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 نام داستان: پناهم بده

 نام نويسنده: فرزانه فرجي

 ژانر: مذهبي، اجتماعي

 

 

 

 خالصه:     

ست داره و داستان درباره ي دختري هست که تو خانواده اي از قشر متوسط بزرگ شده، امام رضا )عليه السالم( رو خيلي دو

اعث تنها هدف و  آرزوش رفتن به مشهد هست؛ هر بار که عزم رفتن مي کنه براش مشکلي پيش مياد و نميشه که بره، ب

 البي ميوفته...شه که با گذر زمان براش اتفاقات جناراحتيش مي

 رسه يا مشکلي پيش مياد؟آيا دختر قصه ي ما به تنها هدفش مي

 مقدمه:       

 تا قيامت اسير او مي شد

 هرکه سلطان طوس را مي ديد

 مولوي ، شمس را رها مي کرد

 گر که شمس الشموس را مي ديد 

 چيست تازه برات ؟ اي حافظ!

 گر بگيري برات مشهد را

 دشعشق شاخه نبات جاي خو

 امتحان کن نبات مشهد را 

 در اذان هاي عاشقي ، دل من

 وقت خيرالعمل به مشهد رفت

 در تمامي عمر خوش بخت است

 هرکه ماه عسل به مشهد رفت 

 خوش به حالم که اهل ايرانم

 خادم بارگاه سلطانم

 هاي ديدني جهاناز مکان

 بيشتر عاشق خراسانم 

 راه و رسم گدا شدن بلدم

 تر است حاجتم گاه مستجاب

 دم باب الجواد فهميدم

 اين پدر سخت عاشق پسر است. 
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 "مجيد تال"

 

 خب اين هم مسواکم. اي بابا! هندزفريم کو؟ اصال سجاده اي که الهام داد رو کجا گذاشتم؟

 از جام بلند شدم و تخت رو زير و رو کردم. هوف! همين صبح هندزفري کنار بالشت بود ها.

 »سوگل خانوم! هندزفري کنار سجاده ي الهام رو کجا گذاشتي؟«

 سرم رو خاروندم و فکر کردم.

ذاشتم؟ با يکم فکر گببين سوگل! ديشب که الهام سجاده رو داد؛ ُخب، تا اين جا يادمه، سجاده رو گرفتم و گذاشتم کجا؟ خدا کجا «

 ن گذاشتم.يادم اومد. خنده اي کردم و بشکني زدم. خودشه! ديشب روي اپ

مان رفتم؛ تند تند مشغول شاد و شنگول از پله ها پايين رفتم، اما با ديدن اپن که خالي بود، فِسم خوابيد. با قيافه ي در هم پيش ما

 وني کجاست؟دجمع کردن وسايل خودش و بابا تو چمدون بود. آروم پرسيدم: مامان! سجاده اي که ديروز الهام بهم داد رو مي 

 فت: اوني که روي اپن بود رو مي گي؟فکري کرد و گ

 سريع گفتم: آره آره! خودشه.

 بي خيال شونه اي باال انداخت.

 تو چمدون گذاشتم. -

 خيالم راحت شد. گفتم: آهان! دستت درد نکنه.

 مامان نگاهم کرد و گفت: چمدونت رو بستي؟

 ديگه آخرشه مامان! -

 باشه، زود باش. -

 چشم. -

فت؛ باالخره آقا برگشتم و مشغول جمع کردن ادامه ي وسايل هام شدم. لبخند از روي لب هام کنار نمي ربا خيال راحت به اتاقم 

 طلبيد. با فکر اين که قراره به مشهد برم، چشم هام دوباره نم دار شد،

 »آخ جون سوگل! ديگه مي توني از نزديک به ضريح دست بزني«

وي ديوار گنبد طاليي خريده بودم و نقش زيباي طاليي رنگ حرم بود و ر بلند شدم، دستم رو روي پوستر بزرگي که از عکس

 ياسم. چسبونده بودم، کشيدم. عطر ياس رو برداشتم و چند بار به اتاق زدم؛ نفس عميقي کشيدم، چقدر من عاشق بوي گل

 »گمآقا! مرسي که قبولم کردي. خيلي حرف ها باهات دارم. ديگه همش رو ميام بهت مي«

 رو پاک کردم و چمدون رو بستم. فقط مي موند هندزفريم که معلوم نيست کجا انداختمش. اشک هام

 »ميري!اشکال نداره؛ حاال يک هفته بدون هندزفري نمي«

وردم. از بچگي عاشق کيفم رو برداشتم تا گوشيم رو بزارم که ديدم... بله! هندزفري رو اين جا گذاشتم. لباس هام رو از کمد در آ

ابم و يه روياست؛ بودم و هستم، اما تا به حال نرفته بودم. بعد از بيست سال باالخره قسمتم شد. همش فکر مي کنم خو امام رضا

 ولي واقعي بود.

زه. آخه االن وضو گرفتم، شلوار مشکي رو پام و مانتو يشمي رو تنم کردم؛ يک کم کرم ضدآفتاب زدم تا صورتم توي ماشين نسو

گاهي هم به اتاقم م سرمه کشيدم و از جلوي آينه کنار رفتم. شالم رو برداشتم و روي شونه م انداختم، نفصل تابستونه. يک کم ه

 پر شد. کردم تا چيزي رو جا نذارم. خوبه، همه چي رو برداشته بودم. دوباره به پوستر نگاه کردم که چشم هام دوباره

 »!الهي قربونت برم امام رضا«
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است که برسه. از هنفس عميقي کشيدم تا گريه م نگيره. چمدون رو برداشتم، چراغ رو خاموش کردم و پايين رفتم. بابا ديگه االن 

اشتم روي شونه مامان خبري نبود، تو اتاقش رفتم؛ نشسته بود و داشت گريه مي کرد. نگران شدم؛ نزديک تر رفتم و دستم رو گذ

 ش. گفتم: مامان؟ چيزي شده؟ 

 گ شده. فقط همين.نه مامان جان! چيزي نشده، دلم براي حرم تن -

 لبخندي زدم و گفتم: دلتنگي براي امام رضا کم نيست مامان!

 ريم ديگه.خنديدم و ادامه دادم: ديگه گريه نکن. داري مي

 وبه.حالت خيلي خ مامان هم لبخند زد و گفت: سوگل! تو تا به حال نرفتي و نمي دوني چه قدر خوبه. اون جا که بري،

 آره مامان! مي دونم. همه ي دوست هام بهم گفتن.-

 خوش به حالت سوگل! اولين بارته که داري مي ري. -

 خنديدم و گفتم: چرا خوش به حال من مامان؟ شما که دو بار رفتين.

 آره، ولي هيچ چي مثل اول نمي شه عزيزم!-

 بود؛ جواب داد: جانم حسين؟گوشي مامان زنگ خورد. اشک هاش رو پاک کرد. بابا 

- ... 

 مرسي. سوگل هم خوبه. کجايي؟ -

- ... 

 مامان نگاهم کرد و گفت: يعني چي حسين؟

 ترسيدم و به مامان گفتم: چي شده مامان؟

 هيچي عزيزم. -

 دوباره با بابا حرف زد. گفت: آخه من و سوگل آماده ايم.

- ... 

 مامان دلخور گفت: حسين!

- ... 

 افظ.باشه! خداح -

 گوشي رو قطع کرد و روي تخت انداخت.

 دوباره پرسيدم: مامان! بابا کجاست؟ چي مي گفت؟ 

ني؟ االن کچيزي نگفت، چمدون رو باز کرد و همه ي لباس ها رو روي تخت انداخت. با تعجب گفتم: مامان! داري چي کار مي 

 بابا مياد؛ بايد بريم.

 نمي ريم عزيزم، به بابات مرخصي ندادن. -

 تعجب پرسيدم: مرخصي ندادن؟ يعني چي؟ بابا که مرخصي گرفته بود.م

 بابات بياد. آره، ولي قبول نکردن و االن هم اجازه نمي دن -

 آروم خنديدم و گفتم: شوخي قشنگي بود مامان! بابا کجاست؟

معشون نکن! ما بلند شد و لباس ها رو روي چوب لباسي انداخت. کالفه بلند شدم و لباس رو ازش گرفتم. با صداي بلند گفتم: ج

 داريم مشهد مي ريم.

 سوگل جان! آروم باش. قسمت نبود. -



 ه رمان فورپناهم بد دانلود داستان  

 

novelfor.ir.ir 
 

ه و شت همه مي بغضم گرفت و گفتم: چه جوري آروم باشم؟ يعني چي قسمت نيست؟ چرا همه رفتن و من جا موندم؟ چرا قسم

 من نمي تونم برم؟ چرا دوست هام مي رن و من...

 صورتم خيس از اشک شده بود، هق هق مي زدم و نتونستم بقيه ي حرف رو بزنم.

 مامان اومد بغلم کرد و گفت: سوگل! دخترم، انشاهلل يک روز ديگه مي ريم.

 نمي خوام. ان بيرون اومدم و گفتم: نمي خوام مامان!شده بودم مثل بچه ها؛ نمي تونستم باور کنم. لجبازانه از بغل مام

 از اتاق بيرون اومدم. به اتاق خودم برگشتم، در رو بستم و قفل کردم.

وي چشم شال رو محکم از دور گردنم کشيدم که گردنم سوخت. اهميت ندادم. رو به شکم روي تخت خوابيدم، دست هام رو جل

 هق مي کردم.هام گرفتم و بلند بلند گريه کردم. هق 

 »آخه چرا؟ چرا؟ چرا؟«

وايسادم و گفتم:  نفس کم آوردم، روي تخت نشستم و بينيم رو  باال کشيدم. اشک هام رو پاک کردم و بلند شدم. رو به روي پوستر

از نمي يستم؟ نمنخواستي، نه؟ چرا؟ دوستم نداري؟ گناهکارم؟ دلم پاک نيست؟ بي احترامي بهت کردم؟ کم دلم برات تنگه؟ آدم ن

 خونم؟

 جلوتر رفتم، دستم رو روش کشيدم و سرم رو پوستر تکيه دادم.

 ُخب جوابم رو بده ديگه. چي کار کردم؟ -

تم؟ فقط يک صدام باال رفت و داد زدم: آخه چرا؟ مگه من چي از دوست هام کم دارم؟ خون اون ها رنگين تره يا من کم سعاد

 جواب مي خوام؛ چرا؟

ر آوردم و و صدام مي کرد. بي توجه بهش داد مي زدم. چمدونم رو باز کردم و همه ي لباس هام رو دمامان مرتب در مي زد 

 هر کدوم رو يک قسمتي پرت کردم.

 جلوي آينه رفتم و ايسادم، چشم هام باد کرده بود و زير چشم هام و بينيم قرمز شده بود.

 م بزار! حالم خوبه.مامانم کم مونده بود در اتاقم رو بشکنه که بلند زدم: تنها

 سوگل! دخترم آروم باش. -

 باشه مامان! آرومم. برو، مي خوام تنها باشم. -

دم، اومد. انگار مامان رفته بود. دوباره روي تخت دراز کشيدم. سرم خيلي درد مي کرد؛ هر وقت گريه مي کرديگه صدايي نمي

ردم و محکم دور سرم بستم. دستم رو روي چشم هام گذاشتم؛ دا کاومد. به زور از بين لباس هام، شالم رو پيسر درد سراغم مي

 سعي کردم به چيزي فکر نکنم و بخوابم...

 صداي مامان از خواب بيدارم کرد، ولي چشم هام رو باز نکردم.

 سوگل! عزيزم، بيداري؟ -

 بله مامان؟ -

 الهي دورت بگردم! بيا، ناهار آماده ست. -

 مامان! اشتها ندارم. -

 ! روي من رو زمين ننداز. بيا؛ من هم نمي تونم تنهايي بخورم.سوگل -

 چشم هام رو باز کردم و روي تختم نشستم. سرم هنوز يک کم درد مي کرد.

 آروم گفتم: باشه مامان. االن ميام.

م. بعد از ناهار شالم رو از سرم باز کردم؛ يک کم پيشونيم قرمز شده بود و چشم هام باز پف داشت. بلند شدم و در رو باز کرد

 بيام اتاقم رو مرتب کنم. پايين رفتم.
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 مامان ميز رو چيده بود و شامي درست کرده بود.

 م!روي صندلي نشستم. بي صدا غذام رو مي خوردم. مامان ماست رو جلوم گذاشت و گفت: ماست دوست داري. بخور عزيز

هام رو مرتب و آويز  لبخند زدم، ماست رو گرفتم و کنار غذا گذاشتم. غذا که تموم شد، "ممنون" اي گفتم و به اتاقم برگشتم. لباس

 کردم.

م، بدون حرفي به روي تخت نشستم و به پوستر خيره شدم. االن ما بايد تو راه بوديم، نه اين جا توي اتاقم. نفس پرصدايي کشيد

 دم و اون قدر نگاه کردم تا چشم هام سنگين شدن و روي تخت دراز کشيدم و خوابم برد...پوستر نگاه مي کر

 شام مي خورديم و بابا همه ش نگاهم مي کرد. با غذا بازي مي کردم. بابا گفت: سوگل! دخترم، من معذرت... 

 ميون حرف بابا رفتم و گفتم: نه بابا؛ نيازي به معذرت خواهي نيست. قسمت نبود.

 دستم رو گرفت و فشار آرومي آورد. گفت: سوگل جان! سري بعد قول مي دم ديگه هر چي بشه ببرمت. بابا

 شه. تا عيد ديگه نمي تونيم برنامه بچينيم.هفته ي ديگه مدرسه ها باز مي -

 لبخند زدم، از سر ميز بلند شدم و گفتم: نوش جونتون؛ دستتون هم درد نکنه. من اتاقم مي رم.

 غذات تموم نشده؟مامان گفت: 

 زياد کشيده بودم، شب بخير. -

 از آشپزخونه بيرون اومدم که مامان آروم گفت: بي چاره بچه م چه قدر خوش حال بود که مي خواد مشهد بره.

مام رضا ابه اتاقم برگشتم، چراغ رو خاموش کردم و گوشي رو دستم گرفتم. رمزش رو که چهارتا هشت بود که فقط به خاطر 

ردم. صداي نافذ و کبودم، زدم. آهنگ "آمدم اي شاه! پناهم بده" از محمدعلي کريم خاني رو پلي کردم و زانو هام رو بغل گذاشته 

 آرومش پخش شد:

  

 آمده ام آمدم اي شاه پناهم بده

 خط اماني ز گناهم بده

 اي حرمت ملجأ در ماندگان

 دور مران از در و راهم بده

 »باريدندوباره اشک هام شروع کردن به «

 اي گل بي خار گلستان عشق

 قرب مکاني چو گياهم بده

 اليق وصل تو که من نيستم

 اِذن به يک لحظه نگاهم بده

 »صداي هق هقم کل اتاق رو گرفته بود«

 اي که حريمت به مثل کهرباست

 شوق وسبک خيزي کاهم بده

 تاکه ز عشق تو گدازم چو شمع

 گرمي جان سوز به آهم بده

 لشگرشيطان به کمين من است

 بي کسم اي شاه پناهم بده
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 از صف مژگان نگهي کن به من

 با نظري يار و سپاهم بده

از کردم بچراغ هاي کوچيک که دور پوستر زده بودم رو روشن کردم و دستم رو روش کشيدم. لبخند زدم، در عطر گل ياس رو 

و بغل کردم. رت گرفت. رو به روي پوستر، روي زمين نشستم و زانوهام چند بار به اتاقم زدم. نفس عميقي کشيدم و گريه م شد

 زمزمه کردم:  در شب اول که به قبرم نهند

 نور بدان شام سياهم بده

 اي که عطا بخش همه عالمي

 جمله ي حاجات مرا هم بده.

 چشم هام بسته شدن و همون جا خوابم برد...

*** 

د که نگاهش زالس ديني نشسته بوديم و منتظر خانوم بوديم. الهام از دستم محکم دو ماهي از شروع مدرسه ها مي گذشت. سر ک

 کردم و گفتم: چته الهام؟ دستم خورد شد.

 ايشي کرد و گفت: بعد از مدرسه مياي با هم بريم فروشگاه؟ من چند تا خريد دارم

 باشه، حاال بعد از مدرسه. فعالً که زنگ اوليم. -

 نم! صرفا محض اطالع گفتم.خنده اي کرد و گفت: مي دا

 باشه بابا، اطالعاتم باال رفت! -

 زهرمار! -

 تقه اي به در خورد و خانوم توي کالس اومد. همه بلند شديم که خانوم گفت: بشينيد دخترهاي گلم!

 همه نشستيم که ادامه داد: سالم! صبحتون بخير.

ش کنيد، تو درس بريم، مي خوام بهتون يک چيزي بگم. خوب گوهمگي سالم کرديم و ادامه داد: بچه ها! قبل از اين که سراغ 

 حرفم هم نيايد و سوال نپرسيد؛ بذاريد حرف هام تموم بشه، بعد هر سوالي داشتين بپرسين، باشه؟

 همگي قبول کرديم و خانوم گفت: مدير مدرسه يک اردوي سه روزه در نظر گرفته.

گم. کتاب يو در رو بست. دستش رو روي بينيش گذاشت و گفت: هيس! اصال نمصداي جيغ و داد بچه ها بلند شد که خانوم رفت 

 هاتون رو باز کنيد.

ون ببخشيد. بچه صداي بچه ها که مي گفتن: نه خانوم! توروخدا... ديگه حرف نمي زنيم... ببخشيد خانوم... شما به بزرگي خودت

 ها غلط کردن!

 ، ساکت!خانوم چند بار دستش رو روي ميز زد و گفت: هيس

 همه ساکت شدن و ادامه داد: باشه، مي گم؛ ولي ديگه صداتون رو نشنوم.

م. اردو براي لب هاش رو تر کرد و ادامه داد: همون طور که گفتم مدير، اردوي سه روزه در نظر گرفته؛ من هم همراهتون ميا

 مشهده!

 هام نم شد. با شنيدن اسم مشهد، تمام بدنم لرزيد و اسم مشهد تو سرم اکو شد. چشم

 »من دارم چي مي شنوم؟ مشهد؟ پيش امام رضا«

 برم. ديگه نفهميدم خانوم داره چي مي گه؛ تمام ذهنم رفت به مشهد، به اين که مي تونم مشهد، اون هم با دوست هام

ره و پول و با صداي خانوم به خودم اومدم که مي گفت: حاال هر کي دوست داره، مي تونه بياد ازم اين رضايت نامه رو بگي

 رضايت نامه رو فردا با امضاي پدر برام بياره.
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 خنديدم که الهام گفت: سوگل! مي ري؟

 نگاهش کردم و با خنده گفتم: معلومه که مي رم! چرا نرم؟

 م.پس من هم مي ر -

 از پشت صداي الميرا که مي گفت: اَه! مشهدم شد جا براي اردو آخه؟

 ريم. اردو بايد يک جاي باحال باشه؛ مثل شمال و کردان.با تعجب بهش نگاه کردم که گفت: ما هر سال سه بار مشهد مي

 سري از تاسف تکون دادم و سمت الهام برگشتم.

 »دم، نبايد قسمتم بشهآخه چرا مني که براي مشهد دارم جونم رو مي «

ود تر برم به پوفي کردم و زيرلب خداروشکري گفتم. رضايت نامه رو گرفته بودم و خدا خدا مي کردم کالس زود تموم بشه تا ز

ه بودم تا سريع از مامان و بابا بگم. زنگ آخر بود و منتظر نشسته بودم تا زنگ بخوره. وسايل هام رو توي کيفم جمع کردم. آماد

 يرون بزنم.کالس ب

 زنگ خورد و سريع بلند شدم برم که الهام دستم رو گرفت و گفت: کجا؟ 

 با تعجب پرسيدم: خونه ديگه!

 خسته نباشي خانوم! قرارمون که يادت نرفته؟ -

 زود خونه مي فکري کردم؛ چه قراري؟ چه قراري؟ با پام زمين رو ضرب گرفتم و بشکن زدم. گفته بود فروشگاه بريم، ولي بايد

 رفتم و به مامان و بابا مي گفتم. لبخند زدم و گفتم: الهام جان! براي بعد بمونه. االن بايد خونه برم.

يا زود بريم بپوفي کرد و گفت: آخه خوشگل خانوم! تو براي رضايت نامه ت احتياج به امضاي بابات داري که قراره شب بياد. 

 من مانتو بخرم و بعد خونه تون برو.

الهام! ببين »شدم، همه ش مي گفتم قبول کردم و باهاش راهي فروشگاه شدم. از کنار هر مانتو فروشي که رد مي از روي ناچار

 ولي قبول نمي کرد و مي گفت باال بهتر هست.« اين چه قدر قشنگه. همين رو بخر تا بريم

ونه شدم. خام خداحافظي کردم و راهي آخر سر ديد که خسته شدم، از يک مانتو فروشي، يک مانتوي سفيد قشنگ خريد. با اله

 جلوي در خونه بودم؛ تند تند زنگ خونه رو زدم. مامان در رو زد و خونه رفتم. کيفم رو روي زمين انداختم.

 مامان با ترس نگاهم کرد و گفت: خوبي سوگل؟

 بلند خنديدم و گفتم: سالم مامان! عاليم! بگو امروز تو مدرسه چي شد؟

 سالم! خير باشه. -

 پيش مامان رفتم، دست هاش رو گرفتم و با خنده گفتم: خيره مامان.  

 مامان خنديد و گفت: خوش خبر باشي.

 سمت کيفم برگشتم. از توش رضايت نامه رو برداشتم، جلوي مامان گرفتم و خنديدم.

 انوم!سعادتت سوگل خمامان رضايت نامه رو ازم گرفت و خوند. مامان که رضايت نامه رو خوند، خنديد و گفت: خوش به 

 ذاريد برم، مگه نه؟از خوش حالي گريه م گرفت و گفتم: مامان! مي

 معلومه که مي ذاريم عزيزم! -

م. رو به روي محکم مامان رو بغل کردم و گونه ش رو بوسيدم. از بغلش بيرون اومدم، رضايت نامه رو ازش گرفتم و اتاقم رفت

ه! ببين چه قدر بي م و گفتم: نگاه کن امام رضا! من دارم ميام. مهماندار خوبي باش ديگپوستر ايستادم، رضايت نامه رو جلو برد

 قرارم.

 برگشتم و ادامه دادم: ببين چه قدر دوست دارم! با وجود اين که ردم مي کني، بازم دوست دارم بيام. 



 ه رمان فورپناهم بد دانلود داستان  

 

novelfor.ir.ir 
 

قول مي دم  سه روز تحملم کن. به خدا دوباره سمت پوستر برگشتم. با دستم نشون دادم و گفتم: فقط سه روز امام رضا! فقط

 مهمون خوبي باشم.

 لب هام رو به پوستر گذاشتم و بوس کردم.

و سرم کردم.  از خوش حالي روي پام بند نبودم، سمت کمدم رفتم و ازش چادر مشکي رو که مامانم برام خريده بود رو برداشتم

ين چادر هم نگه جلوي آينه ايستادم. چه قدر بهم مي اومد! نذر کرده بودم اگر مشهد برم، ديگه تا آخر عمرم چادر سرم کنم؛ ا

 م.داشتم که وقتي رفتم حرم، سرم کن

 دور خودم چند بار چرخيدم و خنديدم. رو به پوستر گفتم: چطوره؟ بهم مياد؟

لبم کني و بيام و به دوباره به آينه نگاه کردم و گفتم: يک کم نگه داشتن روي سرم برام سخته، ولي الوعده وفا! حاال وقتشه که ط

 جمع چادري ها بپيوندم.

و برداشتم و و مرتب تاش کردم و توي کمدم گذاشتم. رضايت نامه و خودکار رصداي بابا اومد، زود چادر رو از سرم برداشتم 

 سته نباشيخبا خوش حالي پايين رفتم. بابا پشتش به من بود و من رو نمي ديد. از پشت بغلش کردم و گفتم: سالم بابايي! 

 بابا دست هام رو از دورش باز کرد، رو به روم وايساد و گفت: سالم دختر بابا!

 نامه بود، کرد. خنديد و گفت: رضايت نامه براي مشهده؟به دست هام که يکيش خودکار بود و يکيش رضايت نگاهي

 با تعجب پرسيدم: عه! بابا! شما از کجا مي دوني؟

 مامانت بهم زنگ زد و گفت. -

 سرم رو تکون دادم و گفتم: بابا! مي زاري برم ديگه؟

 نامه رو بهم بده.آره عزيزم! رضايت -

نامه رو مي  خنده و خوش حالي که تمام وجودم رو گرفته بود، رضايت نامه و خودکار رو به بابا دادم. بابا داشت رضايتبا 

ما خوشگل شخوند که يادم افتاد پول رو بگيرم که يادم نره. بابا که امضا کرد، رضايت نامه رو جلوم گرفت و گفت: خدمت 

 خانوم!

 لبخند زدم و گفتم: مرسي بابا.

 واهش دخترم. اين از امضا، پول هم االن مي رم از بيرون بر مي دارم؛ چون دستي ندارم و توي کارته.خ -

 .سرم رو تکون دادم، به اتاقم رفتم و با دقت رضايت نامه رو الي يکي از کتاب هاي فردا گذاشتم و پايين رفتم

ز رو جلوم گرفت و م تا شام درست کنه. خيار و گوجه و پيابابا رفته بود پول برداره، من هم آشپزخونه رفتم. به مامان کمک کرد

 گفت: تو فقط ساالد درست کن.

 باشه مامان. -

 همش نگيني باشه ها! -

 چشم! -

 قربونت برم. -

وي دختر عزيز لبخند زدم و مشغول شدم. بابا توي آشپزخونه اومد، شش تا پنجاه هزاري رو ميز گذاشت و گفت: اين هم پول ارد

 خونه.

 مرسي بابايي! -

 خواهش مي کنم عزيزم. -

 از آشپزخونه بيرون رفت. ساالد رو درست کردم. بلند شدم، در يخچال رو باز کردم و ساالد رو توش گذاشتم.

 از آشپزخونه بيرون اومدم. بابا داشت سلاير نگاه مي کرد؛ رفتم کنارش نشستم و مشغول نگاه کردن سلاير شدم.
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 »ببرم، يعني چهارشنبه مشهد ميريماگه فردا رضايت نامه رو «

 لبخند زدم که مامان، من و بابا رو صدا کرد و گفت: آهاي اهل خونه! بفرماييد شام آماده ست.

 با بابا بلند شديم و آشپزخونه رفتيم. پشت ميز نشستيم، بسم هللا گفتيم و شروع کرديم.

*** 

در شدم به مدرسه برم. مقعنه م رو سرم کردم، با مامان خداحافظي کردم و از خونه بيرون زدم. اون قصبح بود؛ داشتم آماده مي

 خوش حال بودم که تصميم گرفتم امروز پياده به مدرسه برم.

ود و امام بزمين نشسته  از خيابون رد شدم و توي کوچه رفتم که صداي گريه ي مردي، توجهم رو جلب کرد. جلوتر رفتم. روي

 رضا رو صدا مي کرد و قسم مي داد. تمام بدنم لرزيد. صداش کردم: آقا؟ آقا؟

 جواب نداد و که دوباره گفتم: آقا! صدام رو مي شنوي؟

 سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد. لبخندي زدم و گفتم: چيزي شده؟

شه تم: ميلم خيلي بد شد و ناراحت شدم. کنارش نشستم و گفهق هق کرد و سرش رو پايين انداخت. اشک هاش رو که ديدم، حا

 بگيد چي شده؟ چرا گريه مي کنيد؟

ني فعال دستم خاليه و بيمارستان رو نشونم داد و گفت: زنم ديروز زايمان کرده و گفتن االن بايد ترخيصش کنم، اما پولي ندارم؛ يع

م ترخيص بشه؛ ولي براي همراه بايد دويست و پنجاه تومن بدم تا زنشرمنده ي زن و پسرم شدم. خداروشکر بيمارستان دولتيه، 

 از طرفي هم پولي ندارم که براي زنم کادو بخرم.

 دوباره هق هق کرد و اسم امام رضا رو آورد. دلم آشوب شد؛ اسم امام رضا، تن و بدنم رو مي لرزوند.

بود. پول رو سمت  سمت پولي که بابا بهم ديشب براي اردو داده کيفم رو جلوم گذاشتم، نمي دونم چرا، ولي دستم نا خودآگاه رفت

 آقاهه گرفتم، لبخند زدم و گفتم: آقا! سرتون رو باال بگيريد.

 سرش رو باال آورد. نگاهش که سمت پول رفت، تند گفت: نه نه! من اين رو نمي تونم قبول کنم.

و براي اردوي مشهد ببرم و ثبت نام کنم، ولي االن با شما رو به اين پول ر آقا! خواهش مي کنم بگيريد. من امروز قرار بود -

ن اين پول رو رو شدم. دقيقاً همون پولي رو که مي خواين، دستم هست، شما هم داريد امام رضا رو صدا مي کنيد؛ مطمئن باشي

 امام رضا بهتون رسونده و من کامالً راضي هستم. لطفاً بگيريد و دستم رو رد نکنيد.

 قا.با شوک بهم نگاه کرد و يهو گريه ش شدت گرفت. رو به آسمون گفت: امام رضا! به خدا نوکرتم! غالمتم آآقاهه 

 ماييد.خم شد روي زمين رو بوسه زد و خداروشکري گفت. بلند شد که من هم بلند شدم. پول رو سمتش گرفتم و گفتم: بفر

ي مهستم و توي شرکت کار مي کنم؛ هنوز حقوقم رو نگرفتم، قول  شه. شماره کارتتون رو بهم بدين. من شاغلاين جوري نمي -

 دم تا آخر ماه بهتون برسونم.

 از هم ديگه رو مي بينيم.بمن شماره کارت ندارم. اگه قسمت باشه،  -

 حداقل آدرسي... -

 ميون حرف هاش گفتم: نه، الزم نيست.

وز رانشاهلل يه  مي ذارم. هيچ وقت لطفتتون رو فراموش نمي کنم.کيفم رو برداشتم، خواستم برم که گفت: اسم پسرم رو اميررضا 

 لطفتون رو جبران کنم.

 روي اميررضاي کوچولو رو هم از طرف من ببوسيد. -

 لبخند زدم و راهي مدرسه شدم.

کاري  ابتتوي کالس نشسته بودم، با خودکارم روي ميز قهوه ايم شکلک و حروف انگليسي مي نوشتم و فکر مي کردم. اصال ب

شون مياد، ولي که کرده بودم ناراحت نبودم و خوشحال هم بودم که به کسي کمک کردم. مطمئنم مامان و بابا خيلي از کارم خوش

 باز ته دلم مشهد رو مي خواست؛ اما خب مثل اين که فعال قسمت نيست.

 ول کن اين ميز بدبخت رو! پس اين ورقه ي صاحب مرده رو براي چي اختراع کردن؟ -
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 با صداي الهام، بهش نگاه کردم و گفتم: ها؟

 چشم غره اي رفت و گفت: درد! زهرمار! چته باز؟ مشهد رو مي خواستي که داري مي ري ديگه.

 همون طور که با وسواس شکلک هايي رو که کشيده بودم رو پر رنگ مي کردم، گفتم: من ديگه مشهد نمي رم.

 مکث کرد که نگاهش کردم و گفتم: چي شدي؟

تو مي  هو به خودش اومد و بهم حمله کرد. جيغي کشيدم، خودم رو عقب کشيدم که گفت: مي کشمت سوگل! من فقط به خاطري

 خواستم برم، اون وقت االن مياي مي گي که...

 رم... سعي کرد ادام رو در بياره و با خودکار روي ميز رو خط خطي کرد و صداش رو عوض کرد. گفت: من ديگه مشهد نمي

، واقعا صداش رو عوض کرد و ادامه داد: مگه دست خودته؟ هيچ مي دوني ديشب خودم رو کشتم تا مامانم رو راضي کنم؟ نه

 فکر کردي؟ اصال مي دوني چي مي گي؟

 خسته از غر غرهاي الهام، دستم رو گذاشتم روي ببينم و گفتم: هيس! مي ذاري من هم حرف بزنم؟

 اره. حاال حرفي هم براي گفتن داري؟از حرص خنديد و گفت: هه! خنده د

 خنديدم و گفتم: اگه اجازه بدين، بله! حرف دارم. 

 دستش رو محکم کوبوند توي دهنش و گفت: چشم! من الل...

هام حرفش زينب از بيرون اومد، در رو محکم باز کرد که در خورد به ديوار و دوباره برگشت. با ترس بهش نگاه کردم، ال

 گفت: هوي! چته؟ شوهر پيدا کردي؟ نصفه موند و عصبي

 زينب خنديد، گفت: نه بابا! من از اين شانس ها ندارم.

 فريبا از ته کالس داد زد: کسي ُمرده؟

 »اين جمله، تيکه کالم فريبا بود. خيلي ازش مي شنيدم«

اصال يادم  و گفت: کوفت! بي صدا فقط ماجرا رو تماشا مي کردم و بچه ها هي مزه مي ريختن و مي خنديدن که زينب کفري شد

 رفت چي مي خواستم بگم.

 پوفي کردم و به الهام گفتم: ولش کن اين رو! ادامه بده.

 الهام که تازه يادش افتاد، دوباره چپ چپ نگاهم کرد و گفت: بله! من الل مي...

 زينب داد زد و گفت: آها! يادم اومد.

 گه.پوفي کردم و گفتم: جونت باال بياد! حرفت رو بزن دي

تاکيد مي کنم  زبونش در آورد و گفت: خانوم همتي گفت نماينده ي کالس با دقت فراوان، رضايت نامه و مهم تر از پول ها رو؛

 پول ها رو با احتياط و هوش زياد جمع کنه!

 خودکارم رو سمتش پرت کردم و گفتم: بشين سرجات بابا،!

 کنم! اداش رو در آوردم و گفتم: تاکيد مي کنم و تاکيد مي

 خنديد و " برو بابا " اي گفت و اومد پشت سرم نشست.

ه هر لحظه متعجب کالهام منتظر بود که دليل کارم رو بهش بگم. تند تا قبل اين که خانوم بياد، همه ي اتفاق هاي صبح رو گفتم 

ه ردي! آخه ديوانه! چرا نديددو تا دست هاش، آروم به سرم زد و گفت: خاک بر سرت! پول رو هاپولي ک شد و در آخر باتر مي

 و نشناخته پول رو تقديم يک آدم غريبه مي کني؟

داخته بودم، از سرم رو خاروندم. ليال امروز کنفرانس داشت و مي خواست پاي تخته نکته بنويسه که خودکارم رو که به زينب ان

ستش خودم هم دليل شي کشيدم و به الهام گفتم: رازمين برداشت و آورد بهم داد. ممنوني گفتم و دوباره با خودکار، روي ميز نقا

 کارم رو نمي دونم. اصال پشيمون نيستم؛ اتفاقا خيلي خوش حال هم هستم.
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و آوردي رالهام که داشت حرص مي خورد، خودکار رو از دستم کشيد و رو به ليال گفت: آي دستت بشکنه ليال! چرا خودکار 

 آخه؟

 م نيستي، باور نمي کني!به سمتم برگشت و گفت: مي گم تو آد

 روش رو ازم گرفت و کتابش رو باز کرد. خانوم در رو زد و با سالم و لبخند هميشگيش، وارد کالس شد.

*** 

ادم که چيزي ديک هفته اي از ماجرا مي گذره الهام به خاطر من، رضايت نامه رو نداد. به مامان و بابا هم کارم رو توضيح 

حمله کرد. چند  ه بودن و من و الهام کنار هم نشسته بوديم و حرف مي زديم که دوباره زينب به درنگفتن. نصف بيشتر کالس رفت

 . تا برگه دستش بود و گفت: بچه ها، بچه ها! و اينک زينب اکبري باز هم دوباره و با خبرهاي ويژه تشريف آورد

 لبم رو کج کردم و که الهام گفت: زود بنال ببينيم خبر ويژه ت چيه؟

 ند خنديد و گفت: فقط مخصوص سوگل عرفانيه عزيزه...بل

 دست هاش رو به هم کوبوند و گفت: به افتخارش!

 زيرلب " خل " اي بهش گفتم و بلند تر گفتم: چي مخصوص منه زينب؟

اي براي امام  شروع کرد به قدم زدن توي کالس و گفت: مدير گفت اين برگه ها] برگه ها باال آورد و ادامه داد [ براي نامه

 زمانه.

 »خب اين چه ربطي به من داره«

اکا کسوالم رو بلند پرسيدم که گفت: خب خنگ خدا! تو خوب مي نويسي. بيا اين برگه رو بگير، جايزه ش رو نصف نصف 

 ر!براد

 برگه رو روي ميز گذاشت و جار زد: کس ديگه اي از اين برگه ها نمي خواد؟ اگه برنده شيد، جايزش باحاله ها!

 الهام و چند نفر ديگه، برگه رو گرفتن و توي کيفشون گذاشتن. نگاهي به برگه انداختم.

 »بزرگ ترين مسابقه ي نامه براي امام زمان«

 فم گذاشتم. الهام پرسيد: سوگل! مي گم به نظرت جايزه ش چيه؟نفس عميقي کشيدم و برگه رو توي کي

 شونه اي باال انداختم و گفتم: نمي دونم واال.

 الهام بيشتر بهم چسبيد و گفت: خدا کنه آيفون ايکس بدن!

اشون کم نمي ش هچشم هام کم موند از حدقه در بياد که ادامه داد: ها! چيه؟ مسابقه به اين بزرگي، يک آيفون ايکس که از ارز

 کنه!

 قعت باالست.دستم رو گذاشتم روي شونه اش و گفتم: الهام جان! اين جا ايرانه؛ نهايتا يک لوح تقدير مي دن بهت. خيلي تو

 چشم غره اي رفت و گفت: آره، راست مي گي. پس من نمي نويسم.

 چرا؟ آخه مگه تو به خاطر جايزه برگه رو گرفتي؟ -

 دم بنويسم؟گرفتم! آخه مگه مريضم دوازده خط، همين طور براي خو نه په، واسه خير و ثوابش -

 ي ساده ست. به نظرم ننويسي، ضرر مي کني. بازهم خودداني. نه، ولي خب يک دلنوشته -

 خنده اي کرد و گفت: آي ميمون! ببين چه جوري خرم مي کنه.

 چشمک زدم و گفتم: ما اينيم ديگه.

 دوتايي خنديديم.

*** 
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ب سوگل! چي بنويسيم و چي ننويسيم. خودکار رو روي لبم گذاشتم و فکر مي کردم. ي دفتر ضربه مي زدم. خبا خودکار رو

الفم بلند شدم و صداي تق و توقي که نمي دونم مامان واسه چي راه انداخته بود، نمي ذاشت تمرکز کنم و همه ش يادم مي رفت. ک

 پايين رفتم. بله! مامان خانوم خونه رو ريخته.

 وفي کشيدم که مامان نگاهم کرد. گفتم: مامان! اين جا چه خبره؟پ 

 خنده اي کرد و گفت: سالمتي! تو چه خبر؟

ايم درس مي تپوفي کردم و دستم رو گذاشتم روي کمرم. چشم هام رو تنگ کردم و گفتم: مامان جان! نمي دوني من هر روز اين 

 خونم؟

 داي قابلمه ها واقعاً روي مخم بود، گفت: چي؟ نشنيدم.مامان که دوباره با قابلمه ها درگير بود و ص

 با پام روي زمين ضرب گرفتم که گفت: خب دستشويي داري، برو سرويس. مادر، اين جا چرا وايسادي؟

 ظرم شما کارهاتون تموم شه که برم پي درسم.مامان! من دستشويي ندارم؛ منت -

 اي واي! درس داري؟ -

ه اگه کم تر کاز خونسردي مامان، خونم به جوش اومده بود؛ ولي آروم و با حرص گفتم: حاال درس نيست؛ نامه به امام زمانه 

 سروصدا کني، مي تونم تمرکز کنم و بنويسم.

 شه که کارم رو نصفه و نيمه بذارم.وا! سوگل جان! نمي -

 مي اومدم، گفتم: پس خواهشا آروم تر. لبخند پر از عصبي زدم و در حالي که از آشپزخونه بيرون

شم هام رو نشستم رو صندلي و خودکار رو دستم گرفتم. باهاش به ورقه ضربه مي زدم و پاهام رو تند تند تکون مي دادم؛ چ

 بستم.

 آخه اين جوري ام تمرکز مي کنن؟ -

رو  آخ! چشم هام حفظ کنم و از صندلي افتادم.صداي بلند مامان، باعث شد سکته ي يک و دو رو باهم رد کنم و نتونم تعادلم رو 

 از درد کمرم بستم و لبم رو گاز گرفتم. ظهور مامان رو کنارم حس کردم که با نگراني گفت: سوگل! مادر خوبي؟

 زني؟چشم هام رو به زور باز کردم و گفتم: مامان! چه کاريه آخه. چرا يهو مياي و داد مي

 ه با صداي من از صندلي بي افتي؟من چه بدونم اون قدر غرق شدي ک -

 کمرم رو ماساژ دادم که مامان دوباره با نگراني پرسيد: پاشو ببينم مي توني راه بري

وتايي يه چيزي مي آروم بلند شدم و چند قدم راه رفتم که خيال مامانم راحت شد. درد کمرم هم کم شده بود که گفت: بيا بشين، د

 نويسيم.

 مي گي؟با خوش حالي گفتم: جدي 

 اگه تو بخواي، چرا که نه؟ -

 بغلش کردم و گفتم: معلومه که مي خوام. صبر کن مامان؛ بزار برگه رو بيارم.

 نمي خواد. تو برو آروم بشين روي صندلي، من وايستم. -

 امام زمانه بود؟ " باشه " اي گفتم و دوباره روي صندلي که روي زمين افتاده بود، درستش کردم و نشستم. مامان گفت: درباره ي

 آره -

 مان کي مياي؟ يا نه؛ اول سالم کن. نه نه، اول بايد مقدمه بنويسي...خب، بنويس امام ز -

ا هر ببا تعجب به مامان نگاه مي کردم که داشت سقف رو نگاه مي کرد و همين جور داشت براي خودش مي گفت. چشم هام 

 شد که گفتم: مامان؟حرفش بيشتر گشاد مي

 صدام، نگاهم کرد و گفت: چيه؟ نگاه داره؟ بنويس اين هايي رو که بهت مي گم ديگه. مامان با
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 ه س که مقدمه بنويسم؟ دلنوشته ي دوازده خطه.مامان! ولم کن. آخه مگه مقال -

 لبش رو کج کرد و گفت: اصال خودت بنويس! من کار دارم.

 بخونم. از اتاق داشت مي رفت بيرون که گفت: هر وقت تموم کردي، بيار

دم. با يک کم اجازه نداد حرف بزنم و از اتاق بيرون رفت. پوفي کردم. يک چيزهايي توي ذهنم بود، ولي جمله بندي نکرده بو

فه داد زدم: فکر، خودکار رو دستم گرفتم و شروع کردم. تا خواستم بنويسم، دوباره صداي تلق و تلوق ظرف ها بلند شد. کال

 مامان!

 د زد: ببخشيد.مامان هم مثل من دا

 دستم رو روي موهام کشيدم، چشم هام رو بستم و نفس عميقي کشيدم. آروم که شدم، شروع کردم و نوشتم:

 در آن نفس که بميرم، در آرزوي تو باشم...«

 «بدان اميد دهم جان که خاک کوي تو باشم...

 به نام خالق هستي

 دلتنگم، خيلي دلتنگ...

 ندايي توي دلمه؛ يک حسي دارم، حس غريبي، غايبي رو حس مي کنم.

 داره من رو مي بينه، ولي من نه!

 دوست دارم بنويسم براي همين غايب...

 دلم مي خواد با يک نفر درد و دل کنم.

 با کسي که براي همه ي عالم گريه کرد و کسي به َکِکشم نگزيد.

 هوف...

 »...سالم يا اباصالح

 شه بگم حالت خوبه؟ي بگم؛ اصالً نمي دونم از کجا شروع کنم. نمينمي دونم چ

 و بپرسم وقتي مي دونم گناهکارم...رشه. چطور مي تونم اين سوال راستش روم نمي

 يا صاحب الزمان! تو آسموني هستي و من زميني، تو روشني، من تاريک، من رو سياهم.

دونم چرا به حال کس هايي گريه مي کني که شيم. نميرفتاري محتاج شما ميموالي من! منتظرهاي نامشتاقي هستيم که فقط تو گ

 به حالت گريه نمي کنن.

دستي  نمي تونم درک کنم چرا دست هات رو براي ما گناهکارها باال مي بري و از خدا طلب ببخش مي کني؛ در صورتي که

 شه.براي ظهور زودتر شما به باال گرفته نمي

از سنگه، از  ش سخته، ولي شرمنده ام. اين جا، مجنوني منتظر ليال نيست. نخواه که بياي، دل همه مونموالي من! برام گفتن

 خشم، از دروغ، نيرنگ.  

 انگار عادت داريم که بد باشيم

 من شرمنده ام، شرمنده.

 «يا اباصالح المهدي ادرکني»اما باز هم ميگم 

 رو روي سرم گذاشتم. قطره اي از اشکم روي برگه افتاد. واي سوگل! دستم

 »...خاک بر سرت سوگل! برگه رو کثيف کردي. حاال اين قطره رو چي کار کنم؟ واي«

 برگه رو برداشتم و بردم پايين؛ مامان رو صدا کردم که مظلومانه گفت: به خدا من سروصدا نکردم!
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 ؟گفت: زهرمار! به چي مي خندياون قدر بامزه گفت که ترکيدم از خنده. بلند زدم زيرخنده که مامان اخم کرد و 

 نگاهم به برگه خورد که خنده م محو شد. به مامان نگاه کردم و گفتم: مامان! نگاه چي کار کردم.

 برگه رو جلوي مامان گرفتم که بلند خنديد و گفت: اين قطره ي اشکت هم، ُمهر نهاييته ديگه.

 و گفتم: بي اراده بود. حاال چي کارش کنم؟بازهم خنديد. ابروهام رو باال انداختم و لبم رو کج کردم 

 هيچي! قبول باشه. -

م رو نديدم و بازهم خنديد و دلش رو گرفت. صندلي رو عقب کشيد و روش نشست. خواستم برم پيش مامان بشينم که ليوان زير پا

: مامان! ري و عصبي گفتمانگشت کوچيک پام، محکم بهش خورد که آخم بلند شد و خم شدم روي پام. مامان ديگه قش کرد! کف

 اين اين جا چي کار مي کنه آخه؟

 مامان پهن شده بود روي ميز. گفت: ببخشيد ديگه! ليوان، آدم به اين بزرگي رو نديد!

يا بشين بازي نشه. ب خنده م گرفته بود، ولي دلخور نگاهش کردم که گفت: بيا بشين برات اسپند دود کنم. از قديم گفتن تا سه نشه،

 ي ناقصت نکرده.تا سوم

رفت. صداي آروم بلند شدم و روي ميز نشستم. مامان بلند شد و از کابينت، اسپند و جاش رو برداشت و روي شعله ي اجاق گ

من مي رم  جلز و ولز داشت ديوونه م مي کرد؛ عاشق بوش بودم هميشه آرومم مي کرد. اسپند رو ازش گرفتم و گفتم: مامان!

 دور اتاقم بچرخونمش.

 باشه. تا تو بري، من هم نامه ت رو مي خونم. -

در آخر جلوي  " باشه " اي گفتم و اسپند رو با دقت بردم توي اتاقم که يک وقت روي زمين نريزه. دور تا دور اتاق چرخوندم

رم، مامان تنها بپوستر حرم نگه داشتم. روي هوا، اسپند رو دور پوستر چرخوندم و گفتم: بفرماييد! اين هم از اسپند شما. من 

 نباشه. شب ميام که کلي حرف دارم.

گاهش کردم. نلبخندي زدم و از اتاق بيرون اومدم. مامان روي ميز نشسته بود و توي برگه زوم بود. بي صدا کنارش نشستم و 

اي پهني ه مامان خوشگلي داشتم و خوشبختانه شبيهش بودم. چشم هاي مشکي و درشت داره، ابرو و موهاش هم مشکي بود و لب

 داره. پوستش هم که مثل خودم گندمي بود.

 چقدر مامانم رو دوست داشتم! محو نگاهش بودم که نگاهم کرد. آروم پرسيدم: چطور بود؟

 م.شنگه عزيزدلم! حاال هم اگه درس نداري، بيا بهم کمک کن تا خونه رو قبل اين که بابات بياد، تميز و مرتب کنيق -

. اون شب خيلي و به معني "باشه"، باز و بسته کردم. من و مامان بلند شديم و به جون خونه افتاديملبخندي زدم و چشم هام ر

 خوش گذشت؛ همه ش ادا بازي در آورديم و آهنگ خوندم و رقصيديم و خنديدم. 

م رضا! چرا من اما هي،»با خستگي اي که روي تنم بود، به اتاقم برگشتم و روي تخت ولو شدم. به فکر فرو رفتم و آهي کشيدم  

 »اين قدر دوست دارم آخه؟

 شه دو کلمه با الهام حرف بزنيم.بلند شدم و برنامه درسيم رو جمع کردم؛ خداروشکر فردا امتحاني نداريم و راحت مي

*** 

وشن لباسه، پ وروخدا سوگل نگاه کن! معلوم نيست از کجا اين ها رو پيدا مي کنن. آخه من موندم اگه اين هايي که اين ها ميت -

 پس ايني که ما مي پوشيم چيه؟

اه مي گنگ به الهام که امروز گوشي آورده بود و از صبح يک ريز داشت توي اينستا سرک مي کشيد و هي حرف مي زد، نگ

 کردم که آخر وقتي ديد صدايي ازم در نمياد، نگاهم کرد

 مردي؟ -

 پوفي کردم و کالفه نگاهش کردم

 شي ها.ر مي ده، بي گوشي ميرفت! اون ماسماسکت رو بنداز توي کيفت؛ االن يکي مي ره آماچي مي گي الهام؟ سرم  -

 صاف نشست و صداش رو مردونه کرد: مادر نزاييده کسي که الهام رو لو بده!
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 خنده اي کردم و کتابم رو باز کردم.

 هم به ناظم مي داد، کردم [ سميه کجاست؟ به جاي يکي از بچه ها که آمار نفس کشيدنم رو  مطمئني؟ به نظرت ] اشاره اي -

 الهام با ترس بلند شد و نگاهي به کالس کرد. آب دهنش رو قورت داد

 سوگل! اين دختره ي چشم سفيد کجاست؟ -

 شونه اي باال انداختم با بي خيالي گفتم: نمي دونم؛ شايد رفته دسته گل به آب بده!

 بياد. از نيمکت بلند شدم، بيرون اومد و دنبالش رفتم. هراسون ازم خواست از جام بلند بشم تا بيرون

 کجا ميري الهام؟ -

 دنبال دختره ي چشم سفيد! -

 بري که چي بشه؟« صداش رو درآوردم [ مادر نزاييده کسي که الهام رو لو بده! ]» تو که گفتي -

 که نذارم راپورتم رو بده ديگه. -

 دم.جلوش وايسادم که نگاهم کرد. دستم رو جلو بر

 .لوي سميه رو نمي توني بگيري! گوشي رو بده به من، ببرم بدم به خانوم صادقي نگه داره. آخر زنگ ازش مي گيريمج -

 خنده اي کرد، دور و اطراف رو نگاه کرد و آروم از جيبش درآورد و توي جيبم گذاشت.

 نه! خوشم اومد. مغز توام کار مي کنه ها. -

ضورمون نشد. خنده اي کردم و با هم داخل اتاق پرورشي شديم. خانوم صادقي مشغول نگاه کردن چند تا برگه بود و متوجه ي ح

 با الهام سالم آرومي کرديم که برگشت سمتون و لبخند زد 

 سالم دختر هاي گلم! چيزي مي خواين؟ -

 تم.الهام با دستش به دستم زد که يعني "تو بگو". آروم جلوتر رف

شما تا دست  استش خانوم صادقي! الهام امروز گوشي آورده و يکي از بچه ها به ناظم گفته. االن اين گوشي رو آورديم بديم بهر -

 خانوم گليج )ناظم( نيوفته.

 خانوم صادقي لبخندي زد، دستش رو روي شونه م گذاشت و به هردومون نگاه کرد.

 آي آي! پس گوشي آوردين؟ -

 جلو اومد و کنارم وايساد. اين بار الهام

 ک چيزي به سوگل نشون بدم.خانوم! من گوشي رو آوردم. مي خواستم ي -

 با همون لبخندش گفت: عزيزم! کار درستي نکردي...

انوم پرت شد؛ نگاهم رو به ميز خانوم صادقي انداختم که توي يکي از برگه ها، اسم من نوشته شده بود. حواسم از حرف هاي خ

 بين حرف هاشون گفتم: اين که اسم منه!بي اراده 

 برگه رو برداشتم و به خانوم نشون دادم که نگاهي بهش انداخت.

 سرش رو باال آورد گفت: سوگل عرفاني تويي؟

 گنگ از اين که اسمم چرا توي برگه نوشته شده، نگاه کردم و گفتم: بله! من سوگلم.

 تعجب پرسيد: عه! اسم من هم که هست. الهام مقصودي.الهام سرش رو جلوتر برد و به برگه نگاه کرد. با 

 ه شده؟بعدش به من نگاه کرد. نگاهم رو از الهام به خانوم انداختم و گفتم: خانوم صادقي! اسم ما چرا اين جا نوشت

لبخندي زد، يکي از دست هاش رو روي شونه ي من و اون يکي دستش رو هم روي شونه ي الهام گذاشت و گفت: پس خبر 

 وبي براتون دارم.خ
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 سوالي نگاهش کردم که ادامه داد: شما دوتا توي جشنواره ي نامه اي به امام زمان شرکت کرديد؟

 لب هام رو تر کردم و گفتم: بله، درسته.

نگ تر بود، خنده اي کرد و گفت: اين برگه، صبح از اداره آموزش و پرورش اومد و اسامي کس هايي که نامه شون بهتر و قش 

 شده که بهشون جايزه بديم. قرار

 حرف هاش تموم نشده بود که الهام جيغ کشيد: گوشي ميدين؟

 خانوم صادقي با تعجب نگاهش کرد و با لبخند گفت: نه جانم، جايزه ش خيلي با ارزش تره.

 يکي از چشم هاش رو بست، با خوشحالي بشکني زد و گفت: لپ تاپ؟

 ان! کمک هزينه سفر به مشهد.خانوم خنده ي بلندي کرد و گفت: نه عزيزج

داهاي نا هجوم خون و داغي رو روي صورتم حس کردم. نفسم باال نيومد، سرم داشت گيج مي رفت و چشم هام تار مي ديدن. ص

شدن و همه  مفهمومي رو مي شنيدم و تصوير نا واضحي از الهام و خانوم صادقي مي ديدم. نمي دونم چي شد که چشم هام بسته

 چي سياه شد.

 با حس خيس شدن صورتم و صداي الهام که داشت صدام مي کرد، چشم هام رو آروم باز کردم.

 سوگل! به هوش اومدي؟ -

ر مي بي توجه به حرف الهام، دور و اطرافم رو نگاه کردم و صاف روي صندلي نشستم. اين جا توي اتاق پرورشي چي کا

 کردم؟ خانوم صادقي چادرش رو روي سرش مرتب کرد، کنارم نشست و گفت: خوبي عزيزم؟

 ، مشهد! مشهد... آره شد: جايزه... کمک هزينه...يک چيز هايي توي سرم تکرار مي

 زه يادم اومد اسم من روي کاغذ جايزه ي کمک هزينه س، ولي نمي تونستم باور کنم. اگه خواب باشه چي؟تا

و جلوي لب هام نگاهم رو به خانوم صادقي دوختم و لبم رو چند بار از هم حرکت دادم، ولي صدايي نيومد که الهام ليوان آب ر

 واي بگي؟گرفت و با حرص گفت: ها؟ بخور، جون بکن ببينم چي مي خ

 خانوم صادقي اخمي به الهام کرد و گفت: با دوستت درست صحبت کن!

 بله، چش.. -

 ميون حرفش رفتم و بدون تعلل پرسيدم: خانوم! گفتين جايزه ي نامه اي که نوشتم چي بود؟

ست هاش م با دبه گوش هام شک داشتم، براي همين مي خواستم دوباره تکرار کنه. لبخندي زد، دستم رو گرفت چند بار آرو

 نوازشم کرد و گفت: عزيزدلم! کمک هزينه براي سفر به مشهد.

 ناباور و با خوشحالي تموم پرسيدم: واقعا؟ يع... يعني من مشهد ميرم؟

 آره عزيزم! -

م رو به الها همون لحظه يکي از بچه ها اومد و خانوم رو صدا کرد و باهم بيرون رفتن. ديگه مطمئن شدم و نگاه پر از اشکم

ريه کني، همين دوختم که کفري، ليواني پر از آب و قند که يک قاشق داخلش بود رو نشونم داد. گفت: به خود امام رضا قسم! گ

 ليوان رو روي سرت خورد مي کنم!

 خنده اي کردم و بلند شدم که محکم هلم داد روي صندلي و گفت: اين رو کوفت کن، بعد ميريم.

 ليوان رو ازش گرفتم که ياد گوشيش افتادم. شد.لبخند از رو لبم پاک نمي

 گوشيت کو؟ -

 پوزخندي زد و گفت: دمش گرم! خانوم صادقي گرفت و گفت آخر زنگ بيا بگير.

 ليوان رو به لب هام نزديک کردم و چند قلوپ خوردم. گفتم: دستش درد نکنه.

 شد.فکري کرد و گفت:ولي عجب شانسي داري! هي گفتي مشهد، مشهد، بيا! قسمتت 
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 تک خنده اي کردم و گفتم: آره. يعني الهام! باور کنم؟ کي قراره بريم؟

بهمون  انوم صادقي گفت با همون بچه هايي که قراره برن مشهد مي ريم و نامه و لوح و تقدير نامه هم قراره زنگ تفريحخ -

 بدن.

 واي، عاليه! -

 م، خانوم سرکالس رفت."برو بابا" اي گفت. از اتاق که بيرون مي رفت، گفت: بيا بري

 بلند شدم و همراهش رفتم.

*** 

با خوشحالي  با لوح و تقديرنامه و کارت کمک هزينه و لبخند روي لب، راهي خونه شدم. مامان مشغول بررسي لوح تقدير بود.

 گفت: الهي مامان قربونت بشه افتخار خونه! حاال کمک هزينه چه قدر هست؟

 واال نمي دونم. نگاه نکردم.شونه اي باال انداختم و گفتم: 

 شه؟ بزار من نگاه مي کنم.لب هاش رو جمع کرد و گفت: مگه مي

دم: چي شد با لبخند پاکت رو آروم باز کرد و قبض رو برداشت. نگاهش کرد که لبخندش محو شد. يک قدم جلوتر رفتم و پرسي

 مامان؟

 هيچي؛ سيصد و پنجاه تومانه. -

 دوباره خنديدم و گفتم: دستشون درد نکنه!

 لوح و تقديرنامه رو از مامان گرفتم و به اتاقم رفتم. لباس هام رو عوض کردم و رو به پوستر وايسادم

رزوم يگه نمي خوام مشتاق باشم، ديگه نمي خوام خوشحال باشم، ديگه ثانيه شماري نمي کنم؛ شايد اين طوري بيشتر به آد -

صي بابا رو گه اصراري ندارم حتما بيام؛ خودت هر وقت طلبيدي، ميام. االن ديگه رئيسي نيست که بخواد مرخنزديک بشم. دي

 کنسل کنه، يا پول ندارم که وسط راه به کسي ببخشم و ...

رو مي  کارهات حرف هاي مامان تو گوشم پيچيد که هر از گاهي مي گفت: تو يک قدم جلو بري، خدا ده قدم مياد. اين دنيا جواب

 گيري؛ تو خوبي کن، حتي کم ولي، جوابش رو دوبرابر مي گيري.

 »کمک هزينه؟ امير رضا؟ نامه؟« 

 يعني... يعني

 بلند مامان رو صدا کردم و به آشپرخونه رفتم.

*** 

ساعت ند چتوي اتوبوس وي آي پي، کنار الهام که هندزفري توي گوشش بود، نشسته بودم. هنوزهم نمي خواستم باور کنم که 

 ديگه به مشهد مي رسيم؛ اگه خواب باشه چي؟ 

و بي گاه،  نگاهي به اتوبوس و بچه ها و خانوم صادقي کردم. صداي خنده ي بچه ها و خوراکي هاي دستشون و صلوات هاي گاه

 همه چي واضح و واقعي بود. چشم هام سنگين شده بودن. آروم روي هم گذاشتم که خوابم برد.

*** 

 چشم هام رو باز کردم که مي گفت: سوگل! بلند شو، رسيديم. با صداي الهام،

از چشم هاي  سر جام صاف نشستم. چي داشت مي گفت؟ رسيديم؟ ولي من... من آماده نيستم. نفسم برام سخت شده بود. نگاهم رو

و سوگل! ما شزد: بلند  الهام بر نمي داشتم، جرئت نداشتم به جايي نگاه کنم. دست هاي سردم رو توي دست هاش گرفت و لبخند

 االن مشهديم.

س عميقي کشيدم و آروم نگاهم رو از چشم هاش گرفتم و به اتوبوس نگاه کردم. بچه ها بلند شده بودن و داشتن پياده مي شدن. نف

 بلند شدم. چادر مشکيم رو از توي کيفم برداشتم و دستم گرفتم. 



 ه رمان فورپناهم بد دانلود داستان  

 

novelfor.ir.ir 
 

قصد داشت خفه م  م پايين بود؛ بدنم يک لرزه اي گرفته بود، بغض توي گلوماز اتوبوس پياده شدم و الهام هم کنارم وايساد. سر

روم آروم سرم رو آکنه. نمي تونستم باور کنم االن رو به روي حرم هستم. سرم پايين بود، ولي رنگ طاليي رو مي تونستم ببينم. 

 بلند کردم، چونم لرزيد و هم زمان اشک هام شروع به ريختن کردن.

هد رو ، صحنه ي با شکوه عمرم رو ديدم. از چيزي که فکر مي کردم بزرگ تر و قشنگ تر بود. بوي عطر مشباالخره ديدم

م. چادر رو روي حتي از اين جا که کلي فاصله با حرم داشتم رو استشمام مي کردم. قدم از قدم برداشتم؛ دوست داشتم پرواز کن

 يين انداختم و گفتم: السالم عليک يا ضامن آهوسرم انداختم و به نشانه ي احترام خم شدم. سرم رو پا

. نگاهم به جز رو به صاف ايستادم و با خانوم صادقي که گفت از اين جا به بعد با ماشين ديگه اي بايد بريم، دنبالش راه افتاديم

ي خانواده م ي که حترو، به جايي نبود؛ اشک هام بي اراده مي باريد، ولي دلم آروم بود. يک حسي داشتم؛ حس خالي بودن، حس

 يادم رفته بود.

اس و خنده به حاال ديگه داخل حياط بودم. پرواز کبوترها برام لذت بخش بود؛ اي کاش من هم کبوتر بودم. صداي گريه و التم

 گوشم مي رسيد، اما کسي به کسي کار نداشت. انگار هر کسي خودش يک دردي داشت.

 تش برگردم. مادرش سعي داشت آرومش کنهصداي نوزادي که گريه مي کرد، باعث شد سم

 جانم اميررضا؟ جانم پسرم؟ -

 لبخندي به محبت مادرانه ش زدم و خواستم از کنارش رد بشم که صداي آشنايي اومد:

 دختر خانوم؟ -

رد. انگار اهم کنگاهي به مرد کردم، اين که همون آقا هست که جلوي بيمارستان ديدم! لبخندي زدم و سالمي کردم که خانومش نگ

 از موضوع خبر داشت که سريع فهميد و جلوتر اومد. آقاهه گفت: سالم! خوشحالم که دوباره ديدمتون

 به خانومش نگاه کرد و ادامه داد: مرضيه! ايشون همون دختر خانومه که بهت گفتم.

 مرضيه خانوم لبخندي زد و گفت: سالم عزيزم! نمي دونم چطوري ازت تشکر کنم.

 م و گفتم: نه، نه؛ نيازي نيست.سري تکون داد

 نگاهي به اميررضا کردم که توي پتوي آبي رنگ پيچونده بودنش.

 مي تونم ببوسمش؟ -

 آره عزيزم! حتما -

 پتو رو کنار زدم و اروم گونه ش رو بوسيدم و کنار رفتم.

 با اجازتون من ديگه بايد برم. -

م. لطفا شماره مرضيه خانوم اشاره اي به شوهرش کرد که جلوتر اومد و گفت: دختر خانوم! مرسي از محبتت. ازتون واقعا ممنون

 کارتتون رو بهم بگيد تا پولتون رو برگردونم.

 يد.نلبخندي زدم و گفتم: نه، اصال اون پول هديه ي اميررضاست. من اون پول رو نمي خوام؛ خواهش مي کنم اصرار نک

 شه.مرضيه خانوم گفت: نه عزيزم! نمي

 م. اگه من اون پول رو نمي دادم، شايد االن اين جا نبودم. ببخشيد، من بايد برم.خواهش مي کن -

 بدون تعلل به سمت الهام دويدم که سوالي نگاهم مي کرد.

 بعدا بهت توضيح ميدم. -

جمعيت، به  با الهام چادر روي سرمون رو محکم کرديم و از بينبا کمي قدم زدن، داخل حرم شديم. بوي خيلي خوبي مي داد. 

 زور خودمون رو به ضريح رسونديم. لبخند زدم و دوباره سالم کردم.

 السالم عليک يا امام رضا -

 #پارت هفده
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 با صداي الهام چشم هام باز کردم که مي گفت:

 سوگل بلند شو رسيديم. -

 يم؟سر جام صاف نشستم چي داشت مي گفت رسيد

ه جايي نگاه کنم، بولي من...من آماده نيستم. نفسم برام سخت شده بود. نگاهم رو از چشم هاي الهام بر نمي داشتم جرئت نداشتم 

 دست هاي سردم رو تو دست هاش گرفت و لبخند زد:

 بلند شو سوگل ما االن مشهديم. -

 ند شده بودن و داشتن پياده مي شدن.آروم نگاهم رو از چشم هاش گرفتم به اتوبوس نگاه کردم بچه ها بل

 نفس عميقي کشيدم و بلند شدم. چادر مشکيم رو از تو کيفم برداشتم و دستم گرفتم.

 از اتوبوس پياده شدم و الهام هم کنارم وايساد.

 سرم پايين بود بندم يه لرزه اي گرفته بود بغض تو گلوم قصد داشت خفه م کنه.

روم سرم رو بلند روي حرم هستم. سرم پايين بود ولي رنگ طاليي رو مي تونستم ببينم، آروم آ نمي تونستم باور کنم االن رو به

 کردم و چونم لرزيد هم زمان اشک هام شروع به ريختن کرد.

و حتي ربالخره ديدم صحنه ي با شکوه عمرم رو ديدم، از چيزي که فکر مي کردم بزرگ تر و قشنگ تر بود بوي عطر مشهد 

ر رو روي سرم کلي فاصله با حرم داشتم رو استشمام مي کردم. قدم از قدم برداشتم دوست داشتم پرواز کنم چاد از اين جا که

 انداختم و به نشانه ي احترام خم شدم و سرم رو پايين انداختم و گفتم:

 السالم عليک يا ضامن آهو -

رو به رو  نگاهم به جز گه اي بايد بريم دنبالش راه افتاديم.صاف ايستادم و با خانوم صادقي که گفت از اين جا به بعد با ماشين دي

 ادم رفته بود.يجايي نبود اشک هام بي اراده مي باريد ولي دلم آروم بود، يک حسي داشتم حس خالي بودن حسي که حتي خانوادم 

 حاال ديگه داخل حياط بودم، پرواز کبوترها برام لذت بخش بود، اي کاش من هم کبوتر بودم.

 اي گريه و التماس و خنده به گوشم مي رسيد.صد

 اما کسي به کسي کار نداشت انگار هر کسي خودش يه دردي داشت.

 صداي نوزادي که گريه مي کرد باعث شد سمتش برگردم، مادرش سعي داشت آرومش کنه:

 جانم اميررضا؟ جانم پسرم. -

 لبخندي به محبت مادرانه ش زدم و خواستم از کنارش رد بشم که صداي آشنايي اومد:

 دختر خانوم؟ -

هم کرد انگار نگاهي به مرد کردم، اين که همون آقا هست که جلوي بيمارستان ديدم لبخندي زدم و سالمي کردم که خانومش نگا

 ت:از موضوع خبر داشت که سريع فهميد و جلوتر اومد و آقاهه گف

 سالم خوشحالم که دوباره ديدمتون، -

 به خانومش نگاه کرد و ادامه داد:

 مرضيه ايشون همون دختر خانومه که بهت گفتم. -

 مرضيه خانوم لبخندي زد و گفت:

 سالم عزيزم نمي دونم چطوري ازت تشکر کنم. -

 سري تکون دادم و گفتم: 

 نه نه نيازي نيست. -
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 پتوي ابي رنگ پيچونده بودنش. نگاهي به اميررضا کردم که پتوي

 مي تونم ببوسمش؟ -

 آره عزيزم حتما -

 پتو رو کنار زدم و اروم گونه ش رو بوسيدم و کنار رفتم.

 با اجازتون من ديگه بايد برم. -

 مرضيه خانوم اشاره اي به شوهرش کرد و که جلوتر اومد:

 کارتتون رو بهم بگيد تا پولتون رو برگردونم.نم لطفا شماره دختر خانوم مرسي از محبتت ازشون واقعا ممنو -

 لبخندي زدم و گفتم:

 هديه ي اميررضاست من اون پول رو نمي خوام خواهش مي کنم اصرار نکنيد. نه اصال اون پول -

 مرضيه خانوم گفت:

 شه.نه عزيزم نمي -

 بايد برم. ول رو نمي دادم شايد االن اين جا نبودم ببخشيد منپخواهش مي کنم اگه من اون  -

 بدون تعلل به سمت الهام دويدم که سوال نگاهم مي کرد.

 بعدا بهت توضيح ميدم. -

معيت به زور با کمي قدم زدن داخل حرم شديم و بوي خيلي خوبي مي داد، با الهام چادر روي سرمون رو محکم کرديم از بين ج

 خودمون رو به ضريح رسيديم و لبخند زدم دوباره سالم کردم.

 الم عليک يا امام رضاالس -

 

 

 

 

  

 ?روزگارتون خوش?

 نويسنده: فرزانه فرجي

 farzane__frji77آدرس پيچ اينستاگرام 

 ساعت ??:??.    ??/??/?? 

 اثر منتشر شده:

 باران پاييزي

 دلنوشته ها:

 الهه ي شرقي

 قايق کاغذي

 رمان:
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 پروازي تا عشق

 ياعلي

  

 پايان                                   

 

 

 

 


