینا، آبمیوه نگیر!   -

 چرا؟  -

 جلوتر میدن.  -

بیسار شلوغ تر  از در ماچیان خارج شدیم و پشت هیئت به راه فتادیم. همان راه برگشت را طي مي کردیم با تفاوت این که االن

از زمان آمدن بود و مي شد گفت که تمام جاده ها بسته شده بود. خروجي کوچه ایستگاه هاي صلواتي بود که همه به آن سمت 

هجوم بردند. با گرفته شدن سیني شربت و خرما جلویمان، از حرکت ایستادم و دستم ر ابه نشانه " میل ندارم" باال آوردم.  پسرک 

 که از رو برود، سیني را جلویم نگه داشت که چشم غره اي رفتم و یک شربت برداشتم.  پررو بدون این 

دست مبینا را کشیدم و به طرف دیگر خیابان رفتیم که مادر بزرگم آن جا ایستاده بود. پدرم را دیدم که به سمت ماشین مي رفت 

 اما اثري از مادرم نبود.  

 مبینا؟ مامانم کوش؟  -

 انداخت و پشت سرمان را نشان داد و گفت: اوناهاش؛ داره میاد. نگاهي به اطراف 

دستي تکان دادم که ما را دید و به قدم هایش سرعت داد. در آغوش مادربزرگم پریدم و او را محکم به خود فشار دادم. تنها فرد 

خانواده ام بود که او را شدیدا دوست مي داشتم. با دست هاي چروکیده اش شانه ام را نوازش کرد و بوسي بر گونه ام به یادگار 

سري سفیدش بیرون افتاده بود را به داخل فرستادم و دستش را در دستم نگاه داشتم. او را همیشه با زد. موهاي سپیدي که از رو

 نام "عزیزجون" صدا مي کردم. مبینا را به او معرفي کردم و او هم با مادربزرگم دست داد.  

 عزیز جون، این مبیناست؛ دوست و همسایه من و مبینا، ایشون عزیزجون منه.  -

 دیم که عزیز جون پارچه ي نازک سبزي را در دستم گذاشت. و از جیبش پارچه ي دیگري در آورد و به مبینا داد. کمي حرف ز

 انشاهلل شیمي عروسي بینیم دتر جان. ) انشاهلل عروسیتون رو ببینم دختر جان.(   -

و آقاي میم در دو طرف خیابان و  با نزدیک شدن مادرم از او خداحافظي کردیم و به سمت ماشین رفتیم. در کمال تعجب، من

موازي از هم راه مي رفتیم. سرم را به زیر انداختم. مبینا دستان عرق کرده ام که ناشي از اضطراب بود را در دستانش فشرد و 

 با این کارش آرامشي به وجودم تزریق کرد.  

 مبینا، امروز باباي مهدي نیومده؛ نه؟  -

 مامانشم نیومده.   -

 عجیبه!   -

 سوار ماشین شدیم که پدرم رو به ما گفت: خسته نباشین. 

 دستم را روي موهایش گذاشتم و خاک ها را تکان دادم و به او گفتم: مي ریم مسجد یا شیرایه؟ 

 نگاهي از آیینه سویمان پرتاب کرد و گفت: شیرایه! 

 ن جدید به او ارائه بدهم. با نگااه آمیخته در تعجب مبینا در یافتم که باید اطالعاتي در باره ي مکا

 ین جا آرامگاه آقا سیدمحمد از نوادگان بني هاشم هست. میگن جدشون خیلي تنده و نذر ها رو زود قبول میکنه. ا -
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 مامان هم اضافه کرد. 

 رخت اون جا خون مي ریزه بیرون. هر ساله ظهر عاشورا از بزرگ ترین د -

 دادم و گفتم: کدوم مسلموني این رو با چشمش دیده؟ سري به نشانه تاسف براي این خرافات تکان 

مبینا تکان دادم و در  شانه اي باال انداخت و به نمي دانم اکتفا کرد. سري به نشانه " ولش کن این ها مزخرفاتي بیش نیستند" براي

 گوگل شیرایه را جست و جو کردم. با صداي بلند شروع به خواندن کردم. 

اصله درخت قرار دارد که به همه آن درخت ها پارچه سبز بسته اند.  29ن بني هاشم در اطراف این قبر آقا سیدمحمد از نوادگا»

این مجموعه زیارتي در بین اهالي معتقدان فراواني دارد. ایام عاشورا جمعیت قابل توجه اي براي زیارت به این مکان مي 

در بخش مرکزي شهرستان رودسر، دهستان رضامحله، روستاي شیرایه  آیند.آستان امامزادگان سیدمحمد و آقاسید )علیهما السالم(

 « واقع شده است و در محوطه اي به مساحت تقریمي هفت هزار مترمربع مسجدي است در سه طرف مسجد سه مزار قرار دارد.

رش ناچار شد در ماشین کمي دور تر از مسجد با اصرار سربازي که آن جا ایستاده بود، توقف کردیم. برادرم خواب بود و ماد-

بماند. به سرباز نگاه کردم که تنها به دوستان خود اجازه ورود مي داد، رو به مبینا گفتم: شیطونه میگه یه لگد بهش بزنم بفهمه 

 عدالت کیلویي چنده! 

 ولش کن بنده خدا رو مامور دیگه.   -

م غره اي حواله ي او و دوستان مزخرفش کردم. نهار نگاهي به آن سرباز انداختم. سرتا پایش را با تحقیر گذراندم و چش

عاشوراي این مسجد بي همتا بود و از شهر هاي دور و نزدیک به این جا مي آمدند تا حتي یک قاشق از آن غذا را بچشند. مي 

 . گفتند شفا دهنده است. اما شفا فقط توسط آن باالیي قادر به انجام بود و هرچیز و هر فردي تنها وسیله است

 مسیر خانم ها و آقایان از هم جدا مي شد که پدرم رو به من گفت: تو که راه رو بلدي، خدافظ. 

مجال صحبت نداد و از دیده ام دور شد. از پیچ کوچه که رد شدیم، طنابي وسط راه دیدیم که توسط چند پسر از دو طرف خیابان 

روي صورت منشاندم و کمي مکث کردم. چرا آن کوچه ي لعنتي آن نگه داشته شده بود و اجازه ي عبور به ما نمي داد. اخمي 

 قدر خلوت بود؟! 

 با آرامش گفتم: لطفا برین کنار! 

 نمیشه خانم کوچولو!  -

 مبینا این بار جدي تر از هر زماني، گفت: خریدین مگه این جا رو؟ 

 بحث همچنان ادامه داشت که گفتم: اي واي بوش میاد! 

 بوي چي؟ یکي از آن ها گفت:  

 با عصبانیت و صداي نسبتا بلند جواب دادم. 

 بوي شیر از دهناتون!   -

مسخره وار نگاهمان مي کردند و همچنان هیچ کسي از آن جا رد نمي شد. با عصبانیت فوران کرده گفتم: میرید کنار یا از روش 

 دیگه اي وارد شم؟ 

 هر دفعه یکیشان مشغل صحبت مي شد و این بار همان پسر گفت: بپا چادرت گیر نکنه به پات بیوفتي. 

 یکي دیگر از آن ها کمي جلو آمد و گفت: آرین بذارین بره، طفلي ترسیده. 

 ببخشید.  یاهمان پسري که حاال در یافته بودم اسمش آرین است، جلو آمد و فاصله را کم کرد که زیر لب زمزمه کردم: خدا

ذاشتم که از دستان مشت شده ام را باز کردم و سلیي روي صورتش نشاندم. هنوز در بهت آن سیلي بود که پایم را روي طناب گ

 دست آن ها سر خورد و پایین آمد؛ دست مبینا را گرفتم و از آن جا رد شدیم. 

 عاطفه چرا این جا انقدر خلوت بود؟  -

 ي کردن همه از همون طرف میرن. فکر کنم مرد و زن رو قاط  -



 

novelfor.ir 

 رمان لیلی سر به هوا رمان فور

ر حیاط وارد محوطه شدیم و پشت سف ایستادیم. خود من هم از خیر این قیمه هاي خوش طعم نمي گذشتم. رو به روي صف، د

لبم را تند مي مسجد هیئتي ایستاده بود و طبل ارتشي مي نواخت؛ همان ریتمي که روح و جانم را به لرزه مي انداخت، ضربان ق

، گفت: چي رم را به درد مي آورد. حس مي کردم در کربالیم. اشکانم سقوط مي کردند. خانمي که پشتم ایستاده بودکرد و س

 بوبستي دتر؟ ) چي شدي دختر؟( 

 لبخندي زدم و گفتم: هیچي حاج خانم یهو از صداي طبل دلم گرفت. 

لي نیه ظهر و گفت: راستم گوني الکو، ایشونه حا گویا با حرفم روي زخمش نکم پاشیده باشم که مانند آتش فشان فوران کرد

شورا شد دیگه عاشورا که تمونا بو نباید اي طبله هیتو بزنن. ) راست هم میگي دختر، این ها حالیشون نیست که وقتي ظهر عا

 نباید طبل بزنن.) 

 این بار مبینا با تعجب گفت: چرا؟ 

صدا رباِب حاله بدترا گوت. ) عاشورا که شد، صداي طبل حال رباب رو بد  با ناله اي غم انگیر گفت: عاشورا که بوبو، اي طبله

 تر مي کرد.( 

 دستانم را مشت کردم و در دل گفتم: 

 «حتي عذاداري هامون هم مشکل داره» 

 غذایمان را گرفتیم و من تنها کمي از آن را خوردم و قصد داشتم باقي اش را براي مادرم ببرم. 

 بریم زیارت؟   -

 مسجد خودمون که اومدیم، میریم زیارت.  با -

به پدرم زنگ زدم که گفت در کنار ماشین، منتظر ما هستند. امیدوار بودیم این دفعه آن مزاحمان را نبینیم و خدا را شکر 

 همینطور هم شد. سوار ماشین شدیم و پلو را به سمت مادرم گرفتم که گفت: بابات آورد، خوردم. 

 رق در خواب بود، انداختم و گفتم: بذار داداشي که بیدار شد، بده بخوره. نگاهي به برادرم که غ

مشغول صحبت با مبینا بودیم که به مسجد رسدیم. از ابتدا تا انتهاي مجلس با همه دست دادیم و در گوشه اي جاي گرفتیم. 

مي روي" مبینا را بي جواب گذاشتم. دو ُمهر ناخودآگاه یادم افتاد که مهر ام را در خانه جا گذاشته ام. بلند شم و سوال " کجا 

 برداشتم و سر جایم برگشتم. با صداي مکبر، صف ها را تشکیل دادیم و شروع کردیم. 

 با دیدن معصومه که مشغول پهن کردن سفره بود، اشاره اي زدم و گفتم: بیاییم؟ 

 شون بدیم. سري به نشانه " آره" تکان داد که به مبینا گفتم: بلند شو بریم خودي ن

سیني سبزي را گرفته بودم و مبینا سبدها را بر مي داشت و روي سفره مي گذاشت. مشغول برداشتن سبد ها بود که گفتم: مبینا 

 جون جدت تند تر، کمرم گرفته. 

 بیام کمک. به سرعتش افزود و سراغ باقي وسایل رفتیم. معمومه کنارم ایستاد و گفت: خسته نباشین دخترا، انشاهلل عروسیتون 

 آرنج مبینا جاي همیشگي اش فرود آمد و معصومه ادامه داد. 

 شما برین غذا بخورین، پلوها رو با آسیه پخش مي کنیم.  -

 بوسه اي بر گونه اش نشاندم و گفتم: مرسي جیگرطال! 

 برو بچه پرو.   -

مراه مادرش هدر نقطه اي جاي گرفتیم که توجه ام جلب افرادي که کنارمان نشسته بودند شد. دختر عموي نوزده ساله ي مهدي 

 بودند. حسادت در وجودم جوانه زد و با خودم فکر کردم: 

 «نکنه خونه ي پدر بزرگش که جمع هستند، باهم بگن بخندن؟!»

ي را مي شناختم. زماني که کرج زندگي مي کردیم و پدر هایمان در شرکت از کودکي ساجده یعني همان دختر عموي مهد

مشترکي کار مي کردند، رفت و آمد زیادي داشتیم اما بعد از مهاجرت ما به گیالن، این دید و بازدید ها به همین مراسماتي که آن 
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ن انداخت و باالخره از صحبت با ساجده دل ها را از کرج به گیالن مي آورد، خالصه شد. عطسه اي کردم که مبینا نگاهي به م

 کند. این عطسه ها امانم را بریده بودند. کمي به طرفش خم شم و گفتم: خوب باهاش گرم گرفتي، آفرین! 

 و به حالت قهر از او رو برگرداندم. 

 هیس شو دارم آمار مي گیرم.  -

و هاي به سالم و احوال پرسي با او شدم. گفت و گ و چشمکي زد. مادر ساجده خودش را کمي جلوتر کشید و من هم ناچار

 همیشگي شروع شده بود. مامان کجاست؟ چه خبر؟ کالس چندمي؟ دیگه چه خبر؟ 

باالخره دست از سرم برداشتند و توانستم یک لقمه از آن فسنجان خوش رنگ و لعاب را با آرامش میل کنم. صداي مهدي از 

ه همگي آماده شوند تا به شیرایه برویم. با شنیدن صدایي توام با آرامشش، لبخندي روي پشت میکروفون بلند شد و اعالم کرد ک

 لبانم نقش بستند. سوار ماشین شدیم و به طرف شیرایه رفتیم. 

درون حیاط بزرگ مسجد که دور تا دور آن را درخت هاي تنومند و قدیمي پوشانده بودند، ایستاده بودیم و به جمعیت دایره اي 

اه مي کردیم که با صداي طبل تندشان، دلمان را زیر و رو مي کرد. اشکي لجوجانه روي گونه ام به لرزش در آمد و شکل نگ

 مرا یاد سال گذشته مي انداخت؛ افسوس که کساني در کنارمان بودند و اکنون جاي خالیشان، خوار چشمانمان شده است. 

راي ناهار استفاده شده بود و مي خواستند براي شام آماده شوند. دسته خادمان مشغول شست و شوي دیگ هاي بزرگي بودند که ب

 هاي علم در کنار دیوار تکیه داده شده بودند. خانم ها مشغول زیارت امام زاده ها بودند و در آن جا غلغه اي برپا بود. 

د و من میان مبینا و مادرم ایستاده مراسم تمام شد و همگي به سمت خانه هایمان روانه شدیم. پدرم جلوتر از ما حرکت مي کر

بودم. قبل از فرو رفتن آرنج مبینا در پهلویم، متوجه ي آقاي میم شدم. پدرم از کنارش رد شد و به او که در کنار دو تا از 

دوستانش با زنجیري در دستش حرکت مي کرد چیزي گفت که نه من و نه مبینا متوجه آن نشدیم. مادرم مشغول صحبت با خانم 

ها بود. آقاي میم تلفنش را از جیبش بیرون کشید و دستش را باال برد. عکسي انداختن که مطمئن بودم مایي که در پشت او 

 ایستاده بودیم هم در عکس افتاده بودیم. 

 نگاهي آمیخته در تعجب به مبینا انداختم که طعنه اي زد و گفت: مي خواد عکس یادگاري داشته باشه! 

 خفه شو! مامانم کنارمونه ها...  مبینا جون من  -

ابرویي باال انداخت و من هنوز در بهت عکسي که گرفت، بودم. قدم هایمان را کمي سرعت بخشیدیم که در کنار ماشین رسیدیم 

 و سوار شدیم. پدر نگاهي در آیینه به ما و سپس به مادرم کرد و گفت: مي ریم مسجد من این وسایل رو تحویل بدم، بعد مي ریم

 خونه. 

با جرقه اي که در ذهنم زده شد، گفتم: خب من و مبینا رو هم ببر مسجد پیاده کن تا وسایل شب رو آماده کنیم، مراسم شروع 

 میشه، شماهم میایین دیگه! 

نا مادرم حرفم را تایید کرد و از هفت خان پدر گذشتیم چرا که محال بود او روي حرف مادرم حرفي بزند. مشتم را به مشت مبی

کوبیدم و زیر لب هورایي زمزمه کردیم و لبخند پنهاني روي لب نشاندیم. در ماشین را باز کردم که مادرم سفارشات همیشگي 

 خود را از سر گرفت. 

 مراقب باشینا، لباس هاتون رو خراب نکنین، جایي نرین!  -

 سالمونه! مبینا چشمي گفت و من با غیض گفتم: مامان به خدا بچه که نیستیم، شونزده 

 مبینا با تاکید گفت: 

 پونرده!  -

 خا حاال.   -

ه عطسه هاي چندي نگذشته بود که نیسان دستگاه ها هم رسید و همه پیاده شدند. آبریزش بیني داشتم، چشمانم مي سوخت و گا

وي مسجد و ر اعصاب خورد کني مي کردم. مهدي از نیسان پیاده شد و به طرف آقایي رفت که نمي شناختنمش. روبه روي

 سکوي آرامگاه سیده خانم محل نشسته بودیم و با هم حرف مي زدیم. 

 عاطي فکر کنم سرما خوردي!   -

 نمي دونم چرا هرچي این مامانا میگن، اتفاق مي افته؛ گفت بدون سوییشرت نرو بیرون، سرما مي خوري و همین هم شد.  -
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 دلشون پاکه!   -

  هه! پاک؟! تو رو خدا نخندونم! -

 با تعجب نگاهش را به من دوخت و گفت: مادرته ها! 

چند  ادرمه ولي همیشه باهام بحث مي کنه، همیشه بهم زور میگه؛ انگار کلفت گرفته براي خونش. مثل کوزت کار مي کنم،م -

 روز بعد میگه تو اصال کار نمیکني که؛ یدونه ظرف جمع میکني انگار کنده کندي! 

 امانم من هم همینطوریه ولي مجبوریم بسازیم و بریم دانشگاه! مدرکت مي کنم عاطفه؛  -

 سه سال دیگه تموم میشه این بدبختي!   -

مبینا آهي کشید و گفت: بچه بودیم، دوست داشتیم بزرگ شیم و مي گفتند بزرگ شین آرزو مي کنین باز بچه بشین ولي بزرگ 

 بشیم. شدیم و دلمون مي خواد بزرگ تر 

به چراغ روشن گلدسته هاي مسجد چشم دوختم و سکوت کردم. مشغول صحبت بودیم که خسته شدم و پیشنهاد دادم در کوچه راه 

 برویم. بلند شدیم و از دروازه بیرون رفتیم. 

رفتیم، در  انتهاي جاده به خیابان اصلي ختم مي شد. پشت به جاده ي اصلي قدم مي زدیم و صحبت مي کردیم. کمي که جلوتر

کمال ناباوري آقاي میم و آن مرد را دیدیم که مشغول صحبت بودند. کمي دورتر از خمیدگي جاده ایستاده بودند و ابتدا نمي 

 توانستم ببینمش! 

شروع مسخره بازي هاي من و مبینا از همین جا بود. گلي از آن جا کندم و گلبرگ هایش را با "دوستم داره" و " دوستم نداره" 

ا مي کردم؛ شنیدن صداي ترک قلبم را به وضوح حس مي کردم. دستي بر شانه ام نشست و گفت: اینا خرافاته عاطي؛ بي جد

 خیال! 

درسته به خرافات اعتقاد ندارم ولي حقیقته! دیگه مي خواي چي بشه که بهم بفهمونه دوستم نداره؟! اصال من به چشمش   -

 نمیام... 

 پس اون عکس چي مي گفت؟  -

 ا یادآوري چند ساعت گذشته، لبخند تلخي روي لبانم به وجود آمد. ب

 اون اصال آدمي نیست که با دخترا هم صحبت شه، مطمئنم قصدش این نبوده که ماهم تو عکس باشیم.  -

 چه قدر دوستش داري که این طوري ازش دفاع مي کني؟  -

وجود دارد؟ آن ها هم مشغول قدم زدن شدند و اکنون در دو  سکوت کردم! چه قدر دوستش دارم؟ اصال معیار سنجیدن عشق مگر

جهت مختلف حر کت مي کردیم. گاهي از کنار هم عبور مي کردیم و تا حد امکان صدایم را آرام مي کردم. نمي دانم تلقین بود یا 

چنان از در و دیوار واقعیت؟ اما احساس مي کردم در کنار صحبت کردن، حواسش به این طرف هم هست. توجهي نکردم و هم 

 سخن مي گفتیم و با یک چیز الکي مي خندیدیم. 

 رفتن داخل مسجد!  -

 به سالمتي.  -

 وشتیپه، نه اخالق داره! خعاشق چي این شدي؟ نه قیافه داره، نه   -

. شخصي بدمه عه مبینا؟! قیافه به اون خوبي! رنگ چشم هاش توي عکس که مشکي بود، رو در رو نمي تونم نگاه کنم و تع -

ره! حتي موهاش رو نگاه کن! هم مدل عجیب غریبي نیست هم قشنگه، مثل این سوسول ها هم نیست که بیاد ابروهاش رو بردا

 ریشش هم منظمه. 

 خاب حاال. تیپش چي؟  -

خ و ت و شلوار طلبگي، به این قشنگي! همیشه لباس هاش در عین سادگي، تمیز و مرتبه! اخالقش هم عالیه؛ خیلي شوک -

 مهربونه ولي نباید انتظار داشته باشم که یه دختر غریبه فرط و فرط لبخند ژکوند بزنه. 

 بریم داخل مسجد؟  -
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 اهم دنبالشیم! نه دیگه؛ االن فکر مي کنه اون هرجا میره، م -

 با صداي بلند گفت: خب پام شکست. 

 پاي منم داره مي کشنه ولي بي خیال!  -

ریه مي م و اشک آمدنش را نمي توانستم کنترل کنم؛ اگر کسي مرا مي دید خیال مي کرد که گسرما که مي خوردم سوزش چش

ایند، منت کنم. در نزدیکي مسجد، خانه هاي زیادي بود گاهي فکر مي کردم خوش به حالشان که هر وقت بخواهند به مسجد بی

ن ها گفت:  آکه روي چادرش به شدت حساس بود، به  دیگران را نمي کشند. دو کودک مشغول آب پاشیدن روي جاده بودند. مبینا

 بچه ها میشه یکم اونور تر آب بپاشین؟ 

 ! یکي از آن ها با تمام پررویي دستانش را به کمرش زد و گفت: نخیر! جلوي خونه ي خودمونه شما برین اونور تر

م را پشت شانه ي مبینا گذاشتم که دستم را پس دهانم باز مانده بود که چگونه کودکي کم سن و سال این گونه حرف مي زند. دست

 زد و با عصبانیت رو به او گفت:  اگه یه قطره آب روي چادرم بریزه، حالیتون مي کنم! 

برو بابایي گفت و آب پاش را به ما نزدیک کرد و روي چادرمان آب پاشید. این بار نتوانستم خودم را کنترل کنم و این را در 

 تنها کودک هستند، گفتم: هوي بچه! برو اون طرف بازي کن!  نظر نگرفتم که آن دو

چهره اش را در هم کشید و زباني برایم بیرون آورد.همراه مبینا به داخل مسجد رفتیم و باز هم سر سکو نشستیم. عمو جواد که 

 یکي از هیئت امناي مسجد بود به طرفمان آمد و گفت: مي توني این شمع ها رو درست کني؟ 

 چرا که نه!  -

 پس این شمع ها رو بگیر! دویست و خورده اي هست؛ االن لیوان هارو هم برات میارم.   -

سري تکان دادم و منتظر شدم. هر سال غروب عاشورا مردم از ابتداي جاده که به خیابان اصلي وصل مي شد، با لیوان شمعي 

ط مسجد مي شدند و بعد از کمي عذاداري، هر که به طرف قبر به دست حرکت مي کردند و مرثیه مي خواندند. بعد وارد حیا

اموات خود مي رفت و لیوان شمع را روي قبر مي گذاشت. لیوان هاي یک بار مصرف را به دستم داد. نگاهي به پالستیک 

 انداختم و گفتم: تازه هستن دیگه؟ 

 آره از توي انبار آوردم.   -

شن در لیوان ها شدیم و همه را روي سکو منظرم چیدیم. بسته هاي شمع را باز کردیم  خیالم راحت شد و با مبینا مشغول ریختن

هر کاري که براي اهل بیت انجام میدي، یه لطفه که در حق تو » و  هر کدام را در یک لیون فرو کردیم. مادر بزرگم مي گفت: 

 « شده؛ پس موقع انجام دادنش، حاجاتت رو بگو و امام حسین)ع( رو قسم بده!

 به مبینا گفتم که اوهم حاجتش را بگوید. چشمانم را بستم و هرچه که در دل داشتم با او گفتم. 

لیوان ها را شمردم تا اگر کسي پرسید جوابش را بدهم. جاي نشستنمان حاال با لیوان هاي یک بار مصرف پر از شن و شمع پر 

در تمام این مدت آقاي میم و عموي کوچکم در حیاط نشسته بودند و  شده بود. نگاهي به اطراف انداختم و به سمت بلوک ها رفتم.

 سخن مي گفتند. 

لبخندهایش دلم را مي برد و لبخند را به لبان من هم هدیه مي کرد. نزدیک غروب بود و هوا رو به سردي مي رفت. به پیشنهاد 

لب کرد. درباره ي ما با مادرش حرف مي زد و از مبینا خواستیم به داخل حسینیه برویم که صداي همان دختر بچه توجهم را ج

 او مي خواست تا ما را دعوا کند. پوزخندي زدم و کمي آن جا ایستادم. 

 مامان بیا این دختره رو حالي کن.  -

 صداي مادرش بود که مي گفت: االن حسابش رو مي رسم.  

 رئت دارین؟ جچرخیدم. نگاهي به او انداختن و گفتم:  طاقتم طاق شده بود؛ پوزخند روي لبم را حفظ کردم و روي پاشنه ي پا

 دخترم میگه دعواش کردي!  -

 لبخند مسخره وار زدم و گفتم: دخترتون از شاهکارش براتون تعریف کرده؟ 

 چیزي نگفت که ادامه دادم. 

 ش خیسش مي کنین؟ ببخشید سند جاده رو هم مي تونم ببینم؟ جاده رو مال خودتون کردین هر کي هم رد شه با آب پا -
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 دي؟ حاال این بچه ست یه کاري کرده؛ تو چرا سرش داد ز -

 و یادش بدم. ریکي از ابروهایم را باال بردم و گفتم: اشتباه خدمتتون رسوندن من داد نزدم؛ خواستم طرز صحبت با بزرگ تر 

 پررویي را از حد گذراند و گفت: خب حاال چي شده مگه؟ 

 کم ادب یاد این بچه بدین! چیزي نشده فقط لطفا ی -

گفتم: به نظرت  و همراه مبینا از آن جا رفتیم. تمام این مدت نگاه خیره ي آقاي میم را روي خودم حس مي کردم. رو به مبینا

 زیاده روي کردم؟ 

 یري مي کنیا! گنه حقش بود زنیکه پرو! ولي تو هم خوب حال   -

 مـامان! دروغ میگه!  صداي دخترک بلند شد که رو به مادرش مي گفت:

لحظه اي به عقب برگشتم که مادرش گوشش را گرفته بود و او را همراه خود مي کشید و مي گفت: آره همه دروغ میگن، تو 

 راست میگي! 

دوست نداشتم این طور شود اما من ادب را رعایت کرده بودم؟ نکرده بودم؟! اصال تقصیر خودش بود که مثال خواست مرا ادب 

ز کنار آقاي میم و عمویم مي گذشتیم که رو به عمویم سالم کردم و او هم احوال پدرم را پرسید. من هم که بدم نمي آمد حتي کند. ا

شده زیرزیرکي نگاهي به او بیاندازم، بر خالف همیشه کامل و جامع جواب عمویم را دادم. حتي ژست نشستنش هم برایم خاص 

را دراز کرده بود. آرنجش را روي زانوي دیگرش گذاشته بود و لبخند به لب داشت. بود. روي زمین نشسته بود و یک پایش 

 سري براي عمویم تکان دادم و او هم جوابم را با لبخند داد و به طرف حسینیه رفتیم. 

ا به پدر ابتداي غروب بود و حیاط مسجد شلوغ شده بود. شمع ها را توزیع کردیم و من هم براي خود شیریني یکي از شمع ها ر

اقاي میم دادم که مداحي این مراسم را بر عهده داشت و از ابتداي جاده آقایان جلو مي رفتند و ما پشت سر آن ها بودیم. باد مي 

 وزید و شمع ها خاموش مي شدند و هي مجبور مي شدیم براي روشن کردنشان از شمع یک دیگر استفاده کنیم. 

اهي شمع ها را سر قبر اموات گذاشتیم. همراه مبینا شمعمان را روي قبر دایي پدرم وارد مسجد شدیم و بعد از مداحتي کوت

گذاشتیم و فاتحه اي براي او خواندیم. جمعي از پسران محل دایره اي تشکیل داده بودند و سینه مي زدند. کنار دیوار  تکیه دادم و 

 من هم آرام سینه مي زدم. 

 اذیت مي کنه، من میرم باال!  مادرم کنارم ایستاد و گفت: ابوالفضل 

 سري تکان دادم و در کنار مبینا ایستادم. نگاهي به من انداخت و گفت: انشاهلل سال دیگه همین موقع، اون کنارت باشه. 

بعض کردم. نگاهم به در ورودي آقایان کشیده شد که مهدي با سیني شیر از در خارج شد و شروع به تعارف به بقیه کرد. بار 

سوم بود که به مسجد مي رفت و سیني را پر مي کرد که درست یکي مانده به مبینا، تمام شد. دوباره به مسجد رفت. به مبینا 

ست داشتم من هم بردارم اما از شیر متنفر بودم. دستم را جلو آوردم و زمزمه کردم: تعارف کرد که او لیواني برداشت. دو

 ممنون! 

 لحظه اي درنگ کرد و به بقیه هم تعارف کرد. همگي به طرف مسجد رفتیم و سجاده هایمان را پهن کردیم. 

دو ردیف سفره گذاشته بودیم و بعضي ها  بعد از نمار، سفره انداختیم و مشغول غذاخوردن شدیم. مسجد جاي سوزن انداختن نبود.

هم در راهرو و حسینیه نشسته بودند. سرماخورده بودم و سر درد شدیدي داشتم و نمي توانستم براي جمع کردن سفره هم کمک 

مي کنم. تنها عذرخواهي کوچکي کردم وکنار مادرم نشستم. مادرش درست رو به رویم نشسته بود و گاه و بي گاه لبخند تحویلم 

 داد. در جوابش لبخندي مي زدم و سرم را پایین مي انداختم. 

هیچ از سخنراني  احساس گرماي شدیدي داشتم و جواب مبینا را تنها با تکان دادن سر یا "اوهوم" مي دادم. شدیدا کالفه بودم و

ادم است که یا را باز مي کرد. نمي فهمیدم. محله ي ما یک رسم داشت که در پنجم محرم، علم مي بست و در شب عاشورا علم ه

 هنگام بستن علم بعد از آرزوي سالمتي، تنها او را از خدا خواستم. 

در دل گفتم:  وسید خانم علم ها را وسط مسجد گذاشت و هر کدام را به یک سمت داد. برخالف بقیه، تنها یک گره را باز کردم 

 انشاهلل که این گره، حاجت هرکسي بوده، برآورده شه! 

راسم تمام شد و سر درد من به شدت زیاد شده بود. به خانه که رسیدیم، شب بخیري به خانواده گفتم و سریع به اتاقم رفتم. لباس م

هایم را عوض کردم و روي تخت دراز کشیدم. به این چند روز فکر مي کردم که او جلوي چشم بود و مي دیدمش؛ از این پس 

 ه او نبود. تنها یک هفته در میان آن هم از روي پروژکتور مي توانستم او را رصد کنم. خبري از نگاه هاي گاه و بي گاهم ب
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کردم. امام علي  آهي کشیدم و دستم را روي پیشاني ام قرار دادم. درد شدید مانع از خوابیدنم مي شد؛ شروع به صلوات فرستادن

 ) ع( مي گویند: 

 « و مي برد. راه بیاندازید. زیرا آن سیل حتما مشکلت را با خود مي شوردهر گاه میان مشکالت قرار گرفتید، سیل صلوات » 

عا مي خواندم دنتایج و آثار این حدیث در زندگي ام پیدا بود. هر گاه مشکلي سر راهم قرار مي گرفت، صلوات نذر مي کردم و 

 شد. و راحي براي حل مشکالت به ذهنم مي آمد. چشمانم را بستم و آرامش میهمان چشمانم 

 *** 

امروز اربعین بود. بسیاري از دوستانم راهي کربال بودند و عجیب دلم مي خواست براي یک بار هم که شده به آن جا بروم و در 

بین الحرمین براي دیگران دعا کنم. ساعت ده راهپیمایي اربعین در شهرستانمان شروع مي شد و با مبینا در جاده ي همیشگي 

 به آن جا برویم. خوابم مي آمد اما هفته ي گذشته در نمازجمعه به هدیه هم قول داده بودم که حتما بروم. قرار گذاشته بودیم تا 

چادر عربي دوست داشتني ام پاره شده بود و مجبور بودم چادر دانشجویي را سر کنم. با وسواس نگاهي به خود و لباس هاي 

ب بودن، چادر را سر کردم. بعد از خداحافظي آرام از مادرم و نشاندن بوسه مشکي ام انداختم و بعد از پیدا کردن اطمینان از مرت

 اي بر گونه ي برادرم که در خواب بود، از خانه بیرون رفتم. 

مگر این موقع صبح، تاکسي پیدا مي شد؟! از دیر رسیدن متنفر بودم. باالخره بعد از دقایق زیادي که منتظر بودیم، تاکسي ایستاد  

رد. از هرچیزي که فکرش را بکني با مسافري که روي صندلي شاگرد نشسته بود، سخت مي گفت؛ آن هم با و سوارمان ک

صداي بلند که واقعا مرا کالفه کرده بود. ثانیه به ثانیه ساعت مچي ام را نگاه مي کردم. در نزدیکي آخرین ایستگاه تاکسي پیاده 

 دي طي کردیم. تلفن در دستم لرزید که نگاهي به آن انداختم و جواب دادم. شدیم و از آن جا تا میدان را تقریبا با سرعت زیا

 هدیه بود. 

 عاطي کجایي؟ دو دقیقه دیگه حرکت مي کنن ها!  -

 داریم میاییم.  -

 زود بیا؛ اونم هست. جلوي هیئت وایستاده مي توني ببینیش!  -

شدم و بدون خداحافظي تلفن را قطع کردم و در کیفم انداختم. با از این که حواسش به آمدن و محل ایستادن آقاي میم بود، حرصي 

رسیدن به میدان او را دیدم که جلوي هیئت و در کنار پدر و امام جمعه شهرستان ایستاده. کمي جلوتر رفتیم که هدیه نزدیک آمد 

 الي از من بزرگ تر بود. و ما را با خود به قسمت میاني صف برد. با دوستش احوال پرسي کردم. اسمش معصومه و دو س

در کنار هم، قدم مي زدیم و پشت سر هیئت راه مي رفتیم. هدیه مشغول صحبت با دوستش بود و من هم که از بي محلي او 

رنجور بودم، دست مبینا را گرفتم و به قسمت دیگري از صف رفتیم. مسیر راهپیمایي میان دو میدان بزرگ شهرستان بود و بعد 

رفتیم. مسجد کوچک بود و افراد زیادي آمده بودند.  با تعجب به ظروف پلو نگاه مي کردم که جلویمان گذاشته از آن به مسجد 

بودند نگاه مي کردیم. با مادرم تماس گرفتم و اطالع دادم که کمي دیر تر مي آییم. غذایمان را خوردیم و با پیشنهاد من به کافه ي 

 در گوشم گفت: پشت سرته! پسرخاله ام رفتیم. در راه مبینا آرام 

 با تعجب گفتم: کي؟ 

 آرام تر از همیشه پاسخم را داد. 

 میم.   -

را اگر مبینا م دست و پایم را گم کردم و سعي کردم بهتر راه بروم که آن یک ذره پاشنه ام کج شد و تعادلم را از دست دادم.

 با رسیدن به دادم. از خجالت گونه هایم آتیشن شده بودند.نگرفته بود، پخش خیابان مي شدم و سوژه ي خنده را دست ملت مي 

عکس بگیریم و  کوچه ي کافي شاپ، مسیرمان جدا شد. وارد شدیم و از پسرخاله ام خواهش کردم کسي را به طبقه باال نفرستد تا

ا ترک رعکس آن جا  راحت باشیم. هردویمان آیس پک سفارش دادیم و منتظر شدیم. با شوخي و خنده ي فراوان و گرفتن کلي

 کردیم و به خانه برگشتیم. 

رباره ي او از دماه ها از محرم مي گذشت و تنها راه دیدن او، نماز جمعه بود. دلم بي قراري مي کرد که هر روز خبر جدیدي  

اندم. فعالیت و ذرزبان هدیه مي شنیدم. مدرسه مي رفتم و اما زیاد درس نمي خواندم و بیشتر وقت هایم را در اینستاگرام مي گ

داشته باشد. گاهي  دنبال کننده هایم باال رفته بود اما براي من مهم ترین چیز این بود که استوري یا پستي بگذارم که او دوست

 جواب نظرسنجي هایم را مي داد و من ذوق مي کردم. 
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علم ها به مهاي دیگر به علت این که  چهارشنبه ها ساعت خروج ما از مدرسه ساعت دو بعداز ظهر بود و امروز بر خالف روز

فتیم تا بستني جلسه مي رفتند، زود مرخص شدیم. با دو تا از دوست هایم که از چند سال پیش مي شناختمشان به مغازه اي مي ر

 بخوریم. فاطمه و هانیه رشته شان علوم انساني بود و من علوم تجربي. 

نگاهي به من  شمم به فردي افتاد. با تعجب به او خیره شدم اما او حتي نیمدر راه از هرچیزي مي گفتیم و مي خندیدیم که چ

ت و شلوار نیانداخت. ضربان قلبم باال رفته بود و صورتم سرخ شده بود. همان پیراهن طوسي رنگ مورد عالقه ام و همان ک

 مشکي مخصوص به خودش را پوشیده بود. 

 االي لبم به وجود آمده بود گذشتم. ناخودآگاه دستم را روي جوشي که به تازگي در ب

 عاطفه خوبي؟ چت شد؟  -

 زیر لب پاسخش را دادم: هیس، هیچي نگو مي شنوه. 

 هانیه با حالت ضایع اي نشانش داد و گفت: این؟ 

 تنها سري تکان دادم و از کنارمان گذشت. کمي جلو تر که رفتیم فاطمه گفت: این که طلبه ي بابامه! 

 جدي؟   -

 آره؛ همش فکر مي کردم چرا فامیلیتون شبیه همه؟ چرا؟!   -

 فامیلیم.  -

 هانیه با شیطنت گفت: دوسش داري؟ 

لبخندي زدم و چشمانم را به نشانه تایید باز و بسته کردم. سرم را به عقب برگرداندم ولي او را ندیدم. هوف کالفه اي کردم و 

 گفتم: مي میري یه نیم نگاه به ما بندازي؟ 

 هانیه نگاهي به دستم ک هروي لبم بود انداخت. 

 حاال چرا دستت رو گذاشتي رو لبت؟  -

 دستم را پایین انداختم که جوشم را دید و با خنده گفت: نه خوب کاري کردي دستت رو گذاشتي؛ آفرین. 

 بیشعوري نثارش کردم و وارد مغازه شدیم. 

تلفن همراه و کامپیوتر بودم و لحظه اي را به درس خواندن اختصاص نمي  نزدیک امتحانات ترم اول بود و من هم چنان مشغول

دادم. اظهار مي کردم که در حال درس خواندن هستم اما تمام وقتم پشت کامپیوتر و در فضاي مجازي صرف مي شد و از 

ه اول نیست که یک جواب ساعت پنج صبح تا نه که به جلسه مي رفتم درس مي خواندم. نمي دانستم متوسطه دوم همچون متوسط

 از خودم بنویسم و مدلم بیست شود؛ اینجا از این خبر ها نبود. 

امتحان ها تمام شد و من شب و روز را با اضطراب نتیجه ي امتحان مي گذراندم. مي دانستم که نتیجه خوبي نخواهم داشت و 

م نگذارم. مادرم مي دانست این همه تغییر یک براي همین در کار هاي منزل کمک مي کردم و سعي مي کردم سر به سر مادر

 دفعه اي رفتار من از جایي نشات مي گیرد اما نمي دانست از کجا؟! 

 مشغول صحبت با مبینا بودم که او از من معدلم را پرسید. 

 صدایم را آرام کردم و گفتم: گند زدم مبینا؛ معدلم رو نمي دونم ولي درس هاي تخصصي رو خیلي کم گرفتم. 

 مثال چند؟   -

 شیمي شدم نه، فیزیک دوزاده، ریاضي هفت.  -

 صداي خنده اش بلند شد که حرصم را بیشتر کرد. 

 کوفت، نخند!  -

 و با حالت زاري ادامه دادم. 

 حاال چه گلي به سرم بگیرم؟   -
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 براي ترم دوم بخون!  -

 ردا کارنامه ها رو میدن. با صداي لرزان گفتم: اون که حتما ولي یه دعواي حسابي رو افتادم. ف

 خنده اش تمامي نداشت. 

 گاوت زاییده.  -

 کمي صحبت کردیم و من که با خودم عهد کرده بودم درس هایم را بخوانم، مشغول خواندن عربي شدم. 

دم که در کمال از کردلنوشته هایم را در اینستاگرام استوري کرده بودم که پیام مي دادند و تعریف و تمجید مي کردند. پیام را ب

 تعجب آقاي میم مرا تشویق کرده بود. 

 عالي بود، ممنون واقعا" “

 از شدت ذوق نمي دانستم چه کار کنم. جیغ خفه اي کشیدم و جوابش را دادم. 

 خیلي ممنون که وقت گذاشتین و خوندین.  -

یادم آمد روز راهیان نور هم که من و دوست جدیدم روي تخت مشغول گردش در ایسنتاگرام بودیم، پیام داده بود و چیزي از من 

پرسیده بود. کاش مي شد همیشه از این فرصت ها وجود داشت. در انتخاب پروفایل، پست و استوري وسواس زیادي به خرج مي 

 هاي جالب و جدید مي گذاشتم.  دادم که از آن خوشش بیاید و نظر سنجي

همگي در حیاط مدرسه جمع شده  و منتظر به در سالن اجتماعات چشم دوخته بودیم. اضطراب در وجودم رخنه کرده بود؛ دست 

هایم مي لرزید و رنگ از صورتم رفته بود. قطرات اشک در پرتگاه چشمانم هجوم آورده بودند و مي خواستند سقوط کنند. مادر 

یکي از در خارج مي شدند و برخي با خوشحالي و برخي توبیخ گرانه دانش آموزشان را مي نگریستند. مادرم دیر  ها یکي_

کرده بود و حدس مي زدم مشغول گفت و گو با معلم هایم باشد. شوخي و خنده ي زهرا که در کنارم بود، اعصابم را تحریک 

 کرده بود و باعث شد او را برنجانم. 

 شو اون ور اعصاب ندارم هي در گوشم زر مي زنه. اي بابا! گم -

 با تعجب به من نگاهي انداختن و بعد از گفتن: حالت خوش نیستا! 

مرا ترک کرد. دستانم را روي سرم گذاشتم؛ دوست داشتم از ته دل زار بزنم. کاش معجزه اي در اعداد کارنامه ام به وجود مي 

سینه ام حبس شد، انگار زمان ایستاده بود. بر خالف انتظارم با مهرباني کارنامه را در آمد. قدم هاي مادرم را که دیدم نفسم در 

 نگران نباش! ترم دوم جبران مي کني ولي گوشي رو ازت مي گیرم.  -دستانم گذاشت و گفت: 

ه راه نیاندازند. نفسم تنها گوشي ام را؟! حرف خنده داري مي زد؛ من حاضر بودم همه چیز را ازم بگیرند اما جنجالي در منزل ب

را محکم بیرون کردم و خیالم آسوده شد. متوجه برادرم شدم که با عده اي از همکالسي هایم مشغول بازي بود. لبخندي زدم که 

 مادرم مرا در آغوش گرفت. تعجب جاي خود را به لبخند عمیقي داد و من هم مادرم را سفت در آغوش فشردم. 

به سراغ برگه و خودکار رفتم و بعد از ساعت ها کلنجار رفتن، شروع به نوشتن برنامه کردم. همه  پایم را که در منزل گذاشتم

ي ساعات را پر کرده بودم تنها دوساعت در روز وقت اضافه داشتم که اگر موقعیت ایجاد مي کرد مجبور به درس خواندن مي 

 نه به آن بي نمکي! شدم. واقعا جایش بود که یکي به من بگوید نه به آن شوري شور، 

روز ها مي گذشت و تنها تفریح من، روز هاي جمعه بود که همراه مبینا به نماز جمعه مي رفتم. هشت ماهي از دوستي مان مي 

گذشت و رابطه میانمان هر روز پر رنگ تر از دیروز مي شد. نمره هایم باال مي  رفت و من از این بابت خوشحال بودم. تنها 

آقاي میم داشتم، به نماز جمعه و خبر هایي که مبینا به من مي رساند محدود مي شد. با یادآوري هدیه تلخندي خبرهایي که از 

روي لبانم جا گرفت. عاشق شده بود! درست عاشق همان کسي که زندگي ام بود. نمي توانستم او را سرزنش کنم اما رابطه مان 

 ر هنگام برخورد بود. به آخر رسیده بود و تنها صحبتمان، احوال پرسي د

ي رفت مکاش عاشق نمي شدم و مثل یک فرد عادي به زندگي ام مي رسیدم. اصال کاش ریشه ي این حس در قلبم مي خشکید و 

 پي کارش! بس بود این همه اشک ریختن هایي که دلیلش نرسیدن من به او بود. 

ز یادم مي رفت؟ با اآن سر به زیر انداختن و آن لبخند هاي محو دلم مي خواست به سه سال گذشته برگردم و او را نبینم! اما مگر 

ا پاک کردم و ریادآوري لبخندهاي شیرینش، لبخند روي لبانم کشیده شد اما هم زمان قطره هاي اشک هم سقوط کردند. اشک هایم 

 بیرون کشیدم. به سراغ کتاب خانه ي کوچکم رفتم. کتاب سرخ سیمایان سبز را انتخاب کردم و از میان آن ها 
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ق زدم. در کتابي که از همایش " نقش خانم هاي استان گیالن در هشت سال دفاع مقدس" هدیه گرفته بودم. صفحه هایش را ور

 م. هر صفحه  خاطره اي از یک شهید استاد گیالن به زبان یکي از آشنایانشان نوشته شده بود. غرق در خواندن بود

 م کردم و بدون نگاه کردن به نام مخاطب، تماس را وصل کردم. با صداي تلفن، آن سطر را هم تما

 سالم، چطوري عاطي؟  -

 سلوم، خوبم تو چطوري؟  -

 خوبم. میگما میایي بریم خرید؟  -

 با تعجب پرسیدم: خرید چي؟ 

 خرید الکي؛ باز مي خواد بره پول خرج کنه هیچي به هیچي!  -صداي مادر مبینا از پشت تلفن بلند شد: 

 ه اي کردم و گفتم: مبینا مامانت باز که از دستت شاکیه! خند

 این دائم الشاکیه بیخیال.  -

 ساعت چند بریم؟  -

 یه ساعت دیگه منتظرم.  -

 خداحافظي کردم و وارد حمام شدم. مشغول غر زدن بودم که مادرم در حمام را زد و با تعجب پرسید: 

 با کي حرف مي زني؟  -

 داختم و گفتم: هیچکي! نگاهي به داخل حمام ان

 مبینا زنگ زد گفت هر وقت آماده شدي بمون، میاد اینجا باهم برین.  -

 باش مرسي.  -

 لباس هایم را روي تخت انداختم  مشغول حاضر شدن،شدم. 

*** 

مشغول نگاه کرد ن به ژورنال چادر و مانتو هاي فروشگاه بدیم که مبینا دستش را روي دستم که مشغول ورق زدن آن بود، 

 گذاشت.

 عاطي این خیلي قشنگه ها؛ نه؟ -

 سري تکان دادم و گفتم:

 سرش کن ببینیم چطوره؟ -

ستش دادم. چون قد و قامت بلندي داشت در چادر بسیار تایید کرد و چادرش را در آورد. چادر قجري را از فروشنده گرفتم و به د

زیبا شده بود. مدل چادر این بود که قسمت جلویي تا شکم، با دو بند در پشت کمر بسته مي شد و خیلي راحت مي شد آن را محار 

 کرد. 

 لبخندي زدم و انگشت سبابه و شستم را در کنار هم قرار دادم و رو به او گرفتم. 

 یاد.خیلي بهت م -

 چرخي زد و گفت: همین خوبه! نمي خوام عوض کنم.

 باحالت حنثي نگاهش کردم.

 عوض کن؛ یکي مارو ببینه میگه ندید بدیدن! -

 خب بگن! حرف دیگران برام مهم نیست.  -
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رو نمیشه ونه باید به حرف مردم اهمیت بدي. درسته دهن مردم این دوره زم -در حالي که چادرش را به سمتش مي گرفتم، گفتم: 

 بست اما میشه خزعبالتشون رو کم تر کرد. 

 باشه. -

د و ذهنم کمي چادرش را عوض کرد و بعد از تسویه حساب بیرون آمدیم. به بنر فروشگاه نگاه کردم؛ فخر السما! اسم جالبي بو

 در گیر دانستن معني اش شده بود. 

 مبینا! معني اسم فروشگاه رو مي دوني؟ -

 نچ! -

 ستش دارم. جالبه، دو  -

 عاطي اون جارو نگاه کن! -

این را گفت و هم زمان با دستش جلویمان را نشان داد.  دستش را گرفتم و مسیرمان را تغییر دادم.  با تعجب پرسید: چته؟ چرا 

 این جوري مي کني؟

 من با این دختره حرفي ندارم. نمي خوام ببینمش. -

 مرا نگاه داشت و گفت:

 کافه؟ مي خوام باهات حرف بزنم. ولش کن! میایي بریم -

 سري تکان دادم.

 بریم. -

سوار تاکسي شدیم و حرکت کردیم. با نگاه به ایستگاه تاکسي، لبخندي زدم. روز هایي که از مدرسه به خانه باز مي گشتم، او را 

 در این ایستگاه رویت مي کردم. 

تلفن همراهم را که مادرم در مواقعي که بیرون مي رفتم، به من مي داد، بیرون آوردم و وارد اکانت اینستاگرامش شدم. عکسش 

 را نگاه مي کردم و در دل آه مي کشیدم که پیامي برایم آمد. با تعجب به سراغش رفتم و آن را باز کردم. 

 بودي؟!"پیام از هدیه بود. " سالم. خوبي؟ چرا چند وقتي ن

 پاسخ را برایش نوشتم. 

 " سالم. مشغول درس و مدرسه بودم. چطور؟"

 خبر هارو شنیدي؟"“مبینا سرش را نزدیک آورد تا پیام هایمان را بخواند. 

 کمي مکث کردم و برایش نوشتم: چه خبري؟

 م شل شده بود. کمي نوشتنش طول کشید و در دلم غوغا برپا بود. حس خوبي به سراغم نیامده بود، دست و پای

 "بعد از عید عقدشه!"

 با تعجب به پیامش نگاه کردم و پشت سر هم پلک زدم. 

 نه، نه این امکان نداره!  -

 سرم را به چپ و راست تکان دادم. جنون به سراغم آمده بود. 

ش فشرد و با م را در دستمبینا با تعجب به صفحه گوشي نگاهي انداخت و لحظه اي بعد، تعجب جایش را به عصبانیت داد. دستان

 لحن آرامش دهنده اش گفت: 

و بده، اطفه! قوي باش! این دختره نفهم همین رو از تو مي خواد؛ مي خواد ضعفت رو ببینه، مي خواد کم بیاري! جوابش رع  -

 همون طور که جواب همه رو مي دادي و مي نشوندي سر جاشون، جواب این رو بده و بهش بفهمون.
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مرسي  -گفت:  وند به چپ و راست تکان دادم و دهان باز کردم حرفي بزنم که مبینا کرایه را تحویل راننده داد سرم را تند ت

 همین بغل پیاده مي شیم.

ن خارج نمي آپاهایم سست شده بود و هر لحظه امکان داشت بر زمین سقوط کنم. دهانم را باز و بسته مي کردم اما کالمي از 

را وارد کافه کرد و با به من انداخت. گویا دست و پایش را گم کرده بود. تمام انرژي ام تحلیل رفته بود. م شد. مبینا نگران نگاهي

 کمک او روي صندلي نشستم. پسرکي به سمتمان آمد و از مبینا سفاشات را گرفت. 

ا همه ي چیز کافه شوم که چر آن قدري درمانده بودم که نمي توانستم محیط را تجزیه و تحلیل کنم و حتي کنجکاو دکوراسیون

 هایش وارونه است؟! 

هرباني سرم را سرم را روي میز گذاشتم و گریه کردم. نمي دانم چه قدر گذشته بود اما من هم چنان زار مي زدم و مبینا با م

 نوازش مي کرد و هیچ نمي گفت. 

 عاطي اول حال این دختره رو بگیر! -

 ولش کن ارزش نداره. -

 ت رو!بده من گوشی -

اجازه ي مخالفت را از من صلب نمود و تلفنم را برداشت و مشغول نوشتن شد. بعد از دقایقي تلفن را به من داد و گفت: خوندنت 

 تموم شد، بالکش مي کني! فهمیدي؟

 سري به نشانه تایید تکان دادم و پیامش را خواندم.

چي بهت نگفتم، تو روم وایستادي گفتي عاشقش شدي، بازم " ببین عزیز! از روز اول خواستي خودت رو بهش نزدیک کني، هی

هیچي نگفتم ولي نمي ذارم نمک روي زخمم بشي! من اگه عاشق کسي شدم به خودم مربوطه و نه تو و نه هیچ کس دیگه! من 

 ه! یا علي!"رو این طور داغون کردي ولي الاقل تو زندگي بقیه سرک نکش! اینم نمي توني؟! آدم باش و این جوري خبر بد ند

شاید کمي با خشونت صحبت کرده بود اما در مقابل تمام بال هایي که این دختر بر سرم نازل کرده بود، هیچ بود! کینه اي نبودم 

 ولي او را به خدا واگذار کرده بودم. 

سان باید افرادي را در شماره اش را مسدود و از مخاطبینم حذف کرده بود. دیگر کسي با این نام در زندگي ام وجود نداشت. ان

زندگي نگاه دارد که به او انگیزه بدهند، شادي را مهمانش کنند و آرامشش را باال ببرند نه کساني که آرامش را از انسان مي 

 گیرند. در زندگي باید حذف کردن را یاد گرفت. از حذف کردن واهمه نداشته باشید زیرا با این کار موفق تر خواهید بود!

 !عاطفه؟  -

 جانم؟ - 

 صدایم کمي مي لرزید اما تمام تالشم بر این بود که خودم را کنترل کنم. 

 سوال هام رو بپرسم؟ -

 چشمانم را باز و بسته کردم که شروع کرد. 

 فکر مي کني از چه روزي یه حس هایي بهش داشتي؟ -

گفتم: سه سال  کمي در فکر فرو رفتم. چشمانم به قهوه ي روز مي دوخته شده بود که دیگر بخار نمي کرد، زبانم به حرف آمد و

گاهش مي پیش، رفت و آمد خانوادگیمون زیاد بود. روز هایي که از خیابون جلوي خونمون رو مي شد و تصادفي نگاهم به ن

ر راه برم. دمش، ناخودآگاه موهام رو مي دادم زیر روسري و سعي مي کردم خانم واافتاد، روز هایي که اگه تو کوچه مي دی

 آغازش بود، همون جا که وارد قلبم کردمش و بعد از قفلش، کلید رو به دور ترین اقیانوس پرتاب کردم.

 قطرات اشک راه خود را بلد بودند و از سرازیري گونه ام به مقصد نا کجا آباد، سقوط مي کردند. 

 سرش را پایین انداخت.

 فکر مي کني بتوني فراموشش کني؟  -

 امیدوارم بتونم... -
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 چي که به صالحته پیش میاد عزیزم؛ نگران نباش! کار هاي اون باالیي همش با حکمته. انشاهلل هر -

ته و خورد وردن گذشلبخند تلخي روي لب زدم که تلخي اش در تمام وجودم پخش شد. مبینا خوب مي  دانست کار قلبم از ترک خ

 شده است. 

*** 

 ***یک سال بعد*** 

یک سال بود که سعي در این داشتم مسیر زندگي ام را تغییر بدهم و گذشته ها را در سیاه چال بیندازم.بعد از آخرین خبري که از 

س خواندن، در آموزشگاه هدیه گرفتم، دیگر دنبالش نبودم و اگر جایي اسمش مي آمد خود را به نشنیدن مي زدم. عالوه بر در

زبان انگلیسي مشغول تدریس به دانش آموزان مبتدي بودم و حقوقي از این راه به دست مي آوردم که قصد داشتم پس اندازش 

کنم. قرار جمعه هایمان با مبینا به راه بود و این روز ها بیشتر یک دیگر را مي دیدیم. به مدرسه اي که من در آن درس مي 

 بود و عالوه بر ساعات تفریح، گاهي در مسیر مدرسه باهم بودیم. خواندم آمده 

در خانه را باز کردم که مادرم با لبخند خسته نباشیدي به من گفت و لبخندي تحویلم داد. تعجب وجودم را در بر گرفته بود. 

 ل خوردن نهار مي شدم. همیشه بعد از این که به خانه مي آمدم، سالم بي جاني به استقبالم مي آمد و من تنها مشغو

 در کمال تعجب مادرم سفره ناهار را پهن کرد و اجازه ي کمک کردن به من نداد. دلم شور مي زد و گواه خوبي نمي داد. 

 برو دستات رو بشور عاطفه جانم!  -

آمده باشد اما تنها عاطفه جانم؟! به ندرت مرا این گونه خطاب مي کرد. با تعجب به داخل اتاق سرک کشیدم که شاید مهماني 

 خودمان بودیم. پدرم وارد اتاق پذیرایي شد و رو به مادرم گفت: خانم بهش گفتي؟ 

دیگر مطمئن شده بودم که کاسه اي زیر نیم کاسه است! با حالت مشکوکي مادرم را نگاه کردم. خواستم چیزي بگویم که با حالت 

 دستپاچه گفت: نه حاال میگم دیگه. 

رم زد. سر سفره نشستیم و مشغول خوردن فسنجان خوش رنگ و لعاب مادرم بودیم که پدرم گفت: عاطفه خانم و اشاره اي به پد

 مي خوام ازت یه سال بپرسم. 

 بفرمایین بابا.   -

 آمادگي ازدواج داري؟   -

 غذا در گلویم پرید و سرفه هاي پي در پي امانم را بریده بود. 

 ت: چي شد؟ مادرم لیوان آبي به طرفم گرفت و گف

 آب را یک نفس سر کشیدم و گفتم: چي شد؟ مادرم یهویي چه سوال هایي که نمي پرسین، اونوقت مي گین چي شد؟ 

 مي دونیم االن موقع گفتنش نیست و باید بهت وقت بدیم اما امشب داره برات خاستگار میاد.   -

 این گونه این موضوع را مطرح مي کنند؟  چشمانم از فرط تعجب باز مانده بود و هیچ حرفي نمي زدم. آخر مگر

 هر کي هست بهش بگین نه؛ من مي خوام درس بخونم.  -

پدرم صدایش را جدي کرد و گفت:  دخترم بهت حق مي دم باید روي موضوع فکر کني ولي امشب بذار این مراسم انجام بگیره  

 هم که شما روي سر ما جا داري.  شما ایشون رو ببین اگر قبول کردي که انشاهلل خوشبخت بشین اگر نه

ص کنم. حرف حساب جواب نداشت پس رضایتم را با سکوت اعالم کردم. اما در دل تصمیم داشتم یک نه بگویم و خودم را خال

ه دستم داد که به بعد از ظهر با اصرار مادرم، به حمام رفتم و تونیک بنفشم را به تن کردم. چادر صورتي با گل هاي بنفش را ب

 ا! او گفتم: مامان! من چایي نمي برم ه

 سیلي به گونه اش نشاند و گفت: مگه میشه؟ 

 مامان قراره یه نه بگم و تمام!   -

 چایي مي بري حرف نباشه!  -

 با لحن جدي اش مهر سکوت به لب هایم نشاند و اجازه ي مخالفت نداد. 
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 با صداي تلفن سر برگرداندم و خواستم جواب بدهم که مادرم گفت: زود باش االن میان! 

 من میام.  شما برو -

 سري تکان داد .و تلفن را جواب دادم. 

 بفرمایید.  -

تت الم عاطفه خوبي؟هدیه ام! ببین مي دونم نمي خواي صدام رو هم بشنوي اما یه عذرخواهي بهت بدهکارم. مهدي دوسس  -

هش گفتم وست داري. بداشت از خیلي وقت پیش و حتي با خانوادش هم مطرح کرده بود ولي من بهش گفتم تو کس دیگه اي رو د

اقعا پشیمونم به اون حتي فکر هم نمي کني و الکي وقتش رو تلف نکنه. عاطفه منو ببخش! مي دونم در حقت نامردي کردم ولي و

 و همه چي رو هم درست کردم. امیدوارم این دوست قدیمي رو ببخشي. 

ضربه خورده بودم. کاش این مراسم لعنتي امشب  باورم نمي شد! سر درد شدیدي به سراغم آمده بود. از نزدیک ترین دوست

زودتر تمام شود و من به بدبختي خود برسم. اصال دوست ندارم میانشان بنشینم و به صحبت هاي تکراري شان گوش بدهم. تنها 

فتم. با دلم مي خواست ساعت ها گریه کنم بدون آن که کسي مزاحمم شود. چادرم را سر کردم و با صداي مادرم استقبالشان ر

صداي " یا هللا" شان سرم را بلند کردم و تعجب در چشمانم جاي گرفت. باورم نمي شد! او به خاستگاري من آمده بود؟ اشک 

 شادي در چشمانم جمع شده بود و لبخند به لب هایم نشسته بود. مگر مي شد من به این فرد نه بگویم؟ او زندگي ام بود؛ زندگي! 

 من در ببندید و بگویید که 

 جز از او همه کَس بگسستم 

 َکس اگر گفت چرا؟ باکم نیست 

 فاش گویید که عاشق هستم..! 

 فروغ فرخزاد 

سخن نویسنده: سالم خدمت تمامي دوستاني که این رمان رو خوندن و لحظاتي رو با قلم من سپري کردند.  رمان لیلي سر به هوا 

 خوندنش لذت برده باشید. اگر کم و کاستي داشت ببخشید.  دومین تجربه و اولین رمان من بود که امیدوارم از

 دیگر آثار نویسنده: داستان کوتاه فاصله ي من تا خدا 

 منتظر اثر بعدي باشین با عنوان: رمان در انتظار تو 
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