
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 یا مستعان
 

 ان شوید که جمله جان شوی تا الیق جانـــــبای

 روی، مستانه شو مستانه شوستان میگر سوی م 

 
و  بارکی قهیو دلخراش زن، هر چند دق یدرپیپ یهاغیج یصدا

بود  یا! صدا از داخل وانت قراضهشکافتیشب را م اهیس ینامنظم فضا
ساخته بودند. جاده ناهموار بود و  یحفاظ شیبرا یبرزنت یاکه با پارچه
جاده،  یهاچولهتادن در چالهگاه افانداز و کپ و لُپ! گهپر از دست

با  کردیوانت را همراه م یدررفته زهوار یفنرهاو قوژ کمک ژیق یصدا
 قهیدر فواصل منظم، هر دقحاال دیگر که  یجگرخراش زن یهاغیو ج ناله

 !ختیریم رونیاز حلقومش ب
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چادر  ریاز ز ،یاذان گفتن مرد یحول و حوش دو بامداد بود که صدا
در  بودرا ول داده  شیاز عمق جان صدا وبلند شد  یرزنتو ب رنگیارتش

 خدا: ابانیب

 ِاالاهلل...اِلهالاکبر/ اشهداَناکبر اهللاهللــ 

جگرخراش زن گم شده  یهاغیها و جناله یهوا در سوز صدا سوز
و  مثل مه خاست،یوانت به هوا برم یرهایکه پشت تا یبود! گرد و خاک

ممتد شد و  هاغیج ی. ناگهان، صداکردیاحاطه م وانت را ن،یسنگ یغبار
 اهیشب س نیو غبارآلود ا رهیت یاز فضا رکشانیکه سف یطور وقفه،یب
و همزمان  شکافتیم گریکدیو زمان را از  نیانگار که زم و گذشتیم

 یاریصدا با اذان مرد، از خدا طلب که هم یزن یعاجزانه یهااستغاثه
 :کردیم

َپ  ،یجاده که نه آب هست و نه آبادان نیو ا ینخدا، تو دوــ 
زهرا، به  یفاطمه ای... خدااا... مونویمسلمون )صدای( خودت بشنو بُنگ

 ی... سد؟یگنگ وُب گهید یچ یرودُم س نب،یز یسیبرس!... ب ادمونیفر
جگرم  یپاره نب،یزدیس یبیصداش بُرِست؟! )ب چهی! سزنه؟ین ریچه ج
 !(د؟ی! چرا صداش برزنه؟ینم غی.. چرا جشده. کتسا گهیچرا د

به  ش،یهابماند، استغاثه نبیزدیس یبیمنتظر پاسخ ب کهآنیب گرید و
 کردیو مو افشان م ندکَیرو م کهیمبدل شد، درحال کیستریه ییهانعره

 :دیخراشیو صورت م

هد! )از دستم مسلمونا رودُم از دستم رَ یرودم... ا یرودم... ا یاــ 
 ...نایکافرنب دم،یکه مو د یروز یخدااا... خدااا... خدااا... ا ی!( ارفت
 !(نهیکافر نب دمویکه من د ی)روز

و  دیدرخش اشیتناهیال یاهیدر س یرنب صدا داد، برقغُرنبغُ آسمان
آسمان خدا را جنبانده بود تا به  رتیرگ غ یانگار کس د،یدل آسمان بار
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چکه... آسمان شُرشُر ! نه چکهزدیرجاده، اشک ب نیا بیحال مسافران غر
زن  نینشد از اندوه حجم غم و درد ا یخال اشنهیو س دیو بار دیبار

 آمده بود! "رودش"به مالقات  لیعزرائگویا که  یبختنگون



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 تهران

که  چاندمیپ میدرگاه حمام، سر خم کردم، حوله را دور موها انیم
نزند. سرم که باال آمد، حوله مثل دستار  چکه میهالباس یقطرات آب رو

که  یچوب یهاپارکت یگرفته بود. رو را در بر میموها هایهند
داشت، پابرهنه راه افتادم  یمطبوع یآپارتمان، گرما جیپک یسرصدقه

 :دمیپرس وسمت آشپزخانه 

 !؟یکرد یاوک تتویبلــ 

ند بود. به ه دایِ ت یسفر اجبار نیجوابم شد. آخر ینامفهوم "هوم"
. از اشیاجبار یکارآموز یتز و گذراندن دوره یارائه یبرا رفتیم دیبا
پن را پشت اُ یحال او هم گرفته است. صندل دمیفهمصورتش  کیمیم
خودم را انداختم سرش و به قصد باز کردن سر حرف،  دم،یکش شیپ

0 
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 کردم: ستیاو ل یاز هند را برا میهاسفارش

و شلوار  "کورتا" گهیچند دست د هی دیبا یسفر آخر نیاــ 
 "یسار" هیراحتم باهاشون!  یلیتو خونه خ یبرا ،یاریبرام ب "زیکـَم"

 !خوامیخوشگلم م

 شد: یخورش را گذاشت و بدون نگاه به من شاک یقابلمه در

 هی... همون ؟یکرد دایپ "یسار"تو مگه مرض  ،یججانان یآااــ 
! یدیبارم نپوش هیهنوز برات آوردم  شیرو که سفر پ "یسار"دست 

بس که تن  یکنیشونو آباد مخونه ،یزیچ هی زیکـَم حاال کورتا و شلوار
دو روز دور خودت  دی... واسه تن کردنشم با؟یاما سار شون،یکشیم
 تن کردنش! ستین الحلقومحترا نیهمچ ،یچیبپ

 آمدم: شیبرا یشیحرکت سرم قر و قم با

 ترهیهمش یبرا دیاالخره باکافردل نباش! ب گه،یهوس کردم دــ 
 .گهید یاریسوغات ب

 برداشت: یرِنگ خرسند میصدا و

 یهستم، پس سار تمییدادوست و دختر نیبهتر تم،رهینه فقط همشــ 
 .تنم کنم یکمک کن یخودت هست ار،یرو بخر ب

را  میابروها "درزش نرو یمو ال"و  یقو یهابنا به استدالل و
 یحال و احوال مثالً دل مشنگم باد ریز دایجانب باال انداختم. تبهحق

 :دیپرس یرلبیجنباند و ز یفقط سر نداخت،ین

 ؟یخوریم یچاــ 

کردن  یباز لمیبه بار ننشسته بود، دست از ف امیدل مشنگ ژست
 برداشتم:

 شده؟! ی! خبری... دمغدا؟یته ت... تو چهمیبا هم بخور زیبرــ 

انتر گذاشت. خودش هم آن ک یرو یدو کُپ بلور لبالب از چا دایت
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به  کهآنینشست و باز ب بلندهیکمر کوتاه و پا یصندل یطرف کانتر رو
 خبر داد: هوایپ، بکُ یور رفتن با دسته نیمن نگاه کند، ح

 !یبود حساب یزنگ زده بود، شاک دیامــ 

کرده بود، مثل  امیاز انرژ ینم خالنم یدو سه روز دا،یرفتن ت خبر
 یخبر یاما با جمله شود،یم یذره بادش خالکه ذره ینیاشم ریاحوال تا

شد. هر وقت  لیتکم امیو پنچر دیکوتاهش، فس دل و جانم به کل خواب
 وخور انگار بمفت یسمیمردک ساد رد،یدستم را بگ یاقرار بود پول و پله

 !دیکشیم
را باز کردم و سرگرم  شیهاچیدست به حوله بردم، پ حوصلهیب 

صورتم مبادا  یبودم تو دهیشدم. اولش حوله را کش مین موهاخشک کرد
 ظیپر غ نیو در همان ب ندیبنش دایشود و به چشم ت یریخشم نگاهم ت

 :دمیپرس

 ! باز چه مرگش بود؟که؟یمرت نیاز جونم ا خوادیم یچــ 

حاالم  ،یوقت گم و گور نش هی رهی!... آمارتو بگیشگیمرگ همــ 
 !یتو عوض کردبود چرا باز شماره یشاک

 گفتم: فکریسر حرص ب از

 نداره! یبه تو ربط یبگ یخواستیمــ 

که  دیتکرار توقعات ام یرو تمیبلکه از ر دا،یبودم، نه از خبر ت یعاص
با  دایبکشاند! ت امیزندگ کیسمبل یبنا بود من را دوباره به مانور رژه

 جواب داد: ایغیرمنتظره یصبور

باهات صحبت کنه، شبا زنگ بزنه که  دخوایبهش گفتم اگه مــ 
 و صدا سری! تو هم قات نزن براش جانان، هر موقع زنگ زد، بیاخونه

 کارش! یردش کن بره پ

 گریطاق شد، حوله را از صورتم پس زدم و نگاهم را که د طاقتم
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چرخاندم و  دایصورت ت یتو داد،یپس م یعالوه بر خشم، نم درماندگ
 :دمیکالفه پرس

و  و صدا سریبرخورد و ب ،یو روان یسمیآدم ساد هیظرت با به نــ 
 هم داره؟! یادهیفا نرم

نگاهی که فقط . شدمیم دایت یمقهور طرز نگاه مظلومانه شهیهم
وجه مظلوم نبود، در برابر دیگران تیدا به هیچ مخصوص من بود، وگرنه

 ،خر جنگهای اوابارانیکی از موشکدر  دا،یپدر من و مادر توقت! هیچ
شده بودند. آن روزها،  دیدلخراش شه یاروز و در حادثه کیدرست در 

که  مینداشت یسخت تیاز موقع یو درک و فهم میبود رخوارهیهر دو ش
کرد! از دست رفتن  مبدل یابه ماتمکده هیرا ظرف چند ثان مانیهاخانه

و  یبیتخر اتیعمل کی یروز و ط کیدر  یهمزمان خواهر و برادر
 ختهیرا از هم گس مانیهاخانواده یشالوده ،یدشمن بعث ینمردانهناجوا

بود. از سه فرزند پدربزرگ مرحوممان، فقط پسر کوچکش، عمو تورج 
من و  یعنی دش،یبازمانده از فرزندان شه یماند و دو نوه رمردیپ یبرا

 میمجبور شد دایمن و ت یکه گذشت، وقت ییهاسال ی! بعدها اما، طدایت
به  م،یدست و پنجه نرم کن یروزمره با مشکالت تک والد یدر زندگ

 ی... زخممیو دردها را شناخت هایسخت م،یشدیکه بزرگ م یهمان آرام
بر  الوهع ن،یب نی... و در ادی... دلمان مجروح شد... روحمان خراشمیشد

تابان جان ماه یرهیدو از ش دو خواهر! هر میدخترعمه، شد ،ییدختردا
خواهرانه دل  گریکدی یو پشت به پشت هم برا میزنده بمانتا  میدینوش

داشتم و  نایو قابل لمس از پدرم و عمه م ینیع یا. نه من خاطرهمیبسوزان
 یهاعکساز مادرش و پدر من! اگرچه در طول زمان  یاخاطره داینه ت

 یادیو از زبان پدر او و مادر من، خاطرات ز میبود دهیآن دو را د
 یجا توانستیم یقدرچه مانیهادهیاما شن م،یبود دهیا شنهآن یدرباره
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! یواقع یبه معنا چیه چ،یه باًی. تقرردیما بگ یحضور گرمشان را در زندگ
 نایمعمه وممعص یچهره شهیهم دا،یت یها، چهرههمان عکس یاما از رو

 ، گستاخی و جسارتتیمیو طرز نگاهش، صم دیکشیرا به چشمم م
هم  انیکه اگر در اوج خشم و طغ یرا. نگاه پورکین رجینگاه پدرم، ا

 !سوزاندمیبدجور از درون م یکه گاه ییهاشعله یرو شدیم یبودم، آب

آتش دلم،  ی، آب شد روو جسور و همدل یمینگاه صم همان
 به حرفمان، گفتم: ربطیو ب دمیلب برچ دم،یچشمانم را دزد

 !!... زود برگرددایت شهیدلم برات تنگ مــ 

 نیتلخ را مقابل دستم گذاشت و ح یهاپر از شکالت لوریس ظرف
 گفت: شیکردن چا مزهمزه

به  میدیو مثل چسب دوقلو چسب یتهران شهیکه خودت هم ستینــ 
برم سفر قندهار!  خوامینرفته دلت برام تنگ بشه! انگار م دمیهم، با

 بخور! توییچا

جرعه تلخ را جرعه میچا دایام ول دادم و مثل تشانه یرا رو حوله
 اعتراف کردم: نیو در همان ب دمینوش

 ــ آخه از قندهارم دورتره المصب! 

گردنم  یرا مقابل دستم گذاشت، نم حوله، پا خوردهمین فنجان
 یو سر پشت دمی. حوله را از دور گردنم کشکردیم تمینشسته بود و اذ

 امییطالمرطوب  یموها یال یانداختم و کالفه دست یکوتاه صندل
 یارادهیبلکه از لرزش ب فشردمشانیبه هم م د،یلرزیم میها. لبدمیکش
باز دو چال کوچک به قدر دو دانه  دانستمیکنم، م نعتمما میهالب

 یهالب یگود افتاده است. پشت انگشتانم رو میهاماش، کنج لب
 دم:مرتعشم نشست تا ارتعاش لبم را پنهان کند و باالخره ناتوان ناله ز

مقاومت هام در برابر نگرانیکاش  !رانیبرگشتم ا یهولهولــ 
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جا درسمو و همون موندمیتو م شیو پ رانیا گشتمیو برنم کردمیم
 !کردمیتموم م

هر دو دست خود  انیو م دیلبم دزد یانگشتان مرتعشم را از رو دایت
 تم،سین یدلدار یبرا یدنبال حرف دانستیگرفت و محتاط فشردشان، م

حل  یو زار هیشنوا! دردم با گر یام و دنبال گوشاز دلهره زیفقط لبر
 یبودند، فقط اجازه داشتند در کاسه یانضباط هیتنب میهااشک شد،ینم

نگاهم را  ینشوند! مردمک سوخته زیلبر یتاب بخورند و حت مچشمان
حجم گرفته از لرز  یدوختم و با همان صدا دایبه چشمان نگران ت

 دل و جسمم، لب جنباندم: انامیب

آزمون دادم و برگشتم و  یو فالکت یسال دوم با چه بدبخت ادتهیــ 
تورج  میدینفهم یحت کدومچیواحد کردم؟... ه قیتطبدانشگاه جدید 

، هر بندازمجلو کرد که باالخره موفق شدم خودمو  یمجیطور اجچه
جبران  یتونترم تابس هیاز واحدامو قبول نکردن و  یچند آخرشم کل

 !؟یدیبهم م گارویبسته س اون! اما... اگه برنگشته بودم... کردم

 درهم رفت و دستم را رها کرد و تذکر داد: دایت یهااخم

... تازه، ی! آخر شب باز بهونه نکنیندار هیسهم شتریدونه ب هی یشبــ 
 کنار! یگذاشته باش نمیهم دیتا برگردم با

 یادست دراز کرد و از بوفه دایتسخت به هم فشرده شد.  میهالب
و  دیکش رونیمارلبرو را ب گاریکه به ستون آشپزخانه پرچ بود، بسته س

 نق کرد:دستم و نق یگذاشتش جلو

 ...یتیاولترا ال ،یتیال ر،یزنونه بگ گاریس هیالاقل ــ 

 یپ را گذاشتم روو کُ دمیرا سر کش میچا یاز دهان افتاده یماندهته
 یبه ته جعبه یاتقه ،یرا برداشتم، با سر انگشت وسط گاریسکانتر. بسته 

 و گفتم: دمیکش رونیاز جعبه ب گاریس یزدم و نخ یخالمهین
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س، مردونه میزندگ یهادست و پنجه نرم کردن با مشکالت و گرهــ 
 هیش ش بگردم؟! همهدنبال انواع زنونه دیبا رسهیکه م گاریس یپا

 یالگو خوامینم ه،یادینخم ز هی یهمون شب بذارمش کنار، دیکوفته! با
 گذاشتمش کنار، قول! ،یاز هند برگرد یباشم! تا وقت نیآرم یبرا یبد

زدم و دودش را با امساک به هوا فرستادم و  گاریبه س یترمحکم کپُ
 اقرار کردم: د،یخزیم رونیکه از دهانم ب ییبه دودها رهیخ

 یو هفت ساله زندگ ستیب گذرم،ینم شیاز باعث و بان وقتچیهــ 
 یچه نسبت یبا ک یک میدونیخودمونم نم یاالن حت چونده،یما رو تو هم پ

کجا باشه!  دینبا یکجا باشه، ک دیبا یداره... ک ییتایچه مسئول یداره! ک
فرق داشت!  یلیاوضاع با االن خ د،یکشیم مونیاگه دست از سر زندگ

دم و لحظه رنگ  هیکه  ردخویبه هم گره نم طورنیا مونیزندگ فکال
اضطراب به دلمون چنگ بکشه و دستمون از هر  شهیو هم مینیآرامش نب

 کوتاه باشه! یغلط

تر بود ماه از من بزرگنگاهم کرد. فقط سه  نیو غمگ دیکش یآه دایت
که  ییها! حداقل وقتشیهوامامان و من دختر سربه شدیاو م یگاه یول

نه  م،یگویاز چه م دیفهمیه فقط او مک گرفتیقدر عمق مآن میدردها
 تابان!ماه یحت

 :ردناله ک دایزدم و ت گاریتر به سمحکم یرا حت یک بعدپُ

 !یطورنینکش اجانی؟!... ــ 

 تره،نیسنگ شهیپروژه کارم از هم نیخسته! ا یلی... خدایم تخستهــ 
کمر کوه و  یبار کار کردن تو ریاگه به خاطر پولش نبود، محال بود ز

 برم!

برو  ...میبراهونتسل... برو حیبرو تفر یگاهکار، هراز یوسطاــ 
 .یسواررو ببر اسب نیبرو... برو دشت و دمن... آرم مبار،یش


