
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشود فاش کسی آنچه میان من و توست...
 
 القلوبمقلبیا 
 

پیچید و زیر های برف میالی پورهبارید. باد البهبرف ریز و تندی می
نور و تاللو درخشان چراغانی سحرگاهی صحن، میان آن خلوت عرفانی، 

دار کنار در منقوش پیچیده در چادری گل یکرد. دخترکرقصی میخوش
زده از طالیی ایستاد، چشمانش را ریز کرد و چادرش را معذب و خجالت

 و تر دور خود پیچاند، با قدمی کوتاه از داالن پرنقشخانه، محکمصاحب
 کاری گذشت و قدم به صحن گذاشت.نگار فیروزه

آسمان و زمین کرد. دید و حس میجا میخانه را همهردپای صاحب
گره خورد، نفسش بخار شد  رنگسفیدپوش بود. نگاهش به گنبد طالیی

 زده زمزمه کرد:و شرم
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 جان سالم! رضاــ 
قدر خلوت که تعداد زائرین اطرافش به انگشتان حرم خلوت بود... آن

داشت، نه برای میرسید! راه افتاد. کوتاه و آهسته قدم بردست هم نمی
ها پهن بود محکم قدم بردارد. کنار جایی که بال فرشته آمدسرما، دلش نمی

های درگاه طالیی سقاخانه ایستاد. رو به گنبد، وسط صحن، تاللو چراغ
 کرده بود.های برف تصویر زیبایی خلق الی پورهالبه

خورد، اما زبانش تکان نمی، آمدم ای شاه پناهم بده زددلش صدا می
زد. منتظر بود، منتظر آوایی فوالد دودو مینگاه ماتش بین گنبد و پنجره 

ها کم آوای نقارهاش را دست نوازشی بکشد. کمروحانی که دل دوده گرفته
 راه افتاد و به گوش جانش نشست. چشمانش نم برداشت و روی هم آمد.

دار و موهایی جان با چادر رنگی کش دستان کوچکش میان دستان مادر
به  رهیریخت، روی پرده رفت! خمیکه همیشه از فرق سرش بیرون 

بزرگ را میان خدامی که آن باال شیپور و طبل  کرد آقاها تالش میگلدسته
آمد شکالت نعنایی هم برایش نواختند پیدا کند، همیشه وقتی پایین میمی
آمد... صورتش بزرگ را آن باال دید باران می بار که آقا نیآورد. آخرمی

 خیس شد، از بارانی شور!
ادغام شیپور و طبل در آن حال و هوای برفی و سحرگاهی نوایی عجیب 

شنید، این نوا به را می« رضاجان»های شیپور الی دمانگیخت، از البهبرمی
زد: جان کنار گوشش زنگ می اش گره خورده بود. صدای مادرکودکی

 «فریادرس!»
 با مشتی گره شده در گلو زیر لب زمزمه کرد:

 فریادرس!ــ 
شم باز کرد، قدم آهسته سمت پنجره فوالد رفت، چنگ زد به فوالد چ

رنگ و مشتش را میان آن گره کرد، حرفی برای گفتن نداشت، نیازی طالیی
دانست که به گفتن نبود. سر به پنجره تکیه داد و چشمانش را بست. می

یعنی طور طلبید... این حال را به او هدیه داد... بیند. وقتی اینحالش را می
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دیده بود. دید که صدایش کرد، حالش را، بغضش را... تنهایی و 
گذارد. نگذاشت و اش را دیده بود. یقین داشت که تنهایش نمیپناهیبی

 !گذاشتنمی
اکبری که در فضا با بلند شدن صدای اذان به خود آمد، با هر اهلل

ندی لبالب کرد. لبخزد و امیدی فوران میپیچید، نوری در دلش غلت میمی
از آرامش به لبش نشست و چشمانش خیس شد، چه خوب بود که خدا 

 را داشت هنوز.
 التماس دعا دخترم.ــ 

در گردن  رنگ سبز ینگاهش برگشت و به پیرمردی نورانی افتاد با شال
اما دیدن این  ،دانست چراها ایستاده بود. لبخند زد، نمیطرف میلهکه آن

 کرد.ن حال، آرامشش را بیشتر چهره در این وقت صبح و ای
 از ته دل جواب داد:

 محتاجم به دعا.ــ 
 پیرمرد لبخندزنان شکالتی از جیب بیرون کشید و تعارف کرد.

 دخترم سفیدپوش شدی، برو داخل خودتو گرم کن.ــ 
شد و کم شلوغ میحرف چرخید. صحن کمشکالت را گرفت و بی

های چسبیده به تکانی به خود داد و برف .ها به کار افتاده بودندروببرف
طرف پیرمرد برگشت، نبود! او بود و پنجره فوالدی  چادرش را تکاند، به

 ، نعنایی بود!نگاه کردکش شده از برف. به شکالت دستش ریسه
از پنجره فوالد جدا شد، وجود سرمازده و لرزانش را به  آه کشید و

لرزید اد. خیس بود، از سرما میداخل رساند و در کنار صفوف نماز ایست
اما با تمام وجود آرام بود. دلش به حضور خدا گرم بود، دلش که گرم بود 

 فهمید، آغوش خدا درد نداشت، درمان داشت.سرمای جسم را نمی
روی ضریح روی فرش نشست بعد از نماز و متفرق شدن جمعیت روبه

 ی به آن برسانند.کردند دستخیره شد به کسانی که تالش می حرفو بی
 حجابتو اصالح کن. لطفا خواهرمــ 
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سر بلند کرد. یکی از خادمین سبزپوش و محجبه با پری فسفری در 
کرد، دستی به پیشانی کشید و موهای لختش را به دست منتظر نگاهش می

 داخل هل داد. خادم التماس دعایی گفت و دور شد.
منقوش کنار دستش تکیه  دارش را روی پا کشید و سر به دیوارچادر نم

برد. هنوز سردش بود اما نه سوخت اما خوابش نمیداد، چشمانش می
گله داشت،  وقدری که بلرزد. دلش را گره زد به ضریح! هزاران حرف آن

گفت، شد. حرفش را نزده میدرددل داشت؛ اما به لبش نرسیده، خالی می
ش که این روزها کند. از دردهایبا چشمانی خیس که دل از ضریح نمی

شد، همه را داشت و ای که دیده نمیتمامی نداشت، تنهایی و غریبی
کس را نداشت؛ اما این حرم را که از او نگرفته بودند. تا دلش دوده هیچ
 کوبید.خانه را میی در صاحبکشید به این خانه و کوبهگرفت، پر میمی

د و آسمان باز! که هوا کامال روشن شده بو وقتی از حرم بیرون آمد
برفی روی زمین نبود و خادمین کارشان را تمام کرده بودند. چادرش هنوز 
نم داشت، بیرون حرم آن را از سر برداشت و داخل کیفش گذاشت. با 

 ترکاند.وجود آفتاب میان آسمان، سوز هوا استخوان می

نزدیک به  ها آشناتر!از خروجی شهدا بیرون رفت. راه آشنا بود، کوچه
ی برف کوچه بست پا شل کرد،ای بنهای منتهی به کوچهکی از خروجیی

ای شاید جز ردپای گربههیچ چیز نخورده بود و بست هنوز دستبن
های زیر گرسنه، این اثر بکر هنری را خراب نکرده بود... از قرچ قرچ برف

کرد. تر به زمین فرو میهای بعدی را محکمبرد و قدمپایش لذت می
ای آشنا ایستاد، ی حرم دست در جیب، کنار خانهه به آخرین نردهچسبید

 یک دست را از جیب بیرون کشید و روی در چوبی گذاشت، نگاه
کشید و به شاخسار عور درختان داخل کوک خورد. درخت  تنگش پردل

شناخت، صاحبش بود، مال او بود، به سرا را بهتر از همه میانار مهمان
 نامش بود.
کنار درخت  و شدسرا میکرد کاش کلید داشت و وارد مهمانآرزو 
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داد و او نازکشانه اناری هایش را نوازش مینشست، برگ و شاخهانارش می
 جان، آقا داد، بوی مادراش را میکرد. آن محیط بوی کودکیمهمانش می

 !بزرگ... بوی محبت
 شد، به دلیل و دالیل بسیار!اما حیف... نمی ،آهش بخار شد

تلفنش از دنیای رنگین و نوستالژیکش بیرون کشیده با صدای زنگ 
میل تلفن را از جیب بیرون آورد و بعد از نگاهی کوتاه به نام درج شد. بی

حس شده بود، آیکون شده بر صفحه، با دستانی که از سرما قرمز و بی
 وی گوش گذاشت:سبزرنگ را کشید و آن را ر

 بله؟ــ 
 سالم عزیزم، خوبی؟ــ 

حوصله ! سرد و بی. نه خوب نبودخلوت قشنگش را برهم زده بود
 گفت:

 سالم، ممنون.ــ 
 کجایی؟ لباس گرم پوشیدی؟ خیلی سرده مراقب خودت باش.ــ 

 جواب داد: چرخید و به در چوبی تکیه زد، خیره به آسمان
 بیرونم و خوبم. ممنون.ــ 
 گل؟نارــ 
 جانم؟ــ 

خواهد توانست حدس بزند چه حرفی میشناخت، میمکثش را می
 پیش بکشد!

 هنوز دلخوری؟ــ 
بود؟ او صدا کرد و چشمانش را به هم فشرد. چرا باید میهوووفی بی

رنگ در رستورانی شیک و مجلل دیدن جرم  و را با دختری خوش آب
بود یا از و اداری اری ک شنفهمی از او بود که تشخیص نداد قرار !بود؟

کرد، از سر بازش می دیهایش چپ و راست شده بود؟! باهومن که دروغ
هایش ی فیلم بازی کردن داشت و نه شنیدن بهانهاالن نه حال و حوصله



 انار ترش    ♫    14

 

 را.
 نفسی عمیق کشید و به خود مسلط شد:

 شه بعدًا صحبت کنیم؟هومن، میــ 
ما زود به خود آمد و با باز هم مکث کرد، این بار شاید جا خورد؛ ا

 رویی گشاده گفت:
 خوای امشب بریم بیرون؟می حتماً عزیزم، چرا که نه! اصالــ 

 دست آزادش را در جیب فرو برد:
 تونم.نه امشب نمیــ 
 فردا شب اوکیه؟ــ 
 آره خوبه.ــ 
 مونم، کارکنم باهات، منم امشب دفتر میباشه هماهنگ می _
 افتاده زیاد دارم.عقب
تلفن را ته جیب انداخت.  موافقتش را اعالم کرد. بعد از خداحافظی 

نیمه و سرطانی هومن را نیاز دارد. به خود قبوالنده بود این حضور نصفه
. از روزی ی روی میز بوداو در حال حاضر بهترین و شاید تنهاترین گزینه

ود، حتی که قدم در این راه گذاشته بود، پیه همه چیز را به تنش مالیده ب
 کنار آمدن با هومن را.

و زمزمه  چرخید و به در چوبی زل زد، دوباره دست روی آن گذاشت
 کرد:

ست، ناکجا مادرجون، راهی پیش پام گذاشتی که راه نیست، بیراههــ 
با دعاهات هوامو  ،آباده، منم تنهام، تنهای تنها... خودت هوامو داشته باش

 داشته باش.
... جز او و خدا کسی آن حوالی نبود، آهسته نگاهی به کوچه انداخت

لبش را به در چسباند، یک دنیا خاطره و حس خوب به جانش تزریق شد. 
بدن کرخت از سرمایش را تکان داد و راه آمده را برگشت و به پارکینگ 

 حرم رفت.


