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 خالصه:

بر  یناگاه شخص سد،ینو یخود را م یخیکه رمان تار یدر هنگام ،یسیدختر رمان نو
کشاندش که به دست خود  یم ییایو به دن دیگو یصفحه ورد با او سخن م یرو

 ساخته بود...

رو  یحتما جلد قبل ستین یازیرمان جلد دوم رمان گمشده در زمان هست اما ن نیا
 .دیبخون

 :مقدمه

 !ستمیحسود ن من

 کند. یحسادتم گل م دیآ یم انیتو به م یپا یوقت اما

 !کنمیهم حسادت م ینینش یکه به پشت آن م یریتحر زیم به

 ،یریگ یکه هر دم به دست م یقلم به

 اتاقت... واریبه پنجره د یحت

 کنم! یتو را داشتند و دارند حسادت م شهیکه هم ییبه تمام آدم ها و

 کند،یم یمرا متالش یبر یو به دفتر شعرت پناه م ستیحالت خوب ن یکه وقت نیا

 یچه حال بد یدان یحالت باشم و نم یایتوانم جو ینم یکه من حت یحال در

 از دستت ساخته نباشد! یکه کار نیا است

 است جانم! یبیعج یایدن

 را دوست نداشت؟! ییشود چون تو ینداشتنت سخت است، اصال مگر م دوست

 !؟یانداخته ا یجفتمان را در چه مخمصه ا نیمن! بب مهربان
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به کاغذ  یکه حت ییسر در گم مانده ام؛ جا نشیکه در تمام قوان یکشاند ییایبه دن مرا
 خورم! یغبطه م زیآن دفتر کبود رنگ ن یپاره ها

 

 : مرکز! مرکز!هیسم

که سال ها همسرم  یام، دخترک هیسم یعروسکم، صدا یخنده برگشتم سمت صدا با
 بود.

 : به گوشم!آرشا

که سال ها  ییکه در راه بود، داداش کوچولو یاعتماد یسمونیس یاسباب باز میسیب
 رو فراموش کنم! زیسال ندارمش. چه قدر برام سخت بود همه چ کیداشتم و حاال 

 طاهره همسر اولم. یبچه هام، برادرم، دوست هام و حت ،یهمه سال زندگ اون

 : مگس رفته به گوشم.هیسم

 یرفتم و در آغوشش م یاون روز ها که به سمتش م ادیشدم و رفتم سمتش، به  بلند
 کیدختر جوون بود،  کیکه دخترک دوازده ساله رو به روم  یین روز هاگرفتم، او 

 که همسرم بود... ییمادر، روز ها

 !م؟یاری: مگس رو در بآرشا

 .نیاری: آره! آره! مگس رو در بهیسم

و  زیرو آروم از تو دستش در آوردم، برگشتم سمت م میسی. بمیدیخنده به هم رس با
 جلو. ادیگذاشتم روش، خودم هم نشستم و منتظر شدم که ب

برگشتم عقب و نگاهش کردم. زل زده بود به  دم،یقدم هاش رو نشن یصدا یوقت
 هیهد نیآخر دم،یکش یآه ینقاش دنی. نگاهش رو دنبال کردم با دواریاز د یقسمت



 
 
 

 
 5 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاملیکا مالزاده ــــــ زمان معمای  

رفتم.  یسمت نقاشکه از اون دوران برامون مونده. بلند شدم و به  یزیتنها چ یاعتماد
 .دمیشده کش یصورت حکاک یرو یدست

 من، صورت آرشا... صورت

 یبا ردها یمشک یها یواریگرفتم و به اتاقم دوختم، به کاغذ د یرو از نقاش نگاهم
با  یمشک کیکوچ یفانتز یقال ،یتونیموکت ز ،ی. پر از تابلو و پوستر و خطاطییکاهو

 یتونیست ز یطرف اتاق بود که روتخت کی یینفره با چوب کاکائو کیطرح راسو، تخت 
پنجره اتاق که  ریز ییسه کشو یاستخون زیکنار اتاق بود و م قهیعت یداشت. کمد بلوط

 اجازه ورود نور رو گرفته بود. یرنگ یپرده کلفت خاکستر

 ؟یکن ینگاه م یبه چ ی_ دار

 لبخند نگاهم کرد. با

 جا رو تحمل کنم؟ نیا دیرو عوض کنم با اتاق نیمن بتونم دکور ا یکه تا وقت نی_ به ا

 ها چرخوندم. وارید نیو نگاهم رو ب دمیخند آروم

اجازه رو بهم  نیدلم ا امیبتونم فراموش کنم اون دوران رو و با خودم کنار ب ی_ تا وقت
 .دیبشه سف یده تا مشک ینم

 جا. نیو نه ا یهست اینه تو اون دن یطور نیا ؛یایکن باهاش کنار ب ی_ آرشا! سع

 کردم. نگاهش

 جا کنار تو؟ نی_ ا

 هاش به خنده باز شد. لب

 جا کنار من. نی_ آره. ا

 سرم رو به چپ خم کردم. یکم
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 .تی_ جونم فدا

 قرارش. یشد که نگاهم رو گرفتم، عاشقش بودم، عاشق ب رهیچشم هام خ تو

 _ آرشا!

متوجه  یول به دور و برم کردم؛ ی. نگاهدمیاز جا پر یبیعج یروین کیاحساس  با
کرد، بعد از چند  ینگاه کردم که داشت با وحشت به من نگاه م هینشدم به سم یزیچ
 :دیپرس دهیبر دهیبر میکه هر دو تو شوک بود هیثان

 ..ب..بود؟!ی..چنی_ ا

اون حس  دمیترس یکه انگار م یطور که سرجام خشک شده بودم، آروم جور نیهم
 نمیتکون داد. احساس کردم بهتره برم بب یسر« !؟یتوهم احساس کرد»بشنوه گفتم: 

قدم کوتاه رو  نیاول نکهینه؟! به محض ا ایکنم  دایاون حس پ یبرا یلیتونم دل یم
 .دیکش غیج دکه انگار متوجه قصدم شده بو  هیبرداشتم، سم

 ترسم. ی_ نرو! من تنها م

. میدیدوباره از جا پر م،یشوک بود یزنگ اومد، ما که هنوز تو یموقع صدا همون
 مامان بلند شد: یصدا

 ؟یدر رو باز کن یبر یتون یزنند. مامان م ی_ آرشا جان! دارند در م

 کردم به خودم مسلط باشم. یدهنم رو قورت دادم و سع آب

 _ چشم مامان.

 بهش زدم تا ترسش کمتر شه. یلبخند زور« آرشا!»گفت:  هیبرم که دوباره سم اومدم

 .زمی_ نترس عز
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 شرتیطور که سوئ نیکردم، هم یرفتم خودم در رو باز م یم دیخراب بود، با فونیآ
 .دمیرو گذروندم و به در رس اطیح دم،یپوش یام رو م یمشک

اش  دهیصورت کش یافتاد. نگاهم رو رو بهیپسر غر کیرو که باز کردم، چشمم به  در
اش  یخوش مدل نبات یبه موها یاش و سپس نگاه یماش یسوق دادم تا چشم ها

 باشه. یخورد که خارج یها بهش نم نیکردم. با همه ا

 _ آرشا!؟

 _ بله، خودم هستم.

 _ سالم.

 !آرمیبه جا نم دیسالم، ببخش کی_ عل

 .نی_ من رضام، داداش رادو

 نی! رادونیبرام درست کرده باشه. رادو گهید یماجرا کیاگه  رهیهام توهم رفت. بم اخم
که من رو آواره زمان  ینیشون رو بدم، کم از رادو یکی نیاحمق! دوست نداشتم به ا

رفته، دست به  هیبه سم بایبودم. در همون حال فکر کردم تقر دهیغربت کرده بود، نکش
 از پهلو به در داده بودم نگاهش کردم. وام ر  هیکه تک یدر حال نهیس

 ش؟ی_ فرما

 تو؟ امیشه ب ی_ م

 نه، حرفت رو بزن. -

 مکث کرد بعد گفت: یکم

 کرده. دیرو تبع نیرادو نایس_ 

 باال انداختم و اخم کردم. ییابرو
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پدر من جا زده بود و بعدا گندش در  یکه خودش رو به جا یآقا مهرداد ینوه  نا؛یس
نداشت که لطف کرده  شتریکه اون موقع نوزده سال ب ینیبچه رادو ندهیاومد. خودش آ

راه افتادن. دنبال  خیتار رییتغ یپ رو ساخته بودن و بعد هم در یدستگاه کوفت نیبودن ا
که  نطوریو هم اطیما رو چند برابر کردن. رفتم تو ح یبدبخت دنیاعتماد و زحمت کش

 بستم، گفتم: یداشتم در رو م

 .ادیساله ش تموم شه بعد خودش م ستیب سای_ خب وا

 یخودمون م یایدن یهفته تو کیسال که هر سالش  ستیبود، بعد از ب یباز قانون
 تونست برگرده. رضا به هول و وال افتاد. یگذشت، م

 مونه. یاگر نه تا آخر عمر همون جا م ن،ینجاتش بد نیتون یم هی_ نه، فقط تو و سم

 در خشک شد. رهیدستگ یرو دستم

 !؟یچ یعنی_ 

 .نهی_ دستور عملش ا

 رو بردم باال: صدام

 ام. _ بگو مامان و بابات نجاتش بدن، من هنوز از اون سفر خسته

 شه. یماه هم نم کی نی_ باور کن ا

 !؟یگ ی_ خب چرا به مامان و بابات نم

 .نهی_ گفتم که؛ دستور عملش ا

 :دمیمهربون دارم؟! آروم تر پرس یچه کنم که دل یا

 _ حاال کجا فرستادتش؟

 دونه. یکس نم چیه یعنیدونم؛  ی_ نم
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 شدم و براق نگاهش کردم. یعصب دوباره

 !م؟یرو بگرد یخیتار یهمه دوران ها یتوقع دار یعنی_ 

 .ستیهم ن ینطوری_ نه، ا

 :دیکم که گذشت، پرس هیرفت تو فکر،  بعد

 ؟یدون یم یچ نایس ی_ تو درباره 

 که تو سفر بهمون داد. ییسرش و تمام اون عذاب ها ریآقا مهردادِ خ ینوه  نکهی_ ا

 .یدون یکم م یلی_ پس خ

خوام داشته  یبرادر کوچولو م کینم؟ بابا من تازه بدو  شتریخوام ب یشه نم ی_ باورت م
 گم و گور بشم. گهیباشم، دوست ندارم چند سال د

که  نطوریدنبالم اومد. هم« تو. ایب»فکر کردم و بعد گفتم:  یالتماس نگاهم کرد. کم با
نگاهش کردم. باغ خونه  یچشم ریز« و جالب! یچه سنت»کرد، گفت:  یبه باغ نگاه م

باغ به پارک  یکردم که به جا یوقت ها اعتراض م یکه من بعض یمدرن بود جور یلیخ
 بود. یمیاون ها قد راندو  یفکر کنم برا یشده ول لیتبد

 درسته؟! ،ی_ رضا بود

 _ بله!

 _ رضا! تو چند سالته؟

 و چهار سالمه. ستی_ من ب

 تر بود؟ کی_ رها؛ خواهرت دو سال کوچ

 _ آره.

 بردم تو.به در، سرم رو  میدیرس
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 .میا... مهمون نامحرم دار ای_ 

تو. مامان چادرش رو سرش کرده بود. رضا بهش سالم کرد، جوابش رو داد و نگاه  میرفت
تکون داد و لبخند زد.  یسر« مه. یهمکالس»کنجکاوش رو به من دوخت که گفتم: 
تخت  یهنور اونجا بود و رو هیتو اتاق که سم میرضا هم جواب لبخندش رو داد، رفت

 حجاب کرده. ینشسته بود؛ ول

 _ سالم مامان.

به زور جواب سالمش رو  یگفت و شل شد. بعد از مکث ییگرد شد وا هیسم یها چشم
 یصندل یو نگرانش گرفتم و رو نیداد و نگاهش رو به من دوخت. چشم از نگاه غمگ

 تخت نشست. یرو هینشستم اون هم با فاصله از سم

 : بگو.آرشا

 نخبه ست. کی نای: سرضا

 : عجب! خب؟آرشا

کشف  یاستعدادش از همون بچگ نیبسازه، ا یادیز یتونه دستگاه ها ی: اون مرضا
 شد.

 !؟ی: مثال چه دستگاههیسم

 سمتش. برگشت

که دوست داره،  یتونه تا چهل سال در گذشته بمونه، در هر سن یم نای: مثال سرضا
 ش هفت بود. یتو زمان شما بود، سن اصل یتر، بزرگ تر، مثال وقت کیکوچ

 : بک!آرشا
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دستگاه سفر به زمان رو کشف نکرده بود،  نیکه رادو نهیا شی: بله متاسفانه! جالبرضا
 دزده. یاون رو ازش م نه،یبب شیاومده بود جد خودش رو تو جون نایس یفقط وقت

 استعداد. نیا فی: حآرشا

 تعجب نگاهم کرد. با

 نا؟یس ای نی_ رادو

 نداره. یکه استعداد نیبابا؛ رادو نای_ س

 .هیشد رو کنترل کرد و برگشت سر بحث اول یهاش رو که داشت به لبخند باز م لب

 مشکله. نیرو که درست کرده بدتر دیدستگاه جد نی! االن هم اقای: دقرضا

 ه؟یدستگاه چ نی: اهیسم

 یوقت یورد؛ ولخ یم یپشتش بود رو گذاشت وسط؛ به کوله معمول یکه رو یا کوله
 رونیب ینارنج -دیسف یادم آهن کیسگکش رو باز کرد کوله مثل غنچه از هم باز شد و 

 اومد.

 چه نازه! ی_ آخ

 دوخت. هیاش رو به سمنگاه اخطار دهنده رضا

 _ و به همون اندازه خطرناک!

 .دیخودش رو عقب کش هیسم

 .ستی_ پس ناز ن

از ترس به  هی. رباط چشم باز کرد، سمنیزم یزد و رباط رو گذاشت رو یلبخند رضا
 شد. میو پشتم قا دیسمت من دو

 چشم هاش! ی: واهیسم
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تو هر چشم  یعنیفکر کنم چهل تا چشم بود،  یآدم آهن یگفت؛ تو چشم ها یم راست
 تا! ستیب

 _ من رباط زندانم.

 «!؟یچ یعنی»وحشت گفتم:  با

انتخاب  یها کیکنند، چه نزد ادیکنه اگه نتونند نجات پ یم دیتبع نایکه س ی_ افراد
 نجاینداشته باشند، تا آخر عمر ا یزمان کاف ای ازیشده شکست خورده باشند، چه امت

 شن. یم یزندان

 زد: غیبا وحشت ج هیسم

 !ی_ وا

 مامان اومد: یآروم تر. صدا میاشاره کرد بهش

 افتاده؟! ی_ اتفاق

 «نه مامان.»گفتم:  عیسر من

 .نیبذار هی_ کمتر سر به سر سم

 کنه. یوحشت زده تر از اون بود که بتونه ما رو همراه هیسم یول م؛یدیو رضا خند من

 م؟یکار کن یچ دی: ما باآرشا

 .میبش روزیو پ میاریب ازیتو مسابقات امت م،یکن دایرمز رو پ دی_ ما فقط با

 ؟یا انهیرا یها ی_ مثل باز

 شه؟ یم یچ مینش روزی: اگه پهیسم

بد  نیرادو یما که نه برا یبه صفر برسه، برا ازمونیکه امت میارین یروزیپ ی_ اگه جور
 مونه. یتا ابد اونجا م نیو رادو میش یاخراج م یشه چون از باز یم
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 !گه؟ی: دآرشا

 نیاالن نخوا م،یش یدلقک ها هم هستن که به موقع باهاشون رو به رو م یباز نی_ تو ا
 !دیبدم که نفسم بر حیراجبشون توض

 رباط شروع به صحبت کردن کرد: یدفعه ا کی

 کرد. دایآن رمز را پ دیبهتون داد. شما با ی_ من رمز

 است؟ یشدن زور یباز نی_ وارد ا

 رباط جواب داد: یام گرفت. رضا به جاخنده هیلحن سم از

 _ آره، ده بار گفتم ها!

 : خدا تو و داداشت رو هردو باهم به درک واصل کنه.آرشا

 .دیهم خند هیبار سم نیا

 شه؟ یشروع م یاز ک ی_ باز

 از ساعت هشت امشب. -

خوب بگو هشت »ساکت شد، گفتم: « رمز. یهشت نشانه برا»رباط گفت:  دوباره
 «نشانه رو.

 سام خا. -

 ها؟! -

 سام خا. -

 خا. ایخواهر  ی: خاهیسم

 خا. -
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مشت شده بود، آروم  تیبه دستم نگاه کرد که از شدت عصبان هیخاموش شد. سم رباط
 صدام زد:

 _ آرشا!-

کردم. بهم لبخند زد، جوابش رو با لبخند کمرنگ دادم. دلم آروم تر شده بود  نگاهش
 رو کرد به رضا: هیسم

 آن؟ی_ عمو و زن عمو، عسل و دستان، نم

 ان؟یب یچ ی_ نه، اون ها برا

 _ باشه!

 یکردم. دلم آشوب بود، داشتم بر م یصورتم نگاه م یتوجه به اون ها به نقاش یب من
به دور و برم کردم و هدفونم رو  ینشدم. نگاه یآدم قبل گهیکه د ییگشتم به اون روزها

 دادم. یآهنگ گوش م دیبرداشتم با

 دوم گروه

 اون؟! یتو پا یکن یکار م ی: چمامان

 کامپوتر بود. منظورش

 .سمینو یخونم، رمان م ی_ رمان م

 ؟یسینو یم ی_ چ

 !یلیان تخرم -

 .خوادیمدرسه اش م یبرا پیباال، چندتا کل ادیم گهید قهیگفت چند دق نای_ آهان! مب

 یچند ماه کیدر حال ساخت بود،  دشونیدختر خاله ام بود، چون خونه جد نایمب
 کردن. یم یخونه ما زندگ نییطبقه پا
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 _ باشه منتظرم!

 نوشته شد: یبعد یرو بزنم که کلمه  پیتا یبعد دیکل اومدم

 .کای_ سالم مل

 لحظه موندم، اصال سر جام خشک شده بودم. کی

 !کای_ سالم کردم... مل

 ترس نوشتم. با

 _ سالم، شما؟!

 .اشارمی_ من 

 کرد، دوباره نوشتم. دنیهام شروع به لرز دست

 !ه؟یاشارکی! اشار؟ی_ 

 .نامیس ی_ من پسر خونده 

 ! دستم رفت سمت دکمه خاموش.کابوس وحشتناک بود کینه خواب بود! آره  نه

 .ستین ینداره، راه فرار دهی_ فا

خشک شده  ینداشت. اومدم پاشم؛ ول یا دهیگفت فا یرو فشار دادم، راست م دکمه
 لب بسم ا.. گفتم. ریبودم، ز

 .ستمی_ نترس جن که ن

 اومد: نایمب یکه صدا دمیلرز یداشتم م هنوز

 سالم. -

 مانع شد. یزیچ کیانگار  یول ا؛یبزنم که ن غیج اومدم
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 .ادی! بزار بسی_ ه

 .دیبه در اتاق رس نایمب

 درس هفتمم راجع به... نی_ بب

 بود انداخت. وتریمن که رو به کامپ ینگاه به چهره  کی

 شده؟! یزی! چکای_ مل

 افتاد. نیزم یشد و کنارم رو دهیلحظه به سمت من کش همون

 بود؟! یچ نیا کای! ملکای_ مل

شونه ش گذاشتم. اون موقع فقط آروم  یزور دست لرزونم رو حرکت دادم و رو به
 برام مهم بود و بس! نایکردن مب

 .ستین یزیچ زم،ی_ نترس عز

 انداخت کنار تو. دیمن رو کش یزیچ کی! ؟یچ یعنی+ 

 صفحه نوشته شد: یرو دوباره

 آرشا. یخوام برا ی. ازت کمک مستمین نای_ نترس؛ من مثل س

 زدم و دستم رو جلو بردم و نوشتم: ایبه در رو دلم

 ؟یخوا یاز جون من م ی_ چ

 تند کلمه ها نوشته شدن: تند

 دارم. ازیها بهت ن نیکمک به آرشا ا یسخت درست کرده، برا یلیرو خ یباز نای_ س

 اند؟! یواقع تیها شخص نی_ مگه ا

 .یسینو یشون رو م یهستن که تو زندگ ییاند؛ انسان ها ی_ آره واقع
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 .ستمی_ من که خدا ن

تا آرشا رو  یکمک کن دیاالن هم با ؛یکن یم یبردار اداشتی_ تو فقط سرنوشتشون رو 
 .میخدا نجات بد دیبه ام

 بدم. رییتونم سرنوشت رو تغ ی_ خب من م

 .یندار ی_ گفتم که، تو تو سرنوشتشون نقش

 .میسینو ی! من دارم م؟یچ یعنی_ 

 یکار م نی. با ایسینو یم یخودت هم بدون نکهیون اسرنوشتشون، بد ی_ و فقط از رو
 .یذهن باهاشون ارتباط بر قرار کن قیاز طر یتون

 !یگ یم یفهمم چ ی_ نم

 نه؟ ای یجون آرشا رو نجات بد یخوا یم نی! ببستیمهم ن نی_ ا

 _ چطور؟!

 . تو، دختر خاله ات، دوستت ندا و داداشت.نجایا انی_ امروز عصر م

که همزمان با من زل زده بود به صفحه ورد، به دستم  ناینوشته ها پاک شد... مب بعد
 چنگ زد.

 !دمی_ بگو من خواب د

 یوا ؟یچ یعنی... یعنی»کالفه گفت: « نه... فکر کنم نه.»گفتم:  یآروم یصدا با
 «!کایمل ی! واکایمل

 جون... نایمب نا؟یمب یلرز یم یچ ینترس! برا ست،ین یزی! چسی_ ه

 ایب»کردم. از جاش بلند شد و گفت:  یم هیبودم و آروم گر دهیترس یهم حساب دمخو 
 «کنه. دامونیکه امروز نتونه پ ییجا کی می! برکایمل میفرار کن
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 هم نگو. یداشته باشه، به کس دهی_ فکر نکنم فا

 ...سی_ چرا نگم؟! اگه به پل

جلو امد  دیحال خراب خودم رو د یبه من کرد، وقت یآروم زد تو سر خودش، نگاه بعد
 «!ست؟ین یراه فرار چیه»دست هام رو گرفت، فشرد و آروم تر گفت: 

 تکون دادم. یسر

پس کمتر از  اد،یهفته حساب م کیرو جمع کن. اون جا هر سال  لتی_ نه، برو وسا
 فقط چند روز... مییاونجا یکه فکر کن یاون

 !کایمل ی_ وا

باال  یخوب بود تا اون موقع کس م،یکرد هیکم گر هی .هیگر ریز میباهم زد جفتمون
که  یزودتر از من به خودش اومد.  اشکش رو پاک کرد و بلند شد، درحال نای! مبومدین

و ترسناکه!  بیوحشتناک، عج یلیخ»نشون بده گفت:  یکرد خودش رو قو یم یسع
با اون چشم  شیزدم تو صورت جو گندم لز « نه؟! م،یایباهاش کنار ب میمجبور یول
از من بلند تر بود، دختر خاله  ی. قدش حسابیلخت مشک یو موها یدرشت مشک یها

 ارهیوقت کم نم چیاون ه ارم،یدونستم اگه من کم ب یمهربون و دلسوز و شجاعم، م
 چون غم خوار بودن تو خونشه. 

 !قای_ دق

 قدش و بلند شدم. میزد

 اد؟یخواد ب ی_ ندا هم م

 ؟یگ یونم بهش بگم، تو بهش مت یمن نم ی_ آره؛ ول

 _ باشه.
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رو دادم  یرفتم دفتر چه تلفنم رو در آوردم و شماره اش رو گرفتم بعد گوش عیسر
 اومد: یم نایمب یرو بردارم. صدا ازیمورد ن لِ یو خودم رفتم وسا نایدست مب

 !؟ی_ اِه! خوب من چطور بگم باور کن

 کنم. ی... بابا مسخره نمیمسخره است ول یلیدونم خ یم نی_ بب

 نگفتم ها. ینگ یبکن؛ ول یدوست دار ی_ اصال هر کار

 رو ببند ندا. لتیتو وسا نی_ بب

کردم  یرو خال هیاول یتونستم جعبه کمک ها یکه م ییبردارم، تا جا یدونستم چ ینم
به دردم  یعوض کردن با کس یبرا دیجاتم رو برداشتم. شا ی. بعد چند تا از بدلفمیتو ک

 ییرو برداشتم تا جا نیرحسیبخوره. از هر جا تونستم پول جور کردم تا بردارم. تبلت ام
باور »آمد تو که گفتم:  نایبرداشتم. مب نیرحسیخودم و ام یهم که تونستم لباس برا

 «رو جمع کنه. لشیازش قول گرفتم وسا ینه؛  ول» باال انداخت و گفت: ییابرو« کرد؟

 و._ خوبه! تو هم برو حاضر ش

 _ باشه.

 کم و کسر نباشه! یزیچ مینیبب اریرو ب لتی_ بعد وسا

 ها. ی_ باشه! کتاب بر ندار

 _ چرا؟!

. هر دو تو شوک رونیو رفت ب دینگاهم کرد، خنده ام گرفت. خودش هم خند یچپ چپ
تونستم اون  ینم گهیخواست ببره؟! من که د یم کاریآخه ما رو به چ م؛یو اغما بود
کار رو انجام  نیا دی. باالخره باادیاز دستم بر ب یا گهیکار د دی! خوب شاسمیرمان رو بنو

 دنیتنها جنگ دیاول با یاریسر تو سر ها در ب یخوا یدادم. به قول معروف اگه م یم
 .یکردن رو داشته باش سکیدوم شجاعت ر ،یرو بلد باش
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 اول گروه

ت چند کاره، سوت، جعبه قطب نما، قبله نما، انبر دس ،یخیتار یآب، نقشه ها قمقمه
چند  ،یکفش اسپرت قرمز و مشک ت،یچاقو، چراغ قوه، فندک، کبر ه،یاول یکمک ها

. دفتر میچون معلوم نبود کدوم فصل ها ظاهر بش یو تابستون یدست لباس زمستون
کنگ فو، مهر و لباس مخصوص  لیوسا ،ینوشتن خاطرات سفر و اطالعات ضرور یبرا

 شد. چند ضربه به در خورد. یرنگ م یآب یو عبا دیو شلوار سف راهنینمازم که شامل پ

 _ بله!

 ام. هی_ سم

 تو. ای_ ب

 افتاد. نشیکه آماده بود، اومد تو، نگاهم به صورت غمگ یباز شد و در حال در

 _ جانم؟!

 کمکت کنم؟ یخوا ی_ م

 !؟یرو جمع کرد لتیجمع کردم. وسا گهی_ نه د

 ؟یرو برداشت تیرزم لی_ آره! وسا

 راحت. التی_ اوهوم! خ

 میکن ینامه گذاشتم، البته ان شاء الله که زود تمومش م کیمامان و بابات  ی_ من برا
 .میگرد یبر م نیو با رادو

بار رضا اومد تو، نگاهم به پشت سرش افتاد، به  نیچند ضربه به در خورد. ا دوباره
که مامان و بابا  ییوقت ها نیهم یحالت برا نیو ساکت، متنفر بودم از ا کیخونه تار

 نرم. رونیکردم از اتاق ب یم یخواب بودن، سع
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 _ رضا! در رو ببند.

 وارد شد و در رو بست. کامل

 !ن؟ی_ حاضر

به « نه؟ ای نیحاضر یعنی نیا»: دیدوباره پرس دیسمتش، نگاهمون رو که د میبرگشت
 «.میبله حاضر»تکون داد، گفتم:  ینگاه کردم. سر هیسم

 .نیایپس ب_ خوبه! 

 دستش رو پس زدم:. یرو گرفت. عصب هیسم یبازو بعد

 _ نامحرم ها!

 _ محرم ها.

محرم بودم. از  هیشد. کاش من هم به سم میلحظه بهش حسود کیگفت،  یم راست
 و... میدستگاه رو برداشت چشم هامون رو بست م،یجامون بلند شد

 !نایس ی: لعنت به زنده و مردهآرشا

 ظهر بود. لیو به نظر اوا میتپه سرسبز بود کی یبه دور و بر کرد، رو ینگاه رضا

 اومدم. یم نی! کاش اون سفر من هم با رادویخوب ی_ چه هوا

 م؟یهم نبود. بر یسفر قشنگ نی_ همچ

 _ کجا؟

 .میکن دایرو پ نایس نیا میتون یم یاز کدوم گور مینیبب می_ بر

اش مخم بود، خنده یبودنش رو الیخی! چپ چپ نگاهش کردم. کالفه بودم و بدیخند
رو گرفت، اول من حرکت کردم و بعد اون دوتا باهم... قدم  هیرو خورد. بعد دست سم

 خودش رو رسونده بود بهم. هیتند بود، به خودم اومدم سم تیهام از عصبان
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 قدر جوش نزن. نی! ازمی_ آرشا عز

 .هیسم نجایاز ا ادی_ بدم م

 _ آرشا؟!

بدت  یکه من رو داشت ییاز جا ادیبود که دلت م نیمنظورش ا وونهیگرفت. د امخنده
 گهیکرد. چند قدم د ی! چشمم به رضا خورد که اون هم داشت با خنده نگاهمون ماد؟یب

 بون چشم هاش کرد. هیکه رضا دستش رو سا میرفت

 اونجاست. یخونه اشراف کی_ 

 یبزرگ که درخت ها اریمت نگاه کردم، خونه گنبد دار و بسخودش به اون س مثل
با لباس  یبلند داشت و افراد یدر چوب کیهم باال تر زده بود. خونه  واریباغش از د

بود، البته چه زن و چه  ختهیشونه هاشون ر یکه رو ییبلند، رنگ روشن و موها یها
بودن،  دهیپوش یتر یافاشر  یکه لباس ها اه یبه سر داشتن. بعض ییمرد سر پوش ها

شدن.  یهم همراه با چند خدمت کار رد م ییزده بودن و کجابه ها ریاز حر یینقاب ها
ست که  قهیپنج دق کیو نزد ستادنیو رضا هم ا هیاز من، سم ریغ دمیبه خودم اومدم د

 دیکش یوت. رضا سمیکرد یشدن، نگاه م یخونه رد م یکه از جلو یفقط به مردم میدار
 نیهم ا نایفکر کنم س»گفت:  یبا خوشحال هیسم» خواب. یهم جا نیا»و گفت: 
 «جاست.

 ؟ی. رضا! لباس آوردیِ _ از سبک لباس هاشون معلوم که دوره ساسان

کوله ت »: دیپرس هیاش رو در آورد و سه دست لباس کامل از توش در آمد سم کوله
 «!؟یچ یبعد یدفعه ها یشد، پس برا یخال

 .دیخند بهش
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قبل از  یدست کنم توش بچه ها ؟یفکر کرد ی_ آقو ما به باال، باال ها پشتمان گرمه. چ
 کنند. یپرش م یظهور

ازش  هیاز لباس ها رو با احترام به سمتش گرفت، سم یگفت، رضا دسته ا ییاو هیسم
لباس خونه هامون  یتند تند رو میدرخت. ما هم شروع کرد کیگرفت و رفت پشت 
! به ؟یدیآفر یمن! چ یلحظه هنگ کردم خدا کیآمد؛  هیسم میاون لباس ها رو بپوش

بلند با  راهنیپ کیبود  ین و شگفتیاون هم پر از تحس یرضا نگاه کردم، چشم ها
هم به رنگ  یدیشد، شال سف یتنگ م کمیکه کمرش  یکلوش به رنگ ماش یدامن
نباشه در آخر هم  دایکه موها و گردنش پ یود جورسرش کرده ب یاز جنس ساتن دیسف

 یخردل رینقاب حر کیفوق العاده شده بود! رضا  ییمویبه رنگ ل ریاز جنس حر یچادر
 .فتبه سمتش گر 

 رو هم بپوش. نی_ ا

 شد. رهیبا چندش به نقاب خ هیسم

 خوام. ی_ نم

 با اصل و نسب. یجا نقاب نشونه زن ها نی: قربونت برم! اآرشا

 بعد تازه وقت کرد به ما نگاه کنه. د،یاکراه گرفت و پوش با

 شما دوتا! نی_ چه قدر خوشگل شد

بلند  یها قهیبا جل میبود دهیکرم پوش یها راهنیهر دو پ م،یخنده به هم نگاه کرد با
 یهم رو ییمویداشت و کاله ل یقشنگ یکه روشون طرح ها دیبه رنگ سف شمیابر

سمت خونه. رضا  میراه افتاد میهر سه باهم ست بود بایتقر م،یسرمون گذاشته بود
 «ه؟یخونه ارباب»: گفتداشت  یطور که نگاهش رو ازش بر نم نیهم

 _ فکر کنم دهقانه.
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 قدر پولدار؟ نی: دهقان و اهیسم

 .هیادیز یها نیزم یکه تو روستا ها دارا یکس یعنیدوره  نی_ دهقان تو ا

 _ او!

 .رونیمرد آمد ب کیباز شد  میبه در محکم در زد میدیرس

 _ بله؟

در  خراسان هستم، در راه غارت گران پول  ی! پسر دهقاندیما را ببخش»گفت:  رضا
 «.میاستراحت ندار یبرا یرا زدن و حال مکان مانیها

 شکفت. صورتش

 دیی! بفرمادیی. بفرمادی! امکان نداره ارباب اجازه بدهد شما بدون جا بماننی_ خوش امد
 تا من به ارباب خبر بدم.

 .لوفریرز و ن یپر از گل ها یبزرگ و اشراف میباغ خونه رفت تو

 ها. میآمد یی: خوب جارضا

 _ آره خدا رو شکر.

ها مهمون  یرانیخدا رو شکر ا»کرد گفت:  یکه به دور و بر نگاه م نطوریهم هیسم
 «نوازن.

 _ آره واقعا.

 .گهیزن و مرد د کیبا  نباریهمون مرد آمد ا دوباره

شما،  شوازیپ دیای_ عفو! ارباب در حال سخن گفتن با دوستانشان بود نتوانست ب
 فرما شود. فیتا ارباب شخص تشر دیاریب فیتشر
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 کمیچمدون هامون رو برداشتن و زن هم شروع کرد به تعارف کردن  گهیو مرد د خودش
 «نسبتتان با بانو چه است؟» : دیپرس میکه رفت

 هستند. شانیاهر ا_ خانم خو 

 میتکون داد. رفت یبه خودش آمد و سر عیسر یبه رضا اشاره کردم، رضا جا خورد ول و
 نیزم یرو یرنگ دیسف یبود و فرش ها یشده خاکستر یزیها رنگ آم واریتو خونه د

تو فکر  میراهرو بود رفت کیسالن بود رو به رومون  یپهن بود، چند دست مبل کوتاه تو
 از اتاق ها رو نشون داد. یکیاق توش بود زن ات ییکنم هفتا

 در آن اتاق. انیاتاق و آقا نی_ بانو در ا

 و زن رفت. میگفت میاشاره کر،د هر سه همزمان سپاس گزار یبه اتاق کنار و

 دوم گروه

 :دمیکردم و پرس نیحس ریندا رو به ام یاز کالفگ یعصب

 ؟یتوهم تو شوک ه؟ی_ نظر تو چ

درشت  یبود؛ چشم ها دشیرو باال آورد و نگاهم کرد، نگاه من هم به صورت سف سرش
بودم؛  دی. من هم سفیقهوه ا یداشت که نه به بابا رفته بود نه به مامان و موها یمشک
به خودم  نیحس ریداد ام یداشتم که به مامان رفته بود با صدا یقهوه ا یچشم ها یول

 آمدم.

 !هی_ عال

 ه،یعال ه،یعال»گفت:  یزد م یکه تند تند و پشت سر هم دست م ورنطیشد و هم بلند
رفتم؛ اصال  یرقص مردانه اش م یقربون صدقه  م،یدیخند یطور که م نیهم« !ولیا

مرد  کیمرد بود،  نیرحسی. اممیپسر بچه رو با خودمون آورد کیکردم  یاحساس نم
 یبچه  نیا ایب»گفتم:  نای. رو به ندا و مببا عرضه یو حساب رتیو با غ ریپذ تیمسئول
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که گذشت ندا  کمیکالفه نشستند، « .ادیو زودتر از من و تو کنار م شتریده ساله ب
 «بگم؟ یزیچ کی»گفت: 

 _ جانم؟

 بود؟ ی_ کو اون پسره؟ ک

 اشار؟ی_ 

 کوش؟ اشاری_ آها! 

 م؟یی: اصال ما کجانایمب

 .میباغ بود کینگاه به دور و بر کردم تو  کی

 خونه ست. کی_ احتماال باغ 

 ؟یدی: از کجا فهمنیرحسیام

 زه،یر یحوضچه م کیگذره که به  یم اطینهر از وسط ح کی_ فقط دور باغ درخته، 
 شتر؟یب نیاز ا لی. دلمینشست مکتین کیآب فشاره، ما هم رو  کیوسط حوضچه هم 

 پارکه. دی: شانایمب

 خونه ماست. یپشت اطیح یگه. باغ خونه  ی_ نه، راست م

 بهتر بگم نوجوون. ایپسر جوون  کیصدا  کیسمت  میبرگشت

 .دمی_ اصال تو رو تا حاال ند

 .ستادیزد و دست به کمر ا یلبخند

 .اشارمی_ من 

 !یریبم ی_ اله
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 کرد. تعجب

 _ چرا؟

 دوست دارم بکشمت. ،یرمان خودم تی_ شخص

 آهسته جلو آمد. یلبخند زد با قدم ها دوباره

 خوشحالم خانم ها. دارتونی_ از د

 تکون دادم. یسر

 .نیحس ریدوستم ندا، داداشم ام نا،یدختر خاله م مب شونی! انی_ همچن

 «شما چند سالتونه؟ دیببخش»: دیپرس نایتکون داد مب یسر

 هاش باال رفت. ابرو

 _ من؟! هجده.

 به دختر ها کردم. یا اشاره

 باشه. حیبه توض یازیم ن_ ما هفده و داداشم ده ساله ش؛ البته فکر نکن

 تکون داد. یسر

 _ البته.

 ن؟یبهمون بگ میکه الزم هست ما بدون یزیشه هر چ ی_ خوب؛ حاال م

 «ن؟یشه ما رو برگردون ینم»با حالت ناله گفت:  نایمب

 حرفش موافقم. نیگرم با ا ثاریماجراجو و ا هیروح ی_ با تمام
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رنگ و وارنگ باغچه گرفتم و دوباره  یو کنار باغچه نشست. نگاهم رو از گل ها دیخند
به پسره نگاه کرد و رفت کنارش  نیحس رینشستم ام مکتین یکنار دختر ها رو

 نشست.

 م؟یکار کن یچ دی: ما باندا

 میدادن، تعل ژهیو ازیتقلب و تقلب رسوندن، ورود به صحنه امت یراه ها دی_ شما با
 .دیریبگ ادیرو  ینیب شیآموزش دادن و پ یبرا

 نکرده. یحق غلط ها _ به

 ادامه دادم: دندیخند

 ؟ی_ خوب چطور

 مخصوص. یمدرسه  نیبر دی_ شما با

 : مدرسه مخصوص؟!نیحس ریام

 .نیفهم یم نی_ حاال بر

 «؟یک»گفت:  نایمب

 _ ان شاء ا... فردا.

 م؟یکار کن ی: امشب رو چندا

 .نیو تو اتاق من بمون نی_ امشب رو بد بگذرون

 با بهت گفت: نای. مبمیهامون گرد شد و با تعجب به هم نگاه کرد چشم

 _ بله؟!

 .نیمونم تا شما راحت باش ی_ من امشب تو اتاق نم
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 «ممکنه من رو بشناسه. نایس»گفتم:  من

 شناسه. ی_ نم

 ن؟ی_ مطمئن

 _ مطمئنم.

 !م؟ی: چطور به شما اعتماد کننیحس ریام

 .نیبزن ایدل به در نیتون ی_ م

تو فکر بعد با نگاه کردن به هم و تکون دادن سر موافقت  مید ما چهار تا رفتش سکوت
 اشاریزدم رو به  یلبخند« من آماده م.»گفت:  نیحس ری. اممیخودمون رو اعالم کرد

حال و هوامون  نکهیا یبعد دوباره به دختر ها نگاه کردم، برا« .میما هم آماده ا»گفتم: 
و  نیا نیپخش کنند ب نیبدنم رو بد یاعضا یمه ه مردماگه من »عوض بشه گفتم: 
 «چرا؟ چون پوکه؟»ندا با خنده گفت: « اون جز مغزم رو.

 دارم. یشخص یچون توش عکس ها ری_ مرگ! نخ

 خواستم. یخنده، همون که من م ریبار همه باهم زدن ز نیا

 اول گروه

 شهیتب کن بگو قلبت تو آت یکم هی شهیم اگه

 شه؟یم یکن مگه چ الیخ ،یریمیمن م یکن ب الیخ

 شه؟یم یچ مگه

 شه؟یم یچ مگه

 کن. یکن برام، لحظه شمار یقرار یلحظه ب هی

 کن. یکار هیدونم  ینم ،یتاب یمثل ب یزیچ هی



 
 
 

 
 30 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاملیکا مالزاده ــــــ زمان معمای  

 که ناجوره یمثل دلشوره، مثل حال یزیچ هی

 حاال که راهمون دوره ،یشیدلواپسم م بگو

 که ناجوره یمثل دلشوره، مثل حال یزیچ هی

 حاال که راهمون دوره ،یشیدلواپسم م بگو

 یشونیپر یلیخ یبگ ستم،یکه من ن یخوام وقت یم

 کن الیخ ،یکن عاشقم هست الیخ

 یتونیتو که م یتونیکه م تو

 کن یکن، برام لحظه شمار یقرار یلحظه ب هی

 کن یکار هیدونم  ینم ،یتاب یمثل ب یزیچ هی

 که ناجوره یمثل دلشوره، مثل حال یزیچ هی

 حاال که راهمون دوره ،یشیدلواپسم م بگو

 که ناجوره یمثل دلشوره، مثل حال یزیچ هی

 حاال که راهمون دوره ،یشیدلواپسم م بگو

 گن، چه تختش نرم! یم نی_ به! اتاق به ا

 پويا بياتي< یتونی>تو م

 رضا حواسم جمع شد. یصدا با

 بابا؟ یخون یو براش آهنگ م یکن ینگاه م ی_ به چ

هم شده بودم نگاه کردم، دست هاش رو به  یعصبان کمیکه  یاال رفته در حالب ییابرو با
 باال برد. میعالمت تسل
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 _ آرشا.

 !؟یهوسم کرد. دار تییسکویب -

 به من هم بده. یکرد دای_ اگه پ

جا  نیبه نظرت ا»: دمیکرده بودم؟ دوباره پرس تیهم بچه بود من ترب نیا دم،یکش یآه
 «کجا هست؟

 کجا هست؟ یچ یعنی_ 

 کدوم شهره. یعنی_ 

 تو. ادیب ییهوا کیدونم! پنجره رو باز کن  ی_ چه م

 لبم آورد. یرو یخنک لبخند یرو باز کردم، هوا پنجره

چون هوا  ستیغرب هم ن ست؛یچون هوا مرطوب ن ستیجنوبم ن ست،ی_ شمال که ن
 .ستیسرد ن

 .ی_ حتما مرکز

 _ احتماال.

 ها. هینصف کشور مرکز ؟یدی_ خوب االن به جواب رس

نوع  نیرو در آوردم؛ عاشق ا یبسته شکالت تلخ بمیحرف کنارش نشستم و از ج یب
 کیشکالت بودم. بازش کردم و نصفش رو دادم به رضا بعد از تشکر از دستم گرفت 

شده بود خوردش بعد رو به من  رهیطور که متفکرانه به رو به رو خ نیزد و هم یگاز
 «با ..آرشا!» گفت:

 _ بله؟

 ازت بپرسم؟ یسوال کیتونم  ی_ م
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 _ بپرس.

 هیسم نیزن و شوهر بود گهیباهم د هیتو و سم یقبل یایکه تو دن نی_ االن فقط بخاطر ا
فکر  نیچطور بگم به ا ؟ینگاه کرد ایفکر  گهید یا گهیبه دختر د یعنی ؟یرو دوست دار

 هم هستن؟ یا گهید یدختر ها تیکه تو زندگ یکرد

 _ رضا!

 _ بله؟

شند؛ مثل  یبه خودش هم مربوط نم یهستند که حت ییزهایچ یهر شخص ی_ تو زندگ
تو  یها برا زیهستن؛ پس فکر کن حکم اون چ یادیز یکه دور و بر من دختر ها نیهم
 .هیاطرافم چ یآدم ها هیو بق

بدم که  حیتوض یکس ینگفت. کال دوست نداشتم خودم رو برا یزیچ یشد؛ ول دلخور
 نفر در زد. کیکه گذشت  کمیم رو بدم.  قهیسل یبحث درباره  یبهش اجازه 

 _ بله؟

 اومد تو. یاز خدمت کارها یکی

 .دیبه اتاق مهمان برو ییرایپذ ی_ ارباب دستور دادند که برا

 _ او! اتاق مهمان!

 _ ساکت شو رضا.

 «.امیخوب. االن م اریبس»بلند گفتم:  بعد

 ودم زدم رضا تند بلند شد.به خ یعطر کی. رفت

 ؟یزن ی_ به من هم م

 .دیکش ییعطر بهش زدم بو کمی
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 _ ممنون.

 .می_ بر

ما را »: دمیاز خدمت کارها پرس یکیاز  نییپا میاون هم دنبالم اومد. رفت رون،یب رفتم
 «! اتاق مهمان...؟دیببخش

 .دییای_ دنبالم ب

 و در زد. ستادیاتاق ا کیدم  م،یرفت دنبالش

 تو. دییای_ ب

 کار در رو باز کرد. خدمت

 است. نجای_ ا

و کرم ارباب  یاسیبا ست  یاتاق بزرگ و اشراف کیمن اول وارد شدم.  ستاد،یکنار ا رضا
لباس بلند بنفش  کیبلند بود؛  یو موها شیر یو کم یجوگندم لیقد بلند با سب یمرد

 .یتنش بود با کمربند سرخاب

 !نی_ خوش آمد

 خانم نشسته بود. کینگاه کردم که کنار  هیبه سم م،یخم شد کمیو  میزد یلبخند

 .دینی_ بنش

 یهاش رهام نم طنتیش ادیلحظه بغض گرفتم،  کیاعتماد افتادم.  ادی م،ینشست هردو
. با دمیکش یهاش. آه یسال همراهم بود، خنده هاش، شرمندگ کی نیکرد. تمام ا

سبک.  یغذا ها یغذا انداختم، همه  زیبه م یرضا به خودم آمدم، نگاه یسقلمه 
 ینگاه م هیبه سم ختم،یآش ر خودم یخوردن برا ینم ادیباستان ز رانیگوشت تو ا

 یبود. رضا هم کوکو سبز ختهیکرد آخه اون هم آش ر یکردم که با خنده نگاهم م
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به خوردن. غذا که تموم شد، خدمت کارها شروع کردند  میبرداشت و همه شروع کرد
 تو. دیبود دو دهیکه اول آمده بود ما رو د یکه همون مرد زیردن مبه جمع ک

 _ ارباب!

 «درخشد. یصورتت م وش؟یچه شده است دار»با تعجب گفت:  ارباب

 _ ارباب جان! پسرتان آمده است.

به هم نگاه کردند و به سمت  یاز جا بلند شد، زن هم بلند شد. هردو با خوشحال مرد
پسر جوون رو بغل گرفته بودند و  کی م،یدنبالشون رفت ماهم ناخودآگاه دندیدر دو

 رفتند. یمرتب قربون و صدقه ش م

 ات قلب ما را خاکستر کرد. یسفر طوالن ؟ی_ پسرم! به کجا رفته بود

 «پدر جان. تانیدارم برا یاریبس یحرف ها»گفت:  ییبا صورت خوشرو پسر

 .دمی_ من فکر کنم فهم

 .هیسمت سم میبرگشت

 عسلم؟ یدیرو فهم ی_ چ

 .هیسلمان فارس نی_ روزبه؛ ا

 «!؟یسلمان فارس»هامون گرد شد رضا با بهت گفت:  چشم

 _ آره خودشه.

مرد  نیا یعنی»گفت:  دیدرخش یکه م ییرضا با چشم ها میشد رهیبه جوون خ هردو
 «من! یخدا ی! واه؟یسلمان فارس

 کرد. یخورد که داشت ما رو نگاه م یمن چشمم به گربه ا یول

 بچه ها! اون رو._ 
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 «!؟یخوب چ»گفت:  یبا کنجکاو هینگاهم رو گرفتن. سم رد

 خواد به همه بگه. یاالن م ده،یرو فهم یکنه انگار همه چ یآدم رو نگاه م کجوری_ 

فارغ شده به همراه پدر و مادرش  یخنده، همون موقع روزبه که از احوال پرس ریز زدن
 کرد. یبه سمت ما آمد. پدر ما رو بهش معرف

 ما هستند. زیعز ی_ مهمان ها

 خم شد. کمی روزبه

 خوش وقتم. اریبس زانیبا شما عز یی_ از آشنا

 .میخم شد ماهم

 .میخوشبخت زی: ما نآرشا

و اشاره  ستادیکنار در ا یاون هم بره؛ ول میستادیپدر و مادرش رفتن تو، منتظر ا اول
 کرد به داخل خونه.

 .دی_ وارد شو

 : اول شما.آرشا

 !دییبفرما د،یشما مهمان ما هست د؛ییرا نگو نی_ ا

و  میپس اجازه گرفت م؛یشون بش یمزاحم خلوت خانوادگ مینخواست م،یخجالت تو رفت با
که باالخره  میهم اومد تو اتاق ما، هر سه ساکت بود هیسمت اتاق هامون. سم میرفت
 :دیپرس هیسم

 م؟یکار کن ی_ خوب حاال چ

 م؟یکار کن یرو چ ی: چرضا

 م؟یکار کن یچ م،یکرد دای_ االن روزبه رو پ
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 نشونه. یبرا میسیوا دی_ با

 نشونه ست؟ یچ می_ از کجا بفهم

 نگران نباش. م،یفهم ی_ م

 _ سخت شد که.

 دوم گروه

 پرسند چرا دوست هاتون دخترن؟! ینم یعنی_ 

 ند؟ی_ مگه قراره خانواده ام شما رو بب

 !؟یچ یعنی_ 

 .میکه ازش تو اومده بود یکرد به همون در اشاره

جز من  یکس یعنیهم فقط مال منه،  یپشت اطیخوره؛ ح یم یپشت اطیدر به ح نی_ ا
رم؛  یخودم م شتریهم ب یجا هم که اتاقه منه، انبار نیحسش رو نداره بره اونجا. ا

 .دیبمون نیخوا یروز م کیشما هم 

 _ باشه، ممنون!

بار  کی هیکه رنگش هر چند ثان یها یواریرو دور تا دور اتاقش چرخوندم کاغذ د نگاهم
بود که  ییعکس ها وارید یرو یو دود یخی ،یآب ،یبادمجون یشد به رنگ ها یعوض م
عکس که آسمون بود و روش هم نوشته بود باال تر از دست خدا  کیکردن  یحرکت م

نشسته بود بادبادک به دست البته  یا هجاد یاز خودش که تو یعکس ست،ین یدست
که  یمرد با اخم ترسناک کیاز  یکرد و بادبادک هاش هم، عکس یخنده اش حرکت م

پسر بچه باال  کیعکس  یدر حال عوض کردن ژستش عکس گرفته شده بود و بعد
باشه بعدا فشارش بدم.  ادمیرنگ وجود داشت  یخیرنگش چند دکمه  یتخت مشک

 گهیطرف د کیهم  یرنگ یکنار اتاق بود و کمد بادمجون یا روزهیجالب ف یصندل کی
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 یرنگ یکتاب خونه بزرگ و چندتا بادبدک که از داخلش نور ها کیاتاق قرار داشت 
عروسک خرس پشمالو و  کی نکهیوسط اتاق بود، جالب تر ا یزد موکت مشک یم رونیب

 رنگ هم کنار اتاق بود همون موقع در اتاق رو زدن. ینقره ا

 له؟_ ب

 هستم بابا. نای_ س

سر  یکنده شد و از باال یواریزد کاغذ د یشدت وحشت سر جام خشک شدم، بشکن از
داشت و لونه  یاتاقک بود که پنجره بزرگ کیما رد شد و جلومون قرار گرفت. پشتش 

 میکردن انقدر محو اون صحنه شد یاز پنجره رفت و آمد م یادیز یپرنده پرنده ها یها
 .میدیرو شن شیکه صدا ییاپرت شد تا اون ج نایکه حواسمون از س

 _ سالمت کو؟

 .کمی! سالم علدی_ ببخش

 سالم. آماده شو. کمی_ عل

 _ چرا؟

 سرش؟ یدو روز تو بر نیا ستیمسابقات. مگه قرار ن ی_ برا

 ؟یچ اشای_ 

 _ از تو فرز تر دم دره.

 رم. یشم و م ی_ االن حاضر م

عقب رفت  یواریبشکنش. کاغذ د یبسته شدن در اومد، بعد هم صدا یبعد صدا کمی
 «؟یمسابقه رو دار تیتو مسئول»: دیپرس نیحس ریام میاومد رونیو ما ب
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رسونمتون؛ فقط  یبرم. فردا خودم م دیبا گهیمن د»و گقت:  دیتو موهاش کش یدست
 «.میبا هم ندار ییآشنا چیانتخاب کردم و ه خیاز تار یانگار شما رو شانسک یزیچ کی

 م؟یکن دییتا یچ یبشه برا ینطوریا دیبا یخوب وقت م،ینگفت یزیچ

 .نینزار رونی_ پاتون رو ب

 «باشه.»و گفت:  دیرومون کش شیاز سرنوشت پ یآه نایمب

 _ خدافظ.

به جون اتاقش، اول به عکس  میها افتاد نیغار نش نیرفت ع ی. وقتمیجوابش رو داد 
 یقلقلکشون م میزد یبا انگشت به شکمشون م یوقت میدز  یدست م وارید یرو یها

تخت رو زدم  یگفتن، بعد دکمه ها یآخ م میزد یمحکم با کف دست م یاومد، وقت
 یم ییپسر گنده شب ها با الال ت؛خوندن خنده ام گرف ییدکمه شروع کرد الال کی

سقف  کیتخت رفت باال تا نزد گهیمبل دکمه د نیدکمه تخت جمع شد، ع کی د؟یخواب
ملحفه ش. کتاب خونه اش هم  گهیرنگش عوض شد، با دکمه د گهیدکمه د هیبا 

آوردش کمد لباسش هم  یبرات م یکرد یرو انتخاب م یکیبود، تو فهرست  یکیالکترون
 بود. نطوریهم

 !ی: چه اتاق خفنکایمل

 .میخودمون فاصله دار یچقدر با دوره  میدیفهم ی: اهوم، کاش مندا

در اتاق رو باز کنه  یه ادیب یریانتقام گ یتونه برا یهم م خچالی نجایا : بنظرتوننایمب
 ببنده؟

خنده، در قفل بود پس لباس هامون رو  ریز میو زد مینگاه به هم کرد کیو ندا  من
کتاب برداشتم و شروع کردم به خوندن. ندا  کیرفتم دم کتاب خونه اش  میعوض کرد

انتخاب کرد،  لمیف کیکنه و از توش  دایتبلت پ کیتونست  واریور رفتن با د کمیهم با 
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شه  یم»گفت:  نیرحسیور بره ام لشیرفت با وسا مه نایبعد نشست به نگاه کردن. مب
 «اط؟یمن برم تو ح

 .ننتیترسم ممکنه بب ی! می_ داداش

 کار کنم؟ ی_ خوب چ

 .رونینرو ب یول ؛ی_ هرکار دوست دار

 نایمب غیج یکه صدا دیطول کش کمینه،  ایکنه  دایپ یزیتونه چ یم نهیرفت تا بب کالفه
 و ندا بلند شد. از شدت وحشت کتاب از دستم افتاد.

 شد؟! ی_ چ

 !نیرحسی: امندا

 از تنم رفت. روح

 !؟ی..ن چی..حس ری_ ا..م

 شد! بیغ ی: رو اون نشسته بود؛ ولنایمب

 نگاه کردم. بیغر بیعج یتعجب به صندل با

 ! کجا رفت؟!؟یچ یعنی_ 

 از کجا بدونم؟_ من 

 نشستم. یرو صندل رفتم

 شم؟ ینم بی_ چرا غ

 البد. میبگ ای میبزن یزیچ کی دی: بانایمب

 کار کرد؟ یچ نیرحسی: امندا



 
 
 

 
 40 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاملیکا مالزاده ــــــ زمان معمای  

 دونم. ی_ نم

 و رفتم سمت در. دمیو لباس هام رو پوش دمیتو فکر، از جا پر میسه رفت هر

 وونه؟ید یر ی: کجا مندا

 رم داداشم رو نجات بدم. ی_ م

 .میافت یم رینه! همه مون گ ی: واندا

 افتم. یم ریمن گ م،یافت یم ری_ همه مون گ

 یهم رو یا گهیدر قرار گرفت، دست د یدست رو کیاومدم در رو باز کنم که  بعد
 زدن. یبرگشتم سمتشون، بهم نگاه کردن و لبخند تیاون. با عصبان

 تا آخرش. میر ی: با هم منایمب

 دست هاشون و فشار دادم. یلبم نشست، دستم رو گذاشتم رو یرو یلبخند

 اول گروه

 .ادیدعوا م ی_ صدا

 به ما چه؟ ادی: خوب برضا

 تونه سرنخ ما باشه. یجا م نیا ییهر ماجرا ؟یفهم یتو رضا! نم یهست ی_ چه خل

 _ اَه!

 شد. زیخ مین

 لباس ها رو بپوشم؟ نیا دی_ باز دو ساعت با

من مجبور شد عجله  یرضا هم با چشم غره ها دم،یم رو پوشو لباس ها دمیپر عیسر
 دایبود پ ییرایپذ یاز اتاق ها یکیو پرسون پرسون محل صدا رو که  رونیب میدیکنه. دو
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 یبه صحنه مقابل نگاه م نهیبود و داشت دست به س دهیزودتر از ما رس هیسم م،یکرد
خودش، مامانش و چندتا خدمت کار که مثل ما  بابا روزبه، کیکرد. تو سالن کوچ
 کردن بودن. یداشتن تماشا م

 پسرک گستاخ! ی_ ا

 نی. اگر مالک از دافتمیخود را  ی. من خداستمین نگونهیپدر که ا دی_ مرا گستاخ نخوان
 نیبهتر از د اریمن بس یبرا  حیمس یسیع نیو عمل به دستورات خداوند است، د افتنی

 زرتشت است.

 .ییگو ی. کفر مییگو ی. چرت میکافر شده ا_ تو 

آن محکم  سمانیکه ر ینیاز د م،یگو یپدر جان، من از خدا سخن م مییگو ی_ کفر نم
زرتشت را قبول دارد  نیعقل زرشت و د ردیبپذ زیعقل ن دیرا با نیتر از مال ماست. د

 .شتریرا ب تیحیمس یول

 _ دهانت را ببند!

دانم؛ دانستن او آرامش دارد و ندانستن من تالطم؛  یداند آنچه را من نم ی_ خداوند م
 درونم آزاد ساخت. یایتالطم در نیاو با آرامش خود مرا از ا

که تو اُجاق  یشیسمت آت دیلباس روزبه رو گرفت و کش قهیدست انداخت و  ارباب
 کنار سالن بود.

 _ توبه کن و بازگرد.

 یخود؟ پدر جان! من اشتباه یاز خدا ؟یو درست یستاز چه باز گردم پدر؟ از را-
 زیدهند. شما را ن یخدا را نشان ما م کیهر دو  ست؛یجدا از زرتشت ن حینکردم. مس
 کنم... یدعوت م

 صورتش داد زد: یاجازه تموم شدن حرفش رو نداد و تو ارباب
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و  یشد یو سپس مانو یدیگرو یبعد به زرتشت ،یداشت ییترایم ی_ تو در آغاز باور ها
تو از  رایاز اهورا مزدا شرم کن! ز ی. کمیشد نیزم رانشهریمجبور با فرار از ا نیهم یبرا

 . طلب ببخش کن و بازگرد.یگردان یم یرو ینیهر د

 با شجاعت برگشت سمت آتش و دست هاش رو از هم باز کرد. روزبه

 دنیرس یراه برا نیکه من به دنبال بهتر یدان یبزرگ! تو خود خوب م یاهورا مزدا ی_ ا
تر  کویبه تو هستم، پس اگر من از راه تو به دور شدم مرا به سمت خود برگردان و راه ن

در مقابل تو فروتن باشم و اگر راه من اشتباه  شیاز پ شتریرا به من نشان ده تا ب
 من همراه ساز. با زیخاندان مرا ن ست،ین

 ارباب بلند تر شد: داد

 از مقابل چشمانم دور شو._ 

سر خم کرد و برگشت سمت ما، از کنارمون  کمیبه پدرش نگاه کرد بعد  هیچند ثان روزبه
افتاده جوابمون  یانگار نه انگار اتفاق ییبا خوش رو میخواست رد شه سالم کرد یکه م

 ینصبحانه، خانواده روزبه ناراحت تر از او  میرو داد و از کنارمون رد شد. ما هم رفت
کردن و رفتن تو اتاقاشون.  یپس از ما معذرت خواه خورن،بتونند ب یزیبودن که چ

. نگاهم به میدیخند یگفت و ما هم م یطور داشت جک م نیما بهتر شد، رضا هم یبرا
از انتخابت مطمئن  شتریب یکن یهست که هر وقت نگاهش م نیافتاد؛ عشق هم هیسم
 کی دیخنده با هباالخر  یدون یم»نگاهم کرد گفتم:  یمتوجه نگاهم شد و سوال ،یبش
 «تو هم غم رو هم قند رو. یمثل خنده ها ایغم رو  ایقند رو  ایرو آب کنه،  یزیچ

 یبرو از رو»انداخت رو به رضا گفتم:  نییاز خجالت سرخ شد و سرش رو پا صورتش
 «.اریپرتقال ب کی زیاون م

 !نیخوش آمد اشاریدستش بود که روش نوشته بود به اتاق  م
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 کشه؟ ی_ خرس گنده! خجالت نم

 «نداره؟ نیدورب نجایا»کرد گفت:  یکه به سقف نگاه م نطوریهم نایمب

 کنم. دایرو پ نیرحسیام دی_ اگه هم داشته باشه، من با

 .می_ باشه پس بر

درست  نجایا یزیچ کی میبود، احساس کرد نهیاتاق داشت که دو طرفش آ کی راهرو
بچه ها! »ها و بهش دست زد بعد با ترس گفت:  نهیاز آ یکی. ندا رفت سمت ستین

 یراست م نه،یتو آ میسمتش و دستمون رو کرد میبا تعجب رفت« ره توش. یدستم م
 «نوع دره. کی نیبچه ها! ا»گفت. بهشون گفتم: 

 توش؟ می: برنایمب

 دونم. ی_ نم

گوشمون رو به در »دنبالش. گفتم:  لرزون رفت تو، ما هم یزودتر از ما با قدم ها ندا
 میر ینبود م یصحبت کنه. اگه کس نیرحسیهم با ام دیتو بود، شا یاگه کس میبچسبون

 «.میگرد یاتاق رو م یتو

 یاز تو همه اتاق ها صدا م بایتقر م،یکار رو ادامه داد نیهم کمیدو قبول کردن.  هر
 نایتو مب مینبود رفت ییصدا یکینبود. باالخره تو  نیرحسیکدوم ام چیانگار تو ه یآمد؛ ول

 «کجاست؟ گهید نجایا»با بهت گفت: 

تو هوا معلق  یکه با نور سبز رنگ ییپرده بزرگ که از نور ساخته شده بود و مبل ها کی
 میشوک بود یکه هنوز تو یدر حال« شونه. یشخص نمایفکر کنم س»بودن. ندا گفت: 

رو باز  یا گهیکه گذاشت در اتاق د گهی. دو سه تا اتاق درونیب میو رفت میدر رو بست
 «!یوا»: میگفت یومهر سه باهم با داد آر  م،یکرد
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شد، استخر  یرد م یهم قطار نشییدور تا دور اتاق وصل شده بود از پا ییهوا ترن
هم تا  ییبچه گانه بود، بالن ها قیوسط اتاق قرار داشت که توش چند قا یکیکوچ
دخترونه هم آخر اتاق قرار داشت،  کیقصر کوچ کیسقف بلند اتاق رفته بود.  کینزد

خورد! چندتا  یجداگانه م تییشتر به سویشد به اونجا گفت اتاق!ب یهر چند که نم
هوا  یمعلق تو یتخت خواب ها یهم رو هیبودن، بق یاتاق در حال باز یبچه هم تو

نره، وگرنه ما کر  رونیه بودن که صدا بدرست کرد یجور کیبودن. انگار در رو  دهیخواب
بودن با ادبانه  دهی! بچه ها ما رو دمیباش دهیهمه بچه رو نشن نیا یصدا میستیکه ن

بزرگ  دیبهمون محل نداد. سنشون هم کم بود، شا یکس یکردن؛ ول یسالم م
 شد. یچهار سالش نم نشونیتر

 مهد کودک؟! نجای_ ا

 «.شونهیخصوص یفکر کنم شهرباز»گفت:  نایمب

 .نی_ سالم خوش اومد

از اون ها بزرگ تر حدود  یکم یول گهیدختر بچه د کیسمت صدا،  میوحشت برگشت با
تنش داشت و دامن کوتاه  یرنگ دیسف راهنیبود، پ دیتپل و سف کمیهشت سال داشت، 

 ییمویل یهم پاش بود که گل ها یدیسف یجوراب شلوار ،یو صورت یآب یبه رنگ ها
خورد به رنگ  یم یواقع یبه بال ها که. دوتا بال دنیچرخ یخودشون مرنگ روش دور 

ساخته شده  دیمثل حلقه فرشته ها که از مروار یروشن پشت سرش بود، حلقه ا یآب
دستش بود.  یهم تو یرنگ یخاکستر یو عصا فرشته ا دیچرخ یسرش م یبود باال

 «!یناز ی! چه خانم کوچولویسالم. وا»زدم و گفتم:  یلبخند زور

 ان،یب»رو گرفت و رو بهمون گفت:  نایهم جواب سالمش رو دادن، دست مب نایو مب ندا
 «م؟یایکجا ب»: دیندا با تعجب پرس« .انیب
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کنند؛  یبا من خاله باز ستنیبلد ن کنیکوچ یلی! خواهر و برادر هام خیخاله باز انی_ ب
 .نیتون یم نیشما بزرگ یول

 و به روش نشستم.دو زانو ر  یرو م،یبه هم کرد ینگاه

 !ی_ خانم

 _ اسمش باختر.

 «؟یچ یعنیباختر »: دیبا تعجب پرس نایمب

 مغرب، ستاره. یعنی_ 

 _ باختر جون!

شونه اش  یرنگش رو یلخت نبات یسمت کج کرد و زل زد بهم، موها کیرو به  سرش
اومد نگاهم رو از  یقدر قشنگ بود که دلم نم نیا شیدرشت دود یچشم ها خت،یر

 نگاهش بردارم.

 _ جونم؟

 گردم. ی_ من دنبال داداشم م

 !ن؟ی_ گمش کرد

ما  دینبا یکس یول م؛یکن دایاون رو پ دیموشکه؛ ما با میجور قا کینه.  یعنی_ آره، آره 
 گه. یچون بهش م نهیرو بب

 د؟یکن ی_ چرا سرچش نم

 «سرچ؟!»: میسه با تعجب گفت هر

 ، نه؟_ سرچش درست گفتم که
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بعد رفت سمت کامپوتر  ،یرنگ یاسی یزیرو م نهیسمت آ دیدستمون رو کش بعد
 و روشنش کرد. دشیسف یصورت

 شه. یاز تو خونه سرچ م دی_ اسمش رو بزن

 مالزاده. نیرحسی_ ام

 اومد. گاهشیرو زد، جا اسمش

 _ تو کتاب خونه.

 _ کتاب خونه از کدوم وره؟

 ینطوریگم کتاب خونه از کدوم طرفه، هم یبعد م دیکن یبا من باز دی_ کلک ها! اول با
 شه. یکه نم

 کار داره. یخانم کوچولو با ما چ مینیبب می_ باشه عشقم. بر

 آخ جون!-

 اشاره کرد. یکوچولو، به قور زیپشت م مینشست میرفت باهم

 ها رو پر کن. وانی_ ل

 شدن. ریها پر از ش وانیل

 .انی_ بچه ها ب

دم گوشم گفت:  نای. مبمیا وحشت به عروسک ها نگاه کردهاش بلند شدند، ب عروسک
 «مثل آنابله.»

 عروسک ها کنارمون نشستند دم،یکش یآروم غیج

 .یالک ،یسگ ،یمگ ،یپگ ،یکنم.اگ یم ی_ معرف
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 خنده. ریز میزد یاسم آخر دنیشن با

 .ایب ینیریش ینی! سدیی! بفرمادیی_ بفرما

ها  ینیریداشت بدو بدو اومد. روش انواع ش یآهن یکه چهارتا دست و پا ینیس کی
 بود.

 .ارهیبره براتون ب نیخوان بهش بگ یهم م یا گهید یزی_ اگه چ

 میها رو برداشت ینیریلبخند ش با

 .ی: نه، مرسندا

 ؟یدار ی: چه اتاق نازنایمب

 ه؟یقطار مال تو نی_ ا

خونه رو  ی هیبق میبر نیبا ا میتون یخونه هم راه داره. بعدا م ی هیبه بق ی_ آره؛ ول
 .نیو دنبال اون آقا پسرم بگرد میببن

 شد؟ میشه توش قا ی_ م

 تکون داد. یسر

 شه. ی_ آره م

واگن ها و  هیتو. بق میتو، ماهم رفت دیدو عیسر میکه بر میحاضر شد ییرایاز پذ بعد
حرکت کرد. ما صورت هامون  یقطار واقع یبا صدا یقطار اسباب باز میسقفش رو بست

در تو اتاق باز شد و قطار رفت توش،  کیره،  یکجا م مینیتا بب میچسبوند شهیبه ش رو
طور  نیبود. هم ادیسرعت قطار ز م،یدیها چسب یصندل. از ترس به نییبعد به سمت پا

و کالهشون  شبندیرفتند، از پ یچندتا رباط تو خونه راه م م،یکرد یبه دور و بر نگاه م
 زدند. یمعلوم بود خدمت کارند چندتا بچه کوچولو هم تو خونه دور م
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 هستند؟ یک یبچه ها نی_ ا

 _ خواهر برادر هام هستن.

 همه؟ نی_ ا

. میبچه ندار گهی. تازه مامانم فوت کرد که دمیستین شتری! چهارده تا باده؟ی_ کجا ز
 بچه اند. یکیو  ستیدوست من ب

 مامان؟! کی_  از 

ش،ه چون مامان دارند. من هم  یم میقدر هم بهشون حسود نی! معلومه. اایخدا _
 چیخداست. مامان ه شیبهشت پ یگه مامان من تو یبابا م یخوام؛ ول یمامانم رو م

 نایاالن تنها رفته. بابا س یبرد؛ ول یما رو م شهیرفت، هم یخوب نم یوقت تنها جاها
 د؟یشما چندتا بچه ا یتنها بره. راست دیهست که آدم فقط با ییجا ها کیگه  یم

 _ دوتا.

 «سه تا.»و ندا همزمان گفتند:  نایمب

 خدا مگه ممکنه؟! ی_ وا

 هم داداش شماست. اشاریآقا  نمی_ اون رو ول کن، بگو بب

آوردش با مامان بزرگش کردند، هم اون هم داداشش  ییبابا ست؛ین می_ داداش واقع
 مونه. یم میمثل داداش واقع یرو؛ ول اشای

خانم  نایسار»داد گفت:  یم لیکه عکس رو پرده رو تشک یپرده جلومون اومد زن کی
 «رند؟ یکجا م

 رم سمت کتاب خونه. ی_ م

 باز شد. پرده
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 !دیی_ بفرما

 «جا کجاست؟ نیا»: دمیتو آب. پرس میرفت دمیتعجب د با

 !؟ی_ چ

 «جا کجاست؟ نیا»تر داد زدم:  بلند

 .می_ آها! آکوار

» با تعجب گفتم: « اون کوسه ست؟!»زد:  غیشدند. ندا ج یها از جلومون رد م یماه
 «گه ها! یراست م

 دوست داره. یلی_ آره؛ بابا کوسه خ

 نگاه کردم نیرو زم یبا تعجب به برف ها گه،یجا د کی میرفت بعد

 ه؟یها چ نی_ ا

 .ادیبرف هم م میاتاق زمستونه، هر وقت دکمه اش رو بزن نجای_ ا

 !؟یبرف واقع _ مثل

 «مونند. یسرد م ینه؛ مثل پنبه »گفت:  یمکث کرد بعد با دلخور کمی

 «نوش جان. ی! راستادیبرف م یلیخ یلیخ نجایا یول»ذوق کرد و گفت:  یدفعه ا کی

و شکالت جلومون در اومد، با اون سرعت قطار و  لیاز انواع آج ییموقع ظرف ها همون
 بود. تینخوردنش هم خر یکم خوردنش سخت بود ول یجا

قبر با سنگ  یداشت و چند یرنگ یشمی یها کیسرام نیزم گه؛یاتاق د کیتو  میرفت
 رنگ. ییکاهو یها

 قبرستون ماست. نجای_ ا
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و کلمون  میترمز که با وجود کمربند پرت شد یچنان زد رو میرفت رونیاون اتاق که ب از
 .ییجلو یخورد به صندل

 _ اوخ!

 .میدیه مقصد کتاب خونه رس! بزیعز نی_ مسافر

 اول گروه

 نیکه از دود ماش میاصفهان قد یتو هوا ییخدا م،یرفت یخودمون راه م یبرا میداشت
 .یبزرگ نیبه ا یچسبه مخصوصا تو باغ یم یرو ادهیپ ستین یخبر

 آهنگ بخون. کی: آرشا! هیسم

 آروم خوندن: یخنده نگاهش کردم، بعد شروع کردم با صدا با

 پره هیدل من از گر ستیدست تو ن از

 باره یتو طاقت نداره واسه تو هر دم م مثل

 من طاقت موندن ندارن یاشکا گهید

 بارن. یتو هر دم م یب زن،یر یم رن،یم یتو باز م یب ینباش

 یتو تموم حرفام ،یامیتموم دن تو

 یگرم عاشق بودن یلحظه  یهمه  تو

 یتو تموم حرفام ،یامیتموم دن تو

 یگرم عاشق بودن یلحظه  یهمه  تو

 زنه از آسمون یستاره داره چشمک م هی

 نام و نشون یبره ب یبره، م یدلمو م داره
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 توئه تو آسمون یستاره همون چشما اون

 اون دنیدلم واسه د زنهیپر پر م داره

♫   ♫   ♫   ♫ 
 یتو تموم حرفام یامیتو تموم دن 

 یگرم عاشق بودن یلحظه  یهمه  تو

 یتو تموم حرفام یامیدن تموم تو

 یگرم عاشق بودن یلحظه  یهمه  تو

 یتو تموم حرفام یامیتموم دن تو

 یگرم عاشق بودن یلحظه  یهمه  تو

 یتو تموم حرفام یامیتموم دن تو

 یگرم عاشق بودن یلحظه  یهمه  تو

 زنه از آسمون یستاره داره چشمک م هی

 نام و نشون یبره ب یبره، م یدلمو م داره

 توئه تو آسمون یستاره همون چشما اون

 اون دنیدلم واسه د زنهیپر پر م داره

 یتو تموم حرفام یامیتموم دن تو

 یگرم عاشق بودن یلحظه  یهمه  تو

 >آهنگ ستاره از گروه سون<
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 زیحرف دلم رو گرفت و ر مینداختم از نگاه ها یم هیهم به سم یحال خوندن نگاه در
چه خبره  ندیشدن بب یجمع م دنیشن یخوندم رو م یصدا ی. خدمت کارها وقتدیخند

 چشمم افتاد به روزبه. میجلو تر که رفت

 _ جناب روزبه!

 زد و از جاش بلند شد. یلبخند دنمونیبا د برگشت،

انسان وجود خدا را  یساعت بن نیدر ا د؟یبامداد لذت ببر یاز هوا نیآمد زی_ شما ن
 کند. یبهتر درک م

 «د؟یکن یشما چه م»: دیدستش کرد و پرس یبه کتاب تو ینگاه هیسم

کردم  یسع مینوشته شده بود و ما بلد نبود یرو نشون داد، روش به خط پهلو کتاب
 حدث بزنم.

 است؟ لیانج ن؟ی_ ا

 زد. یلبخند

 د؟یشناس یرا م نی_ پس ا

 تخته سنگ نشست. یرو دوباره

 .دیکند، گوش کن یمرا مجزوم م شی_ نوشته ها

او  یدرون ازین تواندیکند! بلکه فقط کالم خداست که م ریروح انسان را س تواندینم نان
 را برآورده سازد.

 [۴:  ۴ ،یمت لی]انج

 «حتما.»گفتم: « بخوانم؟ تانیرا برا گرید یقسمت»گفت:  جانیبا ه میزد یلبخند
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 د،یرفتار کن گرانیهر طور که با د رای. زرندینگ رادیا زیتا از شما ن د،یرینگ رادیا ی_ از کس
چوب  ریاما ت ینیبیگونه با شما رفتار خواهند کرد. چرا پر کاه را در چشم برادرت مهمان

اجازه بده پر کاه را از چشمت  ،ییبگو یکنیچگونه جرأت م ؟ینیبیرا درچشم خودت نم
متظاهر، نخست چوب را از چشم  یا ؟یدر چشم دار یکه خودت چوب یحال دردر آورم 

 .ینیپر کاه را در چشم برادرت بب یا بهتر بتوانخود درآور ت

 : [ ۱ -۵ ،یمت لی]انج

خواهم به همراه استاد خود به شام روم تا آنجا در  یم»کتاب رو بست و گفت:  بعد
 هیرضا و سم م،ینشستن انتخاب کرد یبرا ییجا کی« .رمیقرار گ سایو کل حیخدمت مس

 «پدرتان اجازه خواهد داد؟ ایآ»: دیکنار هم نشستن و من تنها. رضا پرس

او را صد برابر دوست دارم؛ اما خداوند  زیدوست دارد و من ن اریدانم. او مرا بس ی_ نم
 !شتریرا ب

 «د؟یبزن یحرف متانیبه خانواده تون از تصم دیخواه یم یک»: دیپرس هیبار سم نیا

و نگاش  میکرد یاز خنده اش خنده مون گرفت. همه با احترام باهاش رفتار م دیخند
بود به آقا  یمثل نگاه میکه اون موقع به اون پسر جوون داشت ینگاه میکرد یم

 .میداشت

 است. یبگذرد او عصبان یبگذارم کم دی_ حال با

 «خداوند را سپاس گزارم!»لب گفت:  ریو ز دیکش یآه بعد

از همراه هاش صداش زد، بلند شد و بعد  یکیکردم، همون موقع  یعشق نگاهش م با
و رضا نگاه کردم که هر کدومشون  هیبه اون سمت رفت. من به سم یاز معذرت خواه

 ینگاهم به سمت من کشوندش لبخند زور ینیتو فکر بودند. به رضا نگاه کردم، سنگ
 زد.
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 تنگ شد! نیرادو یدلم برا یطور الک نیدونم چرا هم ی_ نم

که سر راهش قرار اومده  یخطر کینجات آرشا از  یبرا ندهیکه از آپسر آرشا  نی)رادو
 یخیتار ینیآرشا رو قانع کنه. اون رو به سرزم دیدونست چطور با یچون نم یبود؛ ول

 .(دیمطالعه کن دیتون یداره که تو جلد اول گمشده در زمان م ییکرد که ماجراها دیتبع

 .ی_ من نه، تو از اون آدم تر

 زد. ته دل قهقه از

 شه. یم ی_ اوف! اگه بشنوه چه حال

 «؟یچند سال ازش بزرگ تر»گفت:  هیسم میدیخند

 _ دو سال.

 سالته؟ کیو  ستیاالن ب یعنی_ 

 یداشتن نگاهمون م یعاد یلیبلکه خ یواشکیگفت نه  یراست م م،یبر نگاه کرد 
 بلند شدن و به سمتمون اومدن. میمتوجه شدن متوجه شون شد یکردن. وقت

 !نی_ سالم خوش امد

 _ سالم.

 !نی_ سالم خوش امد

من با خنده  یول« تونه حرف بزنه؟! یمگه کتاب هم م»جا خوردن ندا گفت:  نایو مب ندا
به نوبت  یکی یکیجواب سالمشون رو دادم، اون دوتا هم بزور جواب دادن. کتاب ها 

 خیتار»شون گفت:  یکیگفتن  یدرونشون م یاز محتوا یاومدن و خالصه ا یجلو م
 «از انقالب تا ظهور. رانیا

 _ آخ جون! تو تو بگو.
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 کرد به گفتن: شروع

 .میا.. الرحمن الرح بسم

 سال.. در

 «!؟ی! داداشت رو فراموش کردکایمل»گفت:  نایمب

 گه تموم. ی_ ها؛ راست م

 کرد. تمومش

 تموم؟ یبش بگ دیبا یدونست ی_ از کجا م

 نیبچه به ا م،یبود ییبره. چه اسکال میکرد یفکر م نا،یسمت سار میتعجب برگشت با
تکون داد بعد بپر بپر کنان  یسر «م؟یگفت یم دیرو با نیمگه ا»رفت گفتم:  ینم یزود

 جلو اومد.

 کودکان باشه. ی_ فکر کنم برادرت قسمت کتاب ها

وسط  نیرحسیگفت ام یاون سمت، راست م میسمت اشاره کرد. باهم رفت کیبه  بعد
 یاز کتاب ها رو داشت م یکیکردند نشسته بود و  یب که دور و برش پرواز مکتا یکل

 زنند؟ یخونه مگه حرف نم یخوند. تعجب کردم که چرا داره م

 «!نیرحسیام»: دمیکش غیج

 رو باال آورد. سرش

 ده. یرو نشون م لمشیکتاب ف نیتو هر صفحه ا نی_ اِ! خواهر جون! بب

 جلو و بغلش کردم. دمیدو

 .یشد دای! مردم تا پونهی_ د

 دستش رو گرفتم و بلندش کردم. بعد
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 .دنمونیتا ند می_ زود باش بر

 .نایسمت سار برگشتم

 ؟یما رو برگردون یتون ی_ م

 «نه دوباره با اون قطار نه.»با ناله گفت:  نایمب

 .میبر نیرحسیمثل ام انی_ ب

 یها هید به پانشست، دوتا پاهاش رو باال برد و محکم کوبون یرفت رو صندل بعد
 .میبود نای. تو اتاق سارمیشد بیشد و ماهم باش غ بیغ ،یصندل

 !ی_ او! چه اتاق

 ؟یکن یتوش باز یخوا ی_ مال منه، م

 _ آره، آره.

 به من نگاه کرد. بعد

 ست؟ی_ خطرناک ن

 نگاه کردم نایسار به

 نش؟ینب یشه کس ی_ م

 حتما. یول نش؛ینب یکس یگ یدونم چرا م ینم-

 راز بمونه؟ کیهم مثل  میما امد نکهیشه ا ی_ م

 راحت. التونی_ خ

از  دمیبهتر د یخواستم ازش بپرسم؛ ول یافتادم. م یزیچ ادیلحظه  کیزدم،  یلبخند
 .اشاریتو اتاق  رونیب میرفت اطیبزرگ ترش بپرسم پس با احت
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 اول گروه

« شد؟ یخال یک گهید نیا»لب غر زدم:  ریز یکوزه خال دمیشدم آب بخورم که د بلند
 یکردم؛ ول یرفتم پرش م یم دیرس یآب کوزه به نصفه م شیکردم دفعه پ ینچ نچ

 یلب آهنگ م ریکه ز نطوریو کوزه رو برداشتم. هم دمیرو پوش میاالن... لباس ساسان
سرت زده  یخواب یب»آلود رضا اومد:  وابخ یخوندم برگشتم تا برم سمت در که صدا

 یم نمیبلند شو بب»چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: « ؟بخوابند دیهم نبا هیبق گهید
 «تونم. یدست نم کیبا  ارمیخوام برم آب ب

 شو. خالیب زتی_ جان عز

 گم بلند شو. ی_ م

دم چاه آب اومدم سطل رو بندازم که  نییپا میرفت د،یاکراه بلند شد و لباسش رو پوش با
رو  یا هیب که از دور ساآ دنینذاشت و خودش انداخت، بعد هم شروع کرد به باال کش

 .دمید

 !؟یهست ی_ ک

 ! روزبه هستم.دی_ نهراس

بود بهمون ول کرد، برگشتم و چپ چپ نگاهش  دهیرس بایسطل آب رو که تقر رضا
 «درود.»طناب روزبه گفت:  دنیکردم. خنده اش گرفت و دوباره شروع کرد به کش

 _ درود بر تو روزبه جوان!

 «؟یگرد یچه شده است؟ چرا شبانه در باغ م»رضا هم جوابش رو داد گفتم:  د،یخند

 مشغول بودم. از خداوند خواستم تا فردا پدرم را صبر بدهد. ازی_ به راز و ن

 ؟ییماجرا را به او بگو یخواه ی_ م
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به همراه استادم از  یبه زود دیاز آن روز گذشته است؛ اما با یاگرچه زمان کم ؛یآر-
 بروم.جا  نیا

 «شن ها. یبشن بد م یپدر ها عصبان»لب گفت:  ریز رضا

 به نشون تاسف تکون دادم. یو با خنده به من نگاه کرد، سر یچشم ریز بعد

 کرده ام. هیتک کتای_ به خداوند 

نفوس بد نزن گفت به خدا توکل کرده ام.  میگ یما م نکهیا یقشنگ گفت. به جا چه
من هم از اون کوزه رو پر کردم روزبه گفت:  خت،یسطل کنار چاه ر یرضا آب رو تو

 رانیالقل در ا ایاست  یرانیجناب آرشا ا د؟یعربستان هست نیجناب رضا! شما از سرزم»
 «؟یدیاز کجا فهم»رضا با خنده گفت: « برم. یمآمده است؛ اما شما را گمان ن ایدن

 _ از نامت.

 ! حواسم نبود.یگ ی_ راست م

 روزبه گرد شد. یها چشم

 ؟ی_ چگونه سخن گفت

 لحجه بود. یچی_ ها؟ ها؟ ه

 «مرده شورت رو ببرن رضا.»لب گفتم:  رینشد ز دهیتو نگاه روزبه د یرییتغ

 ست؟ینامت چ ی_ معنا

 باشد. یراض دیایکه هر چه از طرف خدا براش ب ندیگو یم یبه شخص تیرضا ،ی_ راض

که انگار داره با خودش  یبعد جور« !یی! چه معناییبایز یچه معنا»ذوق گفت:  با
 کیسوال را به فال ن نیروز و جواب ا نیمعنا خوشم آمد! ا نیاز ا»زنه گفت:  یحرف م

 «.رمیگ یم
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 رو برداشتم. کوزه

 کرد؟ یخواه مانی_ تا اتاقمان همراه

 شیبرام پ یسوال»در همون حال گفت:  میکوزه رو برداشت و کنار هم راه افتاد رضا
 «آمده است.

 _ بگو؟

 ستت چه شده است؟_ د

 به ته مونده بازوم زدم. یلبخند دست با

 در راه خدا! رشی_ بگ

 دم؛یدر راه خدا ند یبوده است تا کنون نبرد یکی_ در راه خدا! آه چه شب هنگام پر از ن
 خدا باشد. یشرکت کردم برا یخواهم تا کنون هرگاه در نبرد یاما م

دوست  یلیگفت خ یروزبه م م،یحبت کردها ص نیراجع به علم و ا کمیتا دم اتاق  بعد
داشته باشه و بتونه از محضر  یره دانشگاه و مدارس معتبر یکه م یداره به منطقه ا

و  ختمیخودم آب ر ی. برامیکرد یخداحافظ میدیچند تا عالم استفاده کنه به اتاق که رس
 .دمیسر کش

 !شی_ آخ

داشتم  دنیاز خواب یمن کار مهم تر یروش؛ ول دیو ملحفه رو کش دیرفت دراز کش رضا
 دادم. یانجامش م دیکه با

 دوم   گروه

 کردم. میتنظ نیرحسیام یرو رو پتو

 رون؟یب نیشما امروز رفته بود یعنی_ 
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 گفتم بعد برگشتم سمتش. یاوهوم

 .می_ مجبور شد

 خوب! امیتا من ب نیکرد ی_ صبر م

 ن؟یکرد یم نیبرادرم رو تضم تی_ بعد شما امن

 .نییدختر کنجکاو و ماجرا جو کی _ شما

 هستم. انی_ در جر

 افتادم. یزیچ ادیبلند شدم تا برم سمت ساکم که  بعد

 .اشاریداشتم آقا  یسوال کی_ 

 بله؟ -

 از کتاب ها نظرم رو به خودش جلب کرد. یکیکتاب خونه بودم اسم  یتو ی_ وقت

 ؟ی_ چه کتاب

 االن ظهور اتفاق افتاده؟؟! یعنی_ از انقالب تا ظهور! 

هر سه زل زده  دنیرو که گفتم دختر ها حواسشون جمع شد و به سمت من دو نیا
مکث کرد بعد برگشت عقب رو به  هیچند ثان م،یو منتظر جوابش بود اشاریبه  میبود

چشم  یکه جلو نطوریکمد هم« عکس برو کنار. یجلو یباز هم که اومد»کمد گفت: 
من هم اومدم  نیمن گذاشت یچراغ خواب رو بجا»رفت گفت:  یر ممتعجب ما کنا یها
 «.نجایا

شدم به  ینطوریدونم چرا ا ینم ختیعکس ته دلم ر دنیشد با د دهید یبزرگ عکس
من چرا »: دیپرس نایمب یخیش یبودم عکس دوتا مرد با لباس ها رهیعکس ها خ

 «هستن؟ یدوتا ک نیشدم؟ ا ینطوریا
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 قلبش بود پس اون ها هم حس من رو درک کرده بود. یهم دستش رو ندا

 )ع(. نیحس نشی)ع( و جد و جانش ی_ بزرگ ما مهد

 نیزم یو رو دیپاهاش لرز نایو چند قدم عقب رفت، مب دیکش یو بلند یطوالن غیج ندا
 .دمیلرز یبودم و م ستادهیمن سر جام ا یافتاد ول

 ..ست؟!نجای..آ..آقا االن..ای..نعی..عی_ 

 شونیا ادگاری یشدن؛ ول دیشه شونیا ریمنظورتون صاحب امر )ع( هست، خ _ اگه
 نی)ع( االن حکومت رو به دست دارن؛ هر چند دل خودتون رو صابون نزن نیامام حس

 .نینیرو بب شونیا دیتون یچون طبق قرار داد دستگاه شما نم

کردم کم کم پاهام سست شد و  ینگاه م یطور که به اون دوتا عکس آسمون نیهم
 چشم هام تار و...

 یصورت دنیاحساس برخورد چند قطره آب به صورتم چشم هام رو آروم باز کردم با د با
. متوجه شد و دمیکش ینیکرد، ه ینگاهم م یصورتم بود و داشت با نگران کیکه نزد

 «ن؟یخو...خوب»گفت:  یو سر عقب برد با دستپاچگ دیکش ینیه

 .نمیکردم بش یاومد سع ادمی زیچهمه  عیسر

 _ بله، ممنون بهترم.

 قدر تو شوک بودن که متوجه غش کردن شما نشدن. نی_ دوست هاتون ا

ازش خوردم همون موقع  کمیکه دستش بود رو به سمتم گرفت با تشکر گرفتم و  یوانیل
هر با داد اون ندا هم حواسش جمع من شد « !کایمل»: دیمتوجه من شد داد کش نایمب

ادامه حرفش  نایمب« !؟یتخت یتو؟! چرا رو یشد یچ»: دیندا پرس دنیدو به سمتم دو
 «.یتهم هس حالیب ده،یرنگت پر»رو گرفت: 
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چهار دست و پا در آورد  ینیس یدفعه ا کی ینیس یگذاشت رو اشاریرو دادم به  وانیل
 ینگاه م بیعجا نیکه به ا یدر حال رونیرفت ب ینیو رفت سمت در در باز شد و س

 «خوبم. یچیساعت خواب؟ ه»کردم گفتم: 

هم که خوابش  نیحس ریدو شون کنارم نشستن و هنوز نگران حالم بودن، ام هر
 «مشون؟ینیبب میتون یچرا ما نم»: دمینشده بود پرس داریبود ب نیسنگ یحساب

 _ قانونه.

 یکالفه دست« !م؟ینیبب میتون یهم نم ونیاز تلوز»: دیپرس جانیبا ه نایمب دمیکش یآه
 .دیموهاش کش یتو

 هم قانون. نی_ راستش نه، ا

بعد از ظهور چرا  یایدن نجایاگه ا یراست»ندا گفت:  نباریهم به باد رفت ا دمونیام نیا
 «رو نکشتن؟ طونی)ع( ش یقدر ظالمِ؟ مگه حضرت مهد نیا نایس

 .دیکش یبار اون بود که آه م نیا

 .نِ یهم هم نایزمان س یسفر ها لی_ دل

 «؟یچ یعنی»: دمیپس پرس میمتوجه منظورش نشده بود میبه هم نگاه کرد جیگ

سفر کنه تا بتونه  دیاستفاده کنه، پس با طونیاز وجود ش نجایتونه ا یاون نم یعنی_ 
 رو احساس کنه. طونیش یوسوسه ها

 .دمیخند

 !گهید یدوره  کیره  یم طونیکردن ش دایپ یشده؛ برا ی_ چه دوره زمونه ا

 کردم بحث رو عوض کنم. یزد، سع یو تلخ یمصنوع لبخند

 آموزش؟ یبرا میر یم ی_ ک
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 _ ان شاء الله فردا صبح.

 :دیپرس نایمب

 کشه؟ ی_ چند وقت طول م

 کم. یلی_ خ

 گفت: ندا

 گشنمه! یلیمن خ ن؟یاریشه برامون غذا ب ی_ م

 عقب و داد زد: برگشت

 اونجا هست؟ ی_ کس

رباط اومد تو، تازه  کی! در باز شد و نیبود ا یچه مشنگ م،یبهت نگاهش کرد با
 راحت شد. المونیو خ هیماجرا چ میدیفهم

 .دیی_ بفرما

 م؟یدار ی_ امروز غذا چ

 .اشاریآقا  ی_ ماکارون

 .اری_ لطفا پنج بشقاب ب 

 .رونیرفت ب رباط

 کنند؟ یظرف دستشه شک نم یکل ندی_ اگه بب

 خونه. ارمیدوست هام رو م ادینه، من ز -

طور به ندا هم  نیتکون دادم. بچه ها هم اومدند و شروع کردند به خوردن، هم یسر
کوتاه تر بود، من هم متوسط بودم.  کمیکردم؛ قدش نسبت به قد من  ینگاه م
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پنهان بود.  یروسر ریکه حاال ز یکوتاه مشک یموها ،یمشک یبود با چشم ها یجوگندم
 یوقت تنهات نم چیه یدونست یکه م یبود؛ کس یمهربون و وفادار یلیندا دوست خ

کنه و دورو نبود و به نظر  یکنه و رازت رو فاش نم ینم انتیوقت بهت خ چیذاره، ه
 بود. تشیخصوص نیبهتر نیمن ا

 اول گروه

 ؟یها رو از کجا آورد نی_ ا

 ها رو؟ ارشوری_ خ

 یبر م گهید ارشوریدونه خ کیدستش  یکه از ظرف سفال یتکون دادم، در حال یسر
 داشت گفت:

 بود، اجازه گرفتم بهم دادن. شونی_ تو انبار

 _ آرشا! آرشا! رضا! آرشا!

 دم در بود. هیسمت در، بازش کردم. سم میدیدو هول

 جان؟! هیشده سم ی_ چ

 و گفت: نییصداش رو آورد پا ستین یمطمئن شد کس یبه دور و بر کرد، وقت ینگاه

اجازه نداره بدون محافظ  یمراقب روزبه باشند؛ حت یروزبه دستور داده حساب ی_ بابا
 خونه قدم بزنه. یتو

 _ گفت ماجرا رو؟!

 !گهی_ حتما گفته د

 رضا نگاه کردم. به

 شه؟! یم یچ یدون ی_ تو م
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 تکون داد. یسر

 کنه. یفرار م ییکجورای_ آره، 

 با عجله گفت: هیسم

 م؟یکن یکار دی_ به نظرتون نبا

 ه من نگاه کردن.حرفش هر دو ب نیاز ا بعد

 ای میکن یکار میتون یم مینیتا بب میکن دایباهاش تماس پ یجور کی_ به نظر من بهتره 
 نه؟

و  میدیمون رو پوش یساسان یتو اتاق و لباس ها میکردن، من و رضا برگشت دییدو تا هر
 :دمی. پرسمیراه افتاد هیبا سم

 _ اتاق روزبه کجاست؟

 بعد برگشت سمت ما. دیکرد و ازش پرس دایاز خدمت کار ها رو پ یکی عیسر هیسم

 .نیای_ دنبالم ب

 چند ضربه به در زدم. م،یدم اتاق دنبالش رفت تا

 .دییای_ به داخل ب

تو.  میبره تو، اون که رفت من و بعد رضا اومد هیتا سم ستادمیرو باز کردم و کنار ا در
 :دیرضا با خنده پرس

 .دینداشته باش یلیما به ورود او مبود که ش یکس دی_ شا

 لبخند بلند شد. با

 .زیکه با من کار دارند و هر دو عز یکسان ایمهمان است  ای_ 
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. رفت تو راهرو و از مینشست م،ینیاشاره کرد بش میتو. سالم کرد، جوابش رو داد میرفت
بعد اومد تو و کنار ما نشست و بعد  ارهیاز خدمت کارها خواست برامون صبحانه ب یکی

 گفت:

 د؟یآ یاز من بر م ی_ چه شده است؟ کار

 گفت: رضا

 .ادیبر ب یتو کار یممکنه از دست ما برا می_ فکر کرد

 زد. یمرموز لبخند

 سپاس گزارم. ن،ی_ درست فکر کرد

 آورد و گفت: نییصداش رو پا بعد

او  ی. به سومینیرا بب گریقرار بود در آنجا همد د،یاستادم برو داری_ بعد از ظهر به د
 ؟یتوان یم میایمنتظر بماند تا من ب یکم دییو بگو دیرو

 _ حتما.

 زد. یلبخند

 کرد. دیدر حقم خواه ی_ سپاس گزارم! لطف بزرگ

 گفت: هیبعد از ظهر سم م،یدیچرخ یبعد از ظهر ول م تا

 م؟ی_ باهم بر

 رم. یخودم م زم،ی_ نه عز

 گفت: رضا

 .مینیما نب فهیح م؛ی_ بذار باهم بر
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 .دمیکرد. خند یانداختم، با التماس نگاهم م هیبه سم ینگاه دیترد با

 .می_ باشه بر

دور و بر  دنید هیمن و سم یبرا یبود ول یراه طوالن رون،یب میو رفت میآماده شد همه
 زد: یرضا غر م یلذت بخش بود ول یلیخ

 .میاسب داشت کی_ کاش 

 :لب گفتم ریز

 قدر زر نزن. نی_ ا

 بابا! ی_ ا

 گفت: هیسم

 خوشگل هستند! یلی_ مغازه هاش خ

 کردم. نگاهش

 رم؟یبرات بگ یخوا یم یزی_ چ

 .ی_ نه، مرس

 ها؟ م،یریبگ دیدست لباس جد کی ای_ تعارف نکن. اصال ب

 .ی_ نه تعارف ندارم، مرس

 گفت: رضا

 مونده؟ گهی_ چه قدر د

 .میباش دهیرس دیبا گهی_ د

 و به دور و بر نگاه کردم. ستادمیا بعد
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 هست. شهی_ فکر کنم اون کش

 گفت: رضا

 .میدی! رسشی_ آخ

 تکون دادم. یسر

 بچه ها. می_ بر

 سمتش. میحرکت کرد بعد

 دوم گروه

 .میرفتن شد ی آماده

 .نیخودتون بردار ی قهیبا سل ل،یهم وسا نی_ ا

 رو برداشتم. یفلز یعصا کیکردم،  لیبه وسا ینگاه

 خوب مخصوص نوجوونش. یما هستش ول یایسالح دن نی_ ا

 اشاره کرد. کیبه دوتا ابر کوچ بعد

 هم مال شما ست. نی_ ا

 م؟یکارش کن ی_ چ

 کی دیتون ی. هر کدومتون منیش یشه و سوارش م یبزرگ شو بزرگ م نی_ بهش بگ
 باشه که بتونه کمکتون کنه. یزیچ کیفقط  د،یهم در خواست کن یشخص ونیح

 مدو  گروه

 !یقشنگ یچه کاخ سنت یی_ وا
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رنگا  یداشت که توش پر از گل و ها یبزرگ یاطیانداختم، ح یبه کاخ خاکستر ینگاه
کاخ  یباال یدر وجود داشت. پرنده ها دست جمع نیقشنگ بود و چند یها اهیرنگ و گ
 یبچه ها م یشونه ها یآمدند و رو یم نییوقت ها پا یکردند، بعض یحرکت م

گوزن از  یوقت ها گله ها یخورد. بعض ینشستند، خارپشت و سنجاب هم به چشم م
 یم اطیحوض آب بزرگ وسط ح ایها  اهیاز گ اینشستند  یکنار م کیآمدند و  یدر تو م

 کاخ پخش شده بود. یفضا یتو بیس یشکوفه ها یخوردند، گلبرگ ها

 ن؟ی_ اوهوم، راه خوابگاه ها رو بلد

 _ نه.

 .انیب _ پس دنبالم

 ییبود و روزنه ها چی. راه پله ها مارپینگهبان یاز قلعه ها یکی یرفت تو م،یرفت دنبالش
که  یچکیپ یها اهیانداخت، گ یقرار داشت نور به داخل م یزن ریت یبرا میکه در قد

کاخ را در بر گرفته بودند از روزنه ها داخل آمده بودند و باعث وجود پروانه  یها وارید
 اتاق. نیبه چند دمیها و زنبور ها شده بودند. رس

 م؟یبر دی_ ما کجا با

 .دی_ هرجا دوست دار

 یهوا بوند. داخل اتاق روشن بود و حساب یاز اتاق ها، پنج تا تخت رو یکی یتو میرفت
 یبا امواج باد م یآسمان یآب ریحر یداشت. پرده  یحالت سنت زیدلباز، باز هم همه چ

 .دیرقص

 _ او!

 گن. یم نی_ خوابگاه به ا

 سیسمت بلق میبرگشت م،یرو گذاشت لمونیوسا بعد
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 ؟یمون یجا م نی_ تو هم ا

. یسالن اصل نیبر دیرو بذار لتونیبمونم. وسا نجایتونم ا یام، نم یی_ نه. من سال باال
 هم نقشه. نیا

که مدرسه گروه دوم و  ستیرنگ گذاشت کف دستم. )الزم به ذکر ن ییتوپ طال کی
 پاتر است( یاون الهام گرفته از هر یماجراها

 ه؟یچه نوع نقشه ا نی_ ا

 قدم جلو اومد و آروم گفت: کیتعجب نگاهم کرد، بعد  با

 ؟یی_ تو از زمان ما

 ودن. گفت:هول شدم، به بچه ها نگاه کردم اون ها هم هول شده ب کمی

 .دمی_ خودم فهم

 با لبخند گفت: بعد

 دم. یلو نم یمن به کس د؛ی_ نگران نباش

 توپ رو گرفت. بعد

 برد. یرو بهش بگو، تو را م یخوا یکه م یی_ بندازش هوا، جا

 !ی_ مرس

 تکون داد. یزد و سر یلبخند

 در خدمتم. نیخواست ی_ کمک م

 رفت. بعد

 خوبن! نجایا ی! چه قدر آدم های: وانایمب
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 وجود نداره. طونیبه اسم ش یزیچ نجای_ معلومه، چون ا

 کنند؟ ی! پس چطور گناه مبهیعج یلی_ خ

 ؟ی: تو نگران گناه نکردن مردمندا

 .دیخند

 : فکر کنم نفس اماره.ندا

 _ آها.

 م؟یلباس ها بر نی_ با هم

 .میلباس ها بر نیبا هم م،یبزن پیت دیچطور با میدون ی_ چون نم

 . توپ رو انداختم باال، گفتم:میرفت باهم

 .ی_ سالن اصل

هم سن و سال ما بود،  یراهرو پر از دختر ها یسمت در بزرگ. تو میکرد، رفت حرکت
ساده بودند، بدون  پیت یمرتب ول یبود که همه سر لخت و با لباس ها نیا شیجالب
 کیدامن، چه تون لهیکه چه به وس ییشونه کرده و صاف و لباس ها یموها شیآرا

من رو جذب کرد جور رفتارشون بود، همه  هک یا گهیاندامشون رو پوشونده بود. نکته د
 یبا آرامش و شمرده شمردهه باهم صحبت م دند،یخند یسرحال بودند، راحت م

سالم  ییافتاد با خوش رو ینگاهش بهمون م ایشد  یاز کنارمون رد م یکردند، هر کس
 یم یدادن و خودشون رو معرف یدست مو  ستادندیا یم یها حت یکرد، بعض یم

ها رو  یصندل م،یدیرس یکرد! به سالن اصل تیرفتار به ما هم سرا نیزود ا یلیکردند، خ
. میبه معلم ها نگاه کرد میها نشست یگذاشته بود، همه پشت صندل یبه صورت سفره ا

نشسته بود بلند شد و جلو اومد، اول شروع کرد از  یوسط یصندل یشون که رو یکی
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 هیکه معلوم بود سال اول یاز دختر ها یکیحفظ قرآن و خوندن بعد چشم گردوند و به 
 نگاه کرد.

 د؟یبگ ریرو همراه تفس شیمعن دیتون ی_ م

 گفت: یاعتماد به نفش و خونسرد با

 _ بله.

بود  یکجوریقرآنش  ریگفتن، برام جالب بود تفس ریهمراه با تفس یشروع کرد معن بعد
 ریکرد، به معلم ها نگاه کردم. مد قشیتشو ریبودم. مد دهیکه انگار تا اون موقع نشن
دست هر  یکه تو یدر حال یرباط یزد، خدمت کارها یدستش رو باال برد و بکشن

 .نچمدون بود اومدند سمتمو  کیکدومشون 

 .نازتو یمورد ن لیها هم وسا نی_ ا

 یتو می. رفتمیبر میتون یصحبت کردن گفت که م کمیبعد از  م،یلبخند تشکر کرد با
که درون چمدون به چشم  یزیچ نیاول م،یبا ذوق چمدون ها رو باز کرد عیاتاق ها، سر

داشت، دامن راه راه  یاش ربان مشک قهیکه  دیسف راهنیپ کیخورد لباس ها بود؛  یم
 یها نیکت کوتاه اسپرت با آست کی یخیو  یآسمان یو آب یزانو به رنگ نقره ا یتا رو

 کیو  یو سورمه ا یبلند صدف یبا روسر یتل ل کیو  یآسمان یسه ربع به رنگ اب
 یکردند، برنامه ا یناز، چندتا کتاب که همه شون چشم داشتند و نگاهمون م یشامپو

 کیو  دآور  یروز رو م یدرس ها یبود که قشنگ اسام یا قهیدق یکه مثل ساعت ها
 دفتره! میدیتبلت که با ور رفتن بهش فهم

 ؟ی: پس مداد چنایمب

 انگشتر افتاد کیبه  چشمم

 .نی_ فکر کنم با کمک ا
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نوشتند. چشمم به عالمت  یتبلت نوشتم، م یدستم کردم و رو یانگشتر رو تو بعد
 شد! یآره، رنگ قلم عوض م دمیرنگ افتاد، روش عالمت زدم و د

اتاقمون. جز  یتو میو کلوچه و شکالت هم دادند، رفت یلباس راحت هم چند دست آخر
خوب  یلیخ م،یکرد یما بلند شدند و باهم رو بوس دنیهم بودند با د گهیما دو نفر د

روشن و  یاز دختر ها افتاد؛ موها یکیچشمم به  م،یرفتار کردند. موهامون رو شونه کرد
 یصحبت م ید، کال همه عربکردن یصحبت م یروشن تر. اون ها عرب یچشم ها

ما که  یدونستند ول یاز ده نوع زبون م شتریهر کدوم ب دمیکردند. هرچند که بعدا فهم
 داد. یبهمون نم ریگ یو کس میزد یبه همون زبون حرف م میبلد بود یفارس

 ؟یهست ی_ شما روس

 تعجب نگاهم کرد. با

 ؟ی_ روس

 _ آره.

 فکر کرد، بعد برگشت به دوستش گفت: کمی

 کدوم قسمت بود؟ هی_ روس

 خرابه ها! تیخیتار یای_ جغراف

 یبود ول نیزم یکره  یاومد. نقشه  وارید ینقشه رو کی وار،یدستش رو زد به د بعد
 .یبند میبدون تقس

 قسمت بود. نیا هی_ روس

 .دیخند گهیکرد، اون دختر د میاون قسمت رو ترس و

 .میکن یم ی_ بله، ما تو اون قسمت زندگ
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 :دیپرس گهید دختر

 د؟یکن یم ی_ شما کجا زندگ

 .میهست یرانی. ما ارانی_ ا

 کرد، بعد گفت: یکیکوچ اخم

امت واحده.  نیزم یگه من از کدوم کشور بودم. تمام کره  ینم یکس نجای! ازمی_ عز
 شه. یتفرقه م جادیحرف تو باعث ا نیا

 خجالت گفتم: با

 اطالع نداشتم. دی_ بله، ببخش

 زد و گفت: یلبخند

 .یاگه ناراحت شد دی_ ببخش

 _ نه اصال.

جهان،  خیکتاب ها رو در آوردم و نگاه کردم. تار یکی یکیتختم نشستم و  یرفتم رو بعد
 گرید یایجغراف گر،ید اراتیس خیتار ،یریکهکشان راه ش یایجغراف ن،یزم یایجغراف

 ست،یز طیجهان، جامعه، مح اتیعالم ملکوت، اسرار هفت آسمان، ادب ارات،یس
 ه،یسجاد ی فهیآن، نهج البالغه، صح ریسقرآن و تف ،یاضیر ک،یزیف ست،یز ،یمیش

 یها یباز نیو قوان دیرفتار با اختراعات جد یراهنما یدفترچه  ن،ید خیتار ن،یاحکام د
 بود. یآخر یزمان

 دم گوشم با وحشت گفت: ندا

 !م؟یکن یم لیتحص ی_ تو چه رشته ا

 گوشش گفتم: دم
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 باالست. ی زهیلذت بخش و با انگ یلیگرفتن بعد از ظهور خ ادیدرس  دمی_ شن

 م؟یکار کن یمن و تو چ ینطوری_ ا

 ره. ی_ آبرومون م

 گفت: نایمب

 !م؟یستین ی_ ما مگه سال اول

 بگم واال! ی_ چ

 سر ساکم رو بستم. بعد

 اول گروه

اده اسلحه با کاله هم ام کیپشت بوم بودم  کی یبا تعجب به صحنه نگاه کردم باال 
 باش کنارم بود

 _ رضا! رضا!

 شنوم. یصدات رو م میسی_ من دارم از تو ب

 تنم. یشدم بعد به لباس ضد گلوله  رهیلباسم خ یرو میسیتعجب به ب با

 کار کنم؟ ی_ چ

 هیسم وارم،ید ریز نیمن پشت ماش ،یی. تو اون باالستین یخخاص زیچ چی_ نترس، ه
 جلوتر. نیپشت ماش

که  نایس دنیبزرگ کنار بود با د ی شهیش کیانداختم،  نییاز باال به پا یتعجب نگاه با
 بود داد زدم: شهیپشت ش

 !ی_ لعنت



 
 
 

 
 76 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاملیکا مالزاده ــــــ زمان معمای  

 هم کنارشون بود. گهیپسر د دوتا

 م؟یکار کن ی_ خوب چ

 .یو بزن یکن دایشده رو پ میکه قا یافراد دی_ با

 ها. یشو، حرکت نکن میقا هی_ سم

 شه؟ یم یبمون بخوره چ ریگم رضا اگه ت ی_ باشه، م

 .یش یمونه فقط کشته نم یم یواقع ری_ مثل ت

 !؟ی_ چ

 ؟یتون ی. آرشا ماین دیتو د ادی_ تو ز

 آره. ره،یسکو قرار بگ کی یرو نی_ اگه ا

سرم  یسکو قرار گرفت و بسته شد، کاله رو برداشتم و رو کی یموقع اسلحه رو همون
 گذاشتم.

 تو جات امنه؟ زمیجان! عز هی_ سم

 _ آره، کاله هم سرمه.

 _ مراقب خودت باش.

 _ چشم.

 شه؟ یشروع م ی_ ک

 .ی_ هر وقت آماده باش

 !یجوانمردانه ا ی_ چه باز

 بلند گفتم: بعد
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سرت  یباال یخیتار یکه تمام دوران ها ارمیسرت م یی! اگه دستم بهت برسه، بالنای_ س
 بچرخه.

 اومد. انیس یخنده، صدا ریو رضا زدن ز هیسم

 آقا آرشا. یچرخ یبه ساز من م ی_ فعال که تو دار

 .نایآقا س یشد یم چوندهیشما خوب پ شی_ به جاش دفعه پ

 شد. یعصبان شیصدا

 _ اون دفعه گذشته، من عوض شدم.

 !یهست ،یکه بود ی_ نوچ. تو همون عوض

تر بشه و خودش  یعصبان نایحرفم باعث شد س نیخنده، ا ریو رضا زدن ز هیسم دوباره
 بگه:

 دو، سه. ک،ی_ 

به قسمت پشت بوم  ریدادم. ت یجا خال عیشد، سر یانداز ریاول به سمتمون ت همون
 نشستم. عیسر دمیرو ند یکس یبندازم ول ریخورد، بلند شدم تا ت

 .نمیب یرو نم ی_ رضا! من کس

 .نشونیتا بب یزودتر از اون ها بلند ش دی_ با

 اومد. باز هم بلند شدم، نبود! ریت یصدا دوباره

 شند. یم میقا ،یش ی_ بلند م

 ؟یچ یعنی_ 

 _ قانونه.
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 گفت: هیسم م،ینشست

 کردم. دایپ ی_ آرشا! فکر کنم من راه

 _ جانم؟

زدنشون باشه،  ریزمان ت نیب یرابطه ا کی دیشمارم، شا یکه زدن من م ریت ن،ی_ بب
 .نیمتوجه نقشمون بشن تو و رضا بلند ش ایفقط چون ممکنه شک کنند 

 _ باشه.

 گذشت که گفت: یا قهیده دق کی

و  قهیدق کیبعد  قه،یدق کیبعد  ه،یو پنج ثان قهیدق کیبعد  قه،یدق کی_ آرشا! اول 
 .قهیو در آخر هم دو دق هیسه ثان

 ! ممنون.ولی_ ا

 هست. هیو پنج ثان قهیدق کیکنم. االن نوبت  ی_ خواهش م

 کیکردم شمارش از دستم در نره به  یم یرو که زدند شروع کردم شمردن، سع ریت
اومد،  رونیب نیزم ریشد. از ز دهیبلند شدم، طرف تازه د دیکه رس هیو دو ثان قهیدق
 .دمیشد خواب یانداز ریهم بهم ت گهیزدمش که همزمان از سه طرف د عیسر

 که؟ یدی_ رضا! فهم

 _ آره، آره.

 گفت: هیسم

 _ شصت.

و دوباره  مشونیزد رون،یاون ها اومدند ب م،یشمرد، هر دو بلند شد یداشت م یعنی
رو  یقسمت اصل مینتونست یول میبه موقع بلند شد نکهیبعد با ا ی. دفعه نییپا میرفت
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فکر  میدفعه سوم بلند شد م،ینشست نیو دوباره رو زم میکن دایشده بود رو پ میکه قا
 گهید یبازو یتو یهمون موقع احساس سوزش یول ردمک ریهم نشد که د هیثان کیکنم 

 داد زد: هی. سمنیزم یم احساس کردم، افتادم رو

 _ زدمش.

 .میبه نفس نفس افتاد ومد،ین ریت یصدا گهیو د 

رضا و  یبرا ژهیو ازیآرشا. چهار امت یبرا ژهیو ازیهر کدوم از کشته ها، هشت امت ی_ برا
 با مدال هوش. هیسم یبرا ژهیو ازیچهار امت

شد؛ اون هم با تعجب زل زد  زونیآو هیچادر سم یمدال به شکل عقل رو کی همزمان
 بهش.

مدال رو کند و پرت  هی. سممیبود یسلمان فارس یخونه  یدوباره تو م،یشد بیغ بعد
 .نیزم یکرد رو

 زنم به لباسم. یبهم داده باشه رو نم نایرو که س یزیچ اهی_ صد سال س

نشستم؛ رضا متوجه من شد و داد  یتخته سنگ یبازوم گذاشتم و رو یرو رو دستم
 :دیکش

 _ بابا!

 کردم. یاخم

 نشده، شلوغش نکن. یزی_ چ

 به بازوم کرد. یسمتم و نگاه دیدو

 نشده؟ یزیچ یچ یعنی_ 

 گفت: بعد
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 .ارمیبرم از کوله باند و لوازم الزم رو ب سای_ وا

 یبهم زد، بعد از مکث یبرگشت؛ اون قسمت لباسم رو پاره کرد و مسکن عیسر یلیخ
کار ماهره. رو به  نیا یرو در آورد، معلوم بود تو یجراح لیاثر کردن مسکن وسا یبرا
 گفتم: هیسم

 .زمی_ شما برو عز

 بمونم. شتی_ بذار پ

 من! هی_ برو سم

ازم دور شد. بعد از رفتنش به  برگشت و دیو ترد یآمرانه گفتم با نگران یرو آروم ول نیا
ها  نیحس بود با همه ا یرضا اشاره کردم، شروع کن. کارش که تموم شد دستم هنوز ب

.  میجا خورد میوارد که شد م،یکرد. کمکم کرد بلند شم و به سمت خونه بر یدرد هم م
 بود. بانخونه پر از نگه یجا یجا

 چه خبره؟ نجای_ ا

 ادیاز خدمت کار ها ب یکیتا  میستادیندادن. ا ین جوابشناخت یها که ما رو نم سرباز
 . جواب داد:میدیبعد ازش سوالمون رو پرس

علت ارباب دستور دادند  نیاز خانه خبر را به استاد جناب روزبه رساند و به ا ی_ شخص
توانند در خانه  یفقط به همراه سربازان م شانینتواند داشت و ا دارید شانیبا ا یشخص

 راه بروند.

 تنها گذاشت. رتیبهت و ح نیخم شد و رفت و ما رو ب کمی بعد

 م؟یکار کن ی: حاال چرضا

کنه و ازمون کمک بخواد.  دایپ یتا خودش راه میقدر دور و بر روزبه بگرد نیا دی_ با
 .میباهاش ارتباط بر قرار کن دیدونم چطور با یفقط نم
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 سکوت گفت: کمیاز  بعد

 هست. یراه کی_ 

 !؟ی_ چ

 گم. یبعد م م،یفعال استراحت کن می_ بر

 دوم گروه

 یخوب درس م یلی. معلم ها خنیزم یایکالس جغراف م،یکالس اول نشسته بود سر
 .میگرفت ینم ادیخوب  یلیخ میخودمون بود یایخوب ما سه تا که از دن یدادند ول

 د؟یفهم یم یزی_ بچه ها شما چ

 گفت: نایمب

هرجا  م،یکن یم نیتمر م،یکن یکنم از روش گوش م ی_ من دارم حرف هاش رو ضبط م
 .میپرس یم یکیاز  میهم که موند

 یموند، همون موقع از کس یهم که عادت داشت درس رو ول نکنه هر قسمت که م ندا
 گفتم: یدادند با ناراحت یو اون ها هم جواب م دیپرس یم

خواستم خر  یبخونم؟ بابا من اگه م دیخوندم، االن هم با یخودمون م یای_ کم تو دن
 خوندم شاگرد اول شم. یم کجوریخودمون  یایدن یخون باشم که تو

 یم ادی زهی. نگاه با چه انگمیفهم یبفهمه ما نم یکس دی: آش کشک خاله ته، نبانایمب
 !رندیگ

 کرد و گفت: هیبه بق یچشم رینگاه ز ندا

 کنند؟ یگوش م قایقدر با اشت نی_ چطور ا

 مدرسه. انیدونند و با عشق م ی_ چون ارزش علم رو م
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 م،یکه متوجه حرف زدن ما شده بود برگشت و با لبخند بهمون اشاره کرد حرف نزن معلم
 میکه معلم به ما اشاره کرد. بعد از کالس رفت دیهم نفهم یو کس میتکون داد یسر
 آسمون خدا. ریز م؛یخوند یم یپشت اطیح یوقت نماز بود، نماز رو تو رون،یب

 زنه احتماال. یسر به ما م کی ادیتموم شه، م دیبا اشاریکار  گهی_ بچه ها! امشب د

 که خوابگاه دخترانه هست. نجایا اد؟ی_ چطور م

. پسر ها میدیپوش یکه بهمون داده بودن رو نم ییها یروسر یگفت؛ ما حت یم راست
 شد. یمن داشونیهم پ نجایا کیشعور داشتند نزد

 مشکل خودشه. نیا گهیدونم، د ی_ نم

 بزرگ شو. نیتر شد، به ابر ها دستور بد یکم آموزش ها قو کم

 _ بزرگ شو!

بزرگ شد. با  نایبزرگ شو، مال مب مینفر ابر هاشون بزرگ شدند، دوباره دستور داد دو
به  میکن یدوباره شروع م ره،یگ یاندازه، خنده مون م یبرامون ابرو باال م یبدجنس
 ابر. ریخودش هم رفت ز شتریب یلیخ یشه ول یلحظه ابر ندا بزرگ م کیگفتن. 

 _ بچه ها! مه شد.

برگردوند.  یخنده، معلم دوباره ابرش رو به حالت عاد ریزد ز هیخودش همراه بق بعد
آدم حسابم کرد و بزرگ  کمیشد، باالخره بعد از ده بار  یگفتم بزرگ نم یم یمن هرچ

 شد.

 .نیه سوارشون ش_ خوب، هم

 ترس سوار شدم. با
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شما حرکت کنند، با ضرب  یبا صدا نیعادت بد دی. ابر هاتون رو بادی_ مراقب باش
 .دیکن یم تشونیدستتون هدا یو با اشاره  نیدید یدستتون حرکتشون م

 رو زدم بهش، ابر حرکت کرد. معلم گفت: دستم

 _ االن نه، نگهش دار.

شروع کرد به باال  ادیابر با سرعت ز دم،یش رو کش کهیت کیلحظه فکر کردم اسبه،  کی
 دوتا سه تا. ،یکیزدم،  غیرفتن و حرکت کردن. ج

 دارم. ی_ نگران نباش. نگران نباش، االن نگهت م

با  دید یخواست به ابر دستور بده وقت ی. معلم که منییباال، دوباره اومدم پا رفتم
از پنجره ها رو گرفتم و بهش  یکی عیداد، رفتم باال، سر یجا خال امیسرعت به سمتش م

اون بتونه  نکهیقبل از ا یتو ول دیزدن،د معلم دو یم غیشدم. همه داشتند ج زونیآو
 کهویکه  دمی. خودم رو مرده دنیبکنه دست هام ول شد و پرت شدم سمت زم یکمک

خودمون!  یاران زاب یابر ها نیابره، از هم دمیاز تنش فهم ،یزیچ کی یافتادم رو
 اشاریخودم تشکر کنم که چشمم به  یچشم هام رو آروم باز کردم تا از نجات دهنده 

 افتاد.

 !اشاری_ آقا 

 زد. یلبخند

 دختر ناز نازو؟ ی_ سالم

پر  واری. دختر ها چون سر لخت بودند پراکنده شده بودند و پشت ستون و ددمیخند
همه براش دست زدند. معلم و چندتا از افراد  ن،ییشده بود ازشون. ابر رو آورد پا

 سمت م، معلم من رو محکم و با عشق بغل کرد. دنیاومده بودند دو رونیمدرسه تازه ب

 بود؟ یچه کار نی! ازمی_ عز
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 نگاه کرد اشاریبه  بعد

 _ ممنونم آقا پسر.

 گفت: اشاری

 کنم. ی_ خواهش م

 از افراد مدرسه گفت: گهید یکی

 د؟یکن یکار م یچ نجای_ شما ا

 نیا دمیاومدم که د یمدرسه بمونم، داشتم م یرو به رو یاون کلبه  ی_ من قراره تو
 ریگ دمینگاهش کردم که د ستادمیا ه،یهاش معلوم بود ناش غیهواست. از ج یخانم تو
 خوام به خاطر ورود نا به هنگامم. یاومدم. معذرت م عیسر نیهم یکردن برا

 . بعد گفت:دمیخودم هم خند دن،یها آروم آروم خند اون

 رم. ی_ خوب با اجازتون من م

گرفتم،  ادیدرس. کم کم کار با ابر رو  هیسر بق میسوار ابرش شد و رفت، ماهم رفت بعد
نگرانم بودند آخه  دند،یپرس یحالم رو م یسمت خوابگاه ها. بچه ها ه میبعد رفت

 مهربون ها.

 اول گروه

 .دهیند یسرضا؟! جمعش کن تا ک هی_ توپ چ

 یالیخ یکرد ب یم یکه آورده بود باز یکه داشت مثل پسر بچه ها با توپ فوتبال رضا
دستش گرفت و رفت  یدوباره با تحکم اسمش رو گفتم با غر غر توپ رو تو یگفت، وقت

 حرکت کردم سمتش. رون،یبودم که روزبه اومد ب رهیسمت اتاق. منتظر به در خ

 _ به به جناب روزبه!
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 زد. یلبخند

 _ درود جناب آرشا.

 _ درود بر شما.

بود روش ما رو. دستم رو  دهیفهم گهیزد د یدستم رو به سمتش دراز کردم، لبخند بعد
از  یروش به خط خودشون نوشته بود که اگه کار یکیگرفت و فشار داد. کاغذ کوچ

انگشت هاش جا  یدستش ال یبهمون اطالع بده رو تو ینطوریهم ادیدست ما بر م
تکون داد. دست هامون رو  یسر دبع یلحظه چشم هاش گرد شد ول کیکردم،  یساز

 یرد گم کن یبرا کمیو بعد رفتم باال. اون هم  میحرف زد یالک کمی م،یاز هم جدا کرد
 روزبه اومد: یباغ دور زد و بعد رفت باال. شب شد که صدا یتو

 خواهم به باغ بروم. ی_ م

رفت و بعد از چند  رونیبار رضا ب نیا موید ما بشنوخوا یبلند بود، معلوم بود م صداش
 شروع کرد به خوندن: م،یکاغذ رو باز کرد عیاومد. سر قهیدق

 دیده ییشود به آن ها دارو یمانند، اگر م یم داری_ شب ها فقط پنج نگهبان در باغ ب
 تا بتوانم فرار کنم. دییایاتاق من ب یپنجره  ریبر ز یتا بخوابند و با طناب

 مشون؟یچطور بخوابون ی! ولی: عالهیسم

خوابشون  نندیبب میریچشم هاشون بگ یخواب آور دارم؛ جلو دی: نگران نباش. من درضا
 .میر یبگو حاضر شه، ماهم با روزبه م هیبره. به سم یم

 _ باشه.

. میرفتن شد یو بعد از نماز شب آماده  میوضو گرفت م،یرو آماده کرد لمونیشب وسا تا
 اتاق روزبه. یپنجره  ریز میباهم رفت هیمن و سم

 .میذاشت ی_ آرشا! کاش رضا رو تنها نم
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 شه. ینم شی_ نترس. اون مرده، طور

 آروم گفتم: بعد

 روزبه! ش،یپ سی_ روزبه! پ

 رو باز کرد. پنجره

 چه؟ یعنی شیپ شی_ پ

چوب  کهیت کی. به طناب وفتادیاول ن یطناب رو به سمتش پرت کردم، دفعه  دم،یخند
اتاق که به  یوصل کردم و پرت کردم و چوب رو گرفت و از طناب جدا کرد، بعد رفت تو

 گفت: یبا دلسوز هیجا بچسبونش. سم کی

 نشه. تونیآقا روزبه! طور دی_ مراقب باش

 .دی_ نه بانو! نگران نباش

 قرار گرفت. نیزم یاومد و رو نییآروم آروم از طناب پا بعد

 _ دوستتان کو؟

 .دیای_ االن هاست که ب

 موقع رضا اومد. همون

 .می_ بر

 د؟ییآ ی_ شما هم م

 ام؟ی_ آره. چرا ن

 بود، رضا گفت: رونیچهار تا اسب ب رون،یب میهمه رفت بعد

 خودمون قرض گرفتم. ی_ آقا روزبه که داشت، برا
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که ذره  کی. میو حرکت کرد میبرام فرستادند، همه سوار شد ندهیبود که آ نیا منظورش
 گفت: هیکه سم یچ دمینفهم یعوض شد ول یزیاحساس کردم چ میرفت

 !م؟یر ی_ چرا برعکس روزبه م

 یگفت؛ روزبه داشت رو به اونور م یراست م م،یپشت سرمون رو نگاه کرد میبرگشت
 رفت.

 .نی_ عه! برگرد

 که دوباره همون حس اومد. میبرگشت

 _ باز هم روزبه پشت سرمونه!

 گفت: رضا

 _ دلقک ها هستند.

 ؟یچ یعنی نی_ خوب ا

 .میشکستشون بد دیکنند، با یم یدارند با ما باز یعنی_ 

 .میهرسه اه گفت م،یموقع دوباره برگشت همون

 .میاریاون نشان رو بدست ب دیبا ن،یدستشون در بر ریاز ز دیکن ی_ سع

 مثل اون باشه؟ یزیچ دی: احتماال نشون نباهیسم

از  یرنگ یبا نور آب کمیکتاب که  کی م،یداد نگاه کرد ینشون مکه  ییتعجب به جا با
 شد و رفت برداشتش. دایفاصله داشت. رضا پ نیزم

 .لینشان باشه؛ انج دیبا نی_ آره. ا

 م؟یبه خودش پس بد دی: نباهیسم
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 .میتعجب نگاهش کرد با

 ؟ی_ به ک

 _ روزبه.

 .ستینشانه، مال روزبه ن نی: نه ارضا

 .میکار کن ی! خوب حاال چنطوری_ آها. که ا

 رمز. یبه مرحله بعد برا میر یبعد م ه،یباز کی. یچی_ ه

 .میدیدو پوف کش هر

 ن؟یخسته شد یزود نی_ به ا

 م؟یبش دی_ نبا

 .میکرد دایرو پ یتازه اول م؛ینرفت ی_ نه، آخه ما که راه

 _ بده به من.

 گفت: هیاسب که سم نیخرج یگرفتم، اومدم بذارم تو ازش

 کتاب مقدسه. کی نی_ عه! آرشا؟ ا

 چمدونش. یازم گرفت و با احترام گذاشت تو بعد

 گروه دوم 

بزرگ رو  یها ونی. حرهیبگ لیرو که اسمش روش نوشته شده تحو ونشیح ی_ هرکس
 .نیاسطبل بذار یتو

 .دیجغد سف کیرو برداشتم،  جغدم

 !ی_ جانم! تو چقدر ناز
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صحبت کردن، اون دوتا هم با شتر و  هم با همسترش شروع کرد به نیرحسیام
اسطبل، من هم با  یرفتند گذاشتنشون تو یسرگرم کمیسرگرم بودند. بعد از  رشونیش

 اتاق؛ در زدن. یجغدم رفتم تو

 _ بله؟

 رباط اومد تو. کی

 جغدت را آوردم. ی_ چوب و غذا

 ازش گرفتم. رفتم

 _ ممنون!

غذاش رو هم گذاشتم همون کنار  یچوب رو گذاشتم، رفت روش نشست. بسته  رفت
 کیبرگشت،  یوقت یچرا ول دمینفهم رون،یجغد بلند شد و رفت ب دمیپنجره. شب د

 چرا. نامه رو گرفتم. دمیدهنش بود فهم ینامه تو

دم پنجره و  ایب نی. آماده که شدیباز یخانم! با دوست هات آماده شو برا کای_ سالم مل
 اشاره کن.

 کنم. داریرفتم ندا رو ب ها خواب بودن، اول بچه

 _ ندا! ندا جان!

 هاش رو باز کرد. چشم

 _ ها؟

 .یباز نیاول ی_ پاشو برا

 .دیجا پر از

 !ولی_ ا
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 _ بدو لباش بپوش.

 .نایرفتم باال سر مب بعد

 من؟ نایمب نا؟یمب-

 چشماش رو باز کرد. آروم

 هوم؟-

 .یباز نیبلند شو اول-

 به دستش بلند شد. هیتک با

 هوم؟!-

 .هیباز نیگم اول ی_ بلند شو، م

 چه باحال! ی_ وا

 _ بدو.

بودمش با دست اشاره  دهیند نکهیرفتم دم پنجره، با ا میشد، هر سه حاضر شد بلند
 .میشد بینشد که غ هیزدم سه ثان

 رو! نجای: اندا

 کجاست؟! گهید نجای_ ا

 هنوز خواب بود، خنده مون گرفت. بایکه تقر دیپرس نیحس ریرو ام نیا

 ؟ی_ عه! تو هم اومد

 یکه وسطش شطرنج بزرگ یبار با دقت به دور و بر نگاه کرد، سالن نیشد و ا اریهوش
 بودن. یدو طرف باز ییشده بود و مهره ها دهیکش
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 !ه؟یباز نی_ ا

 _ آره.

 _ شطرنج؟ چه باحال!

 گفت: نایمب

 گه چه باحال. ی_ راست م

 ترسم. یم کمیمن  ی: ولندا

 اومد جلو. م،یکه تا اون موقع متوجهش نشده بود یاشاریموقع  همون

 .هیخطرناک یچون باز ؛یهم بترس دی_ با

 که گفت: میو نگاهش کرد میبرگشت

 .دی_ نگاه کن

اشاره زد، اون هم  فیاز سرباز ها جلو رفت، بعد به سرباز گروه حر یکیاشاره زد،  بعد
 تیو با عصبان دمیکش یبلند غیفرو کرد. ج فیشکم حر یرو تو ریجلو رفت و شمش
 .اشاریبرگشتم سمت 

 !؟یچ یعنی نی_ ا

 .رهیم ینم یزمان کس ی_ تو باز

 م؟یا ونهی. مگه دمیکن یدرد رو تحمل نم نی_ ما ا

 کن. ی_ پس خوب باز

کرده  میکه دست هاش رو پشتش قا یتمام در حال یبودم و اون با خونسرد یعصب من
 داد. یبود جوابم رو م
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 !هیطور نیا ی_ شما نگفت

 خطرناکه. نیدونست یم ی_ ول

 .رونیب میر ی_ ما م

 .نیتون ینم گهی_ د

 دایسالن پ گهیطرف د کیکه تازه  ینگاهم رو ازش گرفتم، چشمم خورد به گروه کالفه
 .نیرحسیدلم آروم گرفت. برگشتم سمت دختر ها و ام کمی دنشونیشده بودن، با د

 زمان هست.دوم رمان گمشده در  تیشخص ی_ بچه ها اون آرشا

 :دیپرس نایاون سمت نگاه کردن، مب به

 هستن؟ ی_ همراه هاش ک

 یرمانه که االن دختر عمه  یهمسرش تو یکیاومده،  ندهیپسرش که از آ یکی_ 
 هست. شیناتن

 به ما نگاه کرد. اشاری

خانم، پس گروه رو  کایمل یبراشون بهتره، شما شطرنج بلد نی_ حاال که شما اومد
 کن. ییراهنما

بگه  یزیخواست چ یانداخت انگار م نیینگاهش کردم، سرش رو پا یاشک یچشم ها با
 نتونست، برگشت عقب. یول

 ؟یکجا موند اشای_ 

 .هیبابا، رفته بودم تخل نجامی_ ا

و  یگوش مشک ریبلند تا ز یبا موها دیپسر قد بلند سف کی م،یاون سمت نگاه کرد به
 پسر گذاشت و رو به ما گفت: شونه یدستش رو رو اشاری. یمشک یچشم ها
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 _ برادرم.

 گفتم: اشاریرو به  هی. با گرمیسالم کرد و جوابش رو داد م،یتکون داد یسر

ها بذار  نیها نه. من شطرنج بلدم ا نیکار رو با ما نکن! القل با ا نیکنم ا ی_ خواهش م
 باشند. یاز باز رونیب

 کنه. یمورد نظر رو انتخاب م یخود دستگاه براتون جا ست؛یدست من ن نی_ ا

و با چشم  دیسف هینگاهمون روشون بود. سم ک،یاومدند نزد ان،یاشاره کرد اونا ب بعد
 دیچادر پنهون بود. آرشا پوست سف ریز شییقشنگ طال یبود و موها یمشک یها

داشت رضا بود،  شی. تنها فرد جمعشون که ته ریخوش حالت مشک یداشت و موها
 دهیصورت آرشا هم کش نکهیبا ا ده؛یو صورت کش یمشک یبا چشم ها یمشک یموها

 بهمون کرد و گفت: یداشت. آرشا اومد سمت ما، نگاه یبود مال رضا حالت قشنگ تر

 خانمه؟ کای_ کدومتون مل

کنار رفت و  واریقسمت از د کیمنم. همون موقع  یعنیتکون دادم  یبهش سر رو
 اشاری. میبود. همه با نفرت نگاهش کرد ستادهیپشتش ا نایشد که س دایپ یا شهیش

 آروم و بدون جلب توجه گفت:

 .مییاز طرف شما اشایبفهمه من و  دی_ نبا

 کجا بره؟ ی_ خوب هرکس

 .دیچیتو سالن پ ییصدا

 _ آرشا اسب سمت راست.

 اش رو گرفت و سوار اسب شد. زهیرفت و ن آرشا

 ..نای_ مب
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 حبس شد. نهیس یتو نفسمون

 راست.سمت  لی_ ف

باال رفت، باال تر بودنش از  یبلند و مجسمه ا لیاز ف یبه سخت زهیبعد از گرفتن ن رفت،
 آرومم کرد. کمی هیبق

 ها. یوفتین د،ید بی. آسیریرو محکم بگ لی! فنای_ مب

 کرد. ینگاه م هیبه بق یتکون داد، داشت با نگران یسر

 _ رضا..

 زد. یما سن باال تر م یها به رضا بود که از همه  نگاه

 سمت چپ. لی_ ف

بهتر  هیبه بق دیخورد. خوب شا ینم لیو سوار شد، کاش اون بهش ف لیسمت ف رفت
 خدا! یام به رضا یبخوره. راض

 ..کای_ مل

 .وفتهیآسون ب زیچ هیتا به بق وفتهیمن ب یسخت برا زیچ کیداشتم  دوست

 _ رخ سمت راست.

سرم  یرنگ رو رو یرو گرفتم و کاله بزرگ استخون رمیهم خوب بود، رفتم جلو شمش نیا
 گذاشتم.

 ..هی_ سم

 یلیخ میکرد یبا وحشت نگاهش کرد، حال رضا هم بهتر نبود، ماهم به اون نگاه م آرشا
 .مینگرانش شده بود

 _ رخ سمت چپ.
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 و کاله رو گرفت. ریاومد جلو  و شمش یچارگیب با

 _ ندا..

 نگران. ینگاه ها ندا رو نشونه گرفت؛ نگاه ها دوباره

 _ اسب سمت چپ.

کرد ترس  یم ی. برگشتم و نگاهش کردم، سعرهیوز نیرحسیام یعنیهم  نیبود، ا خوب
کردم فشارم افتاد،  یمن احساس م یول ادیچهره اش نشون نده و آروم به نظر ب یرو تو
 نداره. ی! اون دست من امانته! داداش من سنای! خدانمیرحسی! امایخدا

 م؟یکن یگه چطور باز یم ی_ ک

 بگه. دیبا ری_ وز

 دونست گفت: یشطرنج نم یکه خودش هم کم تو نیرحسیام

 بره جلو. ریوز ی_ سرباز جلو

 خودت نه! ینه!سرباز جلو ی_ وا

 رو جلو آوردن. آرشا گفت: لشونیجلو رفت، اون ها هم ف سرباز

 جلو. اری_ اسب رو ب

 غیدستور داد اسب چپ که ندا باالش بود اومد جلو، از پرشش ندا ج عیسر نیرحسیام
 گفت: نیحس ری. امدیزد و محکم اسب رو چسب

 شه. ینم یزی_ نترس، چ

 سر جام. نی_ من رو برگردون

 تو همون وضع خنده مون گرفت، گفتم: ناخودآگاه
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 .ییاونور سرباز جلو اریرو ب لی_ ف

هم که  گهیقدم اومد جلو، اسب د کیرفتن. سرباز  ی، اون ها هم حرکتاومد جلو رضا
 :دمیکش غیحرکت اشتباه شد و ندا رفت جلو ج کیشامل آرشا بود اومد. 

 _ نه!

 اسب. اسب ترک برداشت. یرو در آورد و زد به بدنه  رشیشمش سرباز

 _ ندا! بپر.

 کار کنه. یچ دیدونست با یبود که نم دهیقدر ترس نیا

 ا!_ ند

اومدم بدوم سمتش که  د،یافتاد و دو دور زد. اسب از هم پاش نیزم یرو د،یزور پر به
 داد زد: اشاری

 _ نه.

شد  زیخ می. چشم هاش رو باز کرد و نمیزد یبا ترس ندا رو صدا م ستادم،یا سرجام
دوتا رباط اومدن بردنش  عیسر ن،یزم یبود که دوباره افتاد رو دهیقدر ترس نیا یول
 گفت: نای. مبرونیب

 اومد. ی_ از سرش داشت خون م

 .میکرد یهم م هیهم زمان ما دختر ها گر م،یدیلرز یترس م از

 رشیبود؛ شمش یوسط باز گهیکه د ینیحس ریاون ها اومد سمت ام ریگذشت، وز کمی
 شکم داداشم فرو کرد. یرو برد عقب و تو

 _ خدا!
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، دست و سپس شکم داداش ده ساله ام رو  ریشمش یشکمش رو گرفت ول نیرحسیام
زانو نشستم آرشا  یافتاد. چشم هام تار رفت و رو نیزم یپر خون رو نیرحسیو ام دیدر
 :دیپرس

 شه؟ یم یچ میرو تموم کن ی_ اگه باز

 کنند. یم کهیت کهی_ همه تون رو ت

 یمن هنوز نم یرو بردن ول نیرحسیبدن پر خون ام د،یکش یم غیاز ترس ج نایمب
بدن مجسمه فرو کرد،  یرو تو رشیجلو رفت و شمش هی. سمسمیپاهام وا یتونستم رو
 .نیرحسیام یخون ها یرو ختیر نیزم یمجسمه رو

و  دیکه داشت به پهلو پر ییبه اسب آرشا خورد. آرشا با توجه به مهارت ها زهیجا ن کی
 میکه داشت یبا همون تعداد یبعد از چند غلت بلند شد. آخرش در کمال ناباور

هم وارد  لیف کیاز سرباز ها به آخر صفحه  یکیهرچند با رسوندن  م،یماتشون کرد
 زدم: غیو ج رونیب دمیتموم شد دو یباز نکهی. به محض امیکرد یباز

 کو؟! نمیرحسی_ داداشم کو؟! داداشم کو؟! ام

به  کهنیهم دنبالم اومدن، ندا به محض ا هیاون سمت. بق دمیدو عیدر باز شد، سر کی
 همون جا خشک شد. دیرس نیرحسیام

 نه؟یرحسیام نی! اکای_ مل

م گرفت، همون جا نشستم و شروع کردم به زار  هیپر خون گر یپسر بچه  دنید با
 سرم. یاومد باال اشاریزدن. 

 شه. یخانم، خوب م کایکن مل هی_ گر
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رو  یها ریاز شمش یکی. رونیو با نفرت نگاهش کردم، بعد بلند شدم و رفتم ب برگشتم
 دهی. دختر ها هم که ترسستین دمید یرو بکشم ول نایخواستم س یرو برداشتم؛ م نیزم

 رو به رضا کرد. اشاریزدند،  یطور زار م نیبودند هم

 ن؟یبر نیخوا ی_ شما نم

 کرد. هیبه آرشا و سم ینگاه رضا

 .می_ بر

 گفت: شیشگیهم تیبا جد آرشا

 .ادیتا به هشوش ب میمون ی_ نه م

 _ آخه کار خودتون؟

 اخم نگاهش کرد. با

 _ کار خودمون به خودمون مربوطه.

ازش بدش اومده بود. آرشا رفت  نیهم یشه برا یم نایقوم س اشاریبود  دهیفهم انگار
نشسته بودم و  نیزم یرو برداشت و آورد سمت من که رو شیکیها و  یسمت صندل
 دادن.  یم میارکردم، دختر ها هم داشتن دلد یم هیداشتم گر

 .نی_ بش

 مینشستن همراه یپاهام گذاشتم که سست تر از اون بود که بتونه برا یرو رو دستم
 چون گفت: دیکنه، انگار فهم

 .نهیبش دی_ کمکش کن

. ساعت داشت هیگر ریز مینشستم، بعد همه باهم زد یصندل یو ندا رو نایکمک مب با
چشم هاش رو  نیرحسیهنوز ام یود ولنمونده ب یزیگذشت و تا باز شدن مدرسه چ یم
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 یگوشه تو کیبودن، ما هر کدوم  دهیهم ترس اشایو  اشاری یحت نباریباز نکرده بود، ا
دم گوش  یزیچ کی اشای. میخوند یدعا م هیگرو همراه با  میخودمون جمع شده بود

رو به ما  اشایشده که  یچ مینیتا بب می. ما بلند شدرونیب دیگفت و اون هم دو اشاری
 کرد.

 .نیبر دیبا گهی_ د

 .میشد بیرو بده بشکن زد و غ یحرف ایاجازه مخالفت  نکهیقبل از ا و

 اول گروه

 گفت: یزد و مرتب م یطور زار م نیهم میاز همون موقع که امده بود هیسم

 !؟یچ رهیشه؟! اگه بم یخوب م یعنی_ چه وحشتناک بود! 

 یداغون ترم هم م هیسم یها هیشد، من خودم حالم داغون بود گر یهم آروم نم اصال
 کرد. آخر سر گفتم:

 دنبال ادامه ش. میفردا صبح بر م،یبخواب نجای_ بهتره امشب ا

چادر  کی زیاون چ ن،یزم یدر آورد و زد رو بشیاز ج یزیچ کیتکون داد و  یسر رضا
 شد.

 جان! برو تو عسلم! هی_ بلند شو سم

 ی. صبح با صدامیدیو خواب میخواب هامون رو باز کرد سهیک میماهم رفت رفت تو، هیسم
 کیبا هم سالم و عل رون،یهم بلند شده. اومد ب هیپرندها بلند شدم، متوجه شدم سم

روز تولدش گرفته  یرنگش رو که خودم برا یگریطور که داشت ساعت ج نیهم میکرد
 :دیبستم پرس یبودم م

 _ رضا کو؟
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 تخم مرغ به پشت چادر اشاره کردم.  یبو دنیبا شن یدونم ول یبگم نم اومدم

 _ اونجاست.

 گفت: هیکرد. سم یپشت چادر، پسرم داشت برامون تخم مرغ درست م میرفت

 !یشد داری_ چه زود ب

 سمتمون. برگشت

 _ سالم.

 .ری: سالم صبح بخهیسم

 ؟یدار ی_ سالم. لباس عرب

 ؟یلباس عرب -

 بعد از ورود عربه. گهین داال ادی_ آره، به احتمال ز

 _ آها، آره دارم.

 _ بده.

 بعد. می_ صبحانه بخور

 زد. یکه چشمک م ییتخم مرغ ها ینشستم پا یا گهیحرف د بدون

 نگاه کردم، هنوز چشم هاش پف داشت. هیسم به

 من؟ هیسم یستی_ بهتر ن

 گفت: یگرفته ا یزد و با صدا یکمرنگ یلبخند

 خودم بود. اسری_ اون پسر بچه شکل 

 بود؛ پسر اولمون. یسفر قبل یپسرمون تو اسریحالم بد شد،  اسریاسم  دنیشن با
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 روش فکر نکن. گهی_ د

 هیدستش بود گرفت سمت سم یشدم تو داریرو که از اول که ب یآبنبات قرمز رنگ رضا
 و گفت:

 حال کن! نیمن رو بب گه؟ید هیک اسریگه مامان.  ی_ راست م

که با  هی. سممیو بعد لباس ها رو عوض کرد دیخودش هم خند م،یخنده نگاهش کرد با
 د؛یسف یو عبا یبا شلوار مشک دمیپوش یبادمجون راهنیپ کیهمون چادر خودش، من 

 یو عبا یشمیشلوار  ،یمشک راهنیهم سرم بود، رضا هم پ ینمد یالبته کاله قهوه ا
 با همون کاله. یمشک

 ندارم. شی_ رضا! من ر

 !یفهمند بچه ا ی. مالیخی_ بابا ب

بازار، بازار  یتو میخنده. راه افتاد ریزدن ز هینگاهش کردم، خودش رو سم یچپ چپ
 گرم بود. یلیهوا خ یهاش بد نبود ول

 کجاست؟ نجای_ ا

 ست؟یگرمش معلوم ن ی_ از سبک بازار هاش و هوا

 _ نه.

 خراسانه. نجای_ ا

 ؟یدی_ از کجا فهم

 کردم. یم یدوران زندگ نیا یعمر تو کی_ من 

 گفت: هیسم

 کدوم دورانه. ستیمعلوم ن ی_ ول
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 گفت: رضا

 گم. ی_ االن بهتون م

 بعد برگشت و گفت: د،یپرس یکیرفت از  و

 دوران منصور. ان،یخالفت عباس لی_ اوا

 من. یشگیباال انداختم؛ حرکت هم ییابرو

 _ احتماال نشانه به ابومسلم ربط داره.

 م؟یکن داشی: از کجا پهیسم

 من جواب داد: یبه جا رضا

 تو. میکه چطور بر نهیمهم ا یکرد ول دایشه پ ی_ کاخش رو که راحت م

 نه؟ ایخراسانه  نی: اول برو ببهیسم

 گفت: م،یتعجب نگاهش کرد با

 نباشه. نجایکه ا هیعاد ه،یجنگ یفرمانده  کی_ خوب اون 

گه اون  یراست م هیبرگشت، سم قهیتکون داد و رفت. بعد از چند دق یسر رضا
 به سمت مصر. میبر ستیخراسان ن

 م؟ی_ چطور بر

 زد و دستگاه رو در آورد. یلبخند

 .دی_ بشمر

 دو، سه. ک،ی_ 

 .میشد بیغ
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 .دمشیراحت شد که بخش الشیزد، انگار خ یشاد لبخند

 کنم. ی_ خواهش م

 دادم. اشاریبه  امیپ کی. فرداش با کمک جغدم میتو اتاقمون ظاهر شد م،یشد بیغ

 یندازه. م یخوره، فقط داره مخمون رو از کار م یدرس ها به دردمون نم نی_ سالم ما ا
 م؟یرو بخون ازیشه ما فقط درس مورد ن

 جغد برگشت. قهیاز چند دق بعد

خوام  یازتون دارم؛ م یا گهید یسالم. من شما رو اونجا فرستادم، خواسته  کی_ عل
 .دیکن دایرمز نجات رو براشون پ دیتا بتون نیشما به قسمت ممنوعه وارد بش

 ه،یدستم جابه جا کردم، بعد دادمش به خود جغد. سوالم معلوم بود چ یرو تو کاغذ
 دوباره برگشت.

تونند  یها الزمه؛ اون ها مطمئنا قسمت آخر رو نم نینجات آرشا و ا یکه برا هی_ رمز
تا نجاتش  دیکن دایاون رمز رو پ دیکنند شما با دایتونند پ یآخر رو نم یببرند و نشونه 

 .نیبد

 م؟یکن داشیپ دی_ از کجا با

. هیدر مخف کی یانبار یخوره؛ تو یم یراهرو داره که به انبار کیباال،  یباال ی_ طبقه 
 .دیکن داشیپ دیمن رمز اون رو ندارم با

 _ از کجا؟
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مدرسه ببرند که پر از  یتو یشگاهیشما رو به نما دیجلسه با کی خیکالس تار ی_ تو
 کینوشته شده؛ هر جمله  یپشت هر عکس جمالت ه،یخیافراد مشهور تار یعکس ها

 رمزه امتحانشون کن.

 تونم امتحان کنم! یرمز ها رو که نم ی_ من همه 

 !یکه تو دوست دار یرند پشت عکس یکنند و م ی_ رمز ها حرکت م

 آسونه. یلیکه خ ینطوری! اولی_ ا

 دیبا نیرحسیخارج شدن از اونجا ام یاونجا هزار تا عکسه، فقط برا هم نه! یلی_ خ
کنه و براتون  دایرو پ یدر پشت دیاون ها و اون با اطیح یتو دیپر یکمکتون کنه؛ شما م

 باز کنه.

 .دمیسر جغدم کش یرو یننوشتم، دست یزیچ گهید

 _ بخواب مامان.

 یبح بعد از نماز صبح و دعا هاکرد. ص یخانواده امم دلتنگم م ادیرفتم سرجام،  بعد
اتفاقا  م؛یکرد فیبچه ها تعر یسر کالس ها، همون موقع ماجرا رو برا میبعدش رفت

 همون روز معلم گفت:

 در مدرسه. خیتار شگاهیخوان ببرمون به نما یدرس م نیا ی_ برا

 . معلم سر راه گفت:میو رفت میبلند شد م،یدست زد همه

 .دیسیبنو یما پژوهش یاز اون ها برا یکیخوام هر کدوم از شما راجع به  ی_ م

قدر سقف باال بود  نیدهنمون باز موند، ا شگاهینما دنی. با دمیو رفت میچشم گفت همه
 ها هم پر از از عکس بود. واریشد، کل د ینم دهیکه سقف د

 !یی_ وا
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با  یحال ول نیحدودا با هم کردند، ماهم یبه دور و بر نگاه م جانیبا بهت و ه همه
 !یچارگیبا بهت و ب ؛یکیتفاوت کوچ

 یکه از ته ته دلتون م یاون د؛یکن دایخواد پ یرو که دلتون م یشخص دیکن ی_ سع
 .نیخوا

هر  می. حرکت کرددنیبرگشتند سمت من، خنده ام گرفت اون ها هم خند هردوشون
 اومد. یباال م گهید فیرد م،یدید یرو که م فیرد

 .ناهاشی! اکای! ملکای_ مل

 سمتش، ندا به من زل زد. دمیدو

 ره. یسمت م نی_ مطمئنا دل تو به ا

 .دمیخند

 .می_ خوب کنارش بزن

نفهمه،  یکنم. فقط کس یشما رو هم من کامل م قی. تحقامیب دیشه، شب با ی_ نم
 کنه. یرو کامل م قشیبا عشق تحق یهرکس نجایا

 ! اه!یی_ اه! چه بچه مثبت ها

شب و  میخنده. برگشت ریز میحرف رو زد، بعد زد نیکه ا نایسمت مب میدو برگشت هر
 .میبلندشون کرد یواشکی

 نه خوراک! یکه نه خواب برامون گذاشت کایمل یریبم ی_ ا

 .میبر نی_ بلند ش

 دم در. میو رفت میشد بلند

 م؟یها و حشرات نگهبان رو از پا بنداز نی: حاال چطور دوربندا
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 د زد.لبخن نایمب

 درست کرده. یچ نیکار هاست، بب نیاستاد ا نیرحسی_ ام

 مثل منشور بود. یزیچ کیگرفتم،  ازش

 ه؟یچ نی_ ا

 _ نگاهش کن.

متوجه  یکس یپوشونه ول یها رو م نیرنگ و رو دورب یب یلیزنه که خ یم یریت نی_ ا
 .رهیگ یده و حشرات رو م یرو نشون م یشگیهم یهمون صحنه  یعنیشه،  ینم

 _ باشه.

 به داداش خودم! ولی_ ا

 کتاب طرز ساختش رو خوند. ی_ از رو

 گفت: ندا

 خوره فقط. یم نجایبه درد ا نیرحسی! امکای_ مل

 .قای_ دق

 .مینداخت یها رو از کار م نیدورب نطوریباال، هم یطبقه  میو رفت میکرد حرکت

زمان ما کجا،  یها نیدورب یکار رو کردن ول نیرمان قرعه به نام سه نفر هم هم تو
 به در کردم. ینگاه شگاه،یبه در نما میدیها کجا؟! رس نیزمان ا یها نیدورب

 م؟یبازش کن دی_ چطور با

 گفت: ندا

 و دو. ستیب ی_ درس اول، صفحه 
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 .میکرد دایعکس رو پ میتو. رفت میتکون دادم و رمز رو گفتم، در باز شد و رفت یسر

 مش؟ی: چطور برگردوننایمب

 نداشت! گفتم: دهیفا دمینداشت، کش دهیعکس رو هل دادم فا قاب

 شه. کدومتون سنجاق سر داره؟ ینم ینطوری_ ا

که همون اول با گذاشته  دیکش یغیموهاش، همون موقع ندا ج یدستش رفت تو نایمب
 گفت: تیبا عصبان نایدهنش نگه داشته شد، مب یرو نایشده دست من و مب

 ؟یکش یم غی_ چته؟ چرا ج

 .میدیکنار کش یآروم غیرو گاز گرفت که با ج دستمون

 _ اه! چه مرگته؟

 !دی_ عکس خند

 می! من و ندا هنگ بوددیخند یگفت عکس داشت م یسمت عکس، راست م میبرگشت
 گفت: نایکه مب

 یهم م اشاریاتاق  یتو یرفته عکس ها ادتونهیشما!  دیهست یی_ چه مشنگ ها
 دند؟یخند

 :میهم زمان گفت ییابعد دوت میمکث کرد کمی

 _ ها!

 _ مرگ!

 ندا گفت: م،یدیخند

 .کای! سنجاق سرت رو بده به ملنای_ مب
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کردم باز نشد.  یسنجاق سرش رو داد، زدم پشت عکس تا بازش کنم هرکار م نایمب
 گفت: نایمب

 .نمی_ برو کنار بب

نداشت. دوباره ازشون گرفتم و به  دهیفا یکرد ول یاومد باز نشد، ندا هم سع اومدم،
 شدم. یعصبان میجون عکس افتاد

 .گهی_ آقا! بچرخ د

 لب باز کردم. م،ینگاه به هم کرد کی د،یموقع عکس چرخ همون

 _ بک.

 گفت: نایمب دند،یخند

 .سیبنو کای_ بدو مل

 .گهیتونم بخونم د یفقط خودم م یول سمینو ی_ من م

 گه. ی: راست مندا

 .سی_ خوب خودت بنو

نگاهش کرد، بعد خودکار رو در آورد و شروع کرد رو کف دستش نوشتن،  دیبا ترد ندا
 در اومد. یهمون موقع صدا

 اونجاست؟ ی_ کس

 _ بدو ندا.

 _ تموم شد.

 .میعکس فاصله گرفت از



 
 
 

 
 109 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاملیکا مالزاده ــــــ زمان معمای  

 _ آقا! برگرد.

 دوباره برگشت، رو به عکس دست تکون دادم. عکس

 .یبا ی_ با

 دستم رو گرفت. نایمب

رو  می. افتادنییپا میدیو پر میداد ریسمت پنجره، پاهامون رو گ میو رفت میدیسه دو هر
به در که  نییپا میاومد عیکم بود، سر یلیدرخت البته فاصله درخت تا پنجره خ ی
در  عیکه معلوم بود همون دم منتظرمونه سر نیرحسیام م،یتق کوچولو زد کی میدیرس

 تو. میدیرو برامون باز کرد و پر

 اول گروه

قدر  نیدوره؟ آقا رضا! ا نیشلوار ا ریز یرو بکن تیشه اون شلوار پلنگ ی_ آرشا! م
 پوست لبت رو نکن.

 میدینگاهمون کرد. همون موقع اردوگاه رو از دور د یچپ چپ م،یدیکش یدو آه هر
 .دیاردوگاه به سمتمون دو یاز پنج نگهبان اون ورود یکی کش،ینزد میدیرس

 د؟یخواه ی_ چه م

 گفت: یو به عرب دیاسبش رو جلو تر کش هیسم

 .مینیجناب ابومسلم را بب میخواه ی_ م

 د؟ینیرا بب شانیا دیخواه یکه م دیهست ی_ ک

 بجنگند. یبهتر یتا سربازان آن ها با ابزارها میدان یم یما راه دیی_ بگو

 ربع بعد اومد. کی کیچند لحظه نگاهمون کرد، بعد رفت تو  و  نگهبان

 تو. دی_ برو
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 .میستادیچادر ا کینگهبان هم پشت سرمون اومد. دم  م،یراه افتاد باهم

 کنم. یشما را بازرس دیبا د؛یشو ادهی_ پ

 گشتمون و سالح هامون رو گرفت. م،یشد ادهیپ

 سالح ها در آن است. م؛یاوریبا خودمان ب دی_ آن بقچه را با

 آورم. ی_ آن را من خود م

 خوب. اری_ بس

 سمت چادر. میرفت

 ا.. ای_ 

 و رضا با خنده نگاهمون کردن. هیسم

 .دییای! به داخل بدیخواه یورود م یخدا اجازه  ادی_ صد مرحبا بر شما باد که با 

 گفت: هی. سممیسر خم کرد کمیتو،  میسه رفت هر

 _ جناب ابومسلم! سالمت باد سالم بر شما!

 _ و سالم بر شما.

به  ینگاه میکنار نشست کی. مینیداد و اشاره کرد بشجوابمون رو  م،یسالم کرد ماهم
 لباس هامون کرد.

 عرب؟ ای دیهست یرانیا دیی. بگودیمرفه ی_ از رختتان معلوم است که خانواده ا

 گفتم: من

 .یرانی_ ا

 گفت: رضا
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 .یرانی_ مادرم عرب و پدرم ا

 گفت: هیسم

 .میگو یسخن م زین ی_ من از اعراب هستم اما به فارس

 د؟یخواه یبا شما خوشبختم. چه م یی_ از آشنا

 و چمدون رو گذاشت. دیفهم عیسمت نگهبان سر میبرگشت

 که ارتش شما آن را ندارد. میدار یی_ جناب ابومسلم! ما سالح ها

 مسلم به نگهبان نگاه کرد. ابو

 .یا دهیکس مگو چه شن چی_ برو و به ه

 قصد کنند._ اما سرورم ممکن است آن ها به جان شما سوء 

 _ مگر به تو نگفتم برو؟!

 به ما کرد، بعد احترام گذاشت و رفت. ابومسلم به ما اشاره کرد. ینگاه دیبا ترد نگهبان

 د؟ی_ چه دار

! با احترام گرفتم نجاین یرو از توش در آوردم؛ ستاره  زیچ نیرو باز کردم و اول چمدون
 نگاهش کرد. کمیسمتش، گرفت و 

 ست؟یچ نی_ ا

 .مییگو یم یجنگ یستاره  نی_ ما به ا

 _ نشانم ده.

چادر پرت  یاز چوب ها یکیبرداشت، ستاره رو به سمت  اطیاحت یرو هم برا رشیشمش
 زد. یکرد. ابومسلم لبخند ریکردم، ستاره بهش خورد و توش گ



 
 
 

 
 112 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاملیکا مالزاده ــــــ زمان معمای  

 ؟یچه دار گریخوب بود؛ د نی_ ا

 .میقوه رو در آورد چراغ

 .نی_ ا

 _ چگونه است؟

 چشمش. یرو انداختم تو نورش

 _ اه! مردک! کور شدم.

 .میخاموش کرد عیسر

 شود. یدشمن م یلحظه ا یباعث کور نی_ ا

 خوب است. زین گاهیروشن کردن راه و پا ی: براهیسم

 ؟یچه دار گریخوشمان آمد. د اریبس نی_ از ا

 رو در آوردم. ایفوک ریت

 ست؟یچ نی_ ا

 سبک تر و کم حجم تر. اریبس یول زهیهمچون ن یزی_ چ

 زد. یمشتم کردم. لبخند یتو م،یبوکس ها رو در آورد پنجه

 گر؟ی_ خوب است. د

 .میها را دار نی_ هم

 د؟یده یهستند! چند م یها عال نی_ ا

 گفت: هیسم مینگاه به هم کرد کی

 .میدار یی_ ما از جناب ابومسلم تقاضا
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 _ بگو دختر.

آن ها ما را با خود به خراسان  ی نهیهز یبر سر ما منت گذاشته و به جا میخواه ی_ م
 ببرند.

 درهم شد. شیها اخم

 پندارم. ی_ شما را جاسوس م

 امر حاضرم به خدا قسم بخورم. نیا ی. من براستین نگونهی: ارضا

 اندازد! یبه شک م شتریامر مرا ب نیکه ا دی_ به خدا قسم نخور

 گفتم: من

که جناب ابومسلم بدانند که ما فقط خدمت به  میرا پس بده یهر آزمون می_ ما حاضر
 .میرا مد نظر دار رانیاسالم و ا

 نگاهمون کرد، بعد گفت: هیثان چند

 آن وقت به شما اعتماد خواهم کرد. د،یپس ده یآزمون دی_ بله، با

 دوم گروه

 ه؟یبه چ یچ میبفهم دی_ خوب از کجا با

 به رمز ها کرد. ینگاه اشاری

 .نیهمون در بگ یجا نیبر دی_ با

 کشه؟ یچه قدر طول م یدون یتا رمزه، م ازدهی ؟یگ یم یچ یفهم ی_ م

 نداره. یا گهی_ باور کن راه د

 ان؟ی_ شما نم
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 شه؟! ی_ تو خوابگاه دخترانه؟! به نظر خودت م

 ام. یدونم عصب ی_ نم

 .دیتون یشما م نی_ نترس، بر

 گه؟ی_ فردا شب د

 .رندیها بم نیممکنه فردا شب آرشا ا ره؛یامشب، فردا شب د نی_ نه نه هم

 !یلعنت ی_ ا

 دیخند

 .میر ی: باشه پس ما منایمب

 .دی_ مراقب خودتون باش

 گفت: ندا

 .میهم مراقب بود نیگفت ی_ شما نم

برگشت و چپ چپ نگاهش کرد، اون هم  اشاری. دیهم خند اشایاون پسره  م،یدیخند
 باال انداخت. یشونه ا

 بچه ها. می_ خوب بر

 اومد جلو. اشای

 .دیسیوا قهیدق کی_ 

 کیخواد بگه؟  یم یداد، االن چ یکه به زور جواب آدم رو م نیا م،یتعجب نگاه کرد با
نگاهش  نطوریرنگش در آورد و گرفت سمتمون، هم یبزرگ کت فندق بیج یظرف از تو

 زد. یلبخند محو میکرد یم
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 ها رو معموال دوست دارن! زیچ نطوری. دختر خانم ها ایما یایدن ی_ شکالت ها

توش  یدرخشان به شکالت ها یبا لبخند ازش گرف،ت درش رو باز کرد با چشم ها ندا
 گفت: اشاریکه شد  یطوالن م،یکرد ینگاه م

 .نیدرخت بر ی. دوباره از رورنتونیگ یم ن،ی_ از در نر

 .میدرخت باال بر یاز رو میستی_ ما بلد ن

خوره.  یبه دردتون م د؛یرو هم ببر رتونیاون ش یراست د،یپاتون باز کن ری_ ابرتون رو ز
 .ادیخانم! شما هم جغدت رو ببر به کارتون م کایمل

 _ باشه.

 در رو باز کرد. نای. مبمیتو، آروم آروم به سمت اسطبل رفت میرفت

 !یشی! پیشی! پی_ ه

 ؟یکن یم یتیهو ری_ چرا طفلک رو تحق

 گفت. یشیا

 .ای_ ملوسکم! ب

 .دیکش الشیسر و  یرو یدست نایاومد سمتمون، مب ریش

 شد. رید نایمب می_ بر

 .زمیعز می_ باشه بر

 سوم. یبه در طبقه  میدیباال، رس میسر و صدا بود. آروم رفت یدنبالمون اومد؛ ب ریش

 _ خوب رمز ها رو بخون.

 بخونه؟ ی_ ک
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 دست خودش بخونه. ی_ ندا رو

 دستش رو باال آورد و شروع کرد به خوندن. ندا

 _ شپ اظ.

. ندا چشم هاش رو بسته بود و میلحظه همه موند کیسرش باز شد،  یباال یزیچ کی
خنده،  ریز میزد نایکرد باز مونده بود. من و مب یکه صحبت م یدهنش به همون شکل

 گفت: یبا لحن بامزه ا نایسرش. مب یرو ختیخاک ر کیکوچ سهیک کی

 _ بله!

 ندا هم خنده اش گرفت: خود

 ؟ی: خوب بعدکایمل

 خودت بخون. ایرو ب نی_ ا

 : مرگ! خودت رو لوس نکن، بخون.کایمل

 _ مچ حط.

 ! چه نازه!یی: وانایمب

 .میشد رهیدستش خ یتعجب به دستبند خوشگل تو با

 ماله منه؟ نی_ آخ جون! ا

 سمت خودش. دیدست ندا رو کش نایمب

 خونم. یرو من م ی_ بده بعد

 خونم. یممنون، خودم م یلی! خری_ نخ

 سمت خودش. دیدوباره دستش رو کش بعد
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 _ مج نز.

 اومد. یدیدفعه باد شد کی

 .یی_ وا

 .میدست چادر هامون رو گرفت با

 کن. یکار کی_ بدو 

 .سادیباد وا خود

 .ادیبه کارمون م م؛یرمز رو داشته باش نیباشه ا ادتونی_ بچه ها! 

 اومد. یهم به کارمون م ی_ اون اول

 با خنده به ندا نگاه کرد، ندا با حرص گفت: بعد

 .ادیهم به کارمون م ی_ دوم

 .میبود یخوشحال می. کال تمیدیخند زیمچ دستش رو نشون داد، هرسه ر بعد

 _ بخون.

 مز خخ.-

 در باز شد. قفل

 .میکرد یرو هم امتحان م هی_ اه! کاش بق

 تو. می_ بر

 تو. میرفت

 اول گروه

 .دی_ انتخاب کن
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از اون ها  یکیرومون گذاشته بود،  یبود که جلو یآب یدوتا کاسه  نیاز ب منظورش
 گفت زهر داره.

 .دیبرو دیاگر نه با دیبمان نجایگذارم ا یم د،یرا انتخاب کن حیصح ی_ اگر کاسه 

 .میانداخت یبه هم نگاه دوباره

 و بخورد. دیایتا ب دیرا انتخاب کن یکی_ خودتان 

 گفت: رضا

 رم. ی_ من م

 _ برو کنار.

 دارم. ی_ تو نرو آرشا، خودم برم

 و چپ چپ نگاهش کردم، آروم گفتم: برگشتم

 ؟یحرفم حرف نزن یندادم رو ادی_ به تو 

 _ آخه...

 .نیبش هی_ برو عقب کنار سم

اش مجبورش کردم بره عقب  نهیبه س یکرد، با ضربه ا ینگاهم م دیداشت با ترد هنوز
 آب نگاه کردم. یو بعد به کاسه ها نهیبش

 _ زود باش.

 هیرو برداشتم و برگشتم سمت بچه ها؛ سم یسمت راست یانداختم و کاسه  دست
رفت.  یقلبش گذاشته بود، رضا هم با حرص با دستمال گردنش ور م یدستش رو رو

 دم،یپوشه! کاسه رو سر کش یمسرما دستمال گردن  نیا یچطور تو ونهیفهمم د ینم
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و اون رو هم سر  برداشتمرو هم  یسمت چپ یکاسه  عیباال انداخت، سر ییابرو
 بار نگاهش آروم شد و منتظر نگاهم کرد. نیا دم،یکش

 هر دو کاسه آب بود! د؛یما را امتحان کن نیخواست ی_ من حدس زدم شما فقط م

 تکون داد. قیتشو یبه نشانه  یسر

 .دیمان یم نجایخوب ا اری! بسیهست ی_ خوب است، جوان باهوش

 موقع نگهبان اومد تو و احترام گذاشت. همون

 _ ابومسلم به سالمت باد!

 _ چه شده است؟

 آمده است. فهیخل یاز سو یکی_ پ

 .دیای_ بگو به داخل ب

و زانوش رو به هوا باشه و دستش ر  کینشست که  یرفت، ابومسلم جور رونیب نگهبان
 قرار گرفت. دید یتو روزشیف نیکه انگشتر درشتش با نگ یصاف گذاشت روش جور

 _ سالم خداوند بر ابومسلم!

 ؟یخواه ی_ و سالم خداوند بر شما. چه م

 به ما کرد، ابومسلم گفت: ینگاه مرد

 بدانم؛ سخنت را بگو. دی_ آن ها از مردم من هستند و آشنا در هر آنچه با

 دوباره خم شد. مرد

 را از تو درخواست کنم. میو غنا میایمرا امر فرمود تا به نزد تو ب فهی_ خل
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اخم هاش درهم شد و صورتش از شدت خشم  م،یو به ابومسلم نگاه کرد میبرگشت همه
 داد زد: هیسرخ سرخ! بعد از چند ثان

 _ آيا در خون مسلمانان امينم و در مال آن ها امين نيستم؟

مجازاتش رو  یهر لحظه ممکن بود ابومسلم دستور برا د؛یرجا خورد و رنگش پ فرستاده
 بده. با من من گفت:

 د؟یکن یچیسر پ شانیاز دستور ا دیخواه یم ایاست. آ فهیدستور خل نی_ ا

 گفت: ابومسلم

 !دیشو لیهر دو به درک نا فهی_ تو و خل

که جا خورده  یزد، فرستاده درحال یپوزخند هیسم یول میدیکش یآروم نیو رضا ه من
 بود آب دهنش رو قورت داد.

 !دیدشنام ده فهیبر خل دی_ شما حق ندار

 برو. ینکرد ختهیبر انگ نیاز ا شتری_ برو و گورت را گم کن، تا خشم مرا ب

محاسنش  یرو یشد. ابومسلم دست میاز خدا خواسته احترام گذاشت و ج فرستاده
 گفت: هیلعنت فرستاد. سم طانیو به ش دیکش

اقتدار شما  یمن درباره  ن،یخوب جواب اهانتشون رو داد یلیبود سرورم! خ ی_ عال
 بودم و حال به من ثابت شد. دهیشن اریبس

 تکون داد. یسر ابومسلم

 پروراند. یمرگ مرا در سر م ی_ منصور شب تا صبح آرزو

 به ما نگاه کرد. بعد

 ست؟ی_ نسبت شما باهم چ
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 اشاره کردم. هیبه سم من

 رضا هستند و رضا دوست من. ی رهیهمش شانی_ ا

 گرید یبه چادر زیچادر بروند و شما را ن کیبا برادرشان در  شانیخوب؛ پس ا اری_ بس
 فرستم. یم

 ابومسلم داد زد: م،یو بلند شد میخم کرد سر

 .ای_ به داخل ب

 داخل آمد و احترام گذاشت. نگهبان

 .دیببر گرید یدر چادر زیمرد را ن نیو ا دیاش ده رهیمرد و همش نیبه ا ی_ چادر

 کی. نگهبان دستور داد مینقابش رو انداخت و حرکت کرد ی هیخم شد، سم دوباره
 اون ها بزنند بعد به من گفت: یچادر برا

 .ای_ به دنبالم ب

 چادر. کیبه  میدیراه افتادم، رس دنبالش

 شوند. یو با تو سه نفر م ستندین شتریها دو نفر ب نی_ ا

 رشیشون داشت شمش یکیدش رفت تو و من هم دنبالش؛ دوتا مرد بودند که خو  بعد
 زد. یموهاش رو شونه م یگریکرد و د یم زیرو تم

 .میمرد از االن با شما خواهد بود تا به خراسان برس نی_ ا

 برادر؟ ی_ حال که جنگ تمام شده است آمد

کرد  یکه داشت موهاش رو شونه م گهید یکیزدم. اون  یگفت، لبخند یشوخ به
 گفت:

 بفرما! ،ی_ خوش اومد
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 الزم رو کرد و رفت. بقچه م رو گذاشتم کنار. یتو، نگهبان هم سفارش ها رفتم

 ؟ی_ از کجا هست

 .رانی_ از ا

 گفت: یزد و با دل پر درد یشون پوزخند یکی

 _ منظورت عراق عجم است؟

رعنا، پوست  یکلیداشت و ه یزد. قد بلند یبا همون تلخ یکردم، لبخند نگاهش
 شیفندق یاز موها یسوزان عرب دور بوده و قسمت یداد که از گرما ینشون م دشیسف
 دهید یش غم به راحت یشکل صدف مشک یچشم ها یبود و تو ختهیر شیشونیپ یرو
 زده بود. رونیب هاشش کلفت و بد شد بود و نخ  یشمیشد، لباس بلند  یم

 هستم؛ عراق عجم. رانیاز ا زی_ من ن

 گفت: گهید مرد

 _ من از بغداد هستم.

 شما خوشبختم. یبا هر دو یی_ از آشنا

 گفت: یرانیدوباره مرد ا دم،یپوش یچمدونم رو باز کردم و لباس راحت بعد

 ؟یرانی_ از کدام قسمت ا

 _ از همدان. شما از کجا؟

 _ من از خرسان هستم.

 !یهست یتیوال هوم؛ پس با جناب ابومسلم هم-
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کنار  یها وهینگفت. لباس هام رو که عوض کردم چشمم خورد به م یزیو چ دیخند
اجازه گرفتم و  ارم،یرو از پا در ب لیف کیتونستم  یقدر گشنه م بود که م نیا وار؛ید

 ها. وهیافتادم به جون م

 دوم گروه

 گه؟ید هیچ نی_ ا

 گرگه. کی نی_ ا

 خوبه که خوابه. ی_ ول

 !گهیشه د یم داری_ ب

 ستند؟ین یوحش نجایا ی_ گرگ ها

 خوره محافظه. یش م افهیهم به ق نیباشه که ا دی_ محافظ هاشون با

 م؟یبر دی_ از کجا با

 اشاره کرد. نیزم یبه در رو ندا

 _ اون.

 گفتم: م،یسمت در و آروم بازش کرد میرفت

 دم. ینبود عالمت م یرم، بعد اگه خطر ی_ اول من م

 خوب. یلی_ خ

 گفت: نایشده بود. مب داریاومد، گرگ ب یخر خر یموقع صدا همون

 نقشه ات خراب شد. یجان ول کایمل دی_ ببخش

 .مینگاه به دور و برمون کرد کی 
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 م؟ی_ خوب حاال به کدوم سمت بر

 به تنها در اشاره کردم. نایجواب سوال مب در

 .گهیدر د کی_ 

 گفت: ندا

 مصر توش تله داشته باشه. یاهرم ها نیترسم مثل ا ی_ من م

 گفت: عیسر نایمب

وقت نکردند  نیهم یرو تازه درست کردند؛ برا نجایبه من گفت ا یواشکی اشای شبی_ د
 براش درست کنند. یادیز یدستگاها

 .دیوفتی_ بچه ها! پشت سر من راه ب

 نگاهم کرد. تیبا عصبان ندا

 !کای_ مل

 .میینجایمنه که ا ریکنم. تقص ی_ ندا! خواهش م

 دستم رو گرفت. نایمب

 .میکن یحرف رو نزن. هر سه باهم حرکت م نیا گهی_ د

 . ندا گفت:گهیاتاق د کی یتو میرفت م،یسه باهم حرکت کرد هر

 ها سنجاقکند؟ نی! ای_ وا

 یلیخ یول یش یبزنند داغون م شتیهستند که اگه ن یشمال یها از اون پشه ها نی_ ا
 هستند. نجایمحافظت از ا یها هم برا نیبزرگ ترند، فکر کنم ا

 .نایسمت مب میبرگشت هردو
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 ؟یدون یها رو از کجا م نی_ تو ا

 گفت. اشای_ 

 :گفتم

 ؟یبا اون صحبت کن یتو وقت کرد ی_ ک

 .یبود نیرحسیام ریتو درگ ی_ وقت

 ندا گفت: م،یدیخند

 کنند؟ یها االن به ما حمله م نیا یعنی_ 

رو که گفت پشه ها به سمتمون برگشتند و با سرعت به سمتمون اومدند با دست  نیا
 گفت: نای. مبمیزد یهم م غیهمزمان ج م،یکنارشون بزن میکرد یم یسع

 صدامون رو بشنوه. یممکنه کس د،ینزن غی_ ج

 :دمیپرس

 گفت؟ اشایرو هم  نی_ ا

 تابلوعه. نی_ نه، ا

 گفت: ندا

 _ کدومتون ابر داره؟ بزرگش کنه.

 گفت: نایمب

 رفت. ادمی ارم،یخواستم ب ی_ من م

 .ارمیتا من ابرم رو در ب دی_ بچه ها! سرگرمشون کن

 درش آوردم و بهش گفتم: عیسر
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 _ بزرگ شو.

 شد. ندا گفت: بزرگ

 .می_ خوب سوار ش

 گفت: نایمب

 م؟یکجا بر می_ سوار ش

 ابر. یرو دمیپر

 کشم. یها رو دنبال خودم م نیمن ا د،یدر اون آخر رو باز کن نی_ بر

 ؟یچ یعنی: ندا

 .نیشه هر سه مون رو نجات بد یم ینطوریفقط ا ن،یی_ بدو

رفتم  یکردند با تمام سرعت م یابر که حرکت کرد، پشه ها دنبالم پرواز م یزدم رو بعد
 سمت در. دندیو بچه ها هم دو

 دو!! باز شد بدو، بکای: ملنایمب

کنم پس خودم رو پرت کردم تو،  کیابر رفتم سمت در، وقت نداشتم ابرم رو کوچ با
 .دندیدر رو بستند، هردو به سمتم دو عیاون ها هم سر

 ؟ی! خوبکای: ملندا

 کرد، بلند شدم. ینگاهم م هیهم داشت با گر نایمب

 _ آخ! آره خوبم.

 : معلومه!ندا

 :دمیمالوندم پرس یکه دستم رو م نطوریهم
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 م؟ی_ بر

 .می: برنایمب

و با  میهم رو گرفت یپله بود دست ها یکل م،یسمت در و آخر بازش کرد میافتاد راه
 به جغدم گفتم: میرفت نییترس پا

. ممکنه میبا اون راحت برگرد میتون یتو ببرش، نم می_ ما سنگ رو که به دست آورد
 کنند. دایو سنگ رو پ ننمونیسالن بب یتو

 ؟ید یم حیجغد توض یبرا ی_ دار

 .میوسط سالن کرد ی نهیبه آ ینگاه ن،ییپا میدیرس

 ه؟ی_ اون چ

 گفتم: م،ینگاه کرد نایمب به

 !یتو بدون می_ ما توقع داشت

 رو نگفت. نی_ ا

 گفت: ندا

 جلوش بهتره. می_ فکر کنم بر

نوشته بود بسم ا.. الرحمن  نهیآ یشد، باال ینم دهید یچیه یول نهیآ یجلو میرفت
در  کیهمه جا روشن شد و گل از ستون ها باال رفت،  م،یلب بسم ا.. گفت ری. زمیالرح
سنگ توش  کی م،یجعبه اومد جلو! هر سه با بسم ا.. بازش کرد کیباز شد و  یمخف
 گفت: نایحالت سرخ رنگ. مب یسنگ گرد کیبود؛ 

 افته؟ ینم یا گهیاتفاق د میاربرش د میبه نظرتون بخوا م؛ی_ خوب برش دار

 رو با بسم ا.. برداشتم. سنگ
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 کنم. یکار نجایبدون بسم ا.. جرات ندارم ا گهی_ د

 .دندیخند

 .می_ بر

دوباره  م،یرفت رونیب یواشکیرو دادم به جغدم، با دوتا پاش گرفت و رفت. ماهم  سنگ
 اشایو  اشاری م،یبود حالیدرو باز کرد. همه ب نیرحسیو دوباره ام نییپا میدیاز پنجره پر

 گفت: اشاری. دندیبه سمتمون دو

 بود. یدختر ها! کارتون عال ولی_ ا

 زد. یکه نفس نفس م ینشست، درحال واریکنار د ندا

 م؟یبهشون بد یرو ک نی! ااشاری. آقا می_ خسته ا

 .دیاریهاتون رو در ب نهیآ یباشه، راست ریکه کارشون گ ی_ وقت

 .میدر آورد یهامون رو با خستگ نهیآ

 ! نشون بده.نهیآ ی: انی_ بهشون رمز بد

 :میگفت

 ! نشون بده.نهیآ ی_ ا

 .میو رضا لبخند زد هیآرشا و سم دنید با

 پاتر استفاده کردم( یاز هر اریگروه دوم بس ی)خوب معلومه که من برا

 اول گروه

 :دمیشدم و پرس زیخ میشدم، ن داریهام ب یپچ پچ هم چادر یبا صدا صبح

 _ چه شده است؟
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 به من کردن. ینگاه

 .ردیو مصر را در دست بگ هیسور یاز جناب ابومسلم خواسته است فرماندار فهی_ خل

 شدم. اریهوش

 چه فرمودند؟! شانی_ ا

 .میدان ی_ هنوز نم

شدم و شروع کردم به عوض کردن لباسم، کال عادت داشتم قشنگ لباس بپوشم؛  بلند
از چرم  یروش زره جنگ دم،یرو پوش دمیبلند سف راهنیعجله داشتم، پس پ یوقت یحت

و چندتا  رونیهم مثل من اومده بودند ب هی. بقرونیرو برداشتم و زدم ب رمیو شمش
نگهبان رفت سمت  کیدختر بچه با  کی دمیلحظه د کیزدند،  یچندتا باهم حرف م

داشتند  هم با بهت هیخوب اون چرا؟ بق یهست ول هیچادر ابومسلم. مطمئن بودم سم
سمتم  دیسمتم، دو ادیو دست تکون دادم که ب دمیکردند، از دور رضا رو د ینگاهش م
 بگم گفت: یزیمن چ نکهیو قبل از ا

 رو؟ هیسم یدی_ سالم. د

 چرا رفت تو؟ نی_ سالم. ا

ش رو  ییایجغراف یزمان رو نوشت؛ حت نیا یخیو تار یاسیس قیاطالعات دق شبی_ د
 کرد! فیهم گفت که ابومسلم ک ییها زیدونم چه چ یهم نوشت و برد داد. نم

 .دمیخند

 .ارهیخبر هم برامون م ینطوریخوبه! ا کالی! بارولی_ ا

اردوگاه بودند  یکه تو ییاومد، چندتا از زن ها رونیب هیگذشت که سم یساعت مین کی
 شده، به رضا گفتم: یچ ندیسمتش بب دندیدو
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 چادرتون تا برسه. یتو می_ بر

 اومد. با خنده گفتم: هیبعد سم قهیچادر، چند دق یتو میرفت

 _ به به خانم مشاور!

 .میداد، ماهم رو به روش نشست یش رو به پشت هیو نشست و تک دیخند

 _ خوب بگو.

که قبول  هیباز ونهیامن براش خراسانه پس د گاهیدونه که پا یخواد قبول کنه، م ی_ نم
 کنه!

 .میگرد ی! پس بر مگهی_ خوبه د

 خیقدر که به تار نیخوب من باز هم... اه! کاش ا یول میبرگرد دی_ آره، ابومسلم گفته با
. من خودم میبعد از اسالممون هم بود خیبه فکر تار کمی م،ید یم تیقبل از اسالم اهم

 نیهم یدرباره  یکنند ول یم غیقبل از اسالم تبل خیراجع به تار دمیجاها د یلیخ
 .میدار عاتکم اطال یلیابومسلم ما خ

 _ هوم.

رو  لمونیوسا عیخراسان، سر میر یم نینشد که دستور اومد آماده ش قهیدق ده
زن ها سوار کجابه اش شد و ما  ی هیمثل بق ه،یسم یکجابه آوردن برا کی. میبرداشت

 کجایو بعد  میسمت خراسان، تا شب رفت میهم سوار اسب هامون. حرکت کرد
داد، بعد  لیتو و اسبش رو تحو اومدفرستاده  کیکه  میتازه چادر رو زده بود م،یسادیوا

اومد  رونینشد که ب یا قهیرفت سمت چادر ابومسلم اجازه خواست و وارد شد. چند دق
 اومد سمتمون. یکیکه  میرو گذاشت لیو سوار اسب شد و رفت، وسا

 _ جناب آرشا؟!

 .برگشتم
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 _ بله؟

 _ سرورم ابومسلم کارتان دارند.

 ورود وارد شدم. یسمت چادرشون رفتم و پس از اجازه  به

 _ س..

 .نی_ بش

و رضا شدم. اشاره کردم  هینشستم متوجه سم یکه م نطوریرفتارش تعجب کردم، هم از
 سکوت گفت: یدونستند. ابومسلم بعد از کم یاون ها هم نم یشده ول یچ

 رفتنیمرا دعوت به پذ ریپر از تحق یستاده است و با نامه افر  میبرا ینامه ا فهی_ خل
 حکومت مصر و شام کرد.

 گفت: هیآخر سر سم م،یکرد ینگاهش م نطوریهم

 ست؟یسرورم از ما چ ی_ خواسته 

 نگاه کرد. هیبه سم ابومسلم

مرا  ینامه  دیبا دینشان ده یاسالم رانیخود را به من و به ا یآن که وفادار ی_ شما برا
 و.. دیاو ببر یبه سو

 گفت: هینه. سم ای میتون یداشت ما م دینداد، انگار ترد ادامه

 .یواقع یبه معنا میشما باش ی_ فرستاده 

 به هر سه مون نگاه کرد، بعد گفت: هیثان چند

 _ درست است.

 دوم گروه
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 .نییپا یبا صدا یگوش هام گذاشته بودم ول یرو رو هدفون

 ندارم نه یراه امیچطور کنار ب یاز تو که عمرم ستین یشوخ ییجدا

 نه ارهیمحاله قلبه من طاقت ب کنمیعادت نم کنمیم یکار هر

 شمیتو له م یمن ب تونمیممکنه دلتنگه تو نشم نه من نم ریغ نه

 شمیتو پ یبرگرد کنمیم یهر کار نیحاله بعد از ا نیا ستیدست منکه ن نه

 مونم ینم نجایتو من ا یتو ب یرفت وونمید دونمیم رمیمیتو م یب من

 مونم ینم نجایتو من ا یتو ب یرفت وونمید دونمیم رمیمیتو م یب من

 باهام یشد یاز منو سنگ یکندم از همه تا دل بدم به تو دل کند دل

 امیفاجعست چطور کنار ب هی تیمنو شکست دور تیحقه من نبود دور نیا

 بسوزمو زانو بغل کنم یحالو روز من تا ک نیا ستیعادالنه ن نه

 هام بغضامو حل کنم هیبا گر ینشد تا ک یکیبا من  یکس چیاز تو ه ریغ

 مونم ینم نجایتو من ا یتو ب یرفت وونمید دونمیم رمیمیتو م یب من

 مونم ینم نجایتو من ا یتو ب یرفت وونمید دونمیم رمیمیتو م یب من

 <یشهاب مظفر یی>آهنگ جدا 

 از لواشک رو گرفت سمتم. کهیت کی اشای

 !دیی_ بفرما

 گرفتم. ازش

 _ دستتون درد نکنه!

 :دمیپرس اشاریاز  بعد



 
 
 

 
 133 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاملیکا مالزاده ــــــ زمان معمای  

 م؟یکار کن یچ دیبا یبه دست آوردن راه بعد ی_ برا

 .هیدستگاه ساختن کی: اون اشاری

 با ما پسر ها. گهی: اون داشای

 زد. نیرحسیبه ام یتنه ا بعد

 خان؟ نیرحسی_ مگه نه ام

 گفت: نیرحسیام

 با ما. یفن ی! اون کار هاگهیگه د ی_ راست م

 م؟یکار کن ی: خوب ما چندا

 .میباهم حرف بزن یشه ما به سخت ینم ینطوریا نی_ بب

 م؟یکار کن ی_ خوب چ

 یمعموال اونجا نم یش؛ کس ییدستشو یپنجم تو یطبقه  نیبر نی_ امروز که برگشت
 ره.

 _ چرا؟

زنه که...  یقدر زر م نیتو ا یبر یکه وقت اونجا هست غویج غیدختر ج کی_ چون 
 !یبماند که چ گهید

 بلند شد و گفت: نای. مبمیدیخند زیلب به دندون گرفت، ماهم ر اشای

 _ باشه.

 :دیکرد و پرس اشاریندا رو به  م،یازش بلند شد تیتبع به

 م؟ی_ االن بر
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 .گهی_ آره د

 گفت: نایمب م،یکرد دایپنجم رو پ یزور طبقه  به

 ترسم. ی_ بچه ها! من م

 رو گرفتم و فشار دادم. دستش

 _ من هم!

 کرد. ینگاهمون م دیبا ترد ندا

 نداره؟ یزیچ یقرآن ی_ کس

رو در آوردم، اول خودم بوسش کردم و بعد دادم  کمیو قرآن کوچ فمیک یرفت تو دستم
که  یاز قرآن رو به اندازه ا هیآ کیبه بچه ها، اون ها هم هر کدوم بوسش کردند و بعد 

بزرگ و  یلیخ ییتو، دستشو میرفت میخوند و دوباره راه افتاد نایمب میهر سه مون بشنو
 تو. میش خوشگلش کرده بود. رفت یخیو  یناز بود؛ ست دود

 !یهست؟ آها نجایا ی! کسی_ آها

 !غی! جنجاینفر اومد ا کی ی! واغی_ ج

که رو به رومون بود از شدت ترس  یجن دنیبا د رون،یاومد ب ییاز در دستشو بعد
و  واریسمت د میدی! دودیکش غیما ج غیاون هم از ج ،یطوالن یبس میدیکش یغیج

بعد دوباره شروع کرد به  ،ییبهش، اون هم رفت سمت در دستشو میدیمحکم چسب
 دستم رو گرفت. نای. مبمیدیکش غیاون ماهم ج دنیکش غیاز ج دنیکش غیج

 م؟ی_ فرار کن

 یقدم هامون سکوت سالن رو م یصدا رون،یب میدیو هر سه باهم دو میتکون داد یسر
تو. خدا رو  میو خودمون رو پرت کرد میدرو باز کرد م،یدیشکست به در اتاقمون رس
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من  یول هیگر ریو ندا هم زدن ز نایزانوهام افتادم، مب یاتاق نبود، رو یتو یشکر کس
 که بود گفتم: یکنم. آخر سر با هر سخت هیگر ستمتون یشوک بودم که نم یقدر تو نیا

 .گهیباش..باشه د ینطوریهم ا دی_ خو..خو..خوب با...با

 بود. گفتم: ومدهیشون بند ن هیو ندا کنارم نشستن، گر نایمب دم،یلرز یهنوز م یول

 کنند. یم یها راحت باهم زندگ نیا م،یدیترس نینگ ی_ به کس

 ندا گفت: میکه آروم تر که شد کمی دم،یهمون کنار دراز کش بعد

 م؟یدوباره برگرد دیبا یعنی_ 

 گفت: نایمب

 کنم! ی_ نه خواهش م

 .میاالن نه، باشه آروم تر ش یول میجان! بهتره برگرد نای_ مب

 کار نشند که به ما نگفتند! یبگم پسر ها چ ی_ ا

 جوابش رو داد: نایمب

 رو بگو. نی_ هم

بتونم تو مباحثشون شرکت کنم، پس فقط چشم هام رو  بودم که یحال تر از اون یب من
 درس. یسمت کالس ها میبستم. صبح رفت

 !م؟ی! باهاش صحبت کنم؟یکار کن ی_ بچه ها! حاال چ

 نگاهم کردند، ندا گفت: دیترد با

 یمشکل یعنیترسه  ینم یا گهید یکه کس ی. وقتمی_ به نظر من ترسمون رو کنار بذار
 .گهید ستین
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 گفت: نایمب

 .نهی_ نظر من هم هم

 تکون دادم. یسر

 .میر ی_ پس بعد از کالس ها م

از معلم  یکی. بعد از کالس میافتاد یراه م میدوباره سر کالس، کم کم ماهم داشت میرفت
 مخصوص گفت: یکالس. بعد از انجام کارها یها اجازه خواست و اومد تو

 یدیآخر هفته بازد ی)ع(، قراره برا نیدلمون پسر فاطمه، حس زیخبر خوش! عز کی_ 
 مدرسه بمونند! یعلم ی انهیمسابقات سال انیداشته باشند و تا پا نجایاز ا

قطره اشک از چشم هاش  کیو داد بلند شد، نگاهم رو برگردوندم؛ ندا  غیج یصدا
بعد  مکتش،ین ینشست رو یگذاشت و با زار مکتین یاومد، بعد دستش رو رو نییپا

هم حال  نایکرد. مب یم هیسرش رو گذاشت وسط دست هاش، معلوم بود داشت گر
سرم گذاشتم و همون جا  یرو روزد. دستم  یبلند زار م ینداشت، داشت با صدا یبهتر

 هی! ناخوداگاه شروع کردم به زار زدن، بقنمشونیتونستم بب ینشستم، کاش من هم م
. زنگ رو زدن دیفهم یما رو نم ی هیرق گرکس ف چیکردند پس ه یم هیهم داشتند گر

 یکه خوش حال باهم صحبت م یدر حال هیو بق میما سه تا هنوز نشسته بود یول
 ندا گفت: یا قهی. باالخره بعد از ده دقرونیکردن، رفتن ب

 اون دختره. شیپ می_ بهتر بر

. چند ضربه به در زدم و بعد ییسمت دستشو میو رفت میبلند شد، ماهم بلند شد نایمب
 تو گفتم: میرفت

 ؟یی_ کجا

 اون جاست؟ یک غی! جدمیترس غی_ج



 
 
 

 
 137 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاملیکا مالزاده ــــــ زمان معمای  

 گفت: تیبا عصبان ندا

 _ مرگ!

قبل از  نایگرد شده به ما نگاه کرد. مب یجن ساکت شد و با چشم ها د،یخودش لرز بعد
 اون عر عر کردنش رو شروع کنه حرفش رو شروع کرد. نکهیا

 خوام. یازت کمک م م،یاومد اشارین! ما از طرف و داد نک غیج نی_ بب

 غیدر سکوت گوش کرد بعد ج کمی غویج غیکرد، دختر ج فیتند تند ماجرا رو تعر بعد
 زد. یبلند

 !زیانگ جانیچه ه غی_ ج

 :دیبا تعجب پرس م،یسه چپ چپ نگاهش کرد هر

 !د؟یکن ینگاه م ینطوری_ چرا من رو ا

 .دمیکش یقیعم نفس

 ؟یو اطالعات رو بهش برسون اشاری شیپ یبر یتون ی. میچی_ ه

 اول گروه

افتادم  شیسال پ ادیهم بود؛  یشهر، اخم هام تو یبه دروازه  میدیاز چند روز رس بعد
وسط اون همه درد برام به کل  یزیچ کی یبودم ول هیام یزمان بن یکه تو ییوقت ها

زد، بعد  یشد و لبخند نگاه کردم، متوجه نگاهم هی. برگشتم و به سمدیارز یم ایدن
 سمتمون. دیاز نگهبان ها دو یکی میتا دم قصر رفت ر،شه یتو مینقابش رو انداخت. رفت

 ن؟یستی_ ک

 اسب چند قدم جلوتر از اون دوتا رفتم و نشانم رو نشون دادم. با

 .می_ از طرف جناب ابومسلم آمده ا
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 اسم ابومسلم هول شد، بعد گفت: با

 بروم به سرورم اطالع بدهم. دی_ بگذار

 _ برو.

تو،  میانگار منتظرمون بودند. دروازه رو باز کردند و رفت میکم معطل شد یلیتو، خ رفت
 کیشه،  یم یکردند براشون مهم بود جواب نامه چ ینگاهمون م یبا کنجکاو هیبق

 کم کمش تعجب کرده بودند. ایشده بودند  یما عصب نیزن ب کیهم از بودن  یگروه
 .میخم شد کمیاز وزرا به سمتمون اومد و  یکی م،یشد ادهیپ میاز باغ که رد شد

 .دی_ نامه را به من بده

 گفت: هیبه ما نگاه کرد، سم یدستش بود به صورت پرسش یکه نامه تو رضا

 .مییایب دی_ نامه با نامه رسان! خودمان هم با

 اخم کرد، بعد گفت: ریوز

 .انیخوب، همراه من ب اری_ بس

. میخودش و دوتا نگهبان همراهش حرکت کردند، ماهم پشت سرش حرکت کرد بعد
 و رو به ما گفت: ستادیا یدم سالن اصل

 .دی_ منتظر بمان

 رفت تو بعد برگشت. م،یتکون داد یسر

 .دییای_ دنبالم ب

نشسته بود و داشت با غرور به ما نگاه  یتخت یمنصور رو ی فهیخل م،یراه افتاد دنبالش
خم  کمی. دوباره دمید یرو م یدوارینفرت و ام ،یچشم هاش بدجنس یتو کرد. یم

 .میشد
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 .کمی_ سالم عل

 .کمی_ سالم عل

 .کمی_ سالم عل

 مکث کرد، بعد گفت: کمی

 ما؟ یفرستد برا یم فهی. ابومسلم را چه شده است که ضعکمی_ سالم عل

 سرش رو باال گرفت. هیسم

 شناسد! ی_ ابومسلم گوهر وجود هر شخص را خوب م

 لب گفت: ریز رضا

 رو به قدرت رسوند؟ انیعباس نیهم ی_ آره جون عمه ش! برا

 زد. یپوزخند فهیزدم، خل یکمرنگ لبخند

 .یهست ی_ دخترک جسور

 !اریسرورم! بس اری_ بس

 ؟یسن دار ی_ چند

 مانده است تا دوازده بهار. ی_ کم

 .یکیکوچ اری_ پس بس

 داشته باشم. دیسال را با یس کیزدن د،یمرا با سنم جمع کن ی_ تجربه ها

 تر  سخن مگو! نامه را به من بده. شی_ ب
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 فهیخل نطوریهم ستاد،یسمت رضا، جلو رفت و نامه رو داد بعد اومد کنار ما ا میبرگشت
 یرفت، بعد نامه رو انداخت رو یکه کم کم رنگ چهره اش به سرخ میکرد یرو نگاه م

 زد. ینفس نفس م تیروش. از شدت عصبان یجلو زیم

 _ ابومسلم چگونه جرات کرده است...

 رو پنهون کنه. تشیکرد عصبان یسع م،یکرد ینگاهش م نطوریهم

به خراسان  دیو او را مجاب کن دیرا به او بده غامیپ نیو ا دیابومسلم برو ی_ به سو
 او بهتر است. یبرا نیا رایبرنگردد؛ ز

 !ستین ری_ خ

 نگاه کرد. هیسرخ به سم یبا چشم ها منصور

 دخترک؟! ییگو ی_ چه م

از  فهیخل ایکه در پناه خدا در خراسان باشد. آ ی_ ابومسلم را خطر دور است تا هنگام
 ستند؟یآگاه ن انیجر نیا

ماست و من صالح دانستم او در مصر و شام  زیابومسلم عز ؟ی! چه خطرفهیضع ی_ ا
 بماند.

 ابومسلم بهتر است تا در خراسان بماند. یدانند برا یناپخته هستند و نم فهی_ خل

 اومد. یباال نم تینفسش از شدت عصبان گهید فهیخل

 نامه را که نوشتم به شما خواهم داد. رون؛یب دی_ برو

 جلو اومد. ریوز رون،یب میو رفت میحرف برگشت یب

 _ چه شد؟

 :گفتم
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 .می_ قرار است نامه را به ما دهند تا به دست ابومسلم برسان

مجزا  یدر اتاق دیاستراحت شما آماده کنند، خانم با یبرا یاتاق میگو یخوب! م اری_ بس
 باشند.

 از اون ها جلو اومد. یکیبه افرادش اشاره کرد،  بعد

 .نیای_ همراهمون ب

 یاتاق کنار ینشون داد که اون رفت تو، تو هیاز اتاق ها رو به سم یکی م،یرفت دنبالشون
 ت:. رضا با ذوق گفمیهم ما رفت

 !هیاعجوبه ا هیسم نی_ ا

تخت دراز  یرو یو رو یصندل یام رو در آوردم و گذاشتم رو یزدم و رو لباس یلبخند
 .دمیکش

 _ اوهوم.

 تکون دادم. ینشست و زل زد بهم، سر یصندل پشت

 ه؟ی_ چ

 م؟یمنتظر بمون دیچه قدر با ؛یچی_ ه

رو در آوردم و شروع به  یرنگ یو خودکار آب کیباال انداختم، دفترچه کوچ یا شونه
 فه،یخل شیپ میگذشت که گفتند دوباره بر یساعت مین کینوشتن خاطرات امروز کردم. 

 یزیچ ینکنه شراب دمیزد. ترس یبا تعجب نگاهش کردم تلو تلو م رون،یاومد ب هیسم
 بهش داده باشند!

 !؟یمن خوب هی_ سم

 تکون داد. یسر
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 خوام بخوابم. ی_ م

 هیتا سم میستادیما ا دندید یدم در؛ وقت میدوباره همه باهم راه افتاد م،یدیخند آروم
داره تا  یباالتر یکردند مثال اون درجه  یکردند، فکر م یبره تو با تعجب نگاهمون م

 نامه رو گرفت سمتمون. م،یو بعد احترام گذاشت میرفت فهیتخت خل یجلو

 .دیو به جناب ابومسلم ده دیرا ببر نی_ ا

هر سه دوباره احترام  ستادیرفت جلو و نامه رو گرفت، بعد برگشت دوباره کنار ما ا رضا
 گفت: هی. سممیسوار اسب هامون شد رونیب میبعد رفت میگذاشت

 .میریراه بگ یتو یبرا یخوراک کمی_ اول 

 _ خوبه.

راحت  الیبا خ هیسم می. از دروازه که رد شدمیو دوباره راه افتاد میها رو کرد دیخر
 یگرم بود و راه طوالن یهوا حساب م،یدی. خنددیکش یقینقابش رو کنار زد و نفس عم

 غر زد. یرضا نه، کل یول میعادت داشت ییتا جا هیالبته من و سم

 دوم گروه

 و رو به رومون نشست. میاومد، همه باهم سالم کرد غویج غیج دختر

 _ خوب؟

اگه نه تا آخر  نیبر دیخودتون با د،یبمون جانیا دیتون یگفت که شما نم اشاری_ بچه ها! 
 .نیبر دیتون یگفت که م ن،یش یزندان حبس م کی یتو دارید نیا

 یدوره  کی یتو میشه بر یما هم اگه م یبهش بگ یشه بر یم زمیعز دی_ ببخش
 البته اگه بچه ها موافق هستند! ؟یخیتار

 گفت: نایبهشون نگاه کردم، مب بعد
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 .ادی_ بدم نم

 .دیدست هاش رو به هم کوب ندا

 _ از خدامه.

 زدم، دختره گفت: یهم لبخند من

 ها! امیفقط گفته باشم من هم م ن؟یبر نیخوا ی_ خوب کجا م

 شده! ونهیگن د ینم میکن یباهات صحبت م یوقت ینطوری: اکایمل

 ندا گفت: د،یخند

 ه؟یاسمت چ ی_ راست

 خم شد. کمی

 _ بهناز.

 خوش حالم بهناز! تیی_ از آشنا

مسافرت  میبر میخوا ی! آخ جون! مغی! خوب من برم به پسر ها خبر بدم. جنی_ همچن
 !یخیتار

برگشت.  قهیخنده، رفت و بعد از چند دق ریز میو زد میرفت، ماهم به هم نگاه کرد بعد
 :دیپرس نایمب

 ست؟ین ادیز یلی_ مگه شما سرعتتون خ

 !دیزن ی! چه قدر حرف مغی! جادهیز یلیخحرف زدن شما آدم ها هم  ی_ آره ول

 دست هام رو به هم زدم. م،یدیخند

 م؟ی_ خوب کجا قراره بر
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 گفت: بهناز

 فرستنتون. یخودشون م یبه بعد نوبت هی_ از صفو

 .میدار یآموزش یحیتفر یاردو کی_ پس 

 بهش زد. یچشمک نایمب

 .میرو آماده کن لمونیوسا می_ خوب بر

 یزود از رو یلی)ع( لبخند رو خ نیآقا امام حس دنیاتاق ها، فکر ند یتو میرفت همه
که با خودم آورده بودم خورد. همه  یکرد، چشمم به دفتر نیلبمون برد و فضا رو سنگ

 :دمیپسر ها، اون هاهم اماده بودند. با تعجب پرس شیپ میو رفت میآماده شد

 ان؟ی_ شما هم م

 جلو اومد. اشای

 .امی_ آره، ماهم م

 بهناز گفت: م،یتکون داد یسر

 همه کنار من. نیایب ن،یایب خوب

دستگاه رو روشن کرد. باز هم  اشاریحلقه و  کیبه صورت  میستادیکنارش ا همه
 دور و بر نگاه کردم. یسوزش بازوها و پهلو! با تعجب به منظره 

 کجاست؟ نجای: اکایمل

 افشار باشه. دیبا یعنی: احتماال افشار اشاری

 استراحت. یبرا میکن دایرو پ ییجا کی می: برندا

بعد؛ البته شما با  میدوره رو بپوش نیا یپشت اون تخته سنگ لباس ها می: براشای
 .میحاضر ش دیما با م،یکن یم دایبهانه براشش پ کیخوبه!  نیچادر
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خوشگل شده بودند،  یبرگشتند حساب یاون ها رفتند پشت تخته سنگ و وقت بعد
 کیاومد رفتن،  یاون لباس بهش م یکه حساب نیرحسیام یصدقه شروع کردم قربون 
کاله هم  کی ،یشکالت ینیچ نیو شلوار چ یشمی راهنیپ رشیز ،ییلباس جلو باز حنا

 گفت: نایسرش. مب

 وجود داره! نجایالبته اگه ا ؛یزیچ یمسافر خونه ا کی می_ بهتره بر

 تکون داد. یسر اشاری

 .می_ بر

 اول گروه

سمت  میو رفت میشد ادهیچند نفر اومدند اسب هامون رو گرفتند. پ گاه،یپا میدیرس
همه  یبعد از سالم و احوال پرس میتو و احترام گذاشت میچادر، اطالع دادند رفت

 .مینشست

 _ خوب چه شد؟

سمتش ازمون  میبعد نامه رو گرفت د،یخند یگزارش داد. ابومسلم آروم آروم م هیسم
سمت چادر  میو رفت می. بلند شدمیاستراحت کن میبر میتون یتشکر کرد و گفت م
 یلیخ دندید یوقت م؛یو خوش و بش کرد دندیبه سمتم دو دنمیهامون، پسر ها با د

سمت  میخواد برگرد یشدم گفتند ابومسلم م داریخسته ام گذاشتند بخوابم. صبح که ب
کجابه  یتو نگاه کردم که دوباره هیبه سم میو حرکت کرد میخراسان، همه حاضر شد
 کرد. یحرکت م گهیبود و همراه چند زن د

 کیکه  میرو بذار لیوسا می. اومدمیچادر ها رو بنا کرد عیسر ،ییبه جا میدیشب رس تا
گشتم، رضا  هیبا چشم دنبال رضا و سم رون،یب دمیاحساس کردم، ناخودآگاه دو ییروین

 یمسابقه  کیمطمئنا  م،یبر دیبود. به من اشاره کرد که با ستادهیاز چادر ا رونیهم ب
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چادر  یکه به گوشه  دمیرو د هیدست سم د،یبود. ناخودآگاه تنم از ترس لرز گهید
 !میشد بیبعد غ کمیچنگ زد، 

مسابقه بود با چندتا موتور. اون گروه  یجاده  کی م،یمبارزه نگاه کرد یصفحه  به
 اون ها گفتم: از موتور ها و برداشتمش، رو به یکیسمت  دمیدو عینبودند، سر

 خوب تموم نشده. یتا موتور ها دیی_ بدو

رنگ بود،  یو مشک یموتور آب کیموتور برداشتند، موتور من  کیو  دندیها هم دو اون
 زاتیهیتج هی. کاله و بقییمویو ل یماش هیرنگ و مال سم یو مشک یموتور رضا بادمجون

 با ترس گفت: هی. سممیوآاماده شد میرو برداشت

 وحشتناکند. یلیها خ نی_ بچه ها! ا

 شون عجق وجق بود. افهیگفت، ق یم راست

 .یکن کنار ما باش یفقط سع زم،ی_ نترس عز

 رو به رضا گفتم: بعد

از ما دوتا حمله شد،  یکیاگه به  یول میکنار هم باش میتون یکه م ییتا جا دیکن ی_ سع
 رو دور کنه. هیسم یکیاون 

 تکون داد. یسر

 _ باشه.

 یو حرکت! با تمام سرعت م ریت یبعد صدا م،یو به خط شد میدادند به خط بش دستور
حواسم به اون دوتا هم بود. خدا رو  نطوریره هم یرفتم متوجه شدم موتور خودش م

 شکر!

 ست؟یسخت ن هی_ سم
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 کنم! یم تشیکنه من فقط هدا یانگار خودش حرکت م ه؛یکجوری_ 

 _ خوبه.

 : آرشا مراقب باش!رضا

کنار، سه دور دور  دمیموتور رو کش عیسمت من ،سر دیموتور خودش رو کش کی
پام رو  کی دم،یشن یزد م یرو که صدام م هیسم غیج ی. هنوز صدادمیخودم چرخ

 یگذاشتم و موتور رو نگهداشتم، دوباره حرکت کردم اون هنوز جلوم بود. تو نیزم یرو
 کیاز اسمش معلومه که  بخو  ؛یاسیاومد: موتور  فشیتوص یکلمه برا کیذهنم 

 دختر پشتش بود!

 _ برو از سر راه من کنار.

 زد. یرو داد باال و پوزخند شیمنیکاله ا ی شهیعقب و ش برگشت

 باش! الیخ نی_ به هم

متور، بسم ا.. گفتم و با  یدنده  یدستم رو گذاشتم رو کیجلوم،  دیدوباره کش بعد
سر دختره زدم.  یتو یزدم و لگد محکم یموتور کنده شدم، چرخش یحرکت از رو کی

و موتور هم چند متر جلوتر چپ شد، دوباره گاز دادم رضا  نییموتور پرت شد پا یاز رو
کج  هیزد، موتور سم هیبه موتور سم یضربه ا ورمت کیتنگنا بودند؛  یهم تو هیو سم

حلقه شد و در حال افتادن بود که موتور رو رسوندم کنارش و دستم رو دور پهلوش 
 کردم.

 .ری_ پشت موتور رو بگ

 .گرفت

 _ خوب خودت رو بکش باال.
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باال، بعد پشت موتور نشست. داشت  دیهم کمکش کردم که خودش رو کش خودم
 زد. ینفس نفس م

 ؟ی_ خوب

 .ی_ آره مرس

 ؟یکنم. رضا! تو خوب ی_ خواهش م

 کرد گفت: یبه دو م یکیکه با موتور کنارش  نطوریهم

 .ستمی_ بد ن

 من. یدو متر یبا فاصله  ای_ رضا! گاز بده ب

 رو شکست بدم. نی_ بذار ا

 .ایخواد، ب ی_ نم

عقب و از پشت  دمیخودم رو کش عیکرداون رو بندازه، سر یم یموتور هم سع اومد،
 دادم. ریزدم به اون موتور، چرخم رو به چرخش گ

 _ حاال.

و قبل از  دیمحکم زد به موتور، اون که راه فرار نداشت چند دور دور خودش چرخ رضا
 می. هنوز داشتنیزم یبتونه خودش رو نگه داره محکم با موتور زدم بهش، افتاد رو نکهیا
 که رضا گفت: میرفت یم

 ؟یکن ادهیرو پ هیسم دی_ آرشا! با

 ن؟ییپرتش کنم پا یخوا یم ساد،یشه وا یمسابقه که نم نیا یتو ؟ی_ چطور

 با حرص گفت: هیخنده، سم ریزد ز رضا

 _ کوفت.
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 _ به کدوممون؟

 _ به هردوتون.

 نمونده بودند. شتریجز ما ب گهیسه نفر د دم،یبار من هم با رضا خند نیا

 .میحمله کن دیما با نباری_ رضا! ا

 ها! میبد یرو با بد یجواب بد دینبا یگ یم شهی_ خودت هم

 .روزهیباشه پ وفتادهین نیزم یکه رو یانتها نداره، هر موتور یباز نی! اوانهی_ د

 ؟ی_ او! پس ما دوتا چ

 _ رضا! تک چرخ بزن.

خورد تو سر مرده تعادل موتورش رو از دست داد، موتور رو  کیتک چرخ زد، الست کی
 هیکه سم میتکون محکم خورد کیکرد به موتور، خودمون هم  ریچرخوندم، جلوش گ

کوتاه تر خودش رو از  غیج کیمن بعد، خودش با  دبهیلحظه چسب کیو  دیکش غیج
 ن،یزم یبود. موتور افتاد رو ستهلبم نش یرو کیلبخند کوچ کی یمن فاصله داد ول

موتورش رو  کدفعهیدختر بود  کیکه روش  گهیموتور د کیموتور رو چرخوندم.  عیسر
 با ترس گفت: هی. سممیکرد یحرکت م میهم داشت یچپ کرد، رو به رو

 ؟یکار کن یچ یخوا ی_ آرشا! م

 دونم. ی_ نم

کرد و از همه  یهم داشت حرکت م یبه هم، موتور ها رو به رو میموتور ها رو زد محکم
 بود. دهیبه هم چسب ییجور ها کی نکهیبدتر ا

 !هی_ سم

 _ جانم؟
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ر و شونه نگاه بهش انداختم، بعد موتور رو کج کردم، هم زمان دستم رو دور کم مین کی
. موتور رونیب دمیبود راحت برداشتمش و پر زهیم زهیحلقه کردم؛ الغر و ر هیسم ی

 یبفهمه چ نکهی. رضا قبل از انیزم یهم زمان اون موتور هم افتاد رو ن،یزم یافتاد رو
 بوق اومد. یشده صدا

 رضا. یبرا ازیامت ی_ س

 سمت ما. دیموتور رو نگه داشت و دو عیسر

 ن؟ی_ خوب

 جدا شدم. هیتکون دادم و آروم از سم یسر

 جان؟ هیسم ی_ خوب

 تکون داد، رضا دستش رو به سمت من دراز کرد، دستش رو گرفتم و بلند شدم. یسر

 دوم گروه

 شد؟ ی: خوب چبهناز

 دستش زد. یتو چیبه ساندو یگاز اشاری

 .هیافشار ی_ دوره 

 . کدوم پادشاه؟میدون یرو که م نی: انیرحسیام

 باال انداخت. یا شونه

 بچه ها بمون. شی! تو پاشای. نمیبرم بب دیبا گهیرو د نی_ ا

 :دمیپرس ی. با کنجکاودیموهاش کش یتو یبلند شد دست اشاریتکون داد،  یسر اشای

 شده؟ ی_ چ
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 داره. یحس بد یلیخ نجایدونم چرا آرامش ندارم، ا ی_ نم

 .دیخند اشای

حاال  یبعد از ظهور ی دهیان ناز پروردور  یچون تو تو ؛ی_ بله داداش جان حق دار
 قبل از ظهور. یایدن یتو

 کرد. یخنده ا اشاری

 !کیگولت نزنه داداش کوچ طونی. مراقب باش شیگ ی_ راست م

رفت اونور تر تا ما راحت  کمیرفت، اون هم بلند شد  اشاریتکون داد و  یسر اشای
 :دی. ندا پرسمیباش

 تو زمان گذشته؟ امیب نیکرد یوقت فکر م چی_ بچه ها! ه

 :گفتم

 کنم خوابه. ی_ هنوز احساس م

 گفت: ندا

 حس رو دارم. نی_ من هم هم

 پام. یسرش رو گذاشت رو نیرحسیام

 .ادی_ من واقعا خوابم م

 اومد. اشاریتا  دیطول کش کمیچشم هاش رو بست،  بعد

 «نیبلندش»_ وخزن 

 نایخنده. مب ریز میدو ز  مینگاه به هم کرد کی م،یتعجب کرد شیتربت یلحجه  از
 :دیپرس
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 م؟ییشد؟ کجا ی_ چ

هنوز دوران  نکهیمثل ا میدیدوران نادر شاه؛ البته هنوز به دوران نادرشاه نرس ی_ تو
 هست. هیصفو

 اطالعات؟ هی: بقکایمل

خودمون جور  یره اصفهان، من هم عنوان تاجر رو برا یگروه داره م کی_ نادر شاه با 
 .میکن یخودمون رو بهشون معرف میبر دیاالن با م،یکردم تا باهاشون بر

نوشت، بعد باال گرفتش.  یزیدستش چ یدستگاه تو یتو اشاری م،یقبول کرد همه
شده و چندتا کجابه که توشون پر بود و چندتا کجابه سوار بر شتر.  نییچندتا اسب تز

 گفت: اشای

 اون ها. ی_ راست

سمتشون.  میدیو دو میزد یاز خوش یغیهامون ج ونیح دنیبا د م،یتعجب نگاه کرد با
 یجد بیخوش حال بود که آس یلیرفتن، خ رشیشروع کرد قربون صدقه ش نایمب
 :اشاری. برگشت سمت دهیند

 ارم؟یرو ب نی_ چطور ا

 .میکن یم هیتوج یکجوری_ 

برام کرد. ندا هم با کمک  ییدستم؛ هو هو یهم جغدم رو برداشتم و گذاشتم رو من
هم  نیرحسیشتر خودش بست. ام یاز شتر ها رو باز کرد و رو یکیکجابه  اشای

 کرد. یهمسترش رو روس دستش گرفته و نازش م

 .یخال یکجابه ها یتو دی_ خوب دختر ها! بپر

 :دیسمت شتر ها. بهناز پرس میدیو دو میدیکش غیج یشدت خوشحال از
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 ؟ی_ پس من چ

 .گهید نیاز دختر ها بش یکیخوب برو کنار  ؟یچ ی_ تو چ

 :دی. ندا پرسمینگاه بهشون کرد کیو  میدیشتر ها رس به

 م؟ی_ چطور سوار ش

 باال. دیو بر ییاون جا پا یرو دی. پاتون رو بذاردی_ نترس

 با اعتراض گفت: نیرحسیباال، ام میرفت جانیوحشت و ه با

 ؟یپس من چ-

 خواهرت. یکجابه  یخوب توهم برو تو یلی_ خ

ا هم سوار اسب ها شدند. شتر ها که بلند شدند ما هم اومد باال، پسر ه نیرحسیام
 هم با ذوق گفت: نیرحسیام م،یدیکش غیدختر ها از ترس ج

 !ولی_ ا

 یوحشتناک بود. شتر ها حرکت م یهم سوار شتر شده بودم؛ باحال ول گهیبار د کی
 گفت: اشای میکه رفت کمی! غیج غیکردند و ما ج

 پرده ها رو. دی_ بنداز

رو  گهیکاروان د کیاز پشت پرده  م،یکجابه ها رو انداخت یو نارنج یصورت یها پرده
 .میستادیرو به روشون ا میدید

 ؟یستی_ ک

 .دمیرو شن اشاری یصدا

نقد ها  اریدور آمده ام که در رکاب نادر افشار باشم. از او بس اریهستم؛ از د ی_ تاجر
 ست؟یام او ک دهیشن
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 نفر با اسب جلو آمد. کی

 رو باور کنم؟حرف تو  دی_ با

 دهیکه د یینشان در آورد و رفت جلو داد بهش، از عکس ها کی بشیج یاز تو اشاری
 اشار،یبه نشان کرد بعد داد به  یاون نادر شاه است، نادر نگاه میبود دهیفهم میبود
 بود. گفت: نایمب ریکه نگاهش به ش نطوریهم

 ستند؟یچرا کارگران همراهت ن ی_ اگر تاجر

او بر من غضب کرد و به دنبالم  م،یایب نجای_ من اموال خود را از پدر جدا کردم تا به ا
 سفر کنم. میروانه ساخت. مجبور شده ام تنها با خواهرانم و برادر ها

استراحت شبانه، هرجا  یبرا دییایشود سخن گفت. به دنبال ما ب ی_ سوار بر اسب نم
شد و اگر دروغ  دیبا ما همراه خواه دییست بگو. اگر رامیگو یبا شما سخن م میستادیا

 ..دییبگو

 حرکت کرد. کمیرو در آورد و  رشیشمش

 _ گردنتان را خواهم زد.

 تکون داد. یسر اشاری

 .ستیدر کار ن یا اوهی_ 

 توست؟ ری_ آن ش

 است! ی_ اهل

 باشد! یاهل رشیرا که ش ییایکند دن ری_ خدا به خ

. هدفونم رو در میبه افرادش اشاره کرد که حرکت کنند، ماهم دنبالشون حرکت کرد بعد
دونستم شارژش تموم بشه بدبختم، به  یم نکهیآوردم .بدجور به آهنگ معتاد بودم با ا
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 یوقت کیبلند نکردم؛ خر که نبودم!  ادیصداش رو ز یهرحال گذاشتم کنار گوشم ول
 ییجا کیمن هم کر شدم! تا شب دستور داد  مدت کیمثل اون دختره بعد از  یدید
 یکه نقاب هامون رو م ی. در حالمیشد ادهی. پسر ها چادر زدند، بعد ما پمیستادیا

که  میچادر بود یپسر ها. تا شب تو یبرا یکیما،  یبرا یکیچادر؛ یتو میرفت میانداخت
 باالخره اومدند.

 تو؟ امی_ تق تق! اجازه هست ب

 :می. بعد از حجاب کامل گفتمیدیو خند میهم نگاه کرد به

 تو. نیای_ ب

 :میدینشستند پرس نکهیسه اومدند تو، بعد از ا هر

 شد؟ ی_ خوب چ

 .میر ی. قبول کرد، همراهشون میچی_ ه

 م؟یر ی_ خوب کجا م

 _ اصفهان.

 به هم. میهامون رو زد دست

 اصفهان! ولی_ ا

 باشکوهه. یلی_ االن خ

 .میر یدا مفر  د،ی_ پس خوب استراحت کن

 .نیخوب، ممنون که خبر داد اری_ بس

 بلند شد. اشاری

 .میکن یاسممون رو عوض م اشایپسر ها؛ فقط قبل از رفتن بگم که من و  می_ بر
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 ؟ی_ من چ

 .ستیقدر نا آشنا ن نی_ نه، اسم شما اسم مادر امام زمان )ع( هست؛ ا

خواب.  یبرا می. اون ها که رفتن، ما هم آماده شدنیبه پسر ها اشاره کرد بلند بش بعد
 یچهار تا کوسن تو ایسه  دمیکجابه هامون، با تعجب د یتو میفردا صبح دوباره رفت

لبم  یرو نگاه کردم، نه نبود! لبخند رو هیو کجابه بق دمیکجابه هست، گردن کش
ه و حرکت کجاب یتو دمیکوچولو ذوق کردم و پر کیهست،  اشاریکار  دمینشست، فهم

 نم،یرو بب رونیکنار زدم تا بتونم ب کمیکنار کجابه رو  ی. در حال حرکت پرده میکرد
زد، نگاهش  یکیلبخند کوچ اشاریافتاد،  یجفت چشم مشک کیهمون موقع چشمم به 

 رو گرفت. پرده کجابه رو انداختم.

 اول گروه

که ابومسلم فرستاد  میمزاحمشون نبود شتریصبحانه ب کیشام و  کی میبود دهیرس تازه
فکر کنم جواب نامه  م،یببر گهینامه د کی دیچادرش گفت با یتو میرفت یدنبالمون؛ وقت

که  یدر حال هی. سممیکنار افتاد کیحال  یب میاومد رونیبود. از چادرش که ب فهیخل
 داد گفت: یپاهاش رو ماساژ م

 پام شکست. ی_ وا

ام، با تعجب نگاهش کردم. پام رو خم شد و شروع کرد به در آوردن جوراب ه رضا
 افتادم. یباالتر آورد تا راحت تر باشه، داشتم به پشت م

 !ی_ ه

 ! باالخره از زبونش استفاده کرد:هیهم مثل من مونده بود که ماجرا چ هیسم

 زنه؟! یکه پاهات تاول م یکن یکار م ی_ تو شب ها چ

 با تعجب گفت: هیسم دم،یبه دندون گز لب
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 _ تاول؟!

 .دمیکش رونیاومد کف پاهام رو نگاه کرد، به زور پام رو از دست رضا ب بعد

 کار. چی_ ه

 باال انداخت. ییابرو رضا

 کار؟ چی_ ه

 رو گرفت.  نمیکردم و بلند شدم تا برم که رضا آست یاخم

 .نیبش ایپرسم؛ حاال ب ی_ باشه بابا نم

نشسته بود، رضا هم  یسنگ یرو هیداده بودم و سم کهیت ینشستم. من به سنگ دوباره
بده. بهشون نگفتم چون دوست  هینبود که بهش تک یزیچ یکنار من نشسته بود ول
 یبرهنه م یبا پاها لومتریتر شدن بدنم شب ها چند ک یقو ینداشتم بفهمند من برا

 سکوت رو شکست. هیدوم. سم

 بچه ها؟ یزیچ کی_ 

 _ جانم؟

 _ امام کاظم )ع(

 اه کردم. گفت:به رضا نگ م،یرو گرفت منظورش

 .نمشونیبب میتون ینداره، نم دهی_ فا

 کرد. یکار ها م نیاز ا شهیکه؛ آرشا هم میبهشون نامه بد میتون ی_ م

 رضا باز شد. شین

 !هی_ عال
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. میخودمون رو هم نوشت یوسط راه نامه ها م،یحرکت کرد میابومسلم رو که گرفت نامه
که کنجکاو  یدفعه گروه نیسمت قصر، ا میدوباره رفت م،یتا برس دیطول کش یچند روز

 یها و فرماندها ریاز وز یادیسالن بزرگ تعداد ز یبود. تو شتریکردند ب ینگاهمون م
حرف نامه  یبشه ب عیجمع ضا یخواد جلو یکه معلوم بود نم فهیسپاه جمع بودن خل
 رو گرفت و گفت:

 .دیاستراحت کن دی_ برو

 من رو گرفت. یظم )ع(، رضا بازوسمت خونه امام کا میراه افتاد میمستق

 کنه. یمون م هیتک هیامام کاظم )ع( تک دنید می_ آرشا! اگه ابومسلم بفهمه ما رفت

 برگشت سمتش. دیکه صداش رو شن هیسم

 .ییشه شک کنم پسر آرشا یکارهات و حرف هات باعث م ی_ خجالت بکش! بعض

 به اسبم دادم. گهیحرکت د کی

 بفهمه. ستی_ قرار ن

 کرد. دایکه خونه امام )ع( در اون بود رو پ یبا پرس و جو کوچه ا رضا

 کوچه هست. نی_ هم

 یشن ها یبرهنه ام رو رو یپاها دم،یدو نییهام رو در آوردم و از اسب به پا کفش
 .دمیو بوس دمییاز خاک رو برداشتم و بو یداغ عربستان گذاشتم، خم شدم و مشت

 شدن. یرد م خاک نیا ی_ هر روز امام )ع( از رو

خودم هم حلقه زد. مشت خاک رو  یچشم ها یکردن، اشک تو یم هیو رضا گر هیسم
 که همراهم بود گذاشتم و رو به رضا کردم. یکیکوچ سهیک یتو

 .میکن تا براشون نامه بفرست دایپ ی_ برو راه
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 _ چطور؟!

 کن. دایبرو پرس و جو کن چند تا از دوست هاشون رو پ-

 گفت: هیسم

 .یبگرد یحساب دیکنند؛ پس با ی_ اون ها معموال تابلو نم

 رو گرفتم: هیحرف سم ادامه

 .یتا تو برس میاستراحت کن ییجا کی میر ی_ ما م

گرفته بودم  هیسم یکه برا یبره کشوندمش کنار و انگشتر نکهیگفت، قبل از ا یچشم
 نشنوه گفتم: هیکه سم یگرفتم سمتش، جور

 تبرک کنند.رو بده امام )ع(  نی_ ا

که من و  یجور د،یتکون داد. رفت برگشتنش طول کش یزد، بعد سر یطونیش لبخند
جلوم رو  هیسم میاومد رونی. بعد که بمیریتنها نامه رو پس بگ میبر میمجبور شد هیسم

 گرفت.

 نگرانش شدم. ومد؟ی_ چرا ن

 افتاده. ری_ فکر کنم گ

 لباس من رو چنگ زد. نیوحشت آست با

 کنند؟! یکارش م یافتاده باشه چ ری_ گ

 . جوابش رو دادم:دیبه دستش نشست، با خجالت دستش رو پس کش نگاهم

 .میفرار کن میتونند بکشند پس مجبور یما رو نم نجایمونه؛ البته ا ی_ زنده نم

 بدون رضا؟ یول میبر دیاالن با گهیترسم کتکش بزنند! د ی_ باز هم م
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 !نجاستی_ رضا ا

 و بغلش کردم. دمیبه سمتش دو دنشیبا د میبرگشت

 ونه؟ید ی_ کجا بود

قسر در  یواقع یبندازن. به معنا رمینمونده بود گ یزیشه! چ یبابا! باورت نم ی_ وا
 شم تا از اون دور و بر دور بشن. میجا قا کیمجبور شدم  یرفتم ول

 ؟ی_ نامه ها رو داد

 گفت: یدلخوز با

 .ییاز من نگران نامه ها شتری_ آره. ب

 لب گفتم: ریتوجه به حرفش ز بدون

 _ انگشتر؟

 یمتوجه بشه گذاشت تو هیسم نکهیکمربند لباسش انگشتر رو در آورد و بدون ا ریز از
 دستم.

 بشه. کینتونست نزد یکس گهی. با اون وضع درمی_ نتونستم جواب نامه ها رو بگ

 .هیبرگشت سمت سم بعد

 م؟ی_ کارتون تموم شد؟ بر

 تکون داد. یسر

 .میبر گهیآره، د_ 

 .دیکش یقینفس عم هیسم م،یهمه سوار اسب هامون شد بعد

 خوره! یهواش غلت م یاز امام هامون تو یکی یآسمونم که نفس ها نی_ عاشق ا
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 بهش زدم. یلبخند

 خانم شاعر! می_ بر

 .میو نقابش رو انداخت، حرکت کرد دیخند

 دوم گروه

چادرم  ریکه ز کمیکوچ دیسف فیک یکتاب پدر پسر روح ا... رو تو ،یاز راه طوالن خسته
بهش نگاه کردم، چرا کنار شتر  هیکرده بودم گذاشتم و پرده رو کنار زدم. چند ثان میقا

 کرد؟ با شرم صداش زدم: یمن حرکت م

 !اشاری_ آقا 

 کیشرم صدام رو  نیخودم هم احساس کردم ا یصدام بود ول یتو یدونم چ ینم
به خودش اومد و دوباره اسب  عیسر یکه اسبش رو نگه داشت ول یکرد، جور یجور
 شترم جلو تر رفته بود برسه. کمیکرد تا به من که  یرو ه

 _بله؟

 وفته؟یقرار ب یاصال چه اتفاق م؟یر یکجا م میاالن دار نیشه بگ یم-

 دیدذهنش درست کنه انگار  یرو تو یخواست جمله بند یسکوت کرد، فکر کنم م کمی
)ع( نوشته شده بود زد، بعد  یعل ایکه روش  قشیتونه؛ چون کنار انگشتر عق ینم

 بهش گفت:

 _ جواب سوال خانم رو بده.

 ام گرفت. چه جالب بود!  خنده

بدون اطالع از  جانیشاه به آذربا ی_ اشتغال نادر به جنگ در خراسان و لشکر کش
و  یبود و سپس شکست شاه از لشکر عثمان انیدربار کیسپهساالرش )نادر( که به تحر
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 زیو ن دیبه آن ها بود انجام رانیاز ا ییهاقسمت یکه شامل اهدا نیننگ یعقد قرارداد
اما خروج خود را  کردند؛یم هیرا تخل النیبا آنکه گ اها بست که آن هبا روس یقرارداد

برآشفته  یدر به سختاز باکو و دربند موکول به اخراج ترک ها کرده بودند باعث شد نا
مناسب در  یریاتخاذ تداب یفرستاد و از او درخواست کرد برا غامیشاه پ یشود. نادر برا

 نکرد. یتوجه درخواست نیاو ملحق شود که شاه به ا یقم به اردو ایتهران 

 خاموش شد، گفتم: صدا

 ؟ی_ االن چ

 شاه. دنید رهی_ نادر داره م

 _ آهان.

 یبرا دنیکش ینیاسبم راه رفت بعد با ه یهم پا هیدوباره پرده رو انداختم، چند ثان بعد
من دور شد. از پشت پرده دور  یاسب و تکون دادن افسارش با سرعت از کجابه 

 ما. یاومد کنار کجابه ها اشای دم،یرس یطوالن یلی. بعد از مدت خدمید یشدنش رو م

 .نییپا انیو ب نی_ نقابتون رو بنداز

پشت سر نادر حرکت  گهیگروه د کیرفتم، ما و  نییرنگم رو انداختم و پا ینقره ا نقاب
خوب بود. من  یلیخ نیاعتماد کرده بود و ا اشاریداد که نادر به  ینشون م نیا میکرد

به نادر شاه چشم دوختم؛ قد بلند و چهار شونه، صورت  میرفت یکه م نطوریهم هم
که  یرنگ یکاله مشک ،یمشک یچشم ها ،یند مشکبل یها شیمردونه، ر یخشن ول

و  یسنت یروشن با همون طرح ها یقهوه ا یسرش قرار داشت و لباس بلند محل یرو
سوار بر اون  ،یقهوه ا زینوک ت یها نیو پوت یو شلوار نقره ا یاستخون راهنیپ رشیز

شده  یقشنگ یلیخ یکار یکاش میدید یکه سر راه م یرنگ. تمام مساجد یاسب مشک
 یرد م یآب یجو رشونیها بزرگ بود و دورشون درخت کاشته بودند که از ز ابانیبود، خ

جا ها مرغ و خروس  یرفتند، بعض یکوچه ها راه م یتو یمحل یشد، مردم با لباس ها
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 یشدند و شتر ها یرفتند. اسب سوارها با سرعت از کنارمون رد م یها هم آزادانه راه م
 نیکردند؛ با همه ا یو کوچه ها عبور م ابونیاز خ دشونخو  یکجابه دار با عشوه شتر

الغر و غم  یها افهیو ق دهیپوس یرو از لباس ها نیا رند،یکردم مردم فق یها احساس م
 .دیشد فهم یزده شون م

 چه قشنگه! ی_ وا

 یکردم راست م یداد، نگاه یقاپو نظر م یبود داشت راجع به کاخ عال نایمب برگشتم،
 گفت.

 کار رفته! ییها یاتورینیچه م نی! ببهی_ عال

 ندا کو؟ ی_ راست

کرد، نگاهش به من خورد  یرفت داشت به دور و بر نگاه م یعقب، کند راه م برگشتم
 میدیرس م،یکرد یسمتمون. حاال هر سه باهم حرکت م دیجلو، دو ادیاشاره کردم ب

 هیتو بعد از چند ثان دیگذاشت و دو ینادر احترام دنینگهبان با د یسمت سالن اصل
 هیدر رو باز کرد، اول نادر رفت تو بعد بق عدو دوباره احترام گذاشت، ب رونیاومد ب

بودند، نادر جلو رفت و احترام گذاشت،  ستادهیشاه هم دو طرف سالن ا یدنبالش، وزرا
نگاه  کیبا  عینشست. سر انشیلب شاه و اطراف یلبخند رو دیبعد دست شاه رو بوس

موند پنهان  یمکه به تاج  یپر کار یعمامه  ریتاسش ز یز نظر گذروندم، کله شاه رو ا
 راهنیپ کی ،یمشک یکوتاه و چشم ابرو یها شیداشت با ر یشده بود، پوست صاف

 یبه رنگ مشک یبود و عمامه ا دهیپوست خرس پوش کیبود که روش  دهیپوش یبلوط
بود که  یکرد یثل کمربند هام یکه پارچه ا یکه دورش خز قرار داشت، کمربند عسل

 یحالت یکه سر گرد ینازک یو عصا یاستخون وارچند دور دور کمر بسته بود با شل
 داشت در دست. نادر با لبخند گفت:

 سرورم به سالمت باشند! دوارمی_ ام
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 زد. یلبخند شاه

 شما حال مرا خوش تر کرد. داری_ سپاس گزارم. جناب نادر! د

 _ باعث افتخار است سرورم.

 حرف زدن شاه گفت: کمیاحترام خم کرد، بعد از  یسرش رو به معن کمیدوباره  

 .نیرا آمد یادیشما و همراهانتان راه ز د،یو استراحت کن دی_ بهتر است برو

 _ سپاس گزارم!

کردن.  ییراهنما ییچند خدمت کار اومدن و ما رو به سمت اتاق ها رون،یرفتند ب بعد
 غیج میدر رو پشت سرمون بست نکهیاتاق. به محض ا کی یتو مین و دختر ها رفتم

 :دمیکش

 معرکه هست! نجایخدا! ا یوا -

 یا کدفعهیخودش زد، بعد  یاتاق برا یتو یکردند، بهناز دور دییها هم حرفم رو تا بچه
 گفت:

 کاخ قشنگه! نی! چه قدر اغی_ ج

گفتم. همون موقع در زدن.  یک نیده، بب یما رو به فنا م یدختر گوش ها نیسر ا آخر
 ندا گفت:

 !دیی_ بفرما

 یاومد تو، با لذت به خوراک تیسکویبا شربت و ب ینیو س وهیکار با چند سبد م خدمت
 یزدم تشکر کردم، خدمت کار سر یکه چشمک به دختر ها م یدر حال میها نگاه کرد
 نایبه خوردن. مب میوع کردها و شر  یسمت خوراک میرفت. شورش برد رونیخم کرد و ب

 گفت:
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 .یچیبهش زدن نه ه یگن؛ نه سم یم نیبه ا وهی_ به به! م

 : هوا هم که خوب خوب! گرد دود هم بهشون نخورده.ندا

 ست؟یکه ن یدنیشربت نوش نیگم بچه ها! ا ی_ م

 گفت: نایمب

 ها مسلمونن ها! نی_ نه بابا ا

 _ باز هم امکانش هست.

 داشته باشه! تییسکویب نجایکردم ا ی! من اصال فکر نمی: واندا

 بهناز. یبخور یتون یکه نم فی_ چه قدر هم خوشمزه هست! ح

 یسرش تو هیاز ثان یکسر ینگاهم کرد، بعد سرش رو جلو آورد، تو یلبخند مرموز با
 :دمیکش یغیشکمم بود. ج

 ؟یکن یکار م ی_ چ

 ینگاهم کرد، دهنش که خال طونیکه دهنش پر بود ش یو درحال رونیرو آورد ب سرش
 شد گفت:

 خوردم. ی_ داشتم مَه مَه م

به  میمالش دادم، بعد دوباره شروع کرد کمیحس شده بود  یو پام رو که ب دست
 گفت: نایخوردن مب

 .میبخور میتونست ینم یچیمونده اگه نه ه یلی_ خوبه تا شام خ

 بشه. دیخوب با یلیخ نجایا ی! شام هاولی: هوم، شام. اندا

 م؟یکار کن ی_ خوب بچه ها حاال چ
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 .میکن یفکر یباز کی نیایدونم؛ ب ی: نمنایمب

 ندارم. یفکر ی. بعد از اون شطرنج اصال جرات بازاری: اصال اسمش رو هم نندا

 .ارین ادمی_ 

 من خسته م. م،ی: بهتره بخوابندا

 .هی: فکر خوبنایمب

 دیما دراز کش یبهناز هم رو م،یدیتو بغل هم خواب بغل ییتخت و سه تا یرو میرفت
. من که بلند دیکه نصفش از بدن من، نصفش از بدن ندا رد شد و به تخت رس یجور

رو برداشتم تا بخونم که همون موقع  ریا نیشدم هنوز دختر ها خواب بودند، کتاب ج
در بلند شده بودن، هم  یهم زمان با صدا هچند ضربه به در زدندو من و دختر ها ک

 :میزمان گفت

 _ بله؟

 .میو لبخند زد میبه هم نگاه کرد بعد

 .دییای_ خانم ها! شام حاضر است. به سالن ب

 .میش ی_ االن حاضر م

 .سادهیخدمتکار وا میدید رون،یب میو رفت میحاضر شد عیسر

 _ خوب کجاست؟

. دنبالش حرکت میداد یسوت میدیلحن صحبت کردنمون چشم هاش گرد شد، فهم از
 کیخونه بود،  یجاها هیها مثل بق واریسقف و د ؛یبه سالن غذاخور میدیرس میکرد
 یپرده  کیقرار داشت،  یوسط سالن قرار داشت و دور تا دورش صندل یطوالن زیم

 کمیکرد. رو به نادر  یرو جدا م ونیبود که خانم ها و آقا زیهم وسط م یلوفرین ریحر
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هم  یکی م،یشاه و نادر نگاه کرد یپشت پرده. با تعجب به زن ها میبعد رفت م،یخم شد
 :دیاز زن ها پرس یکیسفره نشسته بود که معلوم بود ملکه هست.  یباال

 د؟یکن یم ی_ خود را معرف

 است. کای_ نام من مل

 .ستییبای! نام مادر صاحب الزمان )عج(! نام زکای_ مل

 گفت: نایسرم رو به عنوان تشکر خم کردم، مب کمی

 هستم. نای_ من مب

 هم پشت سرش گفت: ندا

 ندا هستم. زی_ من ن

 تکون داد. یسر

نسبت به  د؟یهست اشایو  اشاریشما همسران جناب  ایبا شما خوشنودم! آ یی_ از آشنا
 .دیآسان تر دار یآن ها نام

 که باالخره ندا گفت: میبگ یچ میبود مونده

 است. نییسنمان هم پا رایز م؛یندار یو هنوز همسر مییما خواهران آن ها ر؛ی_ خ

 د؟ی_ چند سال دار

 چهارده سال. نایهفده سال و خواهرمان مب کای_ من و خواهرم مل

 خوب است! تانی_ پس سن ها

 وقت نبود ادامه بده. اول شاه اومد و بعد غذا رو آوردند. گهید یعنیادامه نداد،  بعد

 اول گروه
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کردند؛ اصال تا حاال خواننده  ید به من نگاه مگرد شده داشتن یها با چشم ها سرباز
 باز هم بد نبود. یول دیچسب ینم ادیز تاریبودند هرچند که بدون گ دهیند

 !یاحساس یاز من ساده  یدل برد لهیدروغ و ح با

 .یکه خواست یزیبه چ یدیخوبت، رس یشد حرف ها باورم

 !یعشق تو هوس بود و با نقابت رو به روم بود پشت

 ...یرو برد یبهت باختم دل رو اما فکر نکن که باز من

 .شونهیکه پر یحال شهیمن اما خوب م یچشم ها هیابر

 مونه! ینم ینطوریکه ا ایدن نمیب یرو باز دوباره م دیخورش

 برگردوند. هیبا گر شهیکه رفته از دست رو نم یفرصت

 چسبوند. شهیهاش رو نم کهیت گهیکه شکسته شد د یقلب

 عاشق موند. شهیدل برد و با دروغ نم شهیدروغ نم با

 قلب صادق موند. میقلب صادق موند، از صم میاز صم دیبا یهر رابطه ا یتو

 ...شونهیکه پر یحال شهیمن اما خوب م یچشم ها هیابر

 مونه... یمونه، نم یمونه، نم ینم ینطوریکه ا ایدن نمیب یرو باز دوباره م دیخورش

 یگدلیب دونیآهنگ ماه و پلنگ فر 

 سمتش. میبا رضا رفت رونیافتاد که از چادر اومد ب هیموقع چشمم به سم همون

 شد؟ یجان! چ هی_ سم

 فه،یخل شیزنه تا بره بغداد پ یهست داره ابومسلم رو گول م فهینفر از طرف خل کی_ 
 همون جا بمونه.
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 رو قبول کنه. نیا ستیکه ن وونهی_ ابومسلم د

 ...یعش بندازه، خدا کنه قبول نکنه ولترسم قدرت و ثروت به طم ی_ م

 ؟یچ ی_ ول

 .فهیخل شیداده ببرند پ گهید ینامه  کی_ 

 گفت: رضا

 !یی_ وا

راه رو  ی هیبق دیبا نیبلند ش یراست م،ی_ نه، به ما نه. االن منتظر جواب نامه هست
 .میبر

داشتند به چادر  یدو روز بعد جواب نامه اومد. همه سع م،یو حرکت کرد میشد آماده
 یبعد صدا هیده؛ چند ثان ینشون م یچه عکس العمل ندیبشن تا بب کیابومسلم نزد

 داد ابومسلم اومد.

 !ی_ لعنت

 . صورتش از شدت خشم سرخ بود.میهمه با ترس عقب رفت رون؛یاومد ب بعد

 به مرگ کند؟! دی_ او چطور به خود اجازه داد مرا تحد

 رو به ما گفت: بعد

 درنگ کرد. دینبا زیلحظه را ن کی یحت د؛یحرکت شو یال آماده حا نی_ هم

جرات مقاومت  یول میهمه خسته بود م،یو حاضر شد میحرف پراکنده شد یب همه
 گفت: هیبود که سم فهیخل ینامه  ری. ذهن ها هم درگمینداشت

 _ آرشا!

 کردم. نگاهش
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 _ جانم؟

 فهیبه امام صادق )ع( نوشته بود و گفته بود خل یگن که ابومسلم نامه ا ی_ درست م
 خوبه؟ شونیا یبودن برا

 تکون دادم یسر

 کار رو کرده بود. نیا یبه امام ها نداشت ول ی_ ابومسلم اعتقاد

 داده بودند؟ ی_ امام )ع( چه جواب

 ماست. یو نه زمانه، زمانه یمن ارانی_ نه تو از 

خود  گهیکه د یجور میاد، تا صبح رفتتکون د یو سر دیدهنش کش یهاش رو تو لب
. همه میفرو رفت و دستور داد چادر ها رو بزن یابومسلم خسته شد و خشمش تا حدود

. کم کم میو دوباره راه افتاد میبعد بلند شد م،یدیظهر خواب کیتا نزد میخسته ولو شد
 نیبره و ا ختتیزنند به پا یابومسلم رو گول م دکه دارن دیچیبچه ها پ نیزمزمه ها ب

آوردند؛  ایپر از هدا یگار نیچند فهیاومد که از طرف خل یبه نظر واقع یزمزمه ها وقت
 یکه م میانداخت، بعد رفت تو! همه نگران بود ایبه هدا یاومد و نگاه رونیابومسلم ب
خواد  یار م کیم چیخوند تا بفهم یهم به حضور نم هیسم گهیکار کنه د یخواد چ

 روز همه مون رو جمع کرد.بکنه، بعد از چند 

 .میرو یم تختی_ به سمت پا

گولش زد. از مرد اهل  فهیخل یبهت زده به سمتش بود، باالخره وعده ها یها نگاه
 یخوب سن یبود؛ البته از نگاهش مشخص بود هنوز نگرانه ول دیمثل اون بع یاستیس
نبود. فردا صبح دوباره حرکت  شتریهفت سالش ب ای شیو ش یتجربه نداشت س یبرا
شهر، مردم به استقبال اومده  بودند،  میدیهمه نگران! بعد از چند روز رس نباریا م،یکرد

راس بودند؛  یها تو ریگروه سوار بر اسب اومدند، وز کیبود.  فهیدستور خل نکهیمثل ا
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هم  ادهیپگروه  کیاحترام کردند،  یشدند و احترام گذاشتند. سرباز ها هم ادا ادهیپ
 یپاها یجلو کاخ،سمت  میبهشون راه افتاد ادیپشت سرشون بودند. بعد از احترام ز

 فهیشد و به سمت خل ادهیکاخ، ابومسلم پ میدی. رسختندیر یها گلبرگ م مهیاسب ند
و بعد  دیدستش رو بوس فه،یو رفت سمت خل میشد ادهیاز اون پ ییرویرفت، ماهم به پ

 گفت: فهیخل یمعمول یصحبت ها کمیاز 

 .دییو نظافت نما دیو استراحت کن دی_ مرخص شو

اتاق،  کی یتو میکاخ جدا به ما دادند، رفت کیاومد.  رونیاحترام گذاشت و ب ابومسلم
 اتاق ما. یاومد تو عیسر هیسم

 _ من هنوز اعتماد ندارم.

 شه. یم یچ مینیبب دی! بامیماهم ندار ؛ی_ حق دار

ابومسلم رو خواست. رو به رضا  فهیبشه، خل یقراره چبعد از سه روز معلوم شد  و
 گفتم:

 م؟ینیتا ما هم ماجرا رو بب یکن یکار یتون ی_ م

 تکون داد و گفت: یسر

 _ بله.

خودم، معلوم بود حواسش بود که فقط با سر جواب نده! دستگاه  تیکردم از ترب فیک
 .میکاخ بود اطیح یزد، تو یرو در آورد و دکمه ا

 پشت اون جعبه ها. می_ بر

 که اونجا بود. یبزرگ یپشت جعبه ها میرفت

 زده نشه. یبیآس هیبه سم دندیکه اگه ما رو د سایجور وا کی_ رضا! 
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 _ باشه.

تخت نشست، چهار نفر  یاومد و رو فهیبعد خل قهیچند دق م،ینشست هیطرف سم دو
 نداشتند. یرسم یکه لباس ها سادندیهم اومدند رو به روش وا گهید

خواستم نامه ها رو به امام کاظم )ع(  یاون روز که م ک؛یعثمان بن نه یکی_ اون 
 .دمیو اسمش رو شن دمشونید یبرسونم اتفاق

 !دیو او را بکش دییایب رونیب دمی: هرگاه دستانم را به هم کوبفهیخل

 گذاشتند. احترام

 _ اطاعت!

 لب گفت: ریز هیسم

 .میبه ابومسلم خبر بد میبر دی! بای_ لعنت

 .رونیب میبر نجایاز ا میتون ینم گهی: دآرشا

 زود فرار کنه. میگ یاومد بهش م ی_ وقت

 برگشت و نگاهش کرد. رضا

 .میرو عوض کن خیتار دی! ما نباهی_ سم

 به جعبه ها زد، رضا با ترس گفت: یمشت آروم هیسم

 ده! ی_ نکن صدا م

 گفتم: آروم

 دروازه باز شد. اد،یساکت! ابومسلم داره م س،ی_ ه

 دوم گروه
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 .دیجشن باحال آماده ش کی ی_ بچه ها! برا

 رفت رو نگه داشتم و به بهناز نگاه کردم. یکه داشت سمت دهنم م یتعجب لقمه ا با

 _ جشن؟

 _ آره شاه رو دعوت کرده.

 ؟یچ ی_ وا! برا

 دونم. ی_ نم

 _ امشبه؟

 _ آره.

 .دی_ پس بچه ها! خوب شکمتون رو صابون بزن

 آماده شدن. یبرا میبعد هم رفت م،یصبحانه مون رو خورد دن،یخند

 کا؟یمل میبپوش ی_ چ

 پوشم، همراهم آوردم. یم رو م ی_ من که همون چادر رنگ

 :دیپرس ندا

 ه؟ی_ چه رنگ

 .یرنگ یها؛ رنگ نیو ا یو آب یسوسن نیب ییها زیچ کی_ 

البته بهتره  نجا؛یا یدست لباس محل کیپوشم با  ی_ خوبه! من هم چادر نمازم رو م
 .میبخر میبر

 هم گفت: نایمب
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و  نیخودش آست کایمثل مال مل یدارم ول یالبته چادر رنگ م؛یبخر دیمن هم با ی_ برا
 نداره. پیز

 .دیخر میبر نی_ پس آماده ش

 باال. دمیپر بعد

 _ آخ جون! بازار.

کاخ در  گهیبه پسر ها بگه. بازار سمت د نیرحسیام میالبته قبلش گفت رون؛یب میرفت
کالم معرکه بود، هر راستا  کی. در میرفت ادهیپ نیهم ینقش جهان بود برا دونیضلع م

 نایکاله دوز ها و... باالخره مب یراستا یکیزر فروش ها،  یراستا یکیداشت  یزیچ کی
چادر  ،یازیپوست پ یو شال محل یبا دامن استخون رفتگ ینبات یبلوز ساتن محل کی

مثل  راهنیپ کیکمرنگ. ندا هم  یقهوه ا زیر یبود با گل ها یخودش هم هم خردل
چادرشم سبز کمرنگ  ،یگرفت با دامن ستش و شال بلوط ییمویبه رنگ ل نایمب راهنیپ

 .میبود. تا شب هر سه آماده بود

 د؟ی_ خانم ها! آماده ا

 _ بله.

 .میباهم بر انی_ ب

 یرو رو اشاری یلحظه نگاه بهت زده  کی رون،یقدم برداشتم ب کیرو کنار زدم و  پرده
حس  کیاز نگاهش که نو بود،  یحس کیشد،  نیبهم تلق یحس کی. دمیخودم د

 ینگاهم رو یانداختم ول نییروش رو گرفت و من هم سرم رو پا عیخوب و دردناک. سر
 ییکه دورش نوار طال یسنت یها رحبا ط یبلند قهوه ا ییرو کی. دیچرخ یم پشیت

کاله  کی ،یو شلوار بادمجون یدود یبا کمربند مدل کرد یبادمجون راهنیگرفته بود، پ
شون رو نگاه کنم، اون  هیبق پینخواستم ت گهیسرش گذاشته بود. د یهم رو یمشک
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 نطوریدستش رو به دست من داد، هم نیرحسی. اممیدوتا هم که اومدند باهم راه افتاد
 یوقت ها سرم رو باال م یفکر بودم؛ گاه یرفتم. تو یبود دنبالشون م نییسرم پا هک

 یشد ول یم دهیکردم، همون لحظه نگاهش به سمت من کش یآوردم و بهش نگاه م
 :دی. ندا پرسمیگردوند یهردو نگاهمون رو بر م

 ه؟یچ یبرا یمهمون نیا دی_ ببخش

 نگاهش کرد. اشای

رن، نادر شاه رو دعوت کرده تا از سپاه  یم جانیدارند  و به سمت آذربا ی_ چون سپاه
 هم گرفته. یجشن نطوریکنه و هم دنید

 _ وا!

 _ آره واقعا وا!

جلو و به شاه و  میگروه نه. رفت کیگروه متوجه ما شدند،  کی تیجمع یتو م،یدیرس
دراز  زی. چند تا ممیها نشست یماهم پشت صندل میبعد رفت م،ینادر احترام گذاشت

 یبا صدا اشاریو روش هم پر از غذا.  یند پشت هر کدوم هفت تا صندلگذاشت بود
 گفت: یخفه ا

 .ستیشربت ها شربت ن نیا دی_ بچه ها! مراقب باش

 صورتش از شدت حقارت و خشم سرخ شده بود. م،یبهت نگاهش کرد با

 !ه؟یدنی: نوشکایمل

بلند  یخنده ها یدف زدند، صدا کمی. مینگفت یزیبه نشانه تاسف تکون داد، چ یسر
. دیچیپ یکه اردوگاه نادر بود م بیباغ هزار جر اطیح یداشت تو یکه نشانه از مست

 برگشت سمتم. اشاریآروم بلند شدم که 

 ممکنه مزاحمت بشن. د؛ی_ جدا نش
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 .نییرو انداختم پا سرم

 .ییخوام برم دستشو ی_ م

 .امی_ من باهاتون م

 ها گفت: ییم دستشو. دمیدیو رس میشد، هر دو حرکت کرد بلند

 .امیتا ب دیبکش غیمزاحمتون شد ج یاگه کس ست،یزنانه مردانه ن نجای_ ا

 خوب. اری_ بس

 .رونیرفتم تو، دست هام رو که با آب سطل و عسل شستم، اومد ب بعد

 .می_ بر

 خشکمون زد. میدیبه بچه ها رس یوقت م،یراه افتاد باهم

 : اون شاه..؟!کایمل

 : امکان نداره.اشاری

وقت ها هم دستش رو دور گردن نادر که  یزد، بعض یداد و قهقه م یداشت قر م شاه
کرد خودش رو بهت زده و نگران نشون  یم یحال سع نیپوزخند بر لب داشت و در ع

 انداخت. بهناز اومد کنارمون. یبده م

 نادره. ینقشه  نی_ اه! ا

 !؟یچ یعنی: کایمل

 .نجایکشونده بودش ا نیهم ی_ اصال برا

 خواست خرابش کنه. ی_ م

 تکون داد. یکرد و سر نگاهم
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 !غیبزرگان خرابش کنه. ج یخواست جلو ی_ آره، م

 اول گروه

 ،یکوتاه قهوه ا یها شیو ر یچخماغ یها لیسب ده،یبا اون صورت خشن و کش منصور
سرش بود که  یرو یرنگ یشمی یتاج ینازک، عمامه  یو ابروها یقهوه ا زیر یچشم ها

 یبه باال م نینگ ریها از ز یبود و پر دهیبهش چسب یینشان طال یرو اقوتیبزرگ  نینگ
که لباس مخصوص اعراب بود  ینبات یمخمل و عبا یبا دور دوز یرفتند، عمامه قهوه ا

بود  ستادهیتخت ا نیینشسته و ابومسلم پا شیتخت پادشاه یبود. اون رو دهیرو پوش
 حیکرد و در هر مورد ابومسلم توض یلم اعتراض مگذشته ابومس یکارها یو راجع به برخ

 شد، ابومسلم گفت: یسرزنش منصور طوالن یداد، وقت یم

که من کردم و  ییها و کارها یبا من صحبت شود، بعد از آن همه سخت دینبا نگونهی_ ا
 عباس دارم. یحکومت بن یکه برا یسوابق

 بود گفت: نیکه خشمگ یدر حال منصور

 تیدولت ما فعال هیبود، تو در سا یبود کاف یزیتو کن ی! اگر به جاثیپسر زن خب ی_ ا
 .ینداشت یاقدام چیاگر کار دست تو بود، قدرت ه ،یکرد

و  دیمنصور شده جلو رفت و دستش رو بوس تیباعث عصبان دید یوقت ابومسلم
 کرد، منصور دوباره گفت: یعذرخواه

 خشم مرا افزون کرد. کار تو فقط نیبه خدا که ا دم،ی_ همانند امروز ند

 گفت: ابومسلم

 ترسم. یسخن را رها کن، من جز از خدا نم نی_ ا

 شد و گفت: یعصب منصور

 شعور! یمردک گستاخ ب ی_ ا
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 گفت: هیسم

 شعور دارند. یها هم ب نی_ چه باحال! ا

 یلحظه احساس کردم تو کیبه ابومسلم زل زده بود،  نیخشمگ یبا چشم ها منصور
کار کرده. منصور  یابومسلم ترس نشست، انگار تازه متوجه شده بود چ یچشم ها
از اول هم با ابومسلم مشکل  یعباس فهیخل نیو خود دوم نیشیپ فهیخل نیجانش

هاش رو خورده بود و  وعدهداشت و بهش اعتماد نداشت، حاال ابومسلم راحت گول 
 خودش رو به چنگ گرگ سپرده بود.

 به دام افتاد یرکیدام    با همه زاز  دیرم یکه م رکیخ مرغ

و به  دندیپر رونیباال آورد و سپس به هم زد، اون چهارتا ب کمیدوتا دستش رو  منصور
داد و خودش رو عقب  یجا خال یاول ریابومسلم حمله کردند، ابومسلم در مقابل شمش

بارز در مقابل چهارتا م یمگه دست خال یزد ول یمبارز بعد یبه زانو یبعد لگد دیکش
 گفت: نیهم یابر  اره؟یتونست طاقت ب یم یعال

 دار.دشمنت نگه یمؤمنان! مرا برا ریام ی_ ا

 گفت: منصور

 من هست؟ یتر از تو برا دشمن یدشمن ای_ خدا مرا در آن زمان نگه ندارد، آ

زد، العفو، اون رو کشتند.  یکه ابومسلم داد م یموقع اون چهارنفر در حال همون
 منصور گفت:

 ؟یعفو دار یتو را در برگرفتند تقاضا رهایاآلن که شمش ای_ آ

 خت،یر یدهنش بود و آروم آروم اشک م ینگاه کردم، دستش رو هیو به سم برگشتم
کنه من هم راه رو  یم هیاون گر دمید یحال ما هم خوب نبود، به رضا نگاه کردم و وقت

 گفت: دیبغضم باز کردم. رضا تنور رو که داغ د یبرا
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صالح است که استخوان  یهمانند مرد انیگفت: سرگذشت من با عباس یمسلم م_ ابو 
تو بر من حق »زنده شد گفت:  ریدعا کرد تا خداوند او را زنده کند، چون ش د،ید یریش

مستجاب الدعوة  یتو مرد رایمصلحت آن است که تو را بکشم؛ ز یول یدار یبزرگ
و سبب  ندیافریتر ب یقو یریش ای راندیمب مراتا خداوند  یدوباره دعا کن دیشا ،یهست

 «ضرر من شود.

 یدر کشتن من است. م شانیشدند، مصلحت ا یبه سبب من قو انیکه عباس اکنون
کنم  یتوبه م یاز گناه ایخدا»گفت:  یکرد و م یعرفات دعا م نیگن: ابومسلم در سرزم
« بر خداوند سخت است آمرزش آن؟ ایآ»به او گفتند:  «یامرزیکه گمان ندارم مرا ب

العباس برجاست ادامه دارد، چه  یام که تا دولت بن را بافته یمن لباس ستم»گفت: 
که  یمرد ایمرا لعنت خواهد کرد، آ ردیبار ستم قرار گ ریکه چون ز یمظلوم ادیفر اریبس
 «شود؟یم دهیهمه دشمن دارد چگونه آمرز نیا

 بوده؟ ی: پس آدم خوبهیسم

که  یتا زمان امیگن: ابومسلم از هنگام ق یم عةیالش قةیمتاسفانه! صاحب حد_ نه 
جنگ کشته  یکشته شد ششصد هزار نفر را کشته بود به جز آن ها که در صحنه ها

جعفر  رهیبه دستور او نب دند،یبه قتل رس انیعیاز ش یاریاو بس یبود. در زمان سردار
که به امام صادق )ع( نوشته بود  ییانامه ه خاطررا کشتند، ابوسلمه خالل را به  اریط

 دستور داد تا کشتند.

داشت به دست خود  لی)ع( تما نیرالمؤمیرا به واسطه آن که به اوالد ام ریکث مانیسل
است.  اریکشت و اخبار در مذمت او بس زیامام سجاد )ع( را ن رهینب د،یبه قتل رسان
نزد حضرت )ع( با  دیکند که گو ینقل م یسیرا از احمدبن محمدبن ع یتیسپس روا

وارد شد، سالم کرد و  ریعم یکه محمدبن اب ماز اصحاب حضرت نشسته بود یا عده
تو گرداند نظر شما در مورد  ی! خداوند مرا فداامبریپسر پ یا»نشست سپس گفت: 

نام او در »حضرت فرمود:  «ست؟یکرد چ امیکه در زمان مروان ق یابومسلم مروز
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: دیپرس یراو« در آن است. گرانیو د هیام یاست که نام دشمنان ما، بن یدفتر
 یدروغ م» حضرت فرمود:« شماست! انیعیاو از ش ندیگو یم نیاز مخالف یروهگ»
ما  انیعیرا لعنت کند، ابومسلم نسبت به ما و ش شانیکنند! خداوند ا یو گناه م ندیگو

ست دارد ما را دشمن داشته و هر که از داشت، هر که او را دو  یبه شدت عناد و دشمن
پسر  یکرده است. ا ییکه او را مدح کند ما را بدگو هراو قبول کند بر ما رد کرده است، 

و هر که از او  دیجو یزار یاز او ب دیما باشد با انیعیخواهد از ش ی! هر که مریعم یاب
 «.میرزا یو آخرت ب ایو ما از او در دن ستیاز ما ن دینجو یزار یب

 گفت: هیسم

 م؟یما االن گناه کرد یعنی...یعنیشه  ی_ باورم نم

با  یاگه نه چه فرق م،یبه خاطر افتخار به کشورمون به انسان بودنمون ظلم کن دی_ ما نبا
 کنند؟ یافتخار م زیبه چنگ میدار ییاون مغول ها

 ن؟یستی_ شما ک

! میکار کن یچ میمونده بود م،یدینگهبان ها پشتمون از ترس از جا پر دنیبا د م،یبرگشت
چادر  دنیبا کش عیگرفت، سر هیرو در آورد و سمت صورت سم ریشون شمش یکی

رو باال  رشیاز نگهبان ها شمش یکی. ستادمیدادمش پشت سرم و رو به روشون ا هیسم
باز و پهلوم احساس کردم.  یتو یسوزش سبرد، چشم هام رو بستم، همون موقع احسا

 باال انداختم. ییابرو اشاری دنیباز کردم، با د ریچشم هام رو با تاخ

 ازیکردند، هرچند که ده امت داتونیپ نهیکه با آ دیدعاش رو به جون دختر ها بکن نی_ بر
 نجاتتون! یاز هر کدوممون کم شد برا

 .دمیکش یقیعم نفس

 _ دستت درد نکنه.
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 یکه همون کنار بود نشست، ب یتکه سنگ یرفت رو هیرضا، سم و هیسمت سم برگشتم
 حال شده بود از ترس. آروم گفتم:

 جان! هی_ سم

 زد و اشک هاش رو پاک کرد. یکیکوچ لبخند

 من آرومم. زم؛یعز ستین یزی_ چ

 بلند شد. بعد

 م؟یکار کن یچ دی_ خوب حاال با

 .گهید یباز کی نیبر دی_ با

 !یی_ وا

 نشونتون اونجاست. ی_ راست

 !ییحباب طال کی یتو ریشمش کیسمت نشونه،  میبرگشت

 دوم گروه

داخلش نگاه کردم، عکس بابام و  یرو در آوردم و به عکس ها مییمویپول ل فیک
 دمیکش یو عکس آقا! آه نیرحسیعکس ام« مامان مامانم»مامانم، عکس مامان جونم 

 ساکم. یو دوباره گذاشتمش تو

 .گهیقسمت د کی میبر نجا؛یا _ خسته شدم از

 .نیگ یهرجا که شما م میبعدش بر ،یباز کی میبر می_ االن مجبور

 دست هام رو به هم زدم. م،ینگاه به هم کرد کی

! نمیدوست دارم اون زمان رو بب یلیمن خ ه؛یزمان زند میباشند بر ی_ اگه بچه ها راض
 خان زند رو! میمخصوصا کر
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 باال انداخت. یبه دختر ها نگاه کردم، ندا شونه ا بعد

 .میرقص ی_ فعال به ساز تو م

 ه؟یچ ی_ خوب باز

 زدم. یغیج یباز یصحنه  دنی. با دمیشد بیزد، غ یبشکن

 _ نه؟!

 _ آره.

 نیاز ا زامیعز ایاصال دوست ندارم خودم  یول رمیم ینم نجایدونم که ا ی_ نه، نه. من م
 !میو پرس ش نیزم میوفتیباال ب

 شه کرد. ینم شی: کاراشاری

و خودت رو تکون تکون  یگرفت یدسته ها رو م یکی یکی دیبود که با نطوریا ی: بازاشای
 .یگرفت یبعد اون رو م د،یرس یم یبعد یتا دستت به دسته  یداد یم

 تونه. ینم نیرحسی_ ام

شوک  یقدر تو نیا یول میاالن باهم بود نکهیها ظاهر شدند. با ا نیموقع آرشا و ا همون
رو به من  اشاریبعد  میپس االن جبران کرد م،ینکرد یبودند که سالم و احوال پرس

 گفت:

دو  اشایبره با سه نفر از اون ها من و  دیبتونه، فقط سه نفر از ما با ستین یازی_ ن
 .مینفر

 گفت: ندا

 .امی_ من باهاتون م

 گفت: نایمب
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 تونم نگهدارم. ی_ نه. قد من بلند تره؛ من بهتر م

 جلو. رفتم

بهتر بتونم خودم رو نگه دارم، بعدش هم هر  دیورزش کردم شا کمی_ بچه ها! من 
 بخشم. یمن خودم رو نم دیوفتیکدوم از شما ب

 طرز فکر رو. نی! بست کن اکای_ مل

 ذارم. ی_ نه، نم

ندگان مسابقه ده یها رهیاز دا یکی یتو دمیبگن دو یزیبتونند چ نکهیقبل از ا بعد
 داد زدند: تیو عصبان یدیبا نا ام سادم،یوا

 !کای_ مل

قسمت مال خودشون. با ترس همه  یاون ها هم تو سادند،یهم اومدند وا اشایو  اشاری
 یو م میگرفت یسوت اومد، دسته ها رو م یدعا خوندن، باالخره صدا میشروع کرد

هم  هیسم یه بودند، حتسخت بود! پسر ها زودتر رفت یلیتونستم؛ خ ی. اصال نممیرفت
 گفت: یعصبان اشایجلو تر بود. 

 ؟یتون ینم ی_ چرا نگفت

 ؟یداشت یگفتم راه حل بهتر ی_ مثال م

 اشاری دمیشد، نفهم یو داشت ول م اوردیطاقت ن گهیکه رفتم دستم د ییچندتا کی
 گهیمن د یکه رفته بود رو شروع کرد به برگشتن ول یراه عی! سردیمن رو د یچطور

دست  کیکه با  یدستم رو گرفت، در حال عیافتادم، دستم که ول شد سر یداشتم م
 ش دسته رو گرفته بود. گهید

 خانم! کای_ مل
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 من رو ول کن. م؛یافت ی! االن هر دو ماشاری_ آقا 

 ؟یچ گهی_ د

 .میاریباال ب یتون ینم نیبب-

 گفت: اشاریاومد برگرده سمتمون که  اشای

 .میزونیآو نطوریمسابقه رو تموم کن تا مسابقه تموم نشه ما هم عی_ برو سر

سرعت گرفتند تا ما رو  دندیقانون رو فهم یبرگشت و سرعت گرفت، اون سه تا هم وقت 
 گرفت گفتم: یم م هیکه داشت گر ینجات بدند. در حال عیسر

 کنم برو. ی! برو، خواهش ماشاری_ آقا 

 نگهم داشته بود. محکم

 رو ول کن برو. ! مناشاری_ 

 _ عمرا!

همون موقع  یول لهیم نیرفت سمت آخر هیکه دست سم دمیبود، د هیبه بق نگاهم
لب اشهدم رو  ری. چشم هام رو بستم و زمیافتاد یم میول شد، داشت اشاریدست 

به هدف  هینرم افتادم؛ انگار همون موقع که سم زیچ کی یگفتمکه احساس کردم تو
 نکهیا یآور ادیبعد با  م،یبود سادهیاحرکت و  یما اومده بود. چند لحظه ب ریتور ز دیرس

 یول دمیو خودم رو کنار کش دمیکش یغیهستم ج اشاریبغل  یتو یبه طور وحشتناک
بار ازش با سرعت جدا شدم و نشستم،  نیبغلش افتادم، ا یبه خاطر طرز تور دوباره تو

باال. ندا دم گوشم  دنمیدستم رو گرفتند و کش نایبتور باال رفتم. ندا و م یبعد از کناره ها
 گفت:

 ؟یمفسد! حال داد بغل باز ی_ ا
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 _ ببند ندا.

 داداش؟ یای! چرا نماشاری_ 

به تور  اشاریگفت.  یکه همون جا خشک شده بود م یاشاریبود که به  اشای یصدا
بود دستش از تور کنده  کیدوبار نزد یکیکه  دیلرز یقدر دست هاش م نیا د،یچسب

 تمام تنش! د،یلرز ی. هنوز تشنش مدیبشه، باالخره امد باال، همون کنار دراز کش

 .ازیامت یس هی_ سم

 به زور بلند شد. اشاری

 .میبر دیبا گهی_ د

 : کجا؟نایمب

 شد بهش نگاه کنم نگاه کرد. یکه روم نم یبه سمت من برگشت

 خان زند! میکر شیپ هی_ دوران زند

 اومد کنار من. زبهنا

 ؟ی_ بهتر

 . من حالم خوبه!می_ آره. اگه بچه ها حاضرند، بر

 و آرشا و رضا اومدند سمتمون. هی. سممیشد بلند

 بود. یخوب ی: بازهیسم

 گفت: بهناز

 قدر سرعت داشته باشه! نیا یخوره گوگول ی_ به سنش نم

 .دیبهت و سرزنش نگاهش کردم، خند با
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 !ومدهیچون به دوران ما ن نه؛یب یم_ نگران نباش! اون من رو ن

 زد. ینگاه کردم، لبخند هیرو گرفتم و به سم روم

 جون. کاینگرانت شدم مل یلی_ خ

 اومد. یسر ما م ییمعلوم نبود چه بال ،ی. اگه تو نبودزمیعز ی_ مرس

 اول گروه

 گفتم: هیبه سم کالفه

 کف دست هات رو. نمی_ بب

 تعجب نگاهم کرد. با

 ؟ ی_ چ

 _ کف دست هات، زود باش!

عرق کرده اش نگاه  یدست ها یتو یهاش رو آورد باال و باز کرد. به رد قرمز دست
 گفتم. یکردم و نوچ نوچ

 خوب دسته اش سفت بود. ست؛ین یزی_ چ

 .دیوضع انداخت نیا یشما دوتا برادر که ما رو تو دیکار نش یبگم چ ی_ ا

 ادم.د لشیتحو ینگاهم کرد، چپ چپ تیمظلوم با

 م؟یینزن! االن کجا تی_ خودت رو به مظلوم

 .مینیبب میدونم، بر ی_ نم

 .میعوض کن دی_ خوب لباس با

 .نمیرم بب ی_ باشه، م
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 زده بود. جانیاز چهره ش رفته بود و ه یناراحت گهیبرگشت، د قهیو بعد از چند دق رفت

 .میروم ی_ بچه ها تو

 باال انداختم. ییابرو

 م؟ینیرو بب یرانی_ مگه قرار نبود فقط بزرگان ا

 موالنا! دی_ شا

 گفت: هیسم م،یهم نگاه کرد به

 ؟ی! خوب لباس ها رو دارمی! از جنگ منگ راحت شدشی_ آخ

 گم برامون بفرستند. یاالن م ی_ نه ول

چون موهاش نسبتا کم پشت بود  هینداشت در آورد، سم میکه س ییرضا اتو مو ادیب تا
 گفتم: تیتا لباس ها رو آوردند با عصبان میمن و رضا موهامون رو اتو کرد زه،ینر نزد تا

 ها بپوشم! نی_ عمرا من از ا

 کرد. نییلباس ها رو باال پا کمی هیسم

 _ مال من که خوبه.

 گفت: رضا

 . آرشا! خودت رو لوس نکن.گهی_ بپوش د

 صورتش. یداشت رو گرفتم جلو یرنگ که حالت نظام یکوتاه نقره ا یرکاب 

 رو بپوشم؟ نی_ ا

 _ خوب اون ها هم که هست.
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 یپوشوند ول یزانو رو م ریشد و تا ز یکه با نخ دور پا بسته م ییها و پابند ها چکمه
 رون پا لخت بود. ریزانو تا ز ریز یفاصله 

 !.یبپوش یاومدم. تو هم حق ندار رانیگم از ا ی_ عمرا! من م

 کرد گفت: یه لباس ها نگاه مطور ک نیهم رضا

 _ قصد هم ندارم بپوشمش.

 کیرفت پشت درخت و لباس هاش رو عوض کرد، بعد اومد. زل زدم بهش؛  هیسم
گرفت و  یکه از پشت سرش م یشال نارنج کی ف،یلط یبلند از پارچه  دیلباس سف

ما  م،ی. باهم راه افتادینقاب هم قد مغنه به رنگ صورت کیافتاد با  یصورتش نم یجلو
 نفر جلو اومد: کیکردند،  یبازار نگاهمون م یمون. همه تو یرانیا یبا همون لباس ها

 د؟یهست بهی_ برادر ها! غر

 گفت: رضا

 .میآمده ا رانی. از ای_ آر

 د؟یخواب دار یبرا ییجا ای. آمیهست یرانیا زی_ ما ن

 گفتم: من

 .میابیب یتا مسافر خونه ا میبرو میخواه ی_ م

 رو گرفت. دستم

 .تدیما هس خیمهمان ش دیبمان دی_ شما از امروز تا هرگاه که بخواه

 گفت: هیدفعه سم نیا

 د؟ییگو یموالنا رو م خیش ای_ آ

 تکون داد. یسر پسر



 
 
 

 
 189 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاملیکا مالزاده ــــــ زمان معمای  

 .دیی! بله بفرمادیشناس ی_ پس پدرم را م

 گفت: یم نطوریهم م،یراه افتاد دنبالش

 !دییخوشنود است؛ بفرما اریو پدر بس میشمس را بازگرداند ی_ به تازگ

بالکن نشسته بودند و  یتو انسالیتو. دوتا مرد م میدم در، در رو باز کرد و رفت میدیرس
 جلو، پسر بعد از سالم گفت: میزدند. رفت یباهم حرف م

 آمده اند. رانیاز ا نانی_ پدر! ا

 ،یمشک یچشم ها ش نگاه کردم؛ الغر اندام، زرد چهره با افهیبلند شد، به ق مرد
 داشت! ینگاهش جذبه و کشش مخصوص

 هموطنان! نیخوش آمد اری_ بس

 نگاه کرد. هیبا من و رضا دست داد و به سم بعد

 د؟یهست یرانیا زی_ شما ن

 مختصر پاسخ داد. هیسم

 + بله.

 زد و رو به پسرش کرد و گفت: یلبخند موالنا

 ارشانیاتاق ها را در اخت نیما هستند، به نزد مادرت ببرشان و بهتر یها مهمان ها نیا-
 بگذار.

 _ چشم پدر.

که گذشت، برگشتم و به موالنا و شمس نگاه کردم.  کمی. میرفت م،یاز ما خواست بر بعد
دست  یشمس رو تو یکه دست ها یشمس دو زانو نشسته بود در حال یموالنا جلو

به شمس کردم با اون  یبود به صورت شمس! نگاههاش گرفته بود، مشتاق زل زده 
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صلح  یو چشم ها یچخماغ لیسب م،بلند و نر  اریبس دیسف یها شیو ر دیصورت سف
 شد. یم دهید یفاصله به سخت نیکه از ا ییجو

. مشتاق با رونیخانم اومد ب کیبا  قهیا.. گفت و رفت تو، بعد از چند دق ایموالنا  پسر
 گفت: هیرو به سم م،یکرد یخانم سالم و احوال پرس

 !ی_ چه دختر خانم ناز

 رو گرفت و رو به پسرش گفت: هیبا لبخند تشکر کرد، دست سم هیسم

 بگذار. مانیمهمان ها اریرا در اخت یرونیب یاتاق ها نی_ از بهتر

از اتاق ها؛ مبل  یکی یتو میرو با خودش برد تو، ما هم رفت هیبا قربون صدقه سم بعد
بود،  نیزم یرو یرانیو پر نقش و نگار ا یفرش بادمجون کیاشت، نداشت، تخت ند

بود. در زدند، خدمتکار برامون رخت  دهیها چسب واریهم به د یخردل یچندتا پشت
 کنار. دخواب ها رو آورد، رضا ساکش رو پرت کر 

 هست. گهید یخونه ها بیو غر بیعج یچه قدر راحت تر از اون اتاق ها نجای! ایی_ وا

 آشنا ترم. نجای_ آره واقعا با ا

رو در آوردم و شروع کردم به  میبرده بود یقسمت سلمان فارس یکه تو یلیانج بعد
و لباس عوض  میشام خبرمون کردند، بلند شد یگذشت که برا یساعت میخوندن، ن

. پسر موالنا به صورت دو اومد رونیب میو بعد رفت میراحت ترش کرد کمی یعنی م؛یکرد
 .سمتمون

 کنم. تانییراهنما دییای_ ب

 یانداخته بودند و بو نیزم یفرش رو کیبزرگ خونه  یاز اتاق ها یکی م،یرفت دنبالش
سفره نشسته بود و شمس کنارش؛ هنوز داشتند حرف  یآش بلند شده بود. موالنا باال

غذا خوردن رو شروع  م،یو نشست میکرد یسالم و احوال پرس میدیزدند! ما که رس یم
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 یم تیکه چه قشنگ قواعد غذا خوردن رو رعا بود هیبق ینگاهمون رو نطوری. هممیکرد
غذا  دنیدهنشون وقت جو دند،یجو یزدند، آروم آروم م یکردند، سر سفره حرف نم
شدند، از پشت سفره  یخوردن و زودتر از مهمان بلند نم یباز نبود، وسط غذا آب نم

 نوقت غذا خورد یند و به دهن کسشد یتا وسط سفره خم نم یزیبرداشتن چ یبرا
 خوردند و... یبودند و به اندازه م دهیکردند، به اندازه کش ینگاه نم

 از غذا و جمع شدن سفره شمس بلند شد. بعد

 بروم. گری_ من د

موالنا غم نشست، از جاش بلند شد و دست شمس رو  یچشم ها یوضوح تو به
 گرفت.

 .یکه آمد ستین شیب یبمان، تو چند ساعت نجای_ امشب را ا

 بودم تا حال که از نماز مغرب گذشته است برادر! نجای_ از قبل از نماز ظهر ا

 نگاه کرد، بعد به شمس گفت: کیبه آسمون تار موالنا

 کند. یباشد گذر زمان را احساس نم شیالیکه مجنون کنار ل ی_ هنگام

 .دیگذرد، فردا تو را خواهم د ی_ اما زمان م

 بود. ی_ تا فردا خواب شبانگاه من خواه

 مفصل رفت. یخدافظ کیبعد از  خالصه

 دوم گروه

 !ییچه صدا یی_ وا

زد،  یآهنگ گوش داد، بهنازم بشکن م یچشم هاش رو بست و با لبخند به صدا نایمب
 به من زد. یندا سقلمه ا
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 وسط؟ می_ بر

نگاه  اشاریبه  ادیشد ز یروم نم اشایبه بازوش زدم، برگشتم سمت  یو مشت دمیخند
 کنم.

 زنند؟ یساز م یچ ی_ برا

 ادب زد. یاز رو یکمرنگ لبخند

شد  یمردم شاد م یداد بهتر بگم با شاد یم تیاهم یلیمردم خ یخان به شاد می_ کر
مردم آهنگ  یفرستاد برا یرو م یگروه شهیهم نیهم یبرا ن،یشون غمگ یو با ناراحت

 بزنند.

 گفت: نایمب

 عاشقشه! کایقدر مل نی_ اوه! اوه! پس بگو چرا ا

 هام رو به هم گره زدم. دست

 امام و آقا دوستش دارم! یدوستش دارم! به اندازه  یلیخ یی_ وا

 :دیپرس ندا

 قصر؟ می_ چطور بر

 گرفتم: یلرزش مختصر کیکه بلند شد  اشاری یصدا

خوره و حرف هاشون و غذا ب یبا مردم عاد ادیکنه م دایپ یفرصت یخان وقت می_ کر
 .میماجرا برس نیکردم که به ا یزیبرنامه ر کجوریمشکالتشون رو بشنوه. من 

 صحبتش رو گرفت. یادامه  اشای

كريم خان، به باور نماينده ايرانيان )كريم خان( مسائل كوچكند كه  ی_ به نوشته منش
 كنند. یرا منقرض م یشوند كه دودمان یدفعتا چنان بزرگ م یگاه
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 !یچه مرد بزرگ :ندا

 دمیشن ی! راستمیفکر نکنم تا وقت انقالب داشته بود گهیخان رو د می: مثل کرنایمب
 خان لر بود. آره؟ میکر

 مخصوصا ترک. میداشت ادیلر و ترک ز ی: آره، ما سلسله هاکایمل

 ترک بودند. رانیبعد از اسالم ا یسلسله ها شتری: ببهناز

 : اوهوم.اشاری

 م؟یدور بزن میساخته، بر نجایا یخوب یلیخان بازار خ می: بچه ها! کرکایمل

 .دنیها خند پسر

 : شما دختر ها که عشقتون بازاره!اشای

 گفت: نطوریهم اشاری م،یبازار زد یتو یدور کی میرفت

 دهیتاجر جهان د کیده، به نظر من به عنوان  یم یادیز تیخان به تجارت اهم می_ کر
 .میبش کیبهش نزد میبتون دیسمتش تا شا میبر

 .هی_ فکر خوب

گفت و  یحرفش رو م یخان اومد. بعد از غذا هرکس میوقت غذا شد، خود کر باالخره
 بلند شد. اشاری. دیباالخره نوبت به ما رس

ساخت  میرفته ا یادیز یها نیبه سرزم مانی_ سرورم سالمت باد! ما در سفر تجار
 کند. یکه به نظرمون سرورمان را خوشحال م میگرفته ا ادیرا  یا لهیوس

 و نشانم بده. ایب د؟یگرفته ا ادی_ مرا با نام سرورم نخوان! چه 
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خواست نشون بده، دستش رفت  یم یکه چ میکرد ینگاه م اشاریبه  میتعجب داشت با
همه از تعجب گرد شد.  یچراغ قوه در آورد و روشن کرد، چشم ها کیو  بشیج یتو
 خان گفت: میکر

 !؟یکرد دایپ نیرا در کدام سرزم نی_ ا

 پر گوهر دارد. یدور تا حال و نام ینی_ در سرزم

 هم نگفت! دروغ

 .اورشی_ ب

خان چراغ قوه  میخان زند، کر میجلو رفت و با احترام چراغ قوه رو داد دست کر اشاری
 نگاه کرد و بعد گفت: کمیرو 

 ؟یابزار درست کن نیاز ا یتوان ی_ م

 ...یعنیکنم؛  یرا م میسع یاگر سرورم به من رخصت دهند تمام_ 

 ما نگاه کرد. به

 کرد. میرا خواه مانیسع ی_ من و همراهانم تمام

 خوب. اری_ بس

 از محافظاش گفت: یکیرو به  بعد

 .اورشانی_ اول بگو فرمانده مطمئن شود تا جاسوس نباشند، بعد به قصر نزد من ب

سوار اسبش شد، مردم براش  هیبق یحرف ها دنیخم شد، بعد از خوردن غذا و شن مرد
که همراهم آورده  ینیداد. با دورب یو اون هم براشون دست تکون م دندیکش یهورا م

گرفتم در همون حال  یکردم تا شارژش تموم نشه، ازش عکس م یبودم و رو نم
 موقع برگشت سمت من. وناون هم هم م،یناخودآگاه سرم برگشت سمت کنار
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 _ رفتارش مثل..

حرف رو به من زد از خجالت  نیکه حرف رو بهش زدم و اون هم زمان ا اشاری دنید با
گفت. روم رو  یسرخ شدم، هرچند که هر کس شباهت رفتار رهبر زمان خودش رو م

سه ساعت  کیاز فرمانده ها .نزد یکی شیبردند پ میقصر، ما رو مستق میدیگرفتم رس
اتاق بهمون دادند البته  کیبعد  م،یستیکرد تا متوجه شد جاسوس ن یین بازجوازمو 
 !شهینه، دوتا مثل هم یکی

مون کرد،  ییخدمتکار راهنما کیخان،  میکر دنید میبر میآماده شد عیصبح سر فردا
با  میو سالم کرد میسر خم کرد کمیزد،  یما لبخند دنیخان زند با د میتو. کر میرفت

 یها یصندل ی. رومینیها بش یصندل یجوابمون رو داد، بعد اشاره کرد رو یمهربون
 خان گفت: میو بعد پسر ها. کر نیرحسیام نبعد وسطمو  م،یاول ما دختر ها نشست

 .دییبگو گری_ اول نصبتتون رو باهم د

 گفت: اشاری

ادر بر  نیرحسیخانم، ندا خانم و ام نایخانم، مب کایها خواهران ما هستند. مل نی_ ا
 کوچکمان و برادرم احمد و من محمود.

 .اوری_ دوباره اون شئ را ب

 باهاش ور رفت و بعد گفت: کمیخان  میچراغ قوه رو برد، کر اشاری

ها آتش  لویها کار کنند، س نیهوا بر سر زم یکیتوانند تا تار یکشاورزان ما م نگونهی_ ا
 د؟یبساز نیمانند ا دیتوان یم یمانند. گفت ینم یکیو نگهبانان در تار ردیگ ینم

 .میتوان یم ی_ آر

 یدر کاخ برا ییداد و اتاق ها میخواه یخوب به تو و خانواده ات کارگاه اری_ بس
 .دیکارتان را شروع کن دیتوان یاستراحت، از فردا م
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 اول گروه

 :دیما و از زنش پرس شیقرار اومد پ یدوباره ب موالنا

 امد؟ی_ شمس ن

 _ نه. هنوز تا ظهر مانده است جناب محمد!

گفتن و نگفتن حرفش  یمکث کرد، انگار تو یکرد ول یموالنا داشت نگاهش م نکهیا با
 مونده بود.

 د؟ییبگو دیخواه ی_ چه م

 کالس ها هستند. یصبرانه منتظر ادامه  ی_ شاگردانتان ب

 .دیآروم خند موالنا

 شیخواهم پ یرا که م یوقت رد،یگ یاز من م یادیدرس وقت ز یشود؛ کالس ها ی_ نم
 شمس باشم!

 یممکن هست حسود زیموضوع باز ن نی_ جناب محمد! آن ها شاگردان شما هستند، ا
 .زدیآن ها را بر انگ

 فکر کرد، بعد سرش رو به دو طرف تکون داد. کمی موالنا

 شمس است در کالس ها بمانم. یحواسم به سو یتمام یتوانم وقت ی_ نم

 برگشت سمت در. دبع

 رد؟یگ یاو آرام م دنیقرار من تنها با د یداند دل ب ینم ایآ امد؟ی_ شمس چرا ن

کفش هاش رو  جانیزد، همون موقع در رو زدند. موالنا با ه یکیموالنا لبخند کوچ زن
کردم، شمس که تو اومد، موالنا  ی. با تعجب نگاهش مدیو به سمت در دو دیپوش
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هم زن  قهیش کرد، بعد از چند دق ییبغلش کرد و بعد به سمت اتاق خودش راهنما
 :دیپرس هیموالنا رفت. سم

 ؟یچ یعنی_ عارف 

 که من گفتم: میبگ یحیچه توض میلحظه موند کی

به  دنیرس یرو پشت سر گذاشته برا نید عتیشر یکه مرحله  یکس یعنی_ عارف 
 دا.اصل خ

 ؟یچ یعنی_ 

کار رو کنم  نیکنند، مثال ا یها نم نیو بند ا ریگ ریها مثل ما خودشون رو درگ نی_ ا
خونند، کامل، سر  یها نماز م نیکنه، ا یکار نماز رو باطل م نینمازم درست باشه، ا

 یول ادیز یلیخ ندیریگ ی. روزه منندیب یتو نمازشون خدا رو م یول ادیز یلیوقت و خ
 گم؟ یم یچ یفهم یخداست. م یروزه شون فقط برا

 زمان کوروش. میگم کاش بر ی. مدمی_ آره فهم

 لبخند زدم. بهش

 .ستیکه انگار درست ن یلبخند زد کجوری_ 

از  یدون ینم ادیز ،یدبستان یاالن هم تو ،یبود ایدن نیا یتو دوازده سال تو هی_ سم
 کنند. یءاستفاده مبودند دارند سو  یکه واقعا آدم بزرگ یکوروش

 ؟یچ ی_ سوءاستفاده برا

 .نیبردن د نیاز ب یبدن انقالب، برا نیاز ب ی_ برا

 ؟یچ یعنی_ 

 .الخی_ ب
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 .گهی_ بگو د

هم به  یمتن رو کوروش گفته با کل نیگه که ا یم یکیگم. مثال  یچشمه م کی_ برات 
)ع( بود. خوب اگه واقعا از متن خوشت  یکه اون متن مال امام عل یبه چه چه، در حال

هست  یزیچ کیبه به چه چه؟ البد  یگفت ی)ع( بود نم یمال امام عل یاومده چرا وقت
 که چسبوندش به کوروش بزرگ.

 پشتش باشه؟ یزیچ دیبا یچ ی_ برا

 یعنیجلوه بدن؛  یرانیا ییجور ها کیبودن کشور رو  یخوان اسالم ی_ اون ها م
به قول خودشون وطن  نیکه هم نهیا شیمد رضا شاه بود. جالبکه زمان مح یتیوضع

 یعنیدارند،  کایاصرار به قبول کردن استعمار آمر یا گهیاز هر کس د شتریپرست ها ب
گونه  چیه نکهیموافقن بدون ا کایآمر استعمارباشند به طور خالص با  یتنها گروه دیشا
 خودمون بخوان. یبرا یاستقالل طلبانه ا ازیامت

بعد در زدند، پسر موالنا رفت در رو باز کرد و بعد از سالم و احوال  یساعت مین کی
 رفت دم اتاق موالنا. یپرس

 با شما آمده اند. دارید یاز شاگردانتان برا ی_ پدر! چند

و لبخند  ییدر رو باز کرد، شاگرد ها بهش سالم کردند، موالنا با خوش رو موالنا
هم رفت،  یشاگرد ها تو ی. اخم هاستادیر موالنا اجوابشون رو داد، شمس اومد کنا

ها زحمت سر تکون دادن هم به خودشون  یها به زور بهش سالم کردند و بعض یبعض
 اشاره کرد. میکه ما توش نشسته بود یندادند. شمس جوابشون رو داد، موالنا به اتاق

 دوستان. دی_ داخل شو

پشت رخت خواب ها، اون ها  دیکنند پر رونشیکه معلوم بود دوست نداره ب هیسم
اومدند تو. موالنا با پسر ها آشناشون کرد و بعد خودش نشست و شمس رو کنار 
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کردند نشستند، دست  یکه با حرص به شمس نگاه م یهم در حال هیخودش نشوند، بق
 موالنا بود. دستیشمس هنوز تو 

 ن؟یاز ما کرد یادی_ خوب چه شده است 

خورند شروع کردند به صحبت  یه هنوز معلوم بود دارند حرص مک یها در حال اون
 یاون ها اصال شمس رو مخاطب قرار نم نکهیداد با ا یکردن، موالنا هم جوابشون رو م

که گذشت  کمیکرد نظر شمس رو هم بپرسه.  یم یهر حرفش سع یدادند، موالنا تو
اومد دم اتاق  هیعد از چند ثانرو باز کرد، ب دردر زد، باز هم پسر موالنا رفت  گهید یکی

به شمس  یاز اون ها نگاه یکیکارش دارند. اون که رفت  رونیو به باباش گفت که ب
 کرد.

استاد از ما به کار  یدور یخود را برا یو دوباره حقه ها دی_ جناب شمس! برگشت
 ن؟یبرد

 زد. یو تلخ کیلبخند کوچ شمس

که  نمیب یشود نم یه از بدن خارج مک ییها یجز کثافت یزی_ من در وجود تو پست چ
 قدر تو را دوست دارد! نیاستاد ا

 خوردم. جا

با بزرگ  نگونهیاست ا دیچه وضع سخن گفتن است؟ از شاگردان جناب موالنا بع نی_ ا
 .ندیتر خود سخن بگو

 _ به تو چه مردک چالق؟

 نزاکت! یب ی_ حواست به سخن گفتنت باشد ا

و نشست، بعد دوباره رو به شمس  دیشدم. ترس زیخ میشد، من هم ن زیخ مین مرد
 کرد.
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 دانستم. یالل هم هست رو نم نکهیا یدانم ول یرا که کر بود را م نی_ ا

و  نیها از جناب موالنا دورش کرد تیاذ نیبه خاطر هم شیچند وقت پ نی: همرضا
 .ماریموالنا را ب

 کرد و استاد را تنها گذاشت. ی_ او خود نامرد

 .مینکن که ماجرا را به جناب موالنا بگو یگستاخ لجوج! کار: مردک آرشا

 شمس گفت: ندفعهیا

 به پنهان کردن آن ندارند. ازیآزارند و ن یم شیاز پ شیمرا ب نگونهی_ ا

تو که آرزوم بر آورده  ادیکردم موالنا ب یدلم خدا خدا م یتو ش،یگرفت برا شیآت دلم
حرف زدن اون ها بلند  کمیبعد از  م،یشد و همون موقع اومد. همه از جامون بلند شد

 شدند و رفتند.

 دوم گروه

 ما رو خواسته؟ یچ ی: برانایمب

 م،یکن ینم یکار دندیچندبار چند نفر اومدند ما رو د دنیخدا مرگتون نده! د ی: اکایمل
 کنند. رونمونیخوان ب یم میینجایا یالک دنیفهم

 : نه بابا، بد به دلت راه نده.ندا

 .گهید می: خوب برنایمب

 بهناز هم دنبال ما اومد. رون،یب میو رفت میحاضر شد عیسر

 : تو کجا؟کایمل

 _ گفت دختر ها، منم دخترم!
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رفت تو و اطالع داد،  میدی. تا به در سالن رسمیمنتظرمون بود، همراهش رفت خدمتکار
جواب سالممون رو داد و با لبخند  م،یو سالم کرد میتو و احترام گذاشت میبعدش ما رفت
صورتش بود؛ صورت  ی. نگاهم رومیها نشست یصندل یرو میرفت م،ینیاشاره کرد بش

 یها شیخورد، ر یو مساالمت جو م نیمت رومآ رمردیپ کیو مهربونش به  دیسف
ها  شیاز دو طرف ر شیچخماغ یها لیبود، سب یخاکستر - دیبلندش مرتب و سف

روشن با  یکوتاه قهوه ا نیآست ییرو کیداشت.  یمشک یزده بود و چشم ها رونیب
سوخته داشت،  یهاش پارچه کلفت قهوه ا نیبود که سر آست دهیپوش یسنت یطرح ها

هم سرش بود  یو عمامه بلند استخون ییساده با دو خط طال ینسکافه ا راهنیپ رشیز
 مکث کرد و بعد گفت: کمیشده بود.  دهیچیپ یسنت یکاله قهوه ا کیکه دور 

 تواند کارها را انجام دهد. یام برادرتان بدون کمک شما م دهی_ شن

 ! پس درست حدس زدم. با هول گفتم:ییوا

 .میاز برادر هامون دور شو میتون یما نم دی_ ببخش

 زد. یکیکوچ لبخند

 یآرامش و سرگرم ی هیشما را به نزد ملکه بفرستم تا ما دیقبول کن خواستم اگر ی_ م
 .دیشو شانیا

 .میو لبخند زد میهم نگاه کرد به

 : حتما!ندا

 کنند؟ ییحال شما را راهنما میبگو نیباش لیخوب؛ اگر ما اری_ خوشنودم. بس

 :دیمون کردند. ندا ازم پرس یهمراه م،یو موافقت کرد میزد یلبخند

 هست ملکه؟ یک یدون ی_ تو م

 آغا محمدخان. یشاه و عمه  یدونم دختر فتحعل ی_ فقط م
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 _ نه؟!

 _ آره.

 باشه؟ یآدم بد یکن یفکر م یعنی_ 

 دونم. ی_ نم

 نباشه! ی_ خدا کنه آدم بد

 _ خدا کنه.

 به حرم سرا. میدیرس

 کجاست؟ نجای: انایمب

 _ فکر کنم حرم سراست. آره حرم سرا ست.

 !؟یبود نی: تو عاشق اندا

شن که  یاالن اصال زن ها ناراحت نم یعنیبوده،  یها عاد زیچ یبعض نی_ بب
 شکنه. یداره، اصال هم دلشون نم شتریب ای گهیشوهرشون ده تا زن د

 .ستین ینجوریدوران ما ا ی: خدا رو شکر تونایمب

 به شکل بدتر! ی_ هست ول

 ه؟ی: منظورت چندا

که صدتا دوست دختر قبل از اون ها داشته کنار  ی_ دختر ها راحت با ازدواج با پسر
 .انیم

 کنه. ی: اون فرق منایمب

 .میزن ی_ خودمون رو گول م
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 زن داشت. یلی)ص( هم خ امبری: پندا

 ؟یکن یپور رو گوش نم یرائف یها ی. تو سخنرانزمیداشت عز لی_ دل

 .ادی: نه زندا

داشتند و اسالم اومد  شتریب غالم ها از ده تا زن ی_ اول قبلش بگم قبل از اسالم حت
رو برداشت، االن فکر  ادیشد قانون زن ز ینم نیقانون رو براشون محدود کرد؛ بب نیا

 یشه؟ حاال م یخوان بردارند م یرو کال بگن م رانیا نترنتیا میمستق انیکن مثال ب
و مخالفاشون  شیقر لیپور؛ اوال مثال با چندتا از قبا یفاستاد رائ یبه حرف ها میرس

نبودند  ارتیکه  یا لهیدر قب یعنیبوده،  یا لهیکردند اون موقع ها نظام قب یازدواج م
 رشینگ یباشه و کس یم وهیب یاگه زن یکردند. از طرف ینم تیهمراه یاگه زن نداشت

 بدبخت! یعنی

 گفت: بهناز

 وهیب یجرادختر ابوبکر بود. سر اون ما شهی)ص( که دختر بود، عا امبری_ تنها زن پ
خواد که  یره از ابوبکر م یم رهیم یشوهر دخترش م یگفت عمر وقت کایبودن که مل

 .رهیدخترش رو بگ

کنه و عمر از عثمان  یابوبکر قبول نم نیهم یخوشگل نبوده، برا ادیز نکهی: مثل اکایمل
 کنه. یاون هم قبول نم یخواد ول یهم م

شه قبول  یبدبخت م رهیکه مردش بم یفکر نکنه زن یکس نکهیا ی)ص( برا امبری: پبهناز
 .رنشیکنند که بگ یم

ها رو نگرفته  لهی)ص( اون قب امبریمگه پ ،یها که گفته بود لهیسر اون قب ی: راستنایمب
 بودن؟!
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 ینم تیوقت به رسم چیدونستن ه ی)ص( رو از خودشون نم امبری_ اگه اون ها پ
که  یدون یداشتند، مثال م شونیا یدر نابود یفرصت سع نیشناختنشون و در اول

 فهیاز طا یکیناراحت بودند که چرا  هیام یبن دندیرس یامبری)ص( به پ امبریکه پ یزمان
 !دهیاون ها نرس ی فهیاز طا ده،یرس یامبریعباس به پ یبن ی

 با خنده گفت: ندا

 _ خدا عقل بده!

 نگاه نکرده بودم. دید نی: از انایمب

ها رو به  نی)ص( ا امبریکه پ یوقت دند،یجنگ ی)ص( م امبریبودند با پ یقوم کی_ مثال 
 یبه حضرت موس دیرس یرو که جدش هم م هی)ص( صف امبریاسارت گرفته بودن، پ

کنند اون هم قبول  یخالصه دعوت به اسالمش م ستین ادمیهارون )ع( خوب  ای)ع( 
با  یول زیکن یعنیبود ها  ریکنند. اس یم لش)ص( به عنوان همسر قبو  امبریکنه و پ یم
اول آزادش کردند و  یشون کنند ول غهیص زیتونستند به عنوان کن ی)ص( م امبریپ نکهیا

 میتون یگفتند ما نم ینفر آزاد شدند چون مسلمون ها م 200بعد گرفتنش همون روز 
 .میریبگ یری)ص( رو به اس امبریاقوام پ

 بار خود ندا گفت: نیا

 ینم یها مخالف بودند ول نیو ا زی)ص( با گرفتن کن امبریبود چون پ غمیتبل ینجوری_ ا
 بوده مخالفت کنند. یامر عاد کی نیکه ا یتونستند همون اول اسالم مخصوصا وقت

بودند که  ییها کسا نیا ،یبیهم داشت مثال ازدواج با ام هب یغی! اهداف تبلولی_ آها ا
 نیده، ا یرو هم طالق م نیشه ا یم یحیاونجا مرده مس گهید یجا کیکوچ کردند به 

 یم غامی)ص( پ امبریشه، پ یرونده از اونجا مونده م نجایاز ا بیطفلک تو مملکت غر
 !رنشیگ یم دیو ند نیش رو هم بد هیمهر دیکن یاستگارفرستند اون رو از طرف من خو 
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 کی هیچهره صف ی)ص( تو امبریپ ه،یجا خوندم بعد از اسارت صف کی: من کایمل
خدا)ص( در رسول یا»گفت:  هیصف «ست؟یچ نیا»: دنیو ازش پرس دنید یکبود

موضوع را به شوهرم  نیآمد و در دامنم قرار گرفت ا ثربیکه ماه از آسمان  دمیخواب د
پس  د؟یآیم نهیکه از مد یشو یاههمسر پادش یدوست دار ایکنانه گفتم. او گفت گو

 «.بر من وارد کرد.. یاضربه

 گفت: نایمب

 نیکم تر از زن ها بودند خصوصا ا دیبوده و تعداد مرد ها شا ادی_ اون موقع جنگ هم ز
دختر هاشون رو  نیعرب نش یها لهیقب یکه بعض یمسئله هم وجود داشت که از زمان

 نگذشته بود. یزیکردند چ یزنده به گور م

 !؟یبیبگم؟ برادر ام هب یزیچ کی! کای_ مل

 بوده. هی_ معاو

 زدم. یگرد شده نگاهم کردن. لبخند یچشم ها با

زن  یبرا تیخواست هم مثال گناه کنه با سنت جاهل یزن شوهرش مرده بود نم کی_ 
 یعنیکنم  ی)ص( بهش گفتند باهات ازدواج م امبریسخت بود، پ یلیبودن خ وهیها ب
گفتند اشکال )ص(  امبریفرستادند، طرف موند گفت من  پنج تا دختر دارم پ غامیپ

 نداره.

 گفت: ندا

 و.. رایمسن فق یها زن ها وهیازدواج با ب ینجوریهم داشت پس ا ی_ اهداف آموزش

 امبریبودند، پ شتریب وهیب یشهدا! اون موقع تعداد دختر ها از زن ها یها وهی_ و ب
کنند که با ازدواج با اون ها از به راه خالف  قیکردند مردم رو تشو یم ی)ص( سع

 کنند. یریرفتنشون جلوگ



 
 
 

 
 206 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاملیکا مالزاده ــــــ زمان معمای  

 گفت: نایمب

 یایشده م دیشوهرش شه یگفتند فالن یمثال زن ها به شوهراشون م دمیشن ی_ حت
 م؟یباهم ثواب کن شیریبگ

بهتره هرچند که ما  یلینداشت االن خدا رو شکر خ یراحت ادیز وهی_ اون موقع زن ب
 .میمون رو واال تر ببر یفرهنگ دید دیهنوز با

 بحث رو گرفتم: یادامه  بعد

 ۵۴ هینساء آ یدونستند قرآن تو سوره  یبودند که م یبحث کیها هم دنبال  ی_ بعض
ها  یهودیکردند.  یم یها هم حسود نیا میاز آل ابراه بهیط یکنه شجره  یکه اشاره م

رو به عمر حبسه  شهی)ص( پسردار شن، مثال ابوبکر عا امبریخواستند اون ها از پ یم
بچه نداره و مونده بوده،  بهیامه هب دید یوقت انیسفده. ابو  یفکر کنم اسمشون بود م

خواست  یم انیکه ابوسف دیرس ییبودند. کار به جا میزن ها عق یاصال انگار همه 
دختراتون رو  گهیگفتند د)ص(  امبریبود که پ نجای)ص(. ا امبریدختر دومش رر بده به پ

دنستند که قراره  یها م یهودی گه،یدونستند د یخودشون م یعنی دینکن لیبه من تحم
 .ادیامام ب ۱2)ص(  غمبریاز نسل پ

 حرف زدن. یشد برا رید گهیبه در و د میدیموقع رس همون

 اول گروه

 یم یموالناست ول یمهمون نیو اول ییآشنا یروزها نیداستان احتماال مال اول نی)ا
 چون خوشگل و آموزنده بود( سمینو

 :دیرو مشاهده کرد ازش پرس زبانشیم ییرایپذ لیکه وسا نیبعد از ا شمس

 ؟یمن شربت فراهم نموده ا یبرا ای_ آ

 :دیزده پرس رتیموالنا ح م،یخورد جا
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 !؟یخور یم زی_ مگر تو شربت ن

 پاسخ داد: شمس

 .ی_ بل

 وع اطالع نداشتم!موض نیمن از ا ی: ولموالنا

 .اکنیمن شربت مه یبرا یدیحال که فهم ـ

 !اورم؟یب ریموقع شب، شربت از کجا گ نیدر ا ـ

 کند. هیاز خدمتکارانت بگو برود و ته یکیبه  ـ

 خواهد رفت. نیخدام از ب نیب تمیثیکار آبرو و ح نی_ باا

 کن. یداری_ پس خودت برو و شربت خر

 بروم و شربت بخرم. نینش یشناسند، چگونه به محله نصار یشهر همه مرا م نی_ در ا

چون من شب ها بدون  یمرا هم فراهم کن یراحت لهیوس دیبا یاگر به من ارادت دار ـ
 توانم غذا بخورم، نه صحبت کنم و نه بخوابم. یشربت نه م

اندازد،  یبه دوش م یکه به شمس دارد خرقه ا یارادت لیشد و به دل میتسل یمولو
افتد. تا  یراه م نینش یکند و به سمت محله نصار یآن پنهان م ریبزرگ ز یا شهیش

که  نیکرد اما هم ینم یکنجکاو ینسبت به مولو یقبل از ورود او به محله مذکور کس
 یکه مولو دندیپرداختند. آن ها د یو بیتعقکردند و به  رتیوارد آنجا شد مردم ح

 کدهیکرد و پس از پنهان نمودن آن از م یداریخر شربتیا شهیشد و ش یا کدهیداخل م
 خارج شد.

 شیاز مسلمانان ساکن آنجا، در قفا یخارج نشده بود که گروه انیحیاز محله مس هنوز
 یبه جلو یکه مولو نیبه راه افتادند و لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده شد تا ا
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کردند  یه او اقتدا مکه خود امام جماعت آن بود و مردم همه روزه در آن ب یمسجد
 زد: ادیحضور داشت فر تیکه در جمع یمولو بانیاز رق یکیحال  نی. در ادیرس

 یبه محله نصار دیکن یکه هر روز هنگام نماز به او اقتدا م نیجالالد خیمردم! ش ی_ ا
 نموده است. یداریرفته و شربت خر نینش

افتاد. مرد  شهی. چشم مردم به شدیکش یرا گفت و خرقه را از دوش مولو نیمرد ا آن
 ادامه داد:

 یداریاکنون شربت خر د،یکن یکند و به او اقتدا م یزهد م یمنافق که ادعا نی_ ا
 برد! ینموده و با خود به خانه م

بر سرش زد که دستار از  یآب دهان انداخت و طور یروم نیسپس بر صورت جالالد 
که  یزمان ژهیو به و دندیصحنه را د نیردم اکه م یسرش باز شد و بر گردنش افتاد. زمان

عمر  کی یکردند که مولو دایپ نیقیرا در حال انفعال و سکوت مشاهده نمودند  یمولو
خود را آماده کردند که به  جهیداده و درنت بیفر نیدروغ یآن ها را با لباس زهد و تقوا

 زد: ادیو فر دیهنگام شمس از راه رس نیاو حمله کنند و چه بسا به قتلش رسانند. در ا

 یم یخواریتهمت م هیو فق نیمتد یکه به مرد دیکن ی! شرم نمایح یمردم ب ی_ ا
 یخود تناول م یکه هرروز با غذا رایسرکه است ز یحاو دینیبیکه م شهیش نیا د؟یزن

 کند.

 زد: ادیفر یمولو بیرق

 بلکه شربت است. ستیسرکه ن نی_ ا

از  یقدر بیمردم از جمله آن رق یکرد و در کف دست همه  را باز شهیدر ش شمس
. ستیجز سرکه ن یزیچ شهیو بر همگان ثابت شد که درون ش ختیر شهیش اتیمحتو
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 یهم دست ها گرانیانداخت، د یمولو یو خود را به پا دیبر سر خود کوب یمولو بیرق
 :دیاز شمس پرس یو متفرق شدند. آنگاه مولو دندیاو را بوس

چوب  تمیثیتا به آبرو و ح یو مجبورم کرد یفاجعه نمود نیچه امشب مرا دچار ا ی_ برا
 حراج بزنم؟

 گفت: شمس

که  یکرد یتو فکر م ست،یسراب ن کیجز  ینازیآنچه که به آن م یکه بدان نیا ی_ برا
با تصور  ،یدیکه خود د یدر حال ،یابد ستیا هیتو سرما یمشت عوام برا کیاحترام 

رفت و آب دهان به صورتت انداختند و بر فرقت  نیآن از ب یشربت همه  شهیش کی
بود که امشب  نیتو هم ی هیسرما نی. ااندندرس یو چه بسا تو را به قتل م دندیکوب
 رییباش که با مرور زمان و تغ یمتک یزیلحظه بر باد رفت. پس به چ کیو در  یدید

 نرود. نیاوضاع از ب

 .میکرد یبه شمس نگاه م میداشت همه

 دوم گروه

 _ بچه ها!

 متوجه نشه گفتم: یکه کس یسمت بهناز، آروم جور میتعجب برگشت با

 .ایآروم دنبالمون ب ؟یکن یکار م یچ نجای_ بهناز! تو ا

 یلباس ساتن بلند کرم کیش نشسته بود  یصندل یتو ملکه در رو میگرفت و رفت اجازه
 یشال سنت کیو  یسنت یکمرنگ با طرح ها یبلند قهوه ا ی قهیجل کیبود  دهیپوش

بود به رنگ قهوه  یاون زمان که پارچه ا یتو خونه ا یبا کفشا یکاله قهوه ا کیکرم و 
 .یسنت یکمرنگ با طرح ها یا

 شما فرستاده اند. یسرگرم یبرا ایو رع لیرا جناب وک نانی_ خانم! ا



 
 
 

 
 210 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاملیکا مالزاده ــــــ زمان معمای  

 زد. یشخندی! ملکه نمیانگار دلقک یگه سرگرم یم نیهمچ شعوریب

 .دیتشکر کن شانیخوب از طرف من از ا اری_ بس

کار  یچ میو مونده بود میبود سادهیملکه وا یگذاشت و رفت ما جلو یاحترام خدمتکار
 گفت: نای. آخر سر مبمیکن

 درست کنم. یشما سرگرم ینخ برا نیتوانم با ا ی_ من م

 :دیپرس یملکه با کنجکاو مینگاه کرد واریکنار د یباف یتعجب به نخ قال با

 _ چگونه؟

ملکه، اون ها رو به دوطرف نخ  زیرو م یخال ینخ رو برداشت با دوتا از قر قره ها نایمب
 یهم بود با تکون دادن سر نخ قرقره ها به هم م یچسبوند دوتا قرقره رو به رو یبافتن

ازش گرفت  گرفت سمت ملکه نایباال انداخت مب ییداد. ملکه ابرو یخوردن و صدا م
استفاده کرد بعد با  کمیلبش نشست،  یکم لبخند رو کمبعد اونم تکون تکون داد 

 لبخند گفت:

 .دیکن یاست حال خودتان را معرف ی_ عال

 .میکرد یرو معرف خودمون

 ن؟یبلد ییها یچه سرگرم گرید دییخوشحالم. بگو اریشما بس یی_ از آشنا

 . ندا گفت:مینگاه به هم کرد کی

 _ منچ بکشم؟

 : آره خوبه.کایمل

 :میبه ملکه گفت بعد

 د؟یده ی_ کاغذ و قلم به ما م
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 خدمتکار اومد تو. کیکردکه  یبهناز هم نگاه م م،یکرد یم یباز میداشت یساعت کی

 _ خانم! جناب محمد اغا...

 _ برو کنار.

ندا  میدیجا پرکرد، از  یخورد و ناله ا واریکنار زد که خدمت کار به د کجوریرو  خدمتکار
 نایبا ترس اومد سمت من، من هم که حالم بهتر نبود دستش رو گرفتم و فشار دادم. مب

 :دیآروم پرس

 ه؟یک نی_ ا

 .یا رهیزنج ونهید کی: بهناز

 زد. یملکه لبخند ستادیهم اومد کنار ما ا اون

 عمه جان! ی_ خوش آمد

دست هاش رو باز کرد و بغلش کرد. محمد آغا خان هم جواب بغلش رو داد و  بعد
آروم دم  ن،ییبود پرت کرد پا زیم یمنچ رو که رو لیها نشست وسا یاز صندل یکی یرو

 گوش بچه ها گفتم:

 .میاریجلوش کم ب دی. نبادی_ نترس

 . ملکه گفت:میسادیکنار وا کیصاف  بعد

 زم؟یعز یچه آمده ا ی_ خوب برا

 کرد گفت: یکه داشت چپ چپ به ما نگاه م یآغا خان در حال محمد

 شکار روم. یبرا یخواهم به سفر ی_ م

 همه بهتر است. یتو بلکه برا ینه برا ؛یدور باش نجایاز ا یخوب است کم-

 لب محمد آغا خان نشست. یرو یکیکوچ لبخند
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 عمه جان؟ دیزن ی_ طعنه م

 !زمی_ عز

 یکشتن من هستند. مرا همه اضافه م ی_ پدرم را کشتند، برادرم را کشتند و در آرزو
 کنند. یم رمیام تحق افهیق یدانند و برا

بود؛ البته اگه  یزشت بود به نظر من دوست داشتن نکهیش کردم با ا افهیبه ق ینگاه
ولو و نفرت رو نداشت صورتش چروک و  یپر از شر یو اون چشم ها ظیاون اخم غل

 !یلیبود؛ خ نیغمگ یلینداشت. خ شیبود و ر

 یبتوان نجایا نگونهیکه ا یکن اخالقت را خوب کن یسع ،یزیمن عز یرا نگو. تو برا نی_ ا
 .ستیبد ن یکن یقدر که تو فکر م نیا نجایو بتوانند دوستت داشته باشند. ا یبمان

 زد. یمحمد خان پوزخند آغا

 زد. می_ خود را گول خواه

 به ما کرد. یبلند شد و نگاه بعد

 .دیهست ی_ آن ها مرا خاجه کردند اگر نه شما دختران دوست داشتن

 گفت: نایمب رونیرفت ب میسرخ شده بود تیکه ما از شدت عصبان یدر حال بعد

 داره به خوشگل بودن ما؟ ی_ خاجه بودن چه ربط

 .میعق ی_ خاجه با ا به معن

 ! چرا؟!نی_ ه

 ازش نمونه. یقدر بد بود که گفتند القل نسل نی_ ا

 رو به ما گفت: ملکه

 .میتا دوباره شروع کن دینیرا بچ ی_ لطفا باز
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 اول گروه

رقص مخصوص و  نیقشنگ معلوم بود با ا م،یکرد یتعجب به رقص موالنا نگاه م با
 :دمیکنه.  از زن موالنا پرس یعارفانه پرواز م

 شروع شده است؟ یوالنا از چه زمانشمس و م یدوست دیدان ی_ شما م

 فکر کرد بعد گفت: کمی

که موالنا در کنارش چند  یو در حال شودیشمس وارد مجلس موالنا م یام وز دهی_ شن
 لیق»: دهدیموالنا جواب م «ست؟یچ هانیا»: پرسدیکتاب وجود دارد، شمس از او م

ها را برداشته و و کتاب« چه کار است؟ هانیو تو را با ا» دیگویشمس م« و قال است
 یا»: دیگویم ی. موالنا با ناراحتاندازدیقرار دارد، م یکیکه در آن نزد یبه داخل حوض

بوده و نسخه منحصر به  دهیها از پدرم رسکتاب نیاز ا یبرخ ؟ی! چه کار کردشیدرو
برده و  حالت دست به آب نیدر ا یزیشمس تبر« .شودینم دایپ گریفرد است و د

ها مانده از آب در کتاب یآثار کهنیبدون ا کشدیم رونیاز آب ب کی کیها را کتاب
 یچه سر   نیا»: پرسدیشده باشند. موالنا با تعجب م سیخ یاذره یها حتباشد و کتاب

از « .ستین یذوق و حال است که تو را از آن خبر نیا»: دهدیشمس جواب م« است؟
و درس و بحث  نهدیم یرو یدگیو به شور افتهی رییساعت است که حال موالنا تغ نیا

 ستدیایبه خدمت م یزیروز در رکاب شمس تبرو شبانه اشتهرا کنار گذ

 .میهم نگاه کرد به

 باالست! یلیخ ی_ پس شمس از اون عارف ها

 یحرف حتمردم من نیبه اون و موالنا زدند؛ از دست ا یی: طفلک! چه تهمت هاهیسم
 .یدوست داشته باش دیهم جنس خودت رو هم نبا

 :دی. بعد از ناهار رضا از موالنا پرسمیدیخند
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 د؟یما بخوان یاز اشعارتان را برا یکیشود  ی_ م

 کرد به خوندن شروع

 بدم خنده شدم هی_ مرده بدم زنده شدم گر

 شدم ندهیعشق آمد و من دولت پا دولت

 است مرا ریاست مرا جان دل ریس دهید

 است مرا زهره تابنده شدم ریش زهره

 یاخانه نه نیا قیال یانه وانهیكه د گفت

 شدم سلسله بندنده شدم وانهید رفتم

 یادست نه نیرو كه از ا یاكه سرمست نه گفت

 و سرمست شدم وز طرب آكنده شدم رفتم

 یادر طرب آغشته نه یاكه تو كشته نه گفت

 رخ زنده كنش كشته و افكنده شدم شیپ

 یو شك یالیمست خ یرككیكه تو ز گفت

 شدم هول شدم وز همه بركنده شدم گول

 یجمع شد نیقبله ا یكه تو شمع شد گفت

 دود پراكنده شدم میشمع ن مین جمع

 یرو و راهبر شیپ یو سر یخیكه ش گفت

 امر تو را بنده شدم مین شیپ مین خیش

 من پر و بالت ندهم یكه با بال و پر گفت
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 و پركنده شدم پریهوس بال و پرش ب در

 مرا دولت نو راه مرو رنجه مشو گفت

 شدم. ندهیتو آ یمن از لطف و كرم سو زانك

شعرش رو  یشمسه با معذرت خواه دیدر اومد، موالنا که فهم یموقع صدا همون
 سمت در. دیول کرد و دو مهینصفه ن

 م؟یشه با شمس بر ی_ آرشا! م

 تکون دادم. یسر

 خواست بره. یم ی_ بذاار وقت

 رو به شمس گفتم: شب

 د؟یشب مهمان کن کیمارا  دیخواه ی_ جناب شمس! شما نم

 موالنا با خنده گفت: دم،یخودم خجالت کش ییاز پرو خودم

 گذرد؟ یبر شما بد م نجای_ مگر ا

 .میرا ببن دیقدر به او ارادت دار نیکه شما ا یمرد یاما دوست دارم زندگ ری_ خ

 .نطوری_ هان که ا

 گفت: شمس

 _ خوش حال خواهم شد.

 شمس رو به ما گفت: م،یبر میخواست یکه م شب

 نفهمد. یزی_ خواهشمندم هرچه شد موالنا چ
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 میکه رفت کمیو  میگه. راه افتاد یرو م نیا یچ یبرا میدونست ینم م،یسر تکون داد فقط
 از همون شاگرد ها بود! یکیهلش داد؛  یکی. میبرگشت ن،یزم یشمس افتاد رو میدید

 _ غاصب!

به  یمشت ن،یزم یبه کمرش زد و دوباره افتاد رو یخواست بلند شه که لگد یم شمس
 صورت مرد زدم که پرت شد عقب.

 !یعوض کهی_ مرت

 یخودم صحبت م یایدن یشده بودم که حواسم نبود دارم با لحجه  یقدر عصبان نیا
برداشت و  یسنگ یکیاومدند دورمون رو گرفتند،  گهیکنم! پسره بلند شد، چند نفر د

 ریز ینشست و خنده  نیزم یپرت کرد سمت شمس که خورد به صورت شمس، رو
 کرد. یلب

 محمد )ص( ای کی_ السالم و عل

هم  گهیبرداشتند، چند نفر د زیکه دست دو نفرشون چوب بود به سمتمون خ یحال در
 ادیچوب به کمر شمس خورد. شمس ز کیکه  میکرد یم یردند، باهم کتک کارحمله ک

 یجلو یول میتونست دعوا کنه چون هم سنش باال بود و هم ما مبارزه کار کرده بود ینم
 میمراقبش باش میکرد یم یما سع یهرچ وره،نخ هیبه سم یبود تا کس سادهیوا هیسم
به در خونه  میدیتا رس میبود از دستشون فرار کرد یکتک خورد، هرجور یباز هم کل یول
. من و رضا محکم دندیکوب یتو، با مشت و لگد و چوب و سنگ به در م میشمس رفت ی

و  برداشت یدستمال دیخند یکه آروم آروم م یو شمس در حال میدر رو نگه داشته بود
 گفت:

 سخت تر کرده اند. ی_ امشب کم

 شون اومد: یکی یموقع صدا همون



 
 
 

 
 217 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاملیکا مالزاده ــــــ زمان معمای  

 کرد! میخواه زانی! شمس! فردا تو را از گوش آوی_ هو

 و گفت: دیدوباره خند شمس

 !ستین دی_ از آن ها بع

 گفت: هیما آورد و رو به سم یرو برا ییدستمال ها بعد

 د؟یدیند یبیشما آس ای_ آ

 مخالفت تکون داد. یبه معن یکرد سر یم هیکه آروم گر یدر حال هیسم

 .دینکن هی_ پس خواهشا مو

 دستمال ها رو به ما داد و گفت: بعد

 .دیدید بیآس شتنیکه بخاطر خو دی_ مرا ببخش

 را. نیا دیی_ نگو

 میدی. دمیدنبالش رفت هیاز اتاق ها، ما هم بعد از چند ثان یکیلبخند رفت سمت  با
 گفت: هی. سممیرخت خواب هامون رو انداخته، از خجالت سرخ شد

 .میبنداز میایخودمون ب نیگفت ی! مدیببخش ی_ وا

 از چهره ش بود! یزد؛ لبخند جزئ یمهربون لبخند

 شما را در ان اتاق انداخته ام. ی;؛جادیمن هست ی_ شما مهمان ها

 :گفتم

 _ پس خودتان؟

 خوابم. یمن در هال م د،ی_ شما راحت باش

 شود. یکه نم ینطوری: ارضا
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 به دو طرف تکون داد. یسر

 راحت ترم. نگونهی_ من ا

 دوم گروه

خوش حال  یخان حساب میبود و کر ییده تا کیچراغ قوه ها خوب شده بود؛  تعداد
اومد  دیاز خدمتکار ها دو یکیکه  میکرد یم یبا ملکه شطرنج باز میروز داشت کیبود. 

 گفت: یمضطرب ی افهیتو و با ق

 _ خانم!

 چه وضع داخل شدن است؟! نی_ ا

 _ خانم! حال همسرتان بد است.

 هیماهم دنبالش. بق رون،یب دیحجاب کرد و دو عیو سر دیلکه از جا پررو که گفت م نیا
 آمدند که ملکه گفت: یحرم سرا هم داشتند م یزن ها ی

 .میتا مقدمات را آماده کن دیستی_ با

 یتو میو رفت میگذاشتند. اعالم کرد یملکه احترام م دنیسمت کاخ، همه با د میرفت بعد
. ملکه ریجز دکتر و وز رون،یمرد ها به احترام ملکه رفتند ب هیخان زند. بق هیاتاق کر

 خان نشست. میکنار تخت کر

 _ چه شده است؟!

 زد. یحال یخان لبخند ب میکر

 شوم. یخوب م یحالم خراب است. به زود یکم دی_ نگران نباش

انداخت. ملکه  نییبه تاسف تکون داد و سرش رو پا یبه دکتر نگاه کرد، دکتر سر ملکه
 نگاه کرد. ریبه وز ینیغمگ ی افهیق با
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دور کنند، بانو  نجایمردان را از راه حرم سرا تا ا یمقدمات را آماده کنند و تمام دیی_ بگو
 .ندیایب شانیا داریخواهند به د یها م

و بعد از  ستیموندن ن یجا گهید میدیسر خم کرد و رفت، دکتر هم رفت. ماهم د ریوز
از باغبان ها اومد  یکیروز  کیگذشت که  ی. چند ورزرونیب میرفت یسالمت یآرزو

 سمت من.

فوت  ایرع لیکه جناب وک یگرفته اند هنگام میتصم رانی_ برو و به ملکه بگو بزرگان و وز
 کرد، آغا محمد خان را به قتل برسانند.

 دلم گفتم: یتو

 _ خدا از دهنت بشنوه!

 روم. یخوب م اری_ بس

 راه افتادم سمت حرم سرا. بعد

 _ ملکه من!

 !یبد دار ی_ چه شده است؟ نگو که توهم خبر

خواهند  یم یاز باغبان ها اومد بهم گفت که بزرگان دربار یکی د؟یدون ی_ راستش م
 خوان پسر برادرتون رو... بکشند. یم ایرع لیبعد از مرگ، البته خدا نکنه جناب وک

 .دیجا پر از

 افتد؟! یبد پشت سر هم م یقدر اتفاق ها نیمن! چرا ا یخدا ی_ وا

 رو به من گفت: بعد

 کرد؟ یدر حقم خواه ی_ لطف
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دوره حرف  نیکه آرامشم رو بدست آورده بودم، حواسم رو جمع کردم که به زبون ا من
 بزنم.

 .دیی_ بگو

 برو و به پسر برادرم خبر را بده و بگو فرار کند.-

 _ به آغا محمد.. باشد.

 ؟یرا بلد یحاضر کنند. اسب سوار یاسب تیبرا میگو ی_ سپاس گزارم! م

 داد. ادیبه همه مون  اشایمدت  نیا یتو یباورتون نشه ول دیشا

 _ بله.

 خوب. اری_ بس

 خنجر بهم داد. کیهمراه  یکه اسب رو حاضر کردند، ملکه بقچه ا دینکش یطول

 آب را به اسبت یهم آب. کوزه  یغذا گذاشته ام و مقدار تی_ مراقب خود باش، برا
 کرده ام. زانیآو

 _ سپاس گزارم.

کردند، براشون  یهمه با تعجب نگاهم م رون،یسوار شدم و تاختم. از دروازه رفتم ب بعد
دختر  کی بهیقدر که االن عج نیشهر بره، هم یدختر سوار بر اسب تو کیبود  بیعج

 نیاطراف شهر، حاال جز چند تا کشاورز که سر زم یدشت ها یبا متور بره. رفتم تو
 .دید یمن رو نم یهاشون بودند کس

 خانم! کایمل یعنی! کای! مل؟یر یکجا م سا؛ی! وای_ ه

 بود. اشاریعقب،  برگشتم



 
 
 

 
 221 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاملیکا مالزاده ــــــ زمان معمای  

من عجله دارم. برگرد، من هم برگشتم ماجرا رو  ر،یمن رو نگ ی! اصال جلواشاری_ آقا 
 گم. یبهتون م

که اسبش رو نرفته بودم  شتریاسب رو برگردوندم و حرکت کردم، دو سه متر ب بعد
 رسوند به من.

 .امی_ من هم باهاتون م

 رفتم گفتم: یکه م نطوریهم

 .ستیهمراهت ن یچیشه؟ شما ه ی! مگه من؟یگ یم ی_ چ

 .ی_ تو همراهم

افسار اسب رو گرفت،  عیکه کنترل اسب از دستم در رفت. سر یشدم، جور یحال کی
 .میمن هم افسار رو از دستش گرفتم و حرکت کرد

 اول گروه

شونه ش کج شده بود و کال  یاومد، عباش رو یاشکش داشت در م گهید موالنا
 وضعش رو نگم! با ناله گفت:

 .دیابی_ شمس کجاست؟! شمس را ب

 مونده بودند، موالنا به سمت شاگردانش رفت. همه

حال به کدام سرا به  ن؟یمعشوق مرا از من دور گرداند زیباز ن ن؟یاو را راند زی_ باز ن
 یما را عذاب م نیچن نیروم؟ در کدام محراب بازگشت او را بخواهم؟ چرا ادنبالش ب

 د؟یده

 سرش رو باال برد. بعد

 م؟یکشاند ی_ تو که از اول قصدت جدا کردن ما بود چرا تا فصل دلتنگ
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شد و او  یکردند ده برابر م یکه شمس رو م یروز از اون روز گذشته بود و آزارا سه
 :دمیم پرسبار رفت. آرو  نیدوم یبرا

 _ رضا!

 _ بله؟

 ... ادهی_ شما که اطالعاتتون ز

 _ خوب؟

 _ شمس کجا رفت؟

 بود. گفت : رهیجور خ نیهم هینگاهم کرد، چند ثان رضا

 قبل از ظهور بابا. ی_ چه قدر تلخ بوده دوران ها

چشم هام حلقه  یشمس...شمس مرده بود؟! اشک تو یعنیزده نگاهش کردم.  بهت
 کردن. چطور دلشون اومد؟! هیانداختم و آروم شروع کردم به گر نییزد، سرم رو پا

 یگفت و عاشق یو مجنون شمس بود و فقط شعر م وانهیهم روزها گذشت، موالنا د باز
 یشمس تنگ م یقدر دل موالنا برا نیگذاشته بود! ا ابونیخونه سر به ب یکرد. تو یم

و از نبودنش خجالت  دیهمرو ف نیا شیپ یشد که مونده بودم چطور شمس از دفعه 
و بگه  ادیکنم تا خدا خودش دلش به رحم ب یم یقدر زار نیگفت ا ی! موالنا مدینکش

 و دوردونه ات! زیهم عز نیا ایب

 یتو رفت ینجوریکه ا یخون کرد ارویدن دل

 ..یهامو تو با رفتن گرفت یدلخوش تموم

 موالنا و گفت: شینفر اومد پ کیروز  کی

 _ هنوز خراب است حالتان؟
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 است. ینفر خال کیمن از  یای. دنی_ آر

 د؟یاو را فراموش کن دیتوان ی_ نم

 شود از خاطره ها رد شد. یبشود از حادثه ها رد شد اما نم دی_ شا

 دیخند 

 آرامش. نیا دی_ آخرش به آخرش رس

 یتو رفت ینجوریکه ا یخون کرد ارویدن دل

 یگرفت هامو تو با رفتن یدلخوش تموم

 یعشق تازه بود هیحس  مثل

 یاندازه بود یافسانه ب مثل

 :دیپرس بعد

 ؟یچه آمد ی_ برا

 دانم شمس کجاست؟ ی_ من م

خودش رو در آورد داد به مرد، مرد  راهنیچرت و پرت گفت. موالنا بلند شد و پ بعد
 اش رفت. رو به موالنا گفتم: یبند یخوش حال از خال

 گفت. یبود؟! داشت دروغ م یچه کار نی_ ا

 زد. یحیمل لبخند

 دادم. یگفت که منزلم را به او م ی_ اگر راست م

 و گفت: دیخند بعد

 زمان نخواست او را به من بسپارد! چی_ او مرا به خدا سپرد و خدا ه
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که به  ییها هیهد ادیداشت،  وسفیکه به  یعشق ادیافتادم،  خایزل ادی ناخودآگاه
 یبه بار آورد، جور یآوردند. رفتن شمس خرابه ا یخبر م وسفیداد که از  یم ییکسا

 !میاریب رونیاون خرابه ب ریموالنا رو از ز میتونست ینم میکرد یتالش م یکه هرچ

 تو نبوده هیمن شب یبرا یشکیه

 زوده.. ییآخه تنها یرحم یچه ب ایدن

 یتو رفت ینجوریکه ا یخون کرد ارویدن دل

 یهامو تو با رفتن گرفت یدلخوش تموم

 یعشق تازه بود هیحس  مثل

 یاندازه بود یافسانه ب مثل

آدم رو  ییرو که تنها نیا دمیفهم یشهر م یکوچه ها یمداوم موالنا تو یاره رفتن ها از
 موالنا خبر آوردند شمس مرده. یکنه. چند روز گذشت و برا یولگرد م

کشد و من  یوز زنده است، هنوز نفس مدهد، او هن ینم ی_ امکان نداره! دل من گواه
 کنم. یاو را حس م ینفس ها

 گفت: بعد

دهد؛ آمد و رفت و به  یم انیام پا ییماند و به تنها یم دیآ یکردم م ی_ گمان م
 داد. انیام پا یزندگ

ش  هیگر دمیفهم رون،یدهنش گذاشت و رفت ب یدستش رو جلو هیلحظه سم کی
کرد. موالنا بلند  یم هیداشتم، رضا آروم آروم داشت گر یگرفت، خودم هم حال داغون

 زد. ی. من به رضا زل زدم، لبخند تلخرونیشد و رفت ب

 تلخه! ای_ چه قدر دن
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 .دمیکش یزدم و آه ایتلخ تر از دن یلبخند

 یتو رفت ینجوریکه ا یخون کرد ارویدن دل

 یهامو تو با رفتن گرفت یدلخوش تموم

 یعشق تازه بود هیحس  مثل

 یاندازه بود یافسانه ب مثل

 <ییپاشا یمرتض ی>آهنگ تو رفت

 یحس و داد م یگوشه، کامال ب کینشست  یاون رو کم آورده بود، م ادیز یلیخ موالنا
 زد.

 ؟یکن یکه نگاه تو بود آن، بردن سر دار! پس چرا نگاهم نم ی_ من را به گناه

 زد: یداد م م،یکرد یم هیما گر و

 رانیرا و میایست که دن یچه عشق نیساخت؟ ا میکه عشق تو برا ستییایچه دن نی_ ا
 ساخت؟

 گفت: ی. زنش بهش ممیزد یو ما زار م 

 کرد فدا نکن. تیکه رها یکس یات را برا یات را کن؛ به درک که رفت! زندگ ی_ زندگ

 مگو. نگونهیگاه راجع به شمس ا چیمگو. ه نگونهی_ ا

 کرد گفت: یم هیکه آروم آروم و مظلومانه گر یدر حال بعد

 او بود. یها ییبایمن از ز بینص ی_ دلتنگ

خواد بره سمرقند دنبال شمس، ماهم آماده  یو گفت م اوردیاز چند روز طاقت ن بعد
کرد، در اصل  یبا خدا م ازیگفت و راز و ن ی. تمام طول راه موالنا شعر ممیحرکت شد
 گفت: یکرد شمس رو برگردونه م یالتماسش م
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 ! تا نفسم نرفته است برش گردون.ای_ خدا

 گفت: یگشت و رو به ما م یم بر

 معشوقه ام رفته است؟ یعنیباورش سخت است،  می_ هنوز هم برا

اصال  یسمرقند، هرچند موالنا آمده بود کشور خودش ول میدیرس یاز مدت طوالن بعد
 د،ید ینم یا گهید زیچ چیز ود ه یشمس رو م انجام نداد، دلش شور یواکنش چیه
 خواست. ینم یا گهید زیچ چیه

 :میگفت

 .نمیجا استراحت ک کیبود بهتر امشب رو  ی_ سفر طوالن

 به دنبال شمس بگردم. دی. من باری_ خ

 گفتم: آروم

 .میکن دایاستراحت پ یجا را برا کی نیحداقل اجازه بد یکنم ول ی_ من درکتون م

 .میجو یشمسم را م زیمن ن دیاستراحت کن دی_ شما برو

شد  ادهیاز اسب پ دیشهر که رس یخونه  نیبه اول م،یحرکت کرد ما هم دنبالش رفت بعد
و رفت سمت در خونه پسرش. افسار اسب رو گرفت و با اسب خودش داد دست من، 

خواست  یگذزاشت، نم یبود که م یاز احترام نیشد و رفت سمت پدرش؛ ا ادهیبعد پ
. موالنا با حال رونینفر اومد ب کیزد،  وباشه! موالنا در ر  ادهیون سوار و پدرش پا

 داغون گفت:

 نجاست؟یشمس من ا ای_ آ

 ست؟ی_ شمس ک

 نجاست؟یاو ا ای. آیزی_ شمس تبر
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 شناسم. یاو را نم ری_ خ

 لب گفت: ریبه دور و بر کرد ز یدر رو بست، موالنا نگاه بعد

 نم؟یب یشهر تو را م ی_ چرا در تمام قسمت ها

بود  یمرد همون نی. حق داشت امیبا تعجب نگاهش کرد ،یبعد یرفت در خونه  بعد
 دوخت. یم نیآسمون رو به زم دنشیاومد د یروز شمس نم کیکه اگه 

 نجاست؟یشمس من ا ای_ آ

 ست؟ی_ شمس ک

 .یزی_ شمس تبر

 ام. دهینام او را نشن ری_ خ

ما  یون هم باش نبود. بعد از خونه بعددل ا دیشمس هم خودش رفت، شا دیشا
 داریصد خونه رو زد و مردم رو از خواب ب کیتا نصف شب در نزد م،یخشک شده بود

نماز اومد و دوباره شروع کرد به گشتن آخر سر با  یکرد و ازشون سوال کرد، فقط برا
 با خدا. ازیو ن ز. شروع کرد به عبادت و رامشیحال داغون برد

که تو خود دنبال گم کردن  یرساند وقت یمرا به تو نم یپرواز چیه ست؛یخدا ن ری_ تقص
 .یخود باش

موالنا با وحشت  دیکه رس نیبه آخر م،یخونه شهر رفت نیدوباره شروع شد، تا آخر فردا
کرده بود. برگشت و  سیبه در نگاهش رو دوخت، قطرات اشک صورت همه مون رو خ

 گفت: هیسم ه،یگر ریز میبلند بزن یبار با صدا نیبه ما زل زد نگاهش باعث شد ا

 کس نمرد. چیکس بعد از ه چی_ جناب موالنا! ه

 بغض گفت: با
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 نکردن! یزندگ یگریبعد از د یارینمرد اما بس یگریبعد از د یشخص چی_ ه

 .رونینفر اومد ب کیلرزونش باال رفت و به در خورد  یها دست

 ؟یگرد یکه تمام شهر را به دنبال گمشده ات م یهست یا ونهی_ تو همان د

 _ من همان مجنون هستم.

 .دیایب نتیبه بال میبگو بیتا به طب ایداغون است؟ ب نگونهی_ چرا حالت ا

خوشحال  یروز زیمرا نگاه مکن. من ن نگونهیحال داغون عاشق معشوق است، ا بی_ طب
 نجاست؟یاو ا ایبودم. به من بگو آ

 نا نگاه کرد.با غصه به موال مرد

 .ستین ری_ خ

 سمتش. دیافتاد. پسرش دو نیزم یموالنا شل شد و رو یدر رو بست، زانو ها بعد

 _ پدر!

 لب گفت: ریبعد ز ادیبه پسرش اشاره کرد که جلو ن موالنا

 داغون است. ری_ حالم خو.. خ

 میبر میافتاد، اومد نیزم یهوش رو مهیدست هاش توانش رو از دست داد و ن بعد
شمس،  وانیشد، روش نوشته بود د دایهوا پ یکتاب تو کیسمتش که اول 

دلقک ها از جلومون در  میقدم که به سمت موالنا برداشت کیو بعد  مشیبرداشت
 آمدند.

 _ سالم، سالم، سالم، سالم.

 لب گفتم: ریز

 سالم و کوفت سالم. کی_ عل
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 .دیکش یآه رضا

 م؟یبش بی_ غ

 .میبش بی_ غ

 زد. یبشکن

 دوم گروه

 ؟یکش ینم گهی_ بسه! د

 کردم نگاهش نکنم. یچشم هام خمار بود سع چون

 کشم. ی_ حق با شماست، نم

 .میچادر بزن ای_ ب

 .میسیجا وا کی دی_ با

چرا حواسم نبود؟  ی! ایبزرگ نیدشت به ا یپسر تنها تو کیبه خودم اومدم؛ من با  تازه
 ام! یواقعا من چه احمق یی!( واابونیب یدختر تنها تو کیشد؛  ی)اگه نبود که بدتر م

 ؟یگ یم ی_ چ

 کردم؟ ی_ ها؟ من بلند فکر م

 اش گرفت. خنده

 ه؟یکه نظرت چ نهی_ نه. منظورم ا

 القل. میبرس ییجا کی_ آها. خوب به 

 کرد، چون گفت: یدرکم م انگار
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مطلق و تنها  یکیتار یزن تو کیهستم که  ییایرو بدون من مال دن نی_ باشهف فقط ا
نگاهش  یکس حت چیرد شه، ه ابونیشب از وسط ب یدو شهر رو تو نیب یراه طوالن کی

 کنه. یهم نم

دهکده  نیاز ا یکینزدم و دنبالش رفتم. به  یبا حرکت آروم اسب رفت جلوتر، حرف بعد
 یتو ول میپنج تا خونه داشت، رفت نیالبته ا م؛یدینداره رس شتریها که دو سه تا خونه ب

 همه خواب بودند.

 م؟یکن دارشونیب یعنیها که خوابند؛  نیا م؟ی: کجا بخوابکایمل

من  ونیقسمت خانم ها شما بخواب، قسمت آقا یاون مسجد، تو میر ی: نه. ماشاری
 خوابم. یم

 یپهن بود. رفتم تو قسمت خانم ها ول رشیز میمسجد؛ گل یتو میتکون دادم، رفت یسر
و  دیخودش هم فهم اشاریفقط با پرده جدا بود.  ونیقاآخه قسمت آ د؛یشد خواب ینم

 گفت:

 خوابم. یبهار خواب م ی_هوا خوبه. من تو

گرفت تا عبادت شبانه کنه من  یوضو م دمشید یتکون دادم، از پنجره م یسر فقط
 کار اون ناخودآگاه بلند شدم. دنیهم با د

 .میراه بود یروز تو سه

 .میبرس دیبا گهی: داشاری

 ست؟ی_ اون اردوگاهشون ن

 _ احتماال.

 کیمال قصرند. با تعجب ما رو که بهشون نزد میدیجلوتر، از لباس هاشون فهم میرفت
 از نگهبان ها جلو اومد و گفت: یکیکردند،  ینگاه م میشد یم
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 ن؟یستی_ ک

 .میها رو نگه داشت اسب

 .می_ از طرف ملکه آمده ا

 .جلومون رو گرفت م،یشد ادهیپ عیسر بعد

 خبر بدهم. شانیبه ا دی_ بگذار

 دستش رو کنار زد. اشاری

 .می_ وقت ندار

 که معلوم بود مال اونه. یسمت چادر میرفت بعد

 ا... ای_ 

 .دیاز چا پر تیتو، با عصبان میرفت بعد

 گستاخ ها! چگونه جرات.. ی_ ا

 باال انداخت. ییمن ابرو دنید با

 ..یهست ی_ تو همان دختر

 .مییاضافه بگو یسخن ستیهمانم. االن وقت ن یآر ،ی_ آر

 کردم گفتم: یطور که به دور و بر نگاه م نیرفتم جلوتر، هم بعد

 _ امنه؟

 تکون داد. یسر

حالشون خرابه! بزرگان باهم صحبت کردند تا  یعنیدارند... ایو رع لیجناب وک دی_ ببن
 .دیفرار کن عیبکشند؛ سر شانیشما را بعد از مرگ ا
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و  دمیکش یآروم غیگردن من، ج ریرو در آورد و گرفت ز رشیشمش عیسر یلخورد و  جا
 گفتم: تیبا عصبان

 !ونه؟ی_ چته د

 ؟ییگو ی_ از کجا بدانم راست م

 ؟یدیاتاق ملکه ند ی_ مگه من رو تو

 .ییایبا من ب دیبا زیشود؛ تو ن ینم لیدل نی_ ا

 گلوش گرفت. ریرو ز ریکنه شمش یاون بتونه کار نکهیجلو اومد، قبل از ا اشاری

 ییدعوا د،یرا رها نکن رتیاالن شمش نیمبارز در شهر خود بوده ام. اگر هم نی_ من بهتر
 سازم. یمن زودتر تو را خواهم کشت و بزرگان را خوشنود م نگونهی. اردیگ یصورت م

سر انجام با چهارتا از همراهانش  لش،یکرد و رفت سمت وسا یمحمد خان خر خر آغا
 برگشت سمتم. اشارینحس اومد،  یفرار کرد. همون موقع همون حس

 .هی_ وقت باز

 دستش رو آماده باش گرفت. بعد

 م؟ی_ بر

 تکون دادم، بشکن زد. یسر

 اول گروه

 خودمونه که! یها یمثل باز نی_ ا

 گفت: یتکون دادم، رضا با حال خراب یسر

 سخت تره. یقبل یها یزبا یاز همه  ی_ ول
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هم پر بود از  زیم یخورد، رو یتونست غذا م یکه م ییتا جا یهر گروه دیبا م،یدیخند
اون هام دو تا  م،یغذا. سه نفر از گروه ما، دو نفر از گروه اون ها. من و رضا نشست

رو زدند و  یپسر بزرگ ها رو فرستادند. اون دختر و پسر هم نشستند، سوت شروع باز
بودند  یونیخوش مزه و اع دیبود آخه غذا ها جد وبخ یلیاولش خ م؛یوع کردما شر 

. از اون طرف دیکش ریدلم اول سفت شد و بعد ت م،یآورد یباال م میداشت گهیبعد د یول
سمت  دمیرو زدند، بلند شدم و دو یباز انیخوب نبود. سوت پا ادیحال اون ها هم ز

 یبودند. صدا فتهرضا هم حالش داغون بود. اون پسر ها هم حالت تهوع گر  ،ییدستشو
 بلند گو بلند شد:

 .ستیب ازیبا امت اشارینفر  نی_ اول

 !ازیبود امت کم

 ده. ازینفر رضا با امت نی_ دوم

 .میبود یم دیکه با ییجا میو برگشت میشد بیغ بعد

 کجاست؟ نجای_ ا

 .میبود یسنت یخونه  کی اطیح یتو م،یدور و بر نگاه کرد به

 _ چه خوشگله!

 هاست ها! یونی_ معلومه از اون اع

 ن؟یستی_ ک

 تر گفت: عی! رضا سرهیک نیا میلحظه همه موند کیعقب،  میبرگشت

 !یطوس ری_ جناب خواجه نص

 د؟یکن یمن چه م یدر خانه  د؟ی_ خودم هستم. شما که هست
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 .مینگاه به هم کرد کی

 ورود دادند. یاجازه  می_ ما در زد

 د؟یخواه یمجوز ورود را داده است. چه م یکنم خدمتکار ی_ تصور م

 .میدور آورده ا یها نیاز سرزم ییشما کتاب ها ی_ ما برا

 نگاهمون کرد، بعد گفت: هیثان چند

 .دییای_ پس به دنبال من داخل ب

اعتماد نداشت  اد،یاز محافظ هاش هم گفت که باهاش ب یکیتو، قبلش به  میرفت باهم
پر از نقش و  یرانیا ییکاکائو یبا فرش ها بایخونه ش؛ بزرگ و ز یتو میبهمون. رفت

از مبل  یکی یگلدون پر گل. رو یکل ،یخیرنگ شده  یها وارید ،ینبات ینگار، مبل ها
 .میها نشست

 _ خوب؟

خوندم با خودم  یم شهیخوب که هم ینیو د یبود که چندتا کتاب علم نیا شیخوب
 رده بودم و دادم بهش، کتاب ها رو ازم گرفت و شروع کرد به خوندن.آو 

 کند! یاست؟ اما انگار لحجه اش فرق م ی_ پارس

 ما هست. ی_ بله به لحجه 

 باال انداخت. ییقصد به زبون خودمون حرف زدم که متوجه بشه، ابرو از

 _ متوجه شدم.

 ره.ذا یتو و احترام م ادیاز خدمتکار ها م یکیموقع  همون

 شما آمدند. داریبه د ینی_ جناب جو

 به ما انداخت و گفت: ینگاه کی خواجه
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 .دیای_ بگو ب

 . رضا دم گوشم گفت:میخورد یتکون هم نم م،یهم پرو پرو نشسته بود ما

 گه؟ی_ کتاب جهانگشاست د

 _ اوهوم.

 بود دهی. رنگ چهره مرد پرمیموقع اومد تو، همه از جامون بلند شد همون

 گمان بردم جناب عطا ملک است. د؟ی_ شما هست

 خواجه! به داد برادرم برس. ای_ 

 گفت: خواجه

افتاده است محمد  یجناب عطا ملک ما اتفاق یسالم برادر. چه شده است؟ برا کی_ عل
 خان؟

 _ سالم خدا بر شما؛ برادرم بر خشم جناب شاه دچار شده است.

 نگران شد. یدفعه خواجه راست نیا

 بر سر او آورده است؟! یی_ بگو چه بال

صادر  یگر هالکو خان حکم د،یدان یخواجه! شما م ی_ او را به زندان انداخته است. ا
 .دیشیاند یچاره ا دیمشکل است. با یلیکند دوباره نقض کردن آن خ

 که اخم کرده بود فکر کرد، بعد داد زد: یدر حال کمی خواجه

 آن جا است؟ ی_ کس

 نفر اومد تو و احترام گذاشت. کی

 و پر آتش کن با بخور فراوان. اوریب ی_ برو منقل



 
 
 

 
 236 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاملیکا مالزاده ــــــ زمان معمای  

با اون مشخصات برگشت، خواجه اشاره کرد منقل رو بده به من،  یرفت و با منقل اون
بعد در  قهیکار کنم؟ خواجه رفت باال، چند دق یچ دیاون داد. جا خورده بودم که با

اش اسطرالب برگشت و رو به  گهیبود و دست د دستش کیدر  حیکه عصا و تسب یحال
 من گفت:

 .ای_ دنبالم ب

 گفت: یحرکت کردم م دنبالش

 آتش. یبر رو زی_ بخور بر

 :دیپادشاه پرس نیسمت دربار، خواجه از مالزم میکرد. رفت یبخور م ختم،یر یم اسپند

 چطور است؟ شانی_ حال ا

 یبودند که نکنه اتفاق دهیترس مکیشده و  جیکه از رفتار خواجه گ نطوریها هم اون
 گفتند: وفتهیب

 _ خوب است.

 .نمیخواهم پادشاه را با چشم خود بب ی_ م

 اطالع دهم. دی_ بگذار

پادشاه  نکهیتو، خواجه به محض ا میو اطالع داد، بعد اومد و در ها رو باز کرد. رفت رفت
 ادیاون حساب ن یکه شاه نشسته بود چون سجده جلو ییفاصله از جا یبا کم د،یرا د

احترام، بعد با تعجب به  یخم شدم به معنا کمی! من یطوالن یبه سجده رفت؛ سجده 
نگاهم سرش  ینیکه مات خواجه بود! با احساس سنگ کوخواجه نگاه کردم، بعد به هال
 با حرکات لب گفتم: ه؟یتکون داد که ماجرا چ یرو باال آورد و رو به من سر

 دانم. ی_ نم
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 :دیازش پرس یسر از سجده برداشت، هالکو خان با کنجکاو باالخره

 رخ داده است؟! ی_ چه اتفاق

 گفت: یبا لحن نگران و وحشت زده ا خواجه

خوانده و بخور  هیشود. بنده ادع یم دهید یموقع در طالع شاه سانحه بد نی_ در ا
بر پادشاه الزم  بال را از شاه دور کند. نیسوزانده ام و از خداوند مسئلت کرده ام که ا

که فرمان قتلشان را صادر  یرا آزاد کند و کسان انیاست که هرچه زودتر امروز زندان
 !دیبزرگ را دفع نما یبال نیا خداوند دیتا شا دیشده عفو نمائ

از مالزمانش رو صدا زد و دستور داد  یکی عیبود سر دهیترس یخان که حساب هالکو
. به رونیب میما رفت یکه خواجه گفته بود رو انجام دهد، بعد از مدت ییها ریچ یهمه 

نگاهم کرد، خنده ام رو خوردم، روش  یخنده، خواجه جد ریزدم ز میدیقصر رس رونیب
لبخندش  میرفت یطور که راه م نیرور لبش نشست و کم کم هم یرو گرفت و لبخند

 یم یاشراف هیبه قول سم نیخنده؛ البته آروم و مت ریبزرگ تر شد و آخر سر زد ز
 !دیخند

 دوم گروه

 !کای_ مل

رو بغل  گهی. هم داشاریسمت  اشایسمت من و  دندیدو نایسمتشون، ندا و مب برگشتم
 زد. یم غیو ج دیچرخ یبهناز هم دورمون م م،یکرد

 ن؟یکجا بود ن؟ی_ کجا بود

 رو بغل کردم. نیرحسیاون ها که جدا شدم ام از

 .می_ خواهر جون! نگرانت شد

 :دیمن اون پرس یکه به جا میجا خورده بود اشاریقدر من و  نیا
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 _ چرا؟!

 هم ازتون نبود. یخبر چیه ن؛یشد بیغ یا کدفعهی_ شما 

 رو به من گفت: یخنده، ندا عصبان ریز میو زد مینگاه به هم کرد کی

 شما؟ نی_ مرگ! نخند. اصال کجا بود

 گم براتون. ی_ م

 رو گرفت: اشایدست  اراشی

 .دیکن فیتا شما هم ماجرا رو براشون تعر مییکجا مینیبب میر ی_ پس ما م

 گفت: بهناز

 رم. ی_ من م

 هم براشون بشه. یاستراحت کیخوام  ی_ م

اخم کرده بود و دمق بود  اشاریرفت، حرف هامون که تموم شد پسر ها اومدند؛  بعد
 .دیخند یداشت م زیتمسخر آم اشای یول

 م؟یشد؟ کجا بود ی: چنایمب

 : زمان آغا محمد خان.اشای

 .میبابا! ما که االن اونجا بود ی: ابهناز

 .میبود هیما زمان زند ری: نخاشاری

 م؟یکار کن یچ دی: االن بااشای

 .میخودمون رو بهش نشون بد میشناسه. بهتره بر ی: آغا محمد خان ما رو مندا

 ن؟یگه چرا شما بزرگ نشد ی: نمکایمل
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 از اون زمان نگذشته. ادی: زاشاری

 زد. یلبخند بعد

 م؟ی_ بر

 .میو دنبالش راه افتاد میبلند شد ناچار

 !یابونیب ی: چه هواکایمل

 .می: کرماناشای

 سر جام خشک شدم. ،یاردوگاه نظام کیبه  میدیرس

 _ کرمان؟! آغامحمد خان؟! اردوگاه؟! نکنه؟!

 خنده. ریزدند ز هردوشون

 !یی! نه،نه! وایی: وابهناز

 با تعجب به من نگاه کرد. ندا

 که؟! ستین نی_ منظورت ا

 تکون دادم. یسر

 .نهی_ اتفاقا منظورم هم

 گفت: نایمب

 کنم. ی. دارم سکته منی_ به من هم بگ

 !هیوحشتناک زیهم چ یلیاتفاقا چرا. خ ست؛ین یوحشتناک زی: نترس چکایمل

رو گرفت و  نیرحسیدست ام اشاریکردند،  ینگاهم م یبا نگران نیرحسیو ام نایمب
 .دیکش
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 .دیفهم یخودتون م می. برستیحرف ها ن نی_ حاال وقت ا

 گفت: اشاریاز محافظ ها جلومون رو گرفت،  یکیسمت اردوگاه،  میرفت

 شناسند! ی_ جناب شاه ما را م

 شود. یکه نم نگونهی_ ا

اول با اخم نگاهمون کرد  د،یشد ما رو د یموقع آغا محمد خان که داشت رد م همون
 اومد. کیبعد اخمش کمرنگ شد و نزد

 .دیخودتان هست یشما همان... آر ای_ آ

 : سالم.کایمل

 د؟یکن یچه م نجای_ ا

 تو؟ مییای: اجازه هست بنایمب

 .دییای_ به دنبال من ب

با اخم به نگهبان نگاه کرد، اون هم از کنار در رفت کنار. ما دنبال آغا محمد خان  بعد
. میما دنبالش رفت اند،یهمراهانش اشاره کرد که تو ن ی هیبه بق دی. به چادر که رسمیرفت

 به ما کرد و رو به من گفت: ی. نگاهمیسر جاش نشست، ماهم نشست

 الم به در بردم._ لطف تو بود که من از دست بزرگان جون س

 نگاه کرد. اشاریبه  بعد

 یو لطفت م یات گردن بزنم اما بخاطر راز دار یگستاخ یتو را برا دی_ هرچند که با
 بخشم.

 سر خم کرد. کمیبود  دهیهم که ترس اشاری

 _ سپاس گزارم.
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 د؟یبمان نجایا دیخواه ی_ م

 .میمان یم ی: اگر لطف شما شامل حال ما شود، مدتکایمل

 دو چادر به شما دهند. میگو یخوب. م رای_ بس

شهر  یو به دروازه  سادمیتا چادر هامون رو زدند من هم وا رونیب میو رفت میکرد تشکر
 اومد کنارم. اشاریکرمان نگاه کردم که مردمش در محاصره بودند. 

 زبونشون درازه. نیهم یدارند؛ برا یکاف یبه اندازه  رهی_ فعال ذخ

 درازه؟ یچ یعنی_ 

 و شروع کردند به خوندن. وارید یموقع چندتا زن و دختر اومدند باال همون

 « میعق» آق مم خـان اخته  

 شلخته؟ یزنــ یکـ تا

 رو تخته ادیم قدت

 هفته نه اون هفته نیا

 _ پشت سرت رو نگاه.

کرد و دست هاش  یبه آغا محمد خان افتاد که با خشم داشت به اون ها نگاه م چشمم
 مشت بود.

 کنه! یکارش م یخان برسه چ یدونم دست آغا محمد به لطفعل ی: نمکایمل

 باشه. یدنید دی: بااشاری

 ! نه.یی_ وا
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خواب  یکه آغا محمد خان دستور داده بود بزنند عالوه بر ب ییطبل ها یصدا شب
 فیدختر ها و زن ها تصن نیکرد، همچن یم ونهیکردن مردم شهر ما روهم داشت د

چرت  مهیقرار دادند. صبح ن نیو توه نیسابق الذکر خواجه تاجدار را مورد لعن و نفر
 تو. دیبودم که ندا دو

 .رونی! بدو بکای! ملکای_ مل

سمتش. همه دورمون جمع  میدیبود، دو نیزم یبزرگ رو یبسته  کی رون،یب رفتم
 شده بودند.

 ه؟یچ نی_ ا

 شما فرستاده است. یرا آغامحمد خان برا نی: امهیند

 کردم و گفتم: مهیبه ند ینگاه

 .دیتشکر کن شانی_ از طرف من از ا

طال، گردنبد و  یسکه  یکل ،یشمیبسته رو باز کردم، هم همه بلند شد. لباس ابر بعد
 ینگاه کردم. لبخند مهیطال با ترس به ند کیتاج کوچ مین کیدستبد و گوشواره طال، 

 زد.

 تشکر از شما فرستادند. یها را برا نی_ ا

اومد کنارم، داشت با اخم  اشاریخطر رفع شد.  نکهیخوب مثل ا دم،یکش یقیعم نفس
 :دمیکرد. ازش پرس ینگاه م لیبه وسا

 خودمون؟ نیسرزم ارمیها رو ب نیتونم ا ی_ م

 تکون داد. یسر

 شه. یم بیاگه نه همون موقع غ ؛یند یو به کس شونینفروش نکهی_ به شرط ا
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 اول گروه

خودش  ایفرستاده بود و از اون خواسته بود  فهیخل یبرا ی: هالکو خان نامه اهیسم
رسوندن  یرو برا ریو دوات دار صغ مانیاش سل مهیو دو ند یابن علقم ای ادیشخصا ب

 بفرستد. ششیپ امیپ

« ها و نگهبانان مهیمجاز از ند»دوره  نیپر سرعت ا یها نترنتی: من که داشتم به ارضا
 .دمیدادم پرس یگوش م

 : خوب چه شد؟آرشا

به مرگ کرد و هم  دیرو فرستاد. هم هالکو خان را تحد یا گهی_ قبول نکرد؛ افراد د
 دستور داد به خراسان برگردد.

خودم هم جالب بود که چرا به هالکو خان عالقمند شده  یدادم، برا یگوش م کنجکاو
جا داشت و  یخوب یبود برا ینید یفرهنگ و ب یآدم ب اول نکهیبابت ا دیبودم ،شا

حقه باز و دورو  نکهیا یهم برا دیبهر ببره، شا رانیا یتونست از فرهنگ غن عیسر یلیخ
 کیداد. همون موقع  یمردم رو عذاب نم یباسمثل حاکمان ع نینبود و به اسم د

 با سرعت به سمت ما اومد. مهیند

 د؟یا دهی_ خبر ها را شن

کار بود  یو هر وقت ب میکرد یم یخواجه زندگ یاز اتاق ها یکی یچند وقت تو نیا
کرد و راجع  یم یبردار اداشتیاون هم  م،یکرد یم بیو ترک لیباهم کتاب ها رو تحل

استراحت بود ما با  ایکارهاش  یوقت ها که اون پ هیبق د،یپرس یبهش سوال م
مغول هنوز معلوم  یهرچند که آثار خراب م،یرفت یم رونیب ای میگرفت یخدمتکارها گرم م

بودند و  ریمردم افسرده و گوشه گ نیدور زدن نمونده بود، همچن یآباد برا ییبود و جا
تو خونه  میداد یم حیماهم ترج نیهم یشدند؛ برا یم دهیاز خونه د رونیکم تر ب
 .میبمون
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 _ چه شده است؟!

 یابن علقم ریبار به تدب نیا ندیگو یخود را تکرار کرده است؛ م هیتوص گری_ هالکو بار د
 جیدر بغداد خطبه و سکه را یهالکو فرستاده شود و به نام و یبرا ییایقرار شد هدا

 لشکر وا داشت. زیرا به تجه فهیخل مانیدوات دار مانع شد و سل یگردد ول

 لب گفتم: ریز

 خواهد داشت. ینیحرکت تاوان سنگ نی_ ا

. رو به ما میو احترام گذاشت میسادیاومد، همه سرجامون وا رونیموق, خواجه ب همون
 گفت:

 رفت. میبه بغداد خواه گرید یبا گروه د،ی_ تو و اون پسر و دختر آماده شو

 سر خم کردم، بعد گفتم: کمی

 شود بپرسم چه شده است؟ ی_ م

 شد. رهیرو به رو خ به

مانع کشته  میتوان یتا م دی. بامیبه اونجا برو دینبرد کند با فهیخواهد با خل ی_ پادشاه م
 .میگناه شو یشدن مردم ب

راه رو رفته  نیمختلف ا یدوره ها یقدر تو نیا یبود ول یطوالن یلیراه خ م،یکرد حرکت
پر از خاطره به دور و  یو نگاه یهم با دلتنگ هیحفظش کرده بودم، سم گهیکه د میبود

 یم یدوران زندگ نیا یاون دوران ها افتادم، اون موقع ها که تو دایکرد.  یبر نگاه م
 .میداشت یمسافرت زورک نیو با بچه هامون چند ودهمسر من ب هی. سممیکرد

قبل از  تیدونه وضع یشهر رو گرفته بودند، خدا م بایکه تقر میدیبه بغداد رس یزمان
شدم که چرا  مونیکردند که از کار خودم پش یم فیتعر یبود؛ وقت یچطور امیب نکهیا

گذراندند. به دستور  غیدر یب غیفرهنگ ادمه مردم را به ت یب یهالکو نیفکر کردم ا
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نفر را  2300000از  شیب ندیرا قتل عام کردند، گو ادتا چهل روز بغد انیهالکو لشکر
کشتند که  ی! مغوالن به قدرختیشد و در دجله ر یکشتند و از خون مردم نهرها جار

 روان گشت! لیبر صفت ن یاز خون کشتگان نهر

هزار نفر بود. هالکو سپس فرمان غارت  200بد بود، لشکر هالکو خان  یلیخ تیوضع
را به هالکو سپرد.  یخزائن اجداد دیبغداد را صادر کرد و مستعصم به دست خود، کل

 گذاشت و گفت: فهیخل شیزر پ یکه هالکو طبق میبود ریروز با خواجه نص کی

 _ بخور.

 _ زر نتوان خورد.

 گفت: یخان عصبان هالکو

و  ینساخت کانیرا چرا پ نیآهن یدرها نیا  ؟ینداد انیو به لشکر ی_ پس چرا نگه داشت
 تا من از آب نتوانم گذشت؟ یامدین حونیبه کنار ج

 خواست بگه؟ یم یبگه. اصال چ یموند چ م،ینگاه کرد فهیو به خل میزد یپوزخند

 بود. نیخدا چن ری_ تقد

 تیآروم و با رضا یبه خواجه نگاه کردم که لبخند یچشم ریزد، ز یهم پوزخند هالکو
 «لبش بود. هالکو گفت: یرو

 خداست! ریبه تقد زی_ پس آنچه بر سر تو خواهد آمد ن

. هالکو خان اوج رحم خودش رو نشون دمیخند یصدا م یانداختم و ب نییرو پا سرم
با ضرب چوب و لگد بکشند تا  جیو به تدر چندیبپ یرو در نمد فهیداد و دستور داد خل

زل  فهیها به خل یرانیا یدست از کار بکشند. همه  ،یاحتمال یدر صورت ظهور حادثه ا
 دهیکه به دست خودمون به قدرت رس یانیعباسدل همه نسبت به  یزده بودند، تو
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زد و  ینیغمگ یول کیانداخت و لبخند کوچ نییبود، خواجه سرش رو پا نهیبودند ک
 رفت سمتش. هیبرگشت اونور، سم

 !ری_ جناب وز

 نگاهش کرد. خواجه

 _ بله؟

 م؟یرا گرفته ا فهیخل نکهیاز ا دیهست نیشما غمگ ای_ آ

 کرد. یآروم یکرد، بعد خنده  فهیبه خل یو نگاه برگشت

 ..ی. غم در دل ندارم ولری_ خ

 زنه گفت: یکه انگار داره با خودش حرف م یجور بعد

حکومت آن  نیسنگ ی هیوجود ندارد، سا یانیعباس گریهمچون خواب است که د می_ برا
بعد از  ز،یسال، بعد از کشتن هزاران عز نیما برداشته شده است، بعدچند یها از رو

 .ستین یباور کردن میکردن نبوت ما! برا دیشه

 د؟یهست عهی_ شما ش

 زد. یلبخند

 هستم. عهیمن ش ،ی_ بل

 نگاه کرد. فهیبرگشت و به خل بعد

 .دیشاهزادگان به هالک رسان  گریرحم کرد که او را همچون د اری_ هالکو خان بس

 با خنده رو به ما گفت: بعد

خوردن سگ ها نشده است، بروم و از پادشاه  قیمرد. تا جسمش ال گری_ فکر کنم د
 بخواهم تمامش کند.
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دم گوش اون گفت که هالکو خان خنده اش  یزیچ کیرفت سمت هالکو خان و  بعد
 گرفت و دستور داد تمومش کنند.

طوس،  ش،یپس از مدت ها وارد زادگاه خو یطوس نیالد ریخواجه نص م؛یبرگشت یوقت
رو گرفت که  شیخو یدوران کودک یدوست دانا. سراغ میشد و ماهم همراهش بود

 مردم گفتند:

و  دیآ یم رونیاش ب نهیسال است، تنها نفس سرد از س کیشهر ماست اما  می_ او حک
 در وجودش رخنه نموده است. یدینا ام

و به  میوارد اتاقش شد یوقت م،یاون مرد رفت یآدرس رو گرفت و به سمت خونه  خواجه
دل ما هم نشست و لبخند رو از رو لب  یاون تو یدیناام میانداخت یچهره ش نگاه

 بسته است! شیرا در وجود خو ندهیبه آ دیام یهامون برد. واقعا اون  تمام پنجره ها

 :دیازش پرس خواجه

 _ حالت چطور است؟

 برسد. انیخواهم زودتر عمرم به پا ی_ بد؛ م

 کرد. یاخم خواجه

 !یبرهان یدیکه خود را از دردسر نا ام زانیاما نه به آن م یمی_ تو دانا و حک

 گفت: دوستش

 گرما بخشد. یستیجهان رو به ن نیتواند وجودم را در ا ینم یدیشعله ام چیه گری_ د

 گفت: خواجه

 _ اتفاقا هست.

 دستش را گرفت و گفت: 
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 .افتیبهتر نخواهم  یدانم از تو کس یو م یباش شابورین یخواهم قاض ی_ م

خودش رو  کمیبود، مرد  تیخواجه جد یچشم ها یتو م،یکردتعجب به هم نگاه  با
 جابه جا کرد.

 نه. ایتوانم  یدانم م ی_ نم

 !یبتوان دیبا ؛یتوان ی_ تو م

دلقک ها اخم کردم،  دنیشونه م که برگشتم، با د یدستش رو زد رو یکیموقع  همون
 برگشتم سمت بچه ها: عیرو برام باز کرد. سر ششین

 .میکن داینشانه رو پ عیسر میبر دی_ با

زدم و  یگرفتش. بشکن عیسر هیرو به رومون در اومد، سم نیزم یکره  کیموقع  همون
 .میشد بیغ

 دوم گروه

کردم. آقا محمد خان اجازه  یبودم و نگاه م سادهیطور خشک وا نیشد؛ هم ینم باورم
 یه مصحن کیکنند، هر گوشه  یمردم علنا دست دراز سیداده بود سربازاش به نوام

 که صداش بغض دار بود گفت: یاومد کنارم و در حال اشاری! یدید

 نکن. هی_ گر

کردم! دوباره  یم هیداشتم گر دم؛یصورتم کش یرو یتعجب نگاهش کردم، بعد دست با
 گفت:

 نیدادند همچ یحمله کردند؛ راحت اجازه م هیها هم به سور یانیکه سوف ی_ وقت
 .وفتهیب یاتفاق

 ببر. نجایکنم نگو، من رو از ا ی_ خواهش م
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 _ برگرد.

 دمیپرس می. برگشترونیب میرو برگردوندم، از قلعه رفت اسب

 اد؟یها م نیسر ا یی_ چه بال

 کنه. یبعد همه شون رو کور م یبکششون ول رهیگ یم می_ اول تصم

 خود خدا! ای_ 

خانه نهادند و  یو کندوها یبخار یاز دختران را پدران و مادران در سوراخ ها یاریبس 
( که  زیهست ) ظاهرا" اغراق آم یتیها روا نیکردند و به گل گرفتند، با همه ا غهیآن را ت
رفتند، هزاران دختر حامله را پشت سر  رونیاو از دروازه شهر ب انیکه لشکر یروز

آقا محمد  ریاس زیخان دالور زند ن یکنند. لطفعل نیسقط جن دگذاشتند که ناچار شدن
خشم و  تیبا دست خود چشمان او را از حدقه درآورد و از غا لیا سیخان شد و رئ

غضب، غالمان ترکمانان را مامور فرمود تا با آن نادره زمان معامله قوم لوط نمودند و 
 سپس به جانب تهرانش فرستادند.

 .یباز میبر دی_ با

 .میخوام بر یکه م ییهرجا م،یبر نجای_ بهتر، از ا

 که آقا محمد خان داده... ییها هیهد یخوا ی_ نم

 .می_ اه، عمرا! بر

 .می_ بر

 نیبا تعجب به بچه ها نگاه کردم، اون ها ا نهیسف دنی. با دمیشد بیهمه باهم غ بعد
 بودند کالفه بودند که متوجه نگاه ما نشدند، صدا بلند شد: دهیکه د ییقدر از صحنه ها

 بخوابوند. خیاون رو در مر دیشوند و با یم هیهردو گروه باهم سوار سف نباری_ ا
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 نگاه کردم اشاری به

 _ چه قدر تا اونجا راهه؟

 زد. دیرو د نهیو سف رفت

 .دهیمدل جد ست؛یراه ن شتریدو ساعت ب نی_ با ا

 رو به رضا گفت: اشاری م،یسوار شد میرفت

 ؟یبلد نهی_ شما کار با سف

 انداخت. هنیبه سف ینگاه رضا

 مدلش نه. نی_ با ا

 داداش. ای! باشای_ خوب 

 کنارش نشست. یصندل یرفت رو اشای

هرکدوم از بچه ها پرت شدن  ،یتعادلت رو حفظ کن یتون ی_ بهناز خانم! شما م
 .رشونیبگ

 گفت: بعد

باال  یلیسرعتش خ نیا میرد نش نیکه از جو اطراف کره زم یبچه ها! تا وقت دینی_ ب
 دسته خودش رو محکم بچسبه. یست، پس هرکس

 ه؟ی: کار ما چآرشا

که  نیرحسیخانم شما و ام هیکه باز نشه. سم دیری: شما و پسرتون در رو محکم بگاشاری
اونجاست، اون  کیدر کوچ کیو  زیم ریز نیبر زه،یم زهیو ر دیهم سن و سال هم هست

 .دیریرو محکم بگ

 .دیو دسته ها رو محکم بچسب دینیها بش یون صندل: دختر ها! شما هم رو ااشای
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خوند، بعد بسم ا.. گفت و حرکت  رشیقرآن با تفس هیچند آ م،یدیرو محکم چسب دسته
لحظه گفتم برق سرم جا مونده،  کی! دیکه برق از سرم پر میرفت یکرد. با چنان سرعت

لب شروع کردم دعا  ریهوام. ز ینه واقعا تو دمیهوام، بعد د یکردم تو یاحساس م
 .دمیرو شن اشاریآروم  یخوندم. صدا یخوندم فقط م یم یچ دمیخوندن، نفهم

 .کای_ تحمل کن مل

 ایدن یهوا بودم که همه  یتو یفقط جور یهرچ ایبود  لمیدونم تخ یکردم، نم تعجب
 گذشت و صداش اومد: کمی. دیچرخ یدور سرم م

 _ تموم شد.

 یباعث ب دیچشم هام رو بستم، سر درد شد ینشده بود ول شتریب قهیدق کی دیشا
 دنیهوش شدنم شده بود. با خوردن آب سرد به صورتم چشم هام رو باز کردم. با د

 .دمیام کش یشونیپ یرو یدست هینگران بق یچهره 

 شدم؟ فیقدر ضع نیغش نداشتم. چرا ا ی_ من که سابقه 

 گفت: اشای

 یزمان ما قو یهوش شدند. دختر ها یدختر ها هم ب ی هیبق ؛ی_ فقط شما نبود
 ره. یهم نم یو توقع نیستین یقو ادیخوب شما ها ز یهستند ول

حالم خوبه راحت شد  نکهیاز ا الشیخ یوقت ناینگاهش کردم و بلند شدم، مب یچپ چپ
 بلند شد و گفت: جانیبا ه

 .نیبب ای! بکای_ مل

 .نهیگرد سف یکنار پنجره  دیدستم رو کش بعد

 من! ی! خدایی_ وا
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هاشون  یبعض م،یدید یم کیها و قمر ها رو از نزد ارهیبود، س یقشنگ یمنظره  یلیخ
 یشد، شهاب سنگ ها از کنارمون م یم دهیازشون د یفقط قسمت یبه خاطر بزرگ

ساکنانشون  یشدند و برا یهم رد م یا گهید یها نهیوقت ها سف یگذشتند و بعض
بود  ییدوچرخه ها شی. جالبدادند یها هم جوابمون رو م اون م،یداد یدست تکون م

 کردند. یفضا رکاب زنان حرکت م یکه دو نفره سوارش بودند و تو

 _ اون ها رو!

 کرد گفت: یکه به رو به رو نگاه م نطوریهم اشاری

 .انیم نجایا التیتعط یها برا ی_ بعض

 تونستم.. ی_ آخ کاش من هم م

اعتراض  اشایقمر نگه داشت،  کی ینگه داشت. با تعجب نگاه کردم رو به رو نهیسف
 کرد:

 !میسیوا خی_ قرار بود مر

 .ستیاستراحت بد ن کمی_ حاال 

سپس  ه،یو سم نای. اول من و ندا بعد مبستادندیو آرشا در رو باز کردند، بعد کنار ا رضا
تو  میرفت ومدهین رونیمدند؛ البته باو  رونیب نیرحسیو رضا و ام اشایو بعد  اشاریآرشا و 

ها، بازار  ییاون ادم فضا دنیواقعا د د،یکش یغیمقابلش ج یصحنه دنیهوا. ندا با د
 غیج یرفت جا یبه هوا م نیکه از زم یهوا معلق بودند، آبشار یقشنگ که تو یها
خودمون  یکدوممون سوال نشد که چرا راحت با لباس ها چیه یداشت! برا دنیکش
 یفردا بود! تو نجای! استادیا یم نیزم یها رو زیچ یچرا بعض ای میراه بر نجایا میتون یم

 .میزد یهوا با خنده دست و پا م

 م؟ی_ چطور حرکت کن
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 .یآب ی: فکر کن تواشاری

برد و جلو  یباال تر از حد معمول م کمیخودش شروع به حرکت کرد، پاهاش رو  بعد
 گفت: هی. سممیگذاشت، ماهم شروع کرد یم

 _ سخته.

 جوابش رو داد. رضا

 دستت. ادیقلقش م یبر کمی_ 

 یذوق م لیوسا دنیبازارشون، با د یتو می. رفتمیگفت؛ کم کم عادت کرد یم راست
 اومد کنارم. اشاری. میکرد

 همون جا؟ نیکه آغا محمد خان بهتون داده بود رو گذاشت یلی_ شما همه وسا

 حرف بود؟ نیاصال چه وقت گفتن ا ؟یو نگاهش کردم. خوب که چ برگشتم

 بخرم. دیرو دوست دار یشما هر چ یخوام برا ی_ من م

اجازه  نیزبونم به مخالفت باز نشد با تکون دادن آروم سرم ا یمخالفت کنم ول اومدم
 :دمیعوض کردن حال داغونم پرس یبرا م،یرو بهش دادم. حرکت کرد

 ؟یخیمسافرت تار میر ی_ باز هم م

 م؟یبر ی_ معلومه! کجا دوست دار

 .نمیدوست دارم آلب ارسالن رو بب یلی_ من خ

 _ چرا؟

 .ادیخوشم م تشی_ از شخص

 زد. یلبخند
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 قابله ام. ریته، مثال ز یلیآلب ارسالن رو دارم؛ البته خ تیته شخص کی_ من 

 شد. کیها نزد یاز بازار یکیخنده، به  ریز زدم

 خوام. یکفش هاتون رو م نیتر بای_ ز

 گفت: اشاریروم باز شد،  یفهرست بزرگ جلو کی

 !شهیکه فروخته م استیدن یفهرست تمام کفش ها نی_ ا

 به سر و ته فهرست کردم و باالخره به حرف اومدم. ینگاه کی

 .ادهیز یلیخ نی_ ا

اون  نیداره رو انتخاب کن و بعد از ب تیکه الو ییکن، اون ها ینطورینگاه هم کی_ 
 ها...

 .دمیشه، باشه فهم_ با

 یشکل کفش ها بایرو که تقر یرنگ یشتر یبه فهرست کردم و کفش کتون ینگاه
 خودمون بود انتخاب کردم.

 خوام. یرو م نی_ هم

 دادن: حیجلوم ظاهر شد، فروشنده برداشتش و شروع کرد به توض کفش

 چراغ قوه، ساعت و راهنما هم داره. ت،یکفش اسک نی_ ا

 یدوختم. لبخند اشاریبه جفت کفش ها کردم، بعد همون نگاه رو با تعجب به  ینگاه
 زد.

 _ چند؟

معلوم بود از کلمه پول و  یرو گفت که ارزون بود ول یمتیاز خجالت سرخ شد، ق مرد
 .یسمت دکه بعد میرفت د،یخجالت کش یزیچ کی یبها
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انداخت و بعد رو به ها  فیبه ک یسر سر یبار خودش نگاه نیا اشاریهم فهرست،  باز
 من گفت:

 _ خوب؟

چشمم رو گرفت،  یبا بند بلند به رنگ زرشک یول کیکوچ فیها کردم، ک فیبه ک ینگاه
 .دمیپسند یها رو م فیک نطوریکال من ا

 خوام. ی_ اون رو م

نگاه کرد، رو به  فیبود برداشت و به ک یدونم چ یکه نم ینگاه از فهرست اشاری
 فروشنده گفت:

 _ اون رو لطفا.

 یلیپول چرم دوز خ فیکرد، به ک دیفهرست رو به روش کل یها نهیاز گز یکی یرو بعد
 که رو به روم بود نگاه کردم. یرنگ یاسیناز و 

 ..ی_ ول

 کنم مخالفت نکن! ی_ خواهش م

بود.  اشاریگذاشتم، کفش هام هم دست  فیک یپول رو برداشتم و تو فیحرف ک یب
خوشگل ولو  یلیخ یجواهر ها دنیو از دوباره فهرست! با د یعدسمت مغازه ب میرفت

داد. با  یجاش رو به جواهرات سنت دیدکمه رو زد، جواهرات جد کی اشاریشدم، 
 تعجب نگاش کردم:

 پسندم. یم شتریها رو ب نی_ من ا

و  دیمروار یها نیکه با نگ ییطال یدوست داشتم! تاج بلوچ شتریچرا؛ خودم هم ب دروغ
 یازش اون رو بخوام، برا دمیخجالت کش یشده بود نظرم رو جلب کرد ول نییتز روزهیف

که هم خودم رو گشنه گدا نشون ندم و هم  رمیارزون بگ زیچ کیگرفتم  میتصم نیهم
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دستبند که  یرو انتخاب کردم. وقت یبدل بنداحترام خودم رو حفظ کنم؛ پس دست
 کرد و گفت: یاخم اشاریهم بود ظاهر شد  فیظر

 شما بمونه. یبرا یادگاریخوام  ی.م ن فقط مدیکار رو نکن نیا گهیکنم د یخواهش م _

و پهن  یسنت یالنگو کیخودش انتخاب کردن؛  قهیرو با سل زیشروع کرد چندتا چ بعد
 زیکه آو ینیجفت گوشواره چ کیست زرد شکل گل،  مین اقوتی روزه،یگردنبد ف ،یمس
 یسیتفل یو استخون یکردستان، گردنبد آجر یو سنت یقرمز داشت، دستبند فلز ینخ

ها  دی! پول رو حساب کرد و خریتاج بلوچ نبود و در آخر همو  دیاز مروار رشیکه زنج
هوا نگه داشت و  یرمز تو کیگرفت، بسته ها رو با  یجا یبسته خوشگل یهر کدوم تو

گل  خوش یبو ساد؛یوا گهیمغازه د کیلحظه دم  کیاومدند،  یخودشون دنبالمون م
کار رو کرد  نیخواست برام گل بخره؟ اگه ا یم یعنی! یهام نقش بست. وا هیر یتو

 وندیبودم و معلوم بود از پ دهیکه تا اون موقع ند ییکنم، همون موقع گل ها یقبول نم
هر کدوم از کادو  یهست رو یآسمان یآب ،یزرشک ،ییمویل یبه رنگ ها گهیچند گل د

. از اوردمیبه روش ن اورد،یخوش ن ی. صورتش سرخ بود، به رورونیها نشست؛ اومد ب
 نه که گفت: ایدونستم کارم درسته  ینم ودم؛شوک ب یتو م،یاومد رونیبازار ب

 م؟یسوار اون دوچرخه ها بش یخوا ی_ م

 بهم زد، روم رو گرفتم. یرو باال آوردم و نگاهش کردم. لبخند سرم

 .ادی_ بدم نم

+++ 

 ! چته؟اشاری_ 

 تو اغما بود با همون حال گفت: یکرد ول یبه رو به رو نگاه م داشت

 _ ها؟
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 .نمیش یکنار، خودم م ای_ ب

 .اشایحواسش جمع تر شد، برگشت سمت  کمی ندفعهیا

 _ ها؟

 کنار. ای_ ب

 _ چرا؟!

جواب، بازوش رو گرفت و بلندش کرد، بعد خودش به جاش نشست. نگاه  یبه جا اشای
 بود. رونیمن رو به ب

 در شب برام قشنگ نبوده. نقی_ تا حاال ا

 !هیقشنگ یلیخ ی: جاآرشا

و  یذهن یاون صحبت ها ادیزدم، جواب لبخندم رو داد.  یسمتش و لبخند برگشتم
 یاخم رو دنیرو احساس کردم با د ینگاه ینیرمان افتادم، سنگ یجلد قبل یتو یمجاز

جمعش کردم و دوباره  عیسر یاز گوشه لبم شروع شد ول یکیلبخند کوچ اشاریصورت 
 کرد گفت: یدنده رو جابجا م که نطوریهم اشایزل زدم.  رونیاز پنجره به ب

کهکشان راه  رونیب میماه رفت کیسفر  کیسفرمون کوتاهه. ما از طرف مدرسه  فی_ ح
 یساخته بودند که خدا م ییشهر ها کیاصال  ن؛یدیهاش رو ند ارهی! سیی. وایریش

 دونه!

 تونستم برم. یخدا! کاش م ی: واکایمل

 .دمیرو شن اشاریآروم  یصدا

 .میتونست ی_ کاش م

 سمتش. برگشتم
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 ؟ی_ چ

 .یچی_ ها؟ ه

 .میرو نگاه کرد رونیب میبه راهش ادامه داد، ما هم برگشت بعد

 داره. ی_ آسمون رو! چه وسعت

 : به وسعت عشق!اشاری

زد. رضا با  یبرگرده سمت ما لبخند نکهیبدون ا م،یسمتش و نگاهش کرد میبرگشت همه
 خنده گفت:

 کرده. دایگمشده ش رو پ مهین اشاری_ فکر کنم آقا 

قسمت از وجود من بود.  کیشناخت من رو، اون  یبه من نگاه کرد، م یچشم ریز آرشا
 کرد. اشایرو به  نیهم یمعذب شدم برا دیمن رو، خودش فهم دیفهم یم

 ن؟یکرد دایگم شده تون رو پ مهیشما ن اشا؟یاقا  ی_ شما چ

 باال انداخت: یو شونه ا دیخند اشای

کرده؛ هر  میوجود همه دختر ها تقس یمن رو تو یگمشده  مهی_ واال فکر کنم خدا ن
 شم. یعاشقش م نمیب یرو م یدختر

 نگاه کردم خی. با تعجب به مرخیبه مر میتا برس دیطول کش یلیخنده، خ ریز میزد همه

 ؟یایفرود ب یتون ی_ م

 باال انداخت. یا شونه

 ؟ی! توکه امتحان کرداشای_ امتحان نکردم. 

 _ نه واال!
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 خدا بخواد. ی_ خوب هرچ

 یغیانتقال داد. با ترس ج نییرو رو به پا نهیدعا خوندن، سف میشروع کرد همه
 .دمیکش

 ؟یتون یم ی_ مطمئن

 _ نه!

 .غی: جبهناز

 !یدوست دار ینکش جان هرک غی: جاشای

 .میریم یم می! دارییوا_ 

خورد و کله  یهوا چرخ م یتو یانداخت یکه م یبیمثل س نهیوحشتناک بود، سف واقعا
 اومد. اشای یپا شده بود. صدا

 .میاستفاده کن نیکه از مدرسه کش رفت یزیاز اون چ دی_ با

 ندا ست. یکوله  ی_ تو

 گفت: اشایکوله اش رو باز کرد و درش آورد.  عیسر ندا

 ره هوا. یم نهیاگه بترکه کل سف ش؛ی_ ننداز

از ترس  اشای.  اشاریبغلش گرفت و خودش رو قل داد سمت  یاون رو تو عیسر ندا
و خودش رو عقب برد، اون رفت سمت رضا  دیکش ینیبغلش، ه یتو وفتهیندا ن نکهیا
گوشه پرت کرد. ندا سرش  کیندا رو گرفت و  اشایبغلش،  یندا بره تو نکهیقبل از ا یول

 گفت: هی. سمکردازش تشکر  یخورد ول نهیسف یبه گوشه 

 یم کیاجازه به ما نزد یداره ب خیمر یشم ول یتون م یکه مزاحم خونسرد دی_ ببخش
 شه.
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 گفت: اشای

 استفاده کرد. نیاز ا دیدونم چطور با ی! من نماشاری.دیسی_ چند لحظه وا

و دستم رو دور سرم  دمیکش یغیما بود، ج یخورد که دو سانت خیمر نیبه زم نگاهم
 حلقه کردم.

 اول گروه

 ؟یجان! خوب هی_ سم

 .دیسرش کش یرو یدست

 _ آره خدا رو شکر! به موقع دستگاه رو روشن کرد.

 اومدم. نییپا یاون تشک پشم یرو از

 ؟یکرد. رضا! تو خوب یشد زودتر روشن م یبهتر م ی_ آره ول

 مالوند گفت: یطور که شونه ش رو م نیهم

 بود. یمسخره ا یو تجربه  ی_ بل

اومده بودند و پسر ها داشتند  رونیاون ها هم ب یسمت اون ها، دختر ها میبرگشت
رفت و  یداداشش م یداشت قربون صدقه  کای. اون دختره ملدندیپرس یحالشون رو م
 مطنوریاعتماد تنگ شد! من هم ه ینه. آخ دلم برا ایکرد حالش خوبه  یازش سوال م
 و آروم گفت: کیاومد نزد د،یفهم روحالم  هیکردم، انگار سم یم یبراش نگران

 ت. یزندگ یتو ادیباش که داره م یدی_ به فکر اعتماد جد

 اشاریسمت اون ها. به  میجواب خنده م رو با لبخند داد، رفت دم،یکردم و خند نگاهش
 گفتم:

 خونه مون؟ میشه بر ی! مخیمر شی_ خوب چسبوند
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 .دیخند

 .میر یبعد م دیرو مهمون ما باش امشب کی_ حاال 

 خودمون راحت ترم. نیزم ی. رومیتعارف ندار گهی_ نه د

 .دیخند

 کنند. یها هم خودشون حساب م ازی_ باشه. امت

 .میشد بیزد و همه باهم غ یبشکن بعد

شهر چشم  دنی. با درونیب میبعد رفت م،یانداخت میکه بود یبه کوچه ا یتعجب نگاه با
 هامون گرد شد. رضا گفت:

 !ی_ به عجب شهر

 بودم! دهیند یخوشگل نیبه ا یمسافرت شهر نیا یتو یی: خداآرشا

 : مثل باال شهر تهرانه.هیسم

شهر نو خوش  یها واریها، د ابونیبزرگ، درخت ها دو طرف کوچه ها و خ یها کوچه
 گفت: هیسم میرفت یکه راه م نطوری! همییساز بود. عجب جا

 !ی: چه شهر آرومهیسم

 و مرتب و معلومه گرون هم هست. زیمردم همه تم ی: لباس هاآرشا

 ؟یکن یم یفکر نی: چرا همچرضا

 .هیکهنه نشده، پارچه ش هم جنس خوب ایکدومشون وصله نخورده  چی_ چون ه

 !یقشنگ ی: چه بازار هاهیسم

 مغازه دارند. نجایها ا یی_ چه جالب! اروپا
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 ؟یدیاز کجا فهم گهید رو نی: ارضا

 یها یمثال از اون قور ن،یدوما کاال ها رو بب هفیباالش خارج ی_ چون اوال نوشته ها
 .ینیچ

 .سادمیوا سرجام

 .نمیبب سای_ وا

 سمتم. برگشتند

 شده؟ ی: چهیسم

 ..نجایشهر خوشگل. ا ،یخارج یمناسب، کاسب ها یاقتصاد تی_ وضع

 :میسه باهم گفت هر

 .انی_ صفو

 گفت: رضا

 زمان شاه عباس اوله. نجای_ اون هم نه همه شون! ا

 کجا؟ می: مطمئنا؛ خوب برآرشا

 .میاستراحت کن ییجا یمسافر خونه ا کی می_ به نظرم اول بر

 گفت: هیسم

 کنار رود کارون؟ میشه بر ی_ م

نداره. رفتم کنار  یبیبه نظر من ع یعنیباال انداختم  یبه من کرد، شونه ا ینگاه رضا
. اون هم رفت میچادر ساخت کی میکه داشت ییبا پارچه ها هیسم ید کارون، برارو 

 .میدیو خواب میسرمون گذاشت ریبخوابه و ماهم کنار رود کوله هامون رو ز
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 _ جامه تان الوده شده است.

 ،یمشک یدراز، چشم ها یلیخ لیسب یمعمول کلیمرد با ه کیسمت صدا برگشتم،  به
داشت حالم  گهیبودم د دهید شویقدر مرد ر نیا ش،ی! آخشیو بدون ر یکمون یابرو ها
به  یبود با عمامه مخصوص شاه دیقرمز و بلند پوش یلباس اشراف کیخورد.  یبه هم م
 از جام بلند شدم. دیرنگ سف

 د؟ی_ شما که هست

 _ سالم خداوند بر شما باد.

 .دیهست کم،کهی_ سالم عل

 _ من شاهنشاه عباس هستم!

 خورد! یشدم، اصال بهش نم دینا ام یشاه عباس بود؟ از زندگ نیا د،یهام باال پر ابرو

 _ شاه عباس بزرگ؟!

 خم شدم. کمیباال انداخت و لبخند زد،  ییبار اون ابرو نیا

 شما خوشبختم. داری_ از د

خورد؛ همچون جامه زمان مغوالن است. در وطن من  یما نم ی_ جامه شما به جامه ها
 !دیجامه ها نچرخ نیبا ا

 خم کردم، بعد خم شدم و شروع کردم به تکون دادن رضا. یسر

 _ رضا! رضا! بلند شو شاه عباسه!

بلند شد و رفت جلو احترام  دنشینگاه به دور و بر کرد، با د کی د،یفنر پر نیع
 گذاشت.
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 یبودم ول دهیشما شن یدرباره  اریخوشبختم. بس اریبا شما بس یی_ سرورم! از آشنا
 .نمتانیبب کینشده بود از نزد

 دوارمیشهر بر پا است،ا م دانیدر م یبا شما خوشنودم. امروز جشن ییاز اشنا زی_ من ن
 .نمیشما را انجا بب

 .رونیخواب آلود اومد ب هیبه من انداخت و سوار اسبش شد و رفت. سم ینگاه بعد

 بود؟ ی_ ک

 شب جشن دعوتمون کرد. ی_ شاه عباس. برا

 هاش رو به هم زد. دست

 م؟یمون یم م؟یمون ی_ آخ جون جشن! م

 نظر رضا رو بپرسم گفتم: نکهیا بدون

 .میمون یم زمی_ آره عز

کنم چون اطاعات  یخواست مخالفت کنه حال یرو گفتم تا به رضا که معلوم بود م نیا
 رو به رضا گفت: هیباشه! سم سیرئ ستیداره، قرار ن تیمامور نیاز ا یشتریب

 خوره؟ یبه درد جشن م یکه گفت یین لباس ها_ او 

 .میخر یزمان شاه عباس رو دارم؛ فوقش م ی_ سکه ها

لباس بلند  کی. هیسم یدنبال لباس برا میبعد رفت م،یدیاون لباس ها رو پوش اول
 کیکاله که روش پر داشت و  کیاالن بود با  یسنت یمثل مانتوها م،یگرفت ییمویل

 کیگرفت و روش  یلباس خاکستر کیبود. رضا هم  زونیرنگ هم بهش او یمغنه دود
 یهم غر زد که تو یکل ؛یو شلوار دود یخیزانو به رنگ  ریبلند تا ز نیآست میلباس ن

شکل بود، فقط رنگ  نی. ست لباس من هم حدودا به همستیلباس ها راحت ن نیا
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ر هم بود، شلوا یشمیهم به رنگ  نیآست میو ن ییکرد؛ لباس کاهو یهاش فرق م
 نقش جهان. دانیم یتو میبود. رفت ییکاهو

 ؟ی: تو تا حاال اصفهان رفتهیسم

 .یلی: خآرشا

 میداره. فردا بر گهیحال د کی نجایا یرفتم، واقعا قشنگه ول یچندبار کی: من هم هیسم
 بازار.

 چشم. می: اگه زنده باشآرشا

 .میجا نشست کی میرفت

بودند. چندتا طبل زدند و شاه عباس اومد  سادهیوا اینشسته  دونیدور م یعاد مردم
همه تکون داد و  یبرا یسر دند،یهمه شروع کردند هل هله کش ساد،یوا وانیا یباال
مخصوصش نشست. اول سرباز ها شروع کردند به رژه رفتن، با ذوق نگاه  یصندل یرو
 شیکنه، بعد نما یباز شینفر اومد آت کیباحال بود. بعد هم  یلیخ م،یکرد یم
 شد که بلند شدم و رو به رضا گفتم: یحدودا داشت تموم م یباز یروسکع

 _ بلند شو.

 تعجب نگاهم کرد. با

 _ چرا؟!

 _ بلند شو.

با وحشت  هیو سم یهمه با تعجب و کنجکاو دان،یوسط م میشد، هر دو رفت بلند
 کردند. رضا گفت: ینگاهمون م

 نجا؟یا یاومد یچ ی_ برا
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 سمت شاه عباس. برگشتم

 د؟یدار ادیما را به  ای_ سرورم سالمت باد! آ

 زد. یکوچک لبخند

 به خاطر دارم. ی_ آر

شما  ندیو خوشا یسرگرم یرا برا یمراسم زیما ن دیخواهم اجازه ده ی_ سرورم! از شما م
 .میانجام ده

 اجازه را به شما خواهم داد. نی_ ا

. حرکات دیحرفم رو فهم عیرو خودم رفتم، سر یحرکت رزم نیرضا اشاره کردم و اول به
قدر خوب  نیدست ا کیهمه مونده بودند که من چطور با  م،یداد یرو انجام م یرزم

 میرفته بود یشیهم حرکات نما یکه کل یکنم و آخر سر  رضا رو در حال یمبارزه م
نفر خود شاه عباس بلند شد و  نیاول کردند، یشکست دادم. همه با تعجب نگاهمون م

و  میهم بلند شدند و دست زدند. احترام گذاشت هیشروع کرد به دست زدن و بعد بق
 ییکه صدا میکن دایپ یتا مهمون خونه ا میگشت یبر م میکنار، بعد از مراسم داشت میرفت

 از پشت سر اومد. 

 .دیدرنگ کن ی_ لحظه ا

 بود خایاز همون ش یکی میبرگشت

 بله؟-

 د؟یاستراحت دار یبرا یمکان ایآ_ 

 با خنده گفتم: م،یبه هم کرد ینگاه

 _ راستش، نه.
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روم. به مسجد  یبردم اما به خانه نم یبه آنجا م زیرفتم شما را ن ی_ اگر به خانه ام م
 راهتان دهد. میگو ینگهبان را م د،یرو

 :دیپرس هیما رو دوست دارند! سم ونیقدر روحان چه

 شود نامتان را بدانم؟ ی_ م

 .دیسرباز رو نیلطف الله هستم. با ا خی_ من ش

 .دیمون. خند یو بعد به مسجد پشت سر میگرد شده به هم نگاه کرد یچشم ها با

 بپردازم. سیآن مسجد را شاهنشاه به نام من ساخته است تا به نماز و تدر ،ی_ آر

 :میو هم زمان گفت میتعجب به هم نگاه کرد با

 _ عه؟!

 یو رضا داشتن راجع به ماجر ها هیسمت مسجد، سم میزد، با سرباز راه افتاد یلبخند
بود که از  یو رنگ وارنگ بایز یمن چشمم به گل ها یزدند ول یامروز باهم حرف م

 گلدون ها مونده بود. یجشن هنوز تو

 دوم گروه

 کجاست؟ گهید نجای: اندا

هم  یدو طرف جاده، تونل یفالت کرده و کوه هاآس یجاده ا م،یبه دور و بر کرد ینگاه
در حال رفت و آمد  یبور و مو مشک یدر حال ساخت بود که کارگر ها و مهندس ها

 عصاب ما بود. یبزرگ هم در حال کار و صداشون رو یها نیبودن، ماش

 .ادیدور به نظر نم ادی: زکایمل

 .میاون تونل بر ی: بهتره تواشای
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ره  یم یبود! آخه کدوم خل یزیمشنگ آم شنهادیچه پ میدیتو، تازه فهم میرفت یوقت
به  تیهم که متوجه ما شده بودن با عصبان گهیتونل در حال ساخت؟ چند نفر د یتو

 نفر بدو بدو آمد تو. کیبه ما برسند  نکهیکنند، قبل از ا رونمونیسمتمون آمدن که ب

 آورند. یم فی_ جناب شاهنشاه دارند تشر

 رونیوقت نکردن ما رو ب نیهم یبرا دنیچیپ یکرم به هم م نیهول شدن، ع همه
 لیو سب یالغر اندام با لباس نظام یشدن. مرد دایاز دور پ یکنند، همون موقع گروه

 اشاریدست آمد تو.  یتو یبود و ترکه ا زونیدرجه بهش آو یکه کل یدر حال یچخماغ
 گفت: عیسر

 .ی_ رضا شاه پهلو

نگاه  میطور داشت نیبود، هم سادهیبا کراوات کنارمون وا یمرد کت و شلوار کیما  جز
از تونل حالت حفره  یقسمت میو وضو گرفت میاذان بلند شد، ما رفت یکه صدا میکرد یم

هم  یکس یاز طرف م،یاونجا نماز بخون میتونست یشده بود که م نجایا وارید یرو یمانند
اون سوراخ ما رو  یتو میبود دهیورود رضا شاه چپ از زودترنداشت و چون  دیما د یرو
شده بود. با  دهیمرد د یول میداشت دیغار د شترینصف ب یما قشنگ رو یبود ول دهیند
جدا شد، اول وضو گرفت و بعد شروع کرد به نماز  هیلرزان از بق یو قدم ها دیترد

 نماز. یبرا میسادیوا اشاریخوندن، ما هم پشت سر 

که رضا شاه رو کنار مرد  میگفت یاربعه م حاتیتسب مینماز اولمون تموم شد داشت 
 یدونستم رضا شاه هم شاه ب یحلقم. م یلحظه ناخودآگاه قلبم اومد تو کی م،یدید

 نیکار مرد رو توه ایشد  یم یمرد هم حس کردم. اگه عصبان یلرزش آن ه،یرحم و خشن
نونوا رو فقط  کیبود که  یاون کس دیتردکشتش، بدون  یکرد بدون شک م یم یتلق

 نطوریتنور پخته بودش؛ البته ا یفروخت تو یبازار نون م متیگرون تر از ق نکهیبخاطر ا
 .دمیشن
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 یبرا میماهم بلند شد ساد،ینمازش که تموم شد بلند شد و درست پشت سرش وا مرد
نماز ما  یبلند شدند برا اشایو  اشاریکرد،  ینماز دوم. اون مرد هم از رضا شاه عذرخواه

 .میهم بلند شد

 گفت: مرد

 حاضرم. شرمنده ام اگر وقت شما تلف شد و... ی_ قربان! درخدمتگزار

 :دیشاه هم پرس رضا

 !؟یخوان ینماز اول وقت م شهی_ مهندس! هم

خوانم چون درحرم امام رضا )ع( شرط  یپسرم شفا گرفت نماز م ی_ قربان! از وقت
 کردم.

 زد وگفت: یکیمحکم به  یمیبه همراهانش کرد و با چوب تعل یشاه نگاه رضا

رو امام رضا شفابده و نماز اول وقت  ضشیکه بچه مر یپدرسوخته! کس کهی_ مرد
 مرد! نینه ا یکه دزده تو پدرسوخته هست ی. اونشهینم یبخونه، دزد و عوض

 برگشت سمت ما: اشاریتموم شد،  نماز

 ن؟ی_ شما گوش داد

 .میتعجب نگاهش کرد با

 _ بله خوب.

 د؟یکن فیما تعر یشه برا ی_ م

 نایقدر حواسشون به نماز بود که متوجه اتفاق نشدند؟ خوش به حالشون! مب نیا یعنی
 کردو  آخرش گفت: فیماجرا رو تعر

 آبش رو زده بودن و بهش انگ چسبونده بودن. ری_ ز
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. همه با تعجب به لباس رونیب مینماز، بعد از نماز خودمون در رفت یبرا سادیوا بعد
که  ییکس ها یبرا ییو دانشجو یمل یکردن، خوب جالب بود چادر ها یهامون نگاه م

 . کیش یلیخ یاشراف یبودن و پسر ها با لباس ها دهیدار ند نیتا حاال چادر آست

 یرضا شاه کار م یبودند ول یو خوش گذرون یکار فیکث یقاجار فقط پ ی: شاه هااشای
 کرد.

 یمحمد رضا بر م یخوندم، نوشته بود وقت یرو داشتم م نیش ی: من کتاب شاه بکایمل
 شه. یشوکه م رییاز اون همه تغ رانیگرده ا

به نظر من  یداد ول رشیینبود؛ رضا شاه خوب تغ شتریب یده کوره ا رانی: ااشاری
نه کتک  دید یم یخارج یمقابله با دشمن ها یمثل اون بهتر بود قدرت رو تو یشخص
 قدم هاش و اومدنش نشده بود. یمتوجه صدا نییپا ییکه بر اثر شنوا یریپ خیزدن ش

 خشنش. عتیمشکل سواد کم رضا شاه بود و طب نی: به نظر من بدترندا

. دیفهم یرو م نیکاش ا ست؛یهم بد ن گرانیمشورت گرفتن از د کمی: به نظر من نایمب
که  یبود به شخص یهم مخالفم، مثال همون فحش ها چ یکس تیبا شکستن شخص

 باش اومده بود داد؟

نظام بزرگ شده بود و  یشد؛ اون تو یها حل م نیا ی: اگه سواد داشت همه بهناز
 نیاحساسش رو از همون جا گرفته بود. در ع یب بایدنده و تقر کیخشن و  تیشخص
ش رو به  هیموفق شد اما چون تک ییه و تا جاکن شرفتیخواست کشور پ یحال م

 .رندیکجا نگ رند،یرو بگ شرفتشیپ یدونستند کجا جلو یدشمن ها داده بود راحت م

 ن؟یدی: ضرب المثل کالهش پشم داره رو شناشای

 : فکر کنم به گوشم خورده.کایمل
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 یبرا دند؛یترس یها م یاز نظام یلیبود خ ی_ مردم اون دوره چون رضا شاه هم نظام
 ینفر مراقب م کی ارندیگوسفند هاشون ب یخواستند از چاه، آب برا یم یوقت نیهم
داد و در  یخبر م هیبه بق دید یسرباز ها رو م یکه کاله پشم نیو به محض ا ستادیا
 رفتند. یم

 .میکن یباز نگاهشون م شیبا ن مینیب یها رو م سی: حاال ما پلکایمل

 گفت: اشاریخنده،  ریز زدند

 !میندار سی_ دلتون بسوزه که ما اصال پل

 ها! میقدر فاصله ندار نی! ما هم تا ظهور ای_ ه

 .دی_ بپا خواب نمون

 نفر اومد: کیداد  یبگم که صدا یا گهید زیاومدم چ 

 شن. یم دایپ یی_ چه پرو ها

 کیکه  دیصورتم ناخودآگاه سمت اون چرخ د،یکش غیسمت صدا، اول ندا ج میبرگرد تا
طور که چادرم رو گرفته بودم به پشت سرم  نی. با وحشت همدینفر چادر خودم رو کش

 :دمیسرش داد کش د،یکش یسرباز داشت چادر رو از سرم م کیکردم،  ینگاه م

 ؟یکن یم یچه غلط ی_ دار

 !یداهات یرو بده به من دختره  نی_ ا

 اشایکنند  یحرکت نکهیبه صورت مامور زد، دوست هاش قبل از ا یمشت اشاری
به  تی. اون ها با عصبانمیشد میهردوشون رو با مشت زد، ما از ترس پشت پسر ها قا

پسر ها  یما بود ول ینداشتن و نگاهشون رو یبرداشتن، به پسر ها کار زیسمت ما خ
و  اشاریو  اشایشون اسلحه رو سمت  یکیباهاشون کار داشتند و هلشون دادن عقب. 

 بود گرفت. سادهیکه با شجاعت تمام رو به روشون وا نیرحسیام یحت
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 کنم. یتون م یدر مقابل مامور قانون سالخ ستادنیکنار؛ اگه نه به جرم ا نی_ بر

 _ برو بابا.

 یم لیحجاب تبد یبه دختر ب چیکه ه ییداشتند به دختر مانتو یچادرم رو بر م اگه
 دهیپوش یتاپ آب کیفقط  بودم و دهیچادرم مانتو نپوش ریشدم، چون طبق عادت ز

 .دیو سف یآب یو روسر یمشک یبا شلوار لوله ا دیو سف یمردونه آب راهنیبودم، روش پ

 گرفت، مردم دورمون جمع شدند. اشایسر  یرو باال آورد و رو اسلحه

 .دیاالغ؟ ولشون کن یمزدور ها دیکن یکار م ی_ چ

 د؟یکن ی_ شما به ناموس مردم هم رحم نم

 کنه. یکنه خالف قانون شاهنشاه بزرگ عمل م ی_ ناموس مردم غلط م

 گفت: تیو با عصبان دیزدم، سرباز د یبودم پوزخند میقا اشاریکه پشت سر  من

 _ نگاهش کن!

 نیرحسیام دم،یخودم رو عقب کش یغیبرداره که با ج زیاومد به سمت من خ بعد
 .سادیجلوش وا

 تو.. ه؟یناموس چ یدون یمگه تو نم ؟یستیمگه تو مسلمون ن ؟یکن یکار م ی_ چ

 .نیرحسیام یشونه  یرو زدم

 فهمند. ینم یزیحرف ها چ نیها از ا نی_ ا

عقب مونده ها باز  نیا یمالفه رو از دور کله  نیپرو. من تا ا یپسره  نمی_ برو کنار بب
 رم. ینم نجاینکنم از ا

به  یچپ چپ ریممکنه کار باال بگ دندیشروع کردند سر صدا کردن، سرباز ها که د همه
 ما نگاه کردند.
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 .دینیب ی_ بد م

 از کاسب ها اومد سمتمون. یکیرفتن،  و

 .نجایا انیم گهیاالن با چند نفر د د،یبر نجایاز ا عی_ سر

و  نوریبا چادر ا یو از طرف میکجا بر میدونست ینم م،یو حرکت کرد میتکون داد یسر
 میرفت یم میداشت کمیاتوبوس،  کی یتو میبود، رفت انور رفتن واقعا خطرناک و سخت

 نفر گفت: کیکه 

 .دیکن ادهیها رو پ چی_ مالفه پ

 اتوبوسه! کی یها تو نیشه با ا ی_ آدم چندشش م

 _ شپش مپش هم حتما دارند!

 کردند؟ می_ که چه که خودش رو قا

 کردند! میان خودشون رو قا یکنند مال ی_ نه بابا فکر م

 .میکن ینم شرفتیشماست که ما پ یمی_ به خاطر افکار مسخره و قد

و لبخند  نیداره با تحس اشاری دمیچشم هام جمع شد، نگاهم رو باال آوردم د یتو اشک
راحت  گهیانداختم، د نییزدم و سرم رو پا یکنه، ناخودآگاه من هم لبخند ینگاهم م

 گفت: اشای میکه شد ادهیتحمل کردم. پ

ده؛  یباال شهر به ما جا نم یهتل ها یتو یبا چادر شما کس یچه ها ولب دی_ ببخش
 .میریگ یم ییجا کیجا  نیهم

 تکون دادم. یسر

 _ باشه.

 :دمیدو نفر رو از کنارم شن ی. صدارندیمسافر خونه، پسر ها رفتند اتاق بگ یتو میرفت
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 کار کردند؟ یباهامون چ یدی_ شن

 کار؟ ی_ نه چ

 یدوم وقت یجنگ جهان یپول داد تا بهمون اسلحه بدند برا ی_ رضا خان بهشون کل
 جعبه ها پر از سنگه! دنیاسلحه ها رو باز کردند د رانیاومدند ا

 !؟یگ ی_ دروغ م

 .دمیها شن ی_ از خود نظام

 یاون موقع به اندازه کاف رانیباال انداختم، ا یکردم شونه ا یطور که گوش م نیهم
خون آدم رو به جوش  ریتحق نیا یاسلحه داشت ول یاز اندازه کاف شتریب یلیخ یحت
 آورد. یم

 .مینیبب میهاست؛ حتما بر یسیانگل یها رویفردا رژه ن ی_ راست

 دنبالم. ای_ باشه پس ب

هم با ما بخوابه،  نیرحسیمراقب از ما ام یپسر ها اومدند. قرار شد برا دم،یکش یآه
دم اتاقمون  اشاریبعد  اشایهرچند باز هم پسر ها اعتماد نداشتند؛ پس تا صبح اول 

 داد! کیکش

 اول گروه

 عیلطف ا.. سر خیش دنیبا د دم،یشد از جا پر یم دهیسرم کش یرو یاحساس دست با
 .ستادمیا

 _ سالم.

 شد. بلند

 و رحمت ا.. و برکاتو. کمی_ و سالم عل
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 بالکن مسجد خوابش برده بود. یبه رضا کرد که کنار من رو ینگاه بعد

 یصبحانه آوردم بعد شما را به کاخ خواهم برد، شاه م تانیکن، برا داری_ دوستت را ب
 .ندیخواهد شما را بب

 سر خم کردم. کمیزد و  یلبخند

 _ سپاس گزارم.

هم از پشت پرده اومد. همه  هیکردم، سم دارشیکه رفت رضا رو تکون دادم و ب بعد
و تافتون  یلطف ا.. پهن کرده بود، ماست و سبز خیکه ش یکنار سفره ا میدورهم نشست

به خوردن، بعد از خوردن صبحانه آماده  میسر سفره بود. با عشق شروع کرد ریبا ش
دوست داشتم سوت بکشم، او! عجب  میشد وارد. از در کاخ که میو راه افتاد میشد
ذاشت،  یلطف ا.. احترام م خیشد به ش یرد م ی! هر کسییبود! چه مبل ها ییوارهاید

 میدیدادند. رس یشناختن و به همراهانشون نشون م یم دندید یها هم ما رو م یبعض
 هیدر زد و رفت تو، بعد از چند ثان عیکه دم در بود سر یدر بزرگ، خدمتکار کیبه 

 اومد و رو به ما گفت:

 تو. دیی_ بفرما

تکون  یزد و سر ی. لبخندمیاحترام گذاشت میدیتو، به شاه عباس که رس میم رفته ما
 .مینیداد، بعد اشاره کرد که بش

 کنند. ییرایاز شما پذ میتا بگو دی_ بمان

 گفت: ییرایاز پذ بعد

 ن؟یداشت. در کجا آموخته بود یمن تازگ ی_ مبارزه شما برا

 گفت: رضا

 داده بود. ادی_ پدرم به من 
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 تونم دروغ بگم، من هم گفتم: یبهم رسوند نم یعنی

 گرفته بود و به ما آموخت. ادیمختلف با دشمنان  ی_ پدرمان حرکت ها را در رزم ها

 د؟یمان یم نجای_ چه قدر ا

 .یهفته ا دی_ شا

به  دیتوان یفرصت م نیآموزند؛ در ا یم عایسر اریو بس یکه به راحت میدار ی_ ما مردان
 د؟یاموزیآن ها ب

 .میرو خم کرد رمونس

 _ چشم سرورم.

 .دیبرو دیتوان یخوب، م اری_ بس

 که گفت: میتا بر میشد بلند

 _ جناب آرشا؟

 سمتش. برگشتم

 _ بله سرورم؟

 _ دستتان؟

 زدم. یدست چپم از بازو، نگاه کردم و لبخند یخال یجا به

 _ در راه خدا فدا شد.

 اون لبخند زد. نباریا

 _ پس مبارکات باشد.

 _ سپاس گزارم.
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 گفت: هی. سممیرفت رونیو ب میکرد یلطف الله خدافظ خیش از

 م؟ی_ خوب حاال کجا بر

 زدم. یلبخند

 قهوه خونه؟ میبر یخوای_ م

 که خندم گرفت. دیکش ینیه

 .ستیکه مثل مال زمان ما ن نجایا ی_ دختر قهوه خونه ها

 .می_ پس بر

 رو کرد بهم و گفت: رضا

 !یونق_ عجب قهوه خونه پر ر 

چقدر خوشگل  دیاون شال سف یتو کردمیبودم و داشتم فکر م هیکه محو سم من
 گفت: هیسم یندادم ول یشده، جواب

 شد؟ رانیوارد ا ونیقل ی. اصال از کستین ونی_ چه خوب توش قل

 شدنش زمان قاجار بود. ریفراگ ی_ از زمان شاه طهماسب وارد شد ول

 ؟ی_ شونت رو چرا گرفت

 ؟یدیخر هیهمه آت و پاشغال چ نی_ از دست تو، ا

چقدر سخته؟  یریبگ یها رو از زمان خودمون بخوا نیا یدونی! مه؟ی_ آت و پاشغال چ
 بشه. دایجز اصفهان هم پ ییتازه فکر نکنم جا

 خنده سرم و سمت رضا هم کردم: با

 جهازش بخره. یبرا خوادیم ؟یکارش دار ی_ چ
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 با اخم گفت: هیخنده که سم ریز میدو زد هر

 ها! شعوری_ کوفت ب

 به جمع مون اومد و گفت: آرشا

 .دهیدختر با ادب که فحش نم کی_ نچ نچ نچ 

 ها رو ازمون گرفت بعد گفت: دیگفت و خر یشیا

 .رهیبگ خوادیبا تو نم یزندگ یبرا یکس رمی_ نخ

 رنگ رو نشونم داد. یخوشگل آب یتا شمدون دو

 مامانته. یبرا نی_ ا

 رنگ رو در آورد. یآب گلدون

 کارشون گل تازه بذارند. زیم یکه عادت دارند رو وشیبابا دار یبرا نی_ ا

 رنگ رو در آورد. یقهوه ا قندون

 عمه ست. یبرا نی_ ا

 هم در آورد. یا روزهیکاسه خوشگل ف کی

 اصفهان. انیفکر نکنم اونا بتونند ب کا،یمل یرو برا نی_ ا

 بچگانه در آورد. یجفت گالش سنت کی

 اعتماد کوچولو. یبرا نی_ ا

 _ آخ. نگو دلم هواش رو کرد!

 ها. ومدهین ای_ خوبه هنوز دن

 .شهینم شیحال زهایچ نی_ دل من که ا
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 رو در آورد. لشیوسا هیبق بعد

 صندوقچه جواهرات مال ندا ست. نی_ ا

 نشان رو در آورد. روزهیف یقرآن جا

 .ناستیبهم مال م نی_ ا 

 شطرنج رو در آورد. صفحه

 .نیرحسیام یهم برا نی_ ا

 باال انداختم. ییابرو

 کنه؟! ی_ واقعا به نظرت بعد از اون ماجرا حاضره شطرنج باز

 در آورد. شیاز روح دیبا گهیرو د نی_ ا

 باال انداختم و رو به رضا گفتم: یا شونه

 م؟یقصر بش یجز سرباز ها میمدت بر نی_ به نظرت ا

 بگو. خی_ به ش

 .خیش کیبه  میخودمون و بچسبون م،یبعد از اسالم رفت خیتار یباشه هرجا ادمونی_ 

ميدون رو  یبدنه شمال م،ینقش جهان بود دونیم یاز قهوه خونه ها یکی ی. تودمیخند
 تو هر كدوم قهوه نیدیتقسيم كرده بودند که احتماال خودتون د یبه اتاق هاي متعدد

بود، به شكل نيم دايره و در وسط  یسكوي یبود. هر کدوم از اين اتاق ها دارا یاخونه
 یو قهوه خونه رو با صفا تر م كردیازش عبور م یجارقرار داشت كه آب  یاون حوض

 کرد.

 کرد گفت: یکه به دور و بر نگاه م نطوریهم هیسم

 .دمیند ییجا نیهمچ یرفتم ول یادیز یدوره ها ی_ من تو
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 کنه. یم شرفتیپ یلیخ یدر زمان صفو رانی_ ا

از دوران قبل  یو شکوه دوران صفو شرفتیداشت که پ دیقدر تأک نیآقا ا نیهم ی_ برا
 از اسالم باال تره.

 فقرا  هست؟ یبرا یشهر درمانگاه نیا یتو ی_ راست

 ؟یبه اون جا بر یخوای_ آره. م

 بکنم. یکمک کی_ آره منم برم 

 .میگ یم خیپس به ش خوبه،

 بلند شد و گفت: کردیزن ها نگاه م یکه داشت به دف زن ها و ن رضا

 .شهینم ینطوری_ ا

دم گوششون گفت. مردم  یزیچ کیرفت سمت دف زن ها  م؛یتعجب نگاهش کرد با
کردن  یبرگشته بودن سمتشون، کنجکاو به رضا نگاه م یقیموس یکه با قطع شدن صدا

 .ستادهیا رهیدا میرفت وسط ن

 بکنه؟! یچه غلط خوادیم نی_ ا

 باال انداختم همون موقع رضا شروع کرد به خوندن. یا شونه

 .ی_ غلط اضاف

 که به تو باختم و گمیم کیتو تبر به

 پا له کردم دل خودساخته م رو ریز

 تو بود شیکه دلم پ گمیم کیتو تبر به

 تو بود شیآت یتو بود، تو شیآت یتو میتموم زندگ که
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 ه جز عاشق بودن؟خواستم ازت، ب یچ مگه

 دق بودن؟ ی نهیتو آ یچشم هام برا که

 از دلم؟ یدیکم داشتم که بر یچ بگو

 از دلم یدیاز دلم، نرس یدیکدوم مقصودت نرس به

 یخودیکه ب گمیم کیتو تبر به

 یگم شد ایزرق و برق دن یتو

 گم شدن رو گمیم کیتو تبر به

 مردم شدن رو یگلخونه  گلِ 

 تر از دل من هم مگه هست؟ نیغمگ یدل

 اگه هست! نینشون من بده دل غمگ تو

 یوا یا یدیقلبم رو نِشن یصدا تو

 ؟یخوا یم یاز من چ گهید ،یخوا یم یاز من چ گهیتو، د یاز چشما مُردم

 دلم یگم به تسال یم کیتو تبر به

 دلم یجا یرو بذار تیدل سنگ که

 مونده و وامونده ایمنم از دن نیا

 تو سوزونده یتو سوزونده، پا یداشت پا یمنم که هرچ نیا

 یخودیکه ب گمیم کیتو تبر به

 یگم شد ایزرق و برق دن یتو

 گم شدنو گمیم کیتو تبر به
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 مردم شدنو یگلخونه  گلِ 

 «یمحسن چاوش کیتبر اهنگ»

خوند خنده ام گرفت، گفتم االن  یکه م یاز آهنگ ره،یاز کارش خندم بگ نکهیاز ا شتریب
 .خونهیخواننده عجق وجق تر م کیآهنگ عجق وجق از  کی

*** 

همه  نکهیگفت با ا یراست م رفتند؛یرفتم بعد از من اون ها م یها رو خودم م حرکت
شون فوق  یریادگی یدر کنار ارتش قزلباش بودند ول یشون برده بودند در اصل ارتش

که خود از ترک ها  یترک قزلباش از شاهان صفو یها لیدونستم ا یالعاده بود. م
کشور و دربار داشتند از  یکه تو یو نفوذ قدرتو با  کردندیم یبودند، استفاده شخص
 یکردند. هر وقت شاه یدعوا ها و منافع خودشون استفاده م یشاه و قدرت شاه برا

شدند، باز دوباره وقت  یمدت ساکت م کیاون ها رو سرجاشون بشونند تا  تونستیم
 یبار برا کی خواستیشاه عباس م قیطر نیاز نو! از ا ینو روز روز از یشاه بعد

 از سرباز ها سمت من اومد. یکی نیمشکل رو حل کنه، بعد از تمر نیا شهیهم

درخشش  ییارتش شما هست. پس ان روشنا کینزد یی_ رمال به من گفته بود روشنا
 شماست.

داشتند. من که خودم جز  یادیاعتقاد ز ریبه رمال با به قول ما فالگ نجایبودم ا دهیشن
 کدوم اعتقاد نداشتم. چیاستخاره به ه

فردا مشاهده خواهم کرد چه قدر  د،یها را انجام بده نی_ نظر لطف شماست. تمر
 .نیآموخت

خودش  خفیخونه ش میکار اون هم تموم شده بود. رفت اد،یرضا داره م دمیاون ور د از
و بعد از سالم و احوال  میزد، جوابش رو داد ما لبخند دنیبود. با د سادهیوا اطیح یتو
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از  یکی یخبر داد که عروس هیکه برامون در نظر گرفته بود. سم یاتاق یتو میرفت یپرس
بود که  نیا نجایرسم ا نکهیمثل ا م،یهست و از ما هم دعوت شده بر خیش یها کینزد

ل از ازدواج هم نامزد هم کرده بودند و تا قب ینه سالگ ایهشت  یدختر و پسر رو تو
بزرگ  یلیباغ خ کیبه  م،یو راه افتاد دمیپوش ی. لباس رسمدنیدیرو م گهیهم د دینبا
 داشت. ییحال و هوا میدیرس

و  هر چند تا که دلشون  خرنیکه با پول م ییها زیکن»داشت  ادیز دیزن زر خر مرده
شد  یمتولد م یازدواج کودک نیبتونند نفقه شون و بدند. اگر از ا نکهیبخواد، به شرط ا

دختر  نیو ا« .کردندیم میاو را مانند مادر تکر گریو د افتییم شیافزا دیزر خر گاهیجا
نامند که بر طبق اسالم  یرا منکوحه م یزنان قانون» گرفتیم وحهرو به عنوان زن منک

زن منکوحه  کیاز  شتریب چکسیعقد کند که البته ه یچهار زن قانون تواند،یهر فرد م
 «ندارد.

اشخاص متوسط  شتریو ب کردندیمتشخص معموالً با هم سطحشون ازدواج م اشخاص
خواستند  یو دلخواه هر زمان که م لیو به م یگرفتند چون به آسون یم یازنان اجاره

 رایگرفتند، ز یم یاغهیکم تر زن ص یاز او جدا شوند و در مقابل افراد عاد تونستندیم
 ت نفقه نداشتند.توان پرداخ

بود که  نیا بیعج م؛یداماد فرستاده بود خونه عروس خورد روزیکه د ییها یخوراک از
ازدواج برگزار شد.  ندهیعروس و دوماد حضور نداشتند و توسط نما یمراسم عروس یتو

 کیو  نیطرف ی ندهیشد که فقط داماد و نما یمحل خاص برگزار م کیعقد ازدواج در 
 ضر بودند. حا یروحان تیشخص

وسط  م،یشد که ما روز آخر اومد یکه تو خونه داماد بود به مدت ده روز اجرا م یعروس
بردن، با ذوق به جهاز نگاه کردم؛ از لباس و  یروز جهاز عروس رو حاضر کردند برا

که  ییخدمت کارها»و خواجگان  زانیاثاث و اسباب خانه گرفته تا کن یجواهر و تعداد
 ...«ردندک یحرمسرا کار م یزن ها یبرا
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 دوم گروه

دستش رفت به کتش و  اشاری، زهیصورتم نر یسرم گذاشتم که بارون رو یرو رو دستم
سرم، از خجالت  یار کنه انداختش رو کیخواد چ یبفهمم م نکهیدرش آورد، قبل از ا

 دادم جو رو عوض کنم. حیلب همه نشست، ترج یرو یسرخ شدم. لبخند نامحسوس

 .میمکان بر نیدم از ا یم حی: راستش من خودم به شخصه ترجکایمل

 گفت: ندا

 _ خواهشا زودتر.

 کرد، اون هم گفت: نایبه مب ینگاه اشاری

 م؟یبمون نجایخوام بگم ا یمن م یکن ینکنه فکر م ه؟ی_ چ

 _ نه بابا.

 گفت: بعد

 جان! دستگاه دست خودته. اشای_ 

 کی. کنار میشد بیاون هم روشنش کرد و غ اشار،یدستگاه رو گرفت سمت  اشای
درخت ها کنار  ،یمیقد یبه دور و بر انداختم مغازه ها ینگاه م،یظاهر شد ابونیخ
که  یما نشده بودند، زن یا کدفعهیکدوم متوجه ظاهر شدن  چیکه ه ییآدم ها ابون،یخ

 گهیدختر بچه ش و با دست د دستدست  کیچادرش رو به دهنش گرفت بود و با 
با  یمشک یو کت و شلوار ها دیسف یها راهنیکه پ یچاق یدستش بود، مرد ها لینبز 

 یزدند از کنارمون رد م یکه قهقه م یبه گردن در حال یزدیو دستمال  یکاله پهلو
مغازه ها  یبود، از جلو سادهیوا یخون شبندیو پ نیقصاب با آست ابونیشدند، اونور خ

 یزانو و جوراب شلوار نییتا پا یسورمه ا دیو دامن سف یسورمه ا راهنیدختر با پ تاچند
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شدند و مغاز  یزده بودند به سرشون رد م یسورمه ا یکه تل پارچه ا یدر حال دیسف
 .ننشونیتا بب دندیکش یدار ها کله م

 خودمونه. یها ابونیها خ نی: بهجان خودم انیرحسیام

شون هم  یکیها، خونه ها  وارید ،یمی. نگاه کن مغازه ها قدستی: به جان خودم نندا
 رو نگاه. ابونینداره، آسفالت خ کیسرام

 کهنه. ی: لباس مردم رو؛ کهنه نایمب

 گفتم: میراه رفت کمی

ها  راهنینو و گرون، چادر ها و پ یکهنه نه. کت و دامن ها و کت شلوار ها ی_ کهنه 
 کهنه و فرسوده.

 سمتم، اروم گفتم: برگشتند

 تونه باشه. یفقط زمان قبل از انقالب م نجای_ ا

 تکون داد، بهناز گفت: یسر اشای

 .مییکجا نمیرم بب ی_ من م

 بعد اومد. کمی

 گه؛ دوران محمد رضا شاهه. ی_ راست م

 برگشت سمت ما. اشاری

 میر یو بهناز خانم م نیرحسیمن و ام د؛یجا استراحت کن کی نیبر اشای_ شما با 
 .میبکن میتون یکار م یچ مینیبب

 _ باشه.
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شد توش موند، کارباره  یخراب بود و نم یلیپارک خ یفضا ها م،یجدا شد و رفت راهمون
کشه  یطول م یدو سه ساعت ،یکله پاچه ا میشد رفت، پس رفت یها هم که نم نیو ا
جلو  یصندل نهیش یم ادیکنه و م یم دامونیمخصوصش پ ابیبا کمک رد اشاریکه 

 رومون.

 ساله هست! 2۵00جشن  م،یدیرس ی_ خوب موقع

 تو؟ می: خوب چطور برکایمل

جا مخصوص  کیشه  یدارم که باعث م ی. من دستگاهمیبا کلک تو بر دیبا نجای_ ا
 .مینش دهیکه د دیمراقب باش دیبا یول میظاهر ش

در آورد و  بشیاز ج ونیمثل کنترل تلوز یکیکوچه خلوت، دستگاه کوچ کی یتو میرفت
به  یو نگاه میسرمون رو اروم باال آورد م،یجوب قرار گرفت کی یرو زد، تو یدکمه ا
افتاد که  ی. چشمم به زنمیرو به رومون که پشتشون به ما بود کرد ادیز یلیخ تیجمع

 یاز مخمل سبز و برودر دهیپوش ییو مانتو یرانیا یو ساده با سنگ دوز دیلباس سف
و تاج  میو پشتش راه افتاده بود شنلش رو گرفته بودند ییبایز یشده که دختر ها یدوز
داشت هرچند که گونه هاش رو عمل کرده بود  ییبایرو سرش بود، صورت ز بایز اریبس

 وهم داشت  یمشک یکه شوهرش دوست داشت بشه، چشم ها یگریتا شکل باز
 . بهش اشاره کردم:دیپوست سف

 _ اون فرحه؟

 گفت: نیرحسیام

 ه؟ی_ فرح ک

 _ زن سوم محمد رضا شاه.

 سه تا زن رو باهم داره؟! یعنی_ 
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 یره، از طرف یحوصله ش سر م رانیبود که تو ا یشاهزاده مصر هی_ نه زن اولش فوز
مدت به اسم مسافرت  کیکردند و اون هم بعد از  یم تشیخانواده محمد رضا شاه اذ

 گرده. یدخترش هم بر نم دنید یبرا یگرده؛ حت یبر نم گهید یره مصر ول یم

 ادامه داد: بهناز

هم خوشگل و هم  ایبود. زن دوم محمد رضا شاه ثر بایز یمغرور ول یلیخ هی_ فوز
 شد طالقش دادند. یچون بچه دار نم یمهربون بود ول

 گفت: اشای

فرانسه دانشجو بود. دختر محمد  یو خودش تو اطیخ کی_ فرح زن سومش، دختر 
محمد رضا با اون  ،یسن چهل سالگ یو تو رهیگ یباباش در نظر م یرضا شاه اون رو برا

از شوهرش  شتریب یلیکنه. فرح خ ینداشت؛ ازدواج م شتریب کیو  ستیب ای ستیکه ب
 به فکر مردم بود.

 آورد. یخودش از خارج دختر م یبرا شهیاهم بود؛ هم یلی_ محمد رضا شاه خ

 بود گفت: انیصداش نما یخنده تو یکه هنوز رگه ها یدر حال اشاریخنده.  ریز زدن

به عنوان مادر  یگاهی_ فرح هم با خانواده محمد رضا شاه مشکل داشت. هرچند که جا
باز هم از عذاب اون ها شاه رو مجبور کرد براش  یخودش جور کرده بود ول یبرا عهدیول

 درست کنه. یا گهیکاخ د

اشه مجبور نب گهیباعث شد که د نیهمون کاخ بود؛ هم یشاه هم تو دی: دفتر جدنایمب
 .دید یکمتر اون ها رو م جهیمردم بگذره و در نت ونیرفتن به دفترش از م یبرا

 مردم! دنیتونست بره د ی: خودش که منیرحسیام

 _ تاج ملکه رو!

 : چه خوشگله!ندا
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صد و پنجاه  اقوت،یو شش  یو شش قطعه زمرد، س یوزن، س میو ن لویک کی: با بهناز
 .انیو هزار و چهار صد و شصت و نه قطعه برل دیحبه مروار

 المال مردم! تی: حتما هم با پول بندا

! تازه وقت فرارشم هرچه قدر تونست پول ملت رو کش شی: پس نه! با پول کارگراشاری
 رفت.

 عهدشونه؟ی! اون کوچولو ولی: آخنایمب

رو مثل  یظامرفت. کاله ن یسمت تخت م یکه با لباس رسم مینگاه کرد یپسر بچه ا به
کرده  نییکه براش تع یکرد پاهاش از راه یم یبغلش زده بود و سع ریمدرسه ز فیک

بلند شد، کله مون رو باال  پوریش یکه صدا میمحوش بود نطوریبودند خارج نشه. هم
 افتاد. یروحان کیچشممون به  میآورد

 ه؟ی: اون کنیرحسیام

 _ امام جمعه.

اش  افهیق د،یجمعه دعا خوند و محمد رضا شاه قرآن رو از دستش گرفت و بوس امام
 بود. پیو خوشت افهیخوش ق یبود که تو جوون نینشون دهنده ا

 .نطوریباباشه. اون شنل هم هم یتاج گذار ی: لباس هابهناز

 تا همه خوب تماشاش کنند. گفتم: سادیصاف وا شاه

 اون هم از باباشه؟ ؟یجواهر نشانش چ ری_ شمش

 به دور و بر کرد. ینگاه اشای

 _ پس مامان شاه کو؟

 هستند. زانیگر یاز مراسم رسم شونی: اندا
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آدم خودش  دیکنم، با فشیتونستم توص یشد و نم یبه کاخ گلستان کردم. نم ینگاه
هم روش بود رو برداشت و  دیپر سف کی ن،ییکه قرمز بود و پر از تز ی. تاج سلطنتنهیبب

 به سرش گذاشت.

ذارم در  یتاج رو با دست خودم بر سر م یو وقت رانمیمردم ا ندهیگه چون من نما ی_ م
 کار رو کرد. نیذارند؛ ا یملت هست که بر سر من تاج م نیا قتیحق

 سرش بذاره!  یکه تاج رو دیرو سزاوار ند یگه بابا. در اصل کس ی: چرت ماشاری

تخت  یرو عی. اون هم سررهیگ یلحظه نگاهمون رو از شاه م کیتوپ ها  یصدا
 یبود ها! شروع به خوندن خطبه مراسم م یعجب تخت پر کار نه،یش یطاووسش م

شه. فرح خرامان، خرامان به  یملکه م یکنه، بعد از خوندن خطبه، نوبت به تاج گذار
 نیذاره تا اول یسرش م یشه. شاه تاج رو رو یو در مقابل شاه خم م ادیسمت تخت م

خواهد بود.  رانیملکه ا نیدونست که آخر یکرده و نم یباشه که تاج گذار یملکه ا
 گفت: اشایبا تعجب به پسر ها نگاه کردم.  وفتادین یا گهیاتفاق د دمید یوقت

همزمان با اذون ظهر سوار کالسکه هشت اسبشون بشند و به سمت  دی_ طبق سنت، با
 ارگ قاجار برند.

 در تهران. هیدونیدونستم ارگ قاجار م یم

 . مینماز بخون دیبا م؛یبر میتون ی_ اه پس ما نم

 به دور و بر کرد و گفت: ینگاه ندا

 م؟یکجا نماز بخون ی_ راست

 اول رو به ندا گفت: اشاری

 برمتون مسجد. یدستگاه م نی_ با هم

 رو به من گفت: بعد
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شاه و زنده باش شهبانو به  دیجاو یها دایفر نیاالن شاه ب ستین یتهران خبر گهی_ د
 .رازهیش ش هیشون بود بق یمراسم تاج گذار نیرسه، ا یارگ م

 .یزیچ یمسافر خونه ا کی می_ پس بر

 هتل؟ مینر یچ ی_ برا

آشپزخونه مجزا دو  کیکه هر کدوم عالوه به  میهتل، سه تا اتاق گرفت میشب رو رفت اون
تخت ها  یباال یوسطش بود و پنجره بزرگ کیکوچ زیم کینفره داشت که  کیتا تخت 

بود،  یو آب یلیهتل هم ن یاتاق ها یها یواریخورد، کاغذ د یم یآب یبود که پرده ها
آشپزخونه  یهم رو به رو ییدستشو سیسرو اشت،د یعسل یها یتخت ها هم رو تخت

هم باهم  نایداداش ها باهم و ندا و مب م،یاتاق بود کی یباهم تو نیرحسیبود من و ام
 یهمون جا بخوابه. داشتم لباس عوض م هیکدوم اتاق خال نهیره بب یبهناز گفت م

 برگشت. هیرفت بازش کرد بعد از چند ثان نیرحسیکه در رو زدند. ام میکرد

 .میما هم بر یخوا یاگه م ؛یحموم عموم میر یم میگفت ما دار نای_ خواهر جون! مب

 تا حاال حموم نرفتم! ندهیبده از آ رشونیخدا خ ی_ وا

 یتو رونیب میگذاشتم، رفت فمیک یحمومم هر دومون رو در آوردم و تو لیوسا بعد
 یسالن هم نبودند، کله م رو کج کردم و به در ورود یتو نییپا میراهرو نبودن، رفت

 .رونیب میو ندا و بهناز اونجا بودند، رفت نایچشم دوختم. آره مب

 : پس پسر ها کجان؟کایمل

تکون دادم. اون ها راه  یبهشون کردم و سر یبا چشم به رو به رو اشاره کرد، نگاه ندا
رخت  یتو میرو سپردم بهشون و رفت نیرحسیام م،یدیافتادن، ما هم پشت سرشون. رس

 کن با تعجب رو به بهناز کردم و گفتم:

 ؟یای_ توهم م
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 ها. دیباهام حرف بزن دیشه؛ فقط سه نکن یمتوجه نم ی_ نگران نباش کس

صحبت کنم تو رمان گمشده  یعموم یتوانم درباره نوع حمام ها ینم ایبه علت ح »
 «نوع حمام اطالعات داده شده نیزمان درباره ا

 .رازیرفتن به ش یبرا میبعد از ظهر آماده شد فردا

 م؟یباش بیغ دی: باز هم باندا

 کنه. ینم دمونیتحد یخطر ینطوری: ااشاری

 م؟یر یم ی: با چنایمب

 برمون. ی_ دستگاه م

فرود  دهیجمع، اون هم دستگاه رو زد و تخت جمش اشاریو دور  میآماده شد همه
 .میآمد

 : چادر ها رو!بهناز

 .یدی: تازه توش رو نداشای

 چادر ها نگاه کردم. به

 ه؟یچ یها برا نی_ ا

 چادر درست کردند. کیهر کدوم از مهمون ها  ی_ برا

 .مینیجا بش کی میخوب، بر یلی: خاشاری

 .میهمه ما جن یعنی: االن نیرحسیام

که  یتو، پرده ا می. رفتمیدیتکون داد، ما هم خند یباز نگاهش کرد و سر شیبا ن بهناز
 نبود. ییما جا یبه شکل چادر زده بودند. مهمون ها پر کرده بودند جاها رو و برا
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 م؟یکار کن ی: چندا

. همون موقع همه از سر میکار رو کرد نینشست، ما هم هم نیزم یحرف رو یب اشاری
که داشتند با  نطوریاومده بودند تو، هم« لقب فرح»جاشون بلند شدند. شاه و شهبانو 
 گفت: اشاریکردند  یلبخند با مهمون ها خوش و بش م

 کیحالت  شتریب یتکرار کنه ول دیتخت جمش یرو تو خیتار گهیبار د کیخواد  ی_ م
 ی. کوروش اول مردمش رو توستیمحمد رضا کوروش نخنده دار داره؛ چون  یکمد

 هینشون دادن ملت به بق یبرا ییموند کارها یم یداشت، بعد اگه وقت یآرامش نگه م
 داد. یرو انجام م ایدن

اطراف  یها نینش هیحاش نه،یب یرو نم ی: چشم هاش رو بسته، اون همه زندانکایمل
 نه،یب یخودشون سر پناه درست کردن رو نم یروغن برا یها یکه با حلب ختیپا

اون  یحت نه؛یب یکنند رو نم یها دست و پنجه نرم م یماریکه  با انواع ب ییها ییروستا
که شاه اصرار داره نشون بده  ییجا نیهم فاطرا دنیتخت جمش نیکه اطراف هم ییها

 .میکه هنوز همون اقتدار رو دار

ش رو به مردمش از دست بده  یحس دلسوز مملکت کیسرور  ی: به نظر من وقتاشای
 .یش یمسئله م نیمتوجه ا یرو نگاه کن خیاون حکومته. اگه تار یوقت نابود

خواستند اخبار  یکه م ییرفتند و کسا یم سیی: زمستون ها رو با زنش به سواشاری
 یر مرفتند و ب یم مایتا اونجا با هواپ رانیالمال ا تیمملکت رو به اون برسونند با پول ب

 گشتند.

 زد. یپوزخند بهناز

 رو کنار بذاره. نه؟ حشیتونه تفر ی_ خوب شاه که نم

 سر جاشون نشستند. باالخره
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ها بود، چه  نیکه زمان ما هست؛ اگه زمان ا یخوشگل یلباس ها نیگم ا ی: منایمب
 مجلس! نیشد ا یم یمجلس

 هستن. یفرانسو د؟ینیب ی: اون خدمتکار ها رو ماشاری

 خدمتکارر ها نگاه کردم، لباس ها شون رو با تاج ست کرده بودند به

 : او! چه قدر نشون و درجه به خودش چسبونده.نایمب

 گفت: اشای م،یکه گفت دوخت یرو به کس نگاهمون

 .یوپی_ پادشاه ات

 : کجا؟نایمب

 .قایآفر یکشور تو کی: اشای

 : آها.نایمب

 خوره. یش نم افهیبه ق یمعروف بود ول کتاتوریکه به د دمی: شنبهناز

 ادیداد ز یکه اون موقع غرب م ییبه نظرم خبر ها یبود ول یدونم چطور ی: من نماشای
 از کاه کوه ساختن! دی. شاستیقابل اعتماد ن

 رو نشون داد. یکی اشاری

 گروه از سرهنگ هاش خلعش کردند. کی ونان؛ی_ اون هم پادشاه خلع شده 

 ادامه داد: اشای

 است. اری_ پشت اونم حرف بس

. از فردا پشت سر شاه هم رانیجهان در ا یسران و مقام ها ییگردهما نی: بزرگترکایمل
 زنند. یم یادیز یحرف ها
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 : چندتا؟نیرحسیام

 ؟ی: چکایمل

 ؟یخارج ی: چند تا از سران و مقام هانیرحسیام

 _ شصت و دو نفر.

 داره! یچهره شاهانه ا می: از حق نگذرکایمل

 چه؟ یعنی: شاهانه نایمب

 غمناک. یبا غرور و کم ن،یبا ادب، مت یعنی_ 

 :دیپرس ندا

 کدومه؟ کایجمهور آمر سی_ رئ

 !ومدهیکس ن چی: از کشور گنده منده ها هاشای

 زدم و روم رو برگردوندم.  یبعد من پوزخند میموند نطوریهم کمی م،یبهت نگاش کرد با

 ینم یغلط چیه کایگن آمر یگردند م یما بر م یاونجا رهبر ها اد،ینم یکس نجای_ ا
 تونه بده. ینم یجواب چیکس هم ه چیتونه بکنه؛ ه

 :دیپرس ندا

 بود؟ یچ ومدنین ی_ حاال بهانه شون برا

 زیمجلس سر م یخواست باال یشون گفته بود چون م یکیمسخره؛ مثال  یلی: خاشاری
 بود. ومدهین نه؛یمتسعمره فرانسه بش یکشور ها

برند  نیرحسیو ام اشایو  اشاریباعث شد  یرانیا یساز همراه با خوندن و رقص ها یصدا
 برم! امیقربون داداش با ح یاله رون،یب
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 ؟یچ اشاری_ پس 

 حرف رو دم گوشم گفت: نیوحشت برگشتم سمت بهناز که آروم ا با

 ؟ی_ چ

 باز شد، اخم هام درهم رفت. ششین

 !ری_ نخ

اون زمان رو گذاشتند،  یتو رانیا یدلم آشوب بود. سرود مل یتو یروم رو گرفتم ول بعد
 بهناز گفت:

کارها رو  نیشتریفرانسه ب یتو یشاهنشاه ریجشن شد. سف نیا یبرا نهیهز یلی_ خ
گفته بود  ومدنین یبرا اشاریهم که بهانه ش رو  یفکر کنم اون کس یکرده بود. راست

 جمهور فرانسه بود. سیرئ

 شاه. ی: کشور آرزو هاکایمل

 : اوهوم.بهناز

 .رونیب میافته بر یافته؟ اگه نم یم ی: اتفاق مهمندا

 بلند شد. بهناز

 .می_ بر

 یبودند و به چادر ها نگاه م سادهیپسر ها پشت به ما وا رون،یب میو رفت میشد بلند
برگشتند نگاهمون کردند  نیرحسیو  ام اشایکنارشون، متوجه ما شدند.  میکردند، رفت

 که پشتش به ما بود گفت: نطوریهم اشاری یول
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ساخته شده؛ انگار ما  یفرانسو یها اطی_ شصت و دو چادر به دست طراح و خ
 لومتر؛یک کصدیو مقام در برابر طوفان با سرعت  شی. ضد آتمیندار اطیخودمون خ

 مطبوع. هیمجهز به تهو

 ؟ی: چکایمل

 خنده. ریرنگ عوض کرد و زد ز شیجد افهیدفعه ق کیسمتم،  برگشت

 .هیش چ یدونم معن ی_ خودم هم نم

که ته  ییبا صدا یخنده اش رو به زور گرفت ول یخنده و تعجب نگاهش کردم، جلو با
 مونده خنده داشت گفت:

 تو کتاب خونده بودم رو گفتم. ی_ من هرچ

 شتریکه حواسش ب نیرحسی. امکردند یبا لبخند نگاهمون م هیبق م،یدیباهم خند هردو
 از ما به چادر ها بود گفت:

 .مینیچادر ها رو بب یتو می_ بر

لحظه  کیتوش  میدیرس یوقت م،یو همه با هم راه افتاد میدینخند گهیحرفش ما د نیا با
ها اگه مردم کشور در رفاه بودند و  میبود! خودمون یزی. بابا عجب چمیهمه خشک شد
 یلیهدف گند رو نداشت خ نیشد و ا یها ساخته م یرانیو همت ا لیجشن هم با وسا

کرده  شیاشراف یمخمل قرمز داشت که حساب یها واریبود. داخل چادر د یکار جالب
 لیبا وسا بایز یلیها از سنگ مرمر خ زیبود، چلچراغش معلوم بود که از طالست، م

خونه مون، مهمانخانه و  ارمشونیخواست برشون دارم ب یمنحصر به فرد. دلم م نییتز
هاش  مبلخودش،  یبود برا یخودش قصر یکامل بابا هر چادر برا لیدفتر کار با وسا

دونه! سقفش  یقدر قشنگ بود که خدا م نیطال داشت، اتاق خوابش ا یهم ورقه ها
و تا صبح به  میداشت و اون موقع فقط دوست داشتم سه نفر اونجا بخواب ریپارچه حر
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 یبرا نکهیا یبودف بهتر نبود جا یحموم به رنگ صورت یواری. کاغذ دمیزنستاره ها زل ب
گذاشت که مردم  یم یمردم آب لوله کش یخونه ها یبراچادر ها حموم گذاشت  نیا

 راحت تر باشند؟

درست کرده بودند که به  مایفرود هواپ یباند بزرگ برا کی م؛یرو نگاه کرد رونیو ب میرفت
اون  یها ونیح گریها بود که باعث رفتن آهو ها و د یانسوساخت دست فر  اشاریگفته 

 نیکوپتر و ماش یهل ما،یاون همه هواپ دنیترس مردم از د نیمنطقه شده بود و همچن
 جور واجور. یها

 هم کار برده؟ یرانیا ی: کاالنیرحسیام

 که فرستاده. ییفقط بشه گفت دعوت نامه ها دی: شااشای

 برگشت سمت ما دختر ها. بهناز

 کرم درست کنه به اسم فرح! کی_ داده فرانسه 

 هم حلقه کردم. یهام رو تو دست

به اسم  خکیهم گل م شونیعروس یکتاب خوندم که برا ی! البته توکیچه رمانت ی_ وا
 فرح داد درست کنند!

 ها از فرانسه ست. یزی: حوله ها و مالفه ها و رو ماشاری

 به کارکنان دربار اشاره کرد. اشای

نخ طال به کار  میو ن لویک کیاز  شتریتنه ب میهر ن یتو ؟ینیب ی_ لباس هاشون رو م
از  پونصد  شتریبودند ب یعال یلیخ یها اطیخ نکهیدوختن هر کدوم هم با ا یرفته، برا

 ساعت زمان خرج شده.

سر  200از  شتریدرست کردند، ب یفرانسو یآشپز ها نیمجلس رو بهتر ی: غذابهناز
 گاف ندن. یوقت کیکردند تا  نیهم تمر یآشپز و آشپز و گارسون. کل
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خورند تا  یها م یهم خارج شتریکه اون هم ب ارهیشون هم خاو یرانیا ی: تنها غذااشاری
 ها! یرانیا

 تو. میبرگشت

 بچه ها! لباس فرح چه قدر قشنگه! ی_ راست

 ییلباس بلند طال کی. میبزن دیدور خوب د کیفرح رو  میدام گرفت، تازه وقت کر  خنده
که  ییها نیاز ا یپارچه آب کیستش،  ییبود با رو دهیخوشگل پوش یلیخ یبا طرح ها

 کیشونه  یسرش رو کیکه  میده ما بپوش یها م ییمایراهپ یبرا شهیمدرسه هم هم
بود. خود شاه هم از اون ها  دهیمن، پوش رکم یافته تو یم شهیسرش دور کمر و هم

هم  یقشنگ یداشت، موهاش رو ساده جمع کرده بود و تاجش سرش بود، گوشواره ها
 .یزده بود با رژ لب نارنج یبنفش هیخورد بسته بود و سا یکه به تاجش م

اگه  یشام بزنه. خنده ام گرفت؛ حت زیبه م یفرح رفت سر م،ینشست یکنار کی دوباره
کنم،  ی! به شاه نگاه میانجام بد دیرو با یبه غذا در مهمون سر زدن یملکه هم بش

رو  تشیخصوص نیبگو و بخند نداره، ا هیزنه و برعکس بق یحرف م هیبا بق یرسم یلیخ
بلکه در وجود  ستین یزیها تما تیخصوص نیا انهمتاسف یقبول دارم ول گرانید یجلو

 یبا مردم ئاشته باشه رو نتونه داشته باشه، م دیکه با یکیشه نزد یباعث م نیشاه هم
 نیدوره،  همچن کی ریو نخست وز رشیاسد ا.. علم دوسته؛ وز ریدونم که فقط با ام

شاه هم معموال به  یدست راست شاه و راز دارش. نا گفته نماند جور کردن دختر برا
و امضا  دینام یشد. خودش، خودش رو غالم خانه زاده شاه م یدست اون انجام م
از  یکیمجبور شه  نکهیبهتر بود تا ا ینطوریزد. به نظرم ا یاسم م نیهاش رو هم به هم

سوخته و  اهیکاه، موش مرده، س ریگه مثل آب ز یم گرانیالقاب شاه که پشت سر د
دوش بکشه که اون هم  یرو رو کهیکنه مرت یباش حال م شاهاز همه  شتریکه ب یلقب

 از مهمون ها بود. یکیبا همسر  یدر حال وراج
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 شام. یبرا میبر دی: فکر کنم بانایمب

 م؟یبخور میتون ی: ما هم مندا

 نشون؟یبرتوسون نیخوا ی: ماشاری

 کرده باشه گفت: یبا ذوق انگار کشف بزرگ نیرحسیام

 شه. یجشن هم خراب م نیا ینطوری! ام؟یکار رو نکن نی_ چرا ا

 مخالفت کردم. اشاریبا ذوق نگاهمون کردن، من زودتر از  اشایو بهناز و  نایو مب ندا

مردم رو  یلیکه خ یاز عوامل یکیدوما  م،یکن یرو دست کار خیتار میومدی_ نه. اوال ما ن
 خراب بشه. دیجشنه پس نبا نیانقالب ا لیاز دال یکیکنه و  یم یعصبان

موند. ما مثل  یم شده یکه مثل پرده نقاش میشام نگاه کرد زیشدند، به سفره م دمق
که  ییاون ها م،یکرد یو به غذا ها نگاه م میزد یغذا ها دور م زیها فقط دور م ونهید
 هو،یگوشت بره، مرغ، گوساله، غاز،  اردک، ت م،یدیپرس یاز بهناز م هیچ میدونست ینم

شکم پر،  ی! غذا ها به شکل هاگوی، خرچنگ و م اریوخا ،یطاووس، ماه ن،یبلدرچ
 یدنیگاز دار ، نوش یها یدنیها جز نوش یدنیبود. عنوان نوش یسوخار فتک،یپروده، ب

ها  وهیدرست شده بودند. انواع ساالد و م شیده سال پ اشاریبودند که به گفته  ییها
 ونهیاون ها مثل د یول دندهم بو  هیو بق میکه به اغما رفته بود میهم بود، فقط ما نبود

 کیکه  ییود؛ وحشتناک بود! طفلک مردم کشور ها. واقعا مسخره بزیسر م ختندیها ر
طال،  یطال، قاشق و چنگال و کارد ها یکرده بودند، بشقاب ها هیآدم ها تک نیروز به ا
دونستم که  یهس.ت م یو جام ها رو هر بشقاب هم نشون تاج پهلو وانیپارچ و ل
فهرست غذا رو  نکهیا یامشب بلکه برا یغذا ینه برا یآهو شکار کردند ول یادیتعداد ز

کتاب  کیبه صورت  ییطال دهیتاب سمانیر کیو با  سندیروشون بنو اهیبا مرکب س
 شده بود. یصحاف ییو طال یآب یشمیکوچک با جلد ابر
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با ته دم خرچنگ با سس  یبعد یخزر، غذا یایدر دیبا مروار نیاز تخم بلدرچ بعد
تو روغن خودش بود که بره سرخ شده  یخوراک پشت بازو یاصل یبود، غذا« نانتوآ»

 ،همانانیم یتازه کردن گلو یخوشبو پر کرده بودن. برا یهایداخل اون رو با سبز
با ساالد  یبه سبک شاهنشاه ووسدن، بعد خوراک طا یم یشربت کهنه فرانسو

سرو  یفرانسو سینو شنامهیو نما سیرمان نو« الکساندر دوما» قهیمخلوط طبق سل
پورتو  ایکه درون اون رو با تمشک  یابه شکل حلقه ریشد. به عنوان دسر، بشقاب انج

پرنس اوژن  یدنینوش  زیقهوه موکا و همراه با قهوه ن انیپر کرده بودند آوردن و در پا
 صرف شد. میمخصوص خم خانه ماکس

 آوردن شد. یکه داشتند م یبزرگ کیلحظه حواسمون پرت ک کی

 ه؟یچ نی: اکایمل

 تولد فرح! یو سه سالگ یبه مناسبت س ،ییلویو سه ک یس کی: کبهناز

شن، چشمم به  یولو م ییباال یطبقه ها کبارهیشروع کردند به دست زدن که  همه
هست همون  یهرجور یشه ول یافته که حالت صورتش زار م یم یپز فرانسو ینیریش

غذا. اه! حالم داشت به هم  افتند به جون یکنند و مهمون ها با ولع م یم میرو تقس
 خورد. یم

 : چندش ها!نیرحسیام

 فهمند از قاشق ها و چنگال ها کم شده! یم ی: تازه بعد از مهموناشاری

 ببرند. ادگاریبه عنوان  ییرایپذ لیکه از وسا رندیگ یاجازه م انیگروهشون م کی: اشای

که  ییها زیسر م دینبا یشد، از طرف یقدر غذا آوردند که ما حالمون داشت بد م نیا
به  میما زودتر رفت نیهم یآخه حرامه. برا م؛یو غذا بخور مینیخورند بش یم یدنینوش

و  میبغلمون گرفت یو زانو هامون رو تو میکنار نشست کی د،یمحوطه خود تخت جمش
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اومدند، همه سکوت کردند و ماهم ساکت  همکه گذشت اون ها  کمی. میمنتظر شد
شد که  بایاون حالت چنان ز یتو دیشن، تخت جمش ی. پرژکتور ها روشن ممیبود

 :ادیم یجمهور شورو سیرئ یناخودآگاه با افتخار سرم رو باال گرفتم. صدا

 !اد؟یبه چشم نم یزن چیه ریتصو یهمه نگاره انسان نیا انی_ چرا در م

 شنوم: یشاه رو م جواب

 !دندیرس ینم یتمدن چیصورت به ه نی_ چون در ا

اول به اون ها  یگردونند، چپ چپ یزنند و روشون رو بر م یم یتک خند اشایو  اشاری
 یم یخنده و شهبانو هم لبخند یم یجمهور  شورو سیو بعد به شاه! رئ میکن ینگاه م

 کنه! یزنه، از اون لبخند ها که فکر کنم پشتش داره کله محمد رضا شاه رو م

به آسمون رفت، از  یرنگ یرنگ یبلند شد و فش فشه ها یجیمه یموقع صدا همون
 یبراق زل زدم به درخشش آتش تو یزدم و با چشم ها یغیج یشدت ذوق و قشنگ

 آسمون.

 !ی: واکایمل

رو  اشاریبرگشتم صورت  نکهیخودم حس کردم، به محض ا یرو رو ینگاه ینیسنگ
بزرگ شد با  یشتریبار با ذوق ب نی. لبخندم ادیچرخ یا گهیکه به سمت د دمید

 شیآت یآسمون دوختم؛ وقت یتو یاتفاق دوباره نگاهم رو به رنگ ها نیاز ا یسرخوش
خنده و  یرفتن. هنوز صدا نخودشو  یتموم شد؛ مهمون ها به سمت چادر ها یباز

 هوشیب ی! من که کم کم داشتم از شدت خستگیخوش و بششون بلند بود، چه انرژ
با کمک دستگاه  کیکوچه تار کی یشهر و تو میرفت ادهیشدم، وقت برگشتن بود. پ یم
و  یراجع به مهمون جانیو ندا با ه نایسمت چادر. مب میبعد راه افتاد م،یظاهر شد اشاری

حوصله به حرف هاشون گوش  یخوردم و ب یمن تلو تلو م یدادن ول یکار شاه نظر م
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 یزدن با قدم بزرگ یدم مکنار ما ق یمتر کیبا فاصله  اشایکه همراه  اشاریدادم.  یم
 :دیگوشم و آروم پرس کیآورد نزد نییمن رسوند، سرش رو پا کیخودش رو نزد

 ؟ی_ خسته شد

 مچ دستش با دستبند چرم دورش بود، در همون حال گفتم: یرو نگاهم

 .یلی_ خ

 زد.  یروش باز بود قهقهه هم م کمیزد البته فکر کنم اگه  یلبخند دم،یکش یا ازهیخم و

 خوب بود؟ ی: مهموناشاری

 !میبخور میتونست یزیو نه چ میکه نه دعوت بود ی: بله؛ مهمونکایمل

 .یدوست داشت یلیرو که خ یباز شی: آتاشاری

 جمش کردم. عیزدم که سر یافتادم، لبخند کمرنگ یباز شینگاهش زمان آت ادی

ها  نیو انبود فشفشه  ادمیدوست دارم. راستش اصال  یلیخ یباز شی: آره، من آتکایمل
 نداشتم. یباز شیاصال توقع آت نیهم یکشور ها بوده؛ برا یتو یمیقد یاز زمان ها

 .ینیبب دیقشنگه! حتما با یلیخ ی: فردا مراسم اصلاشاری

 .میشد یم می: کاش مردم هم دعوت بودن تا وسط اون ها قاکایمل

 یو چهار سرباز برا ستی! هزار و هفتصد و بندیتونند بب یشد اون ها نم فی: حاشاری
 فردا حاضر کردند!

 شیهاشون بلند شه. اون قدر هم که شاه از ر شیهم وقت گذاشته تا ر ی: البد کلکایمل
 .ادیبلند بدش م یو مو

داده تا از خارج  یمصنوع شیو ر سیپول کاله گ یمسله، باز هم کل نی: با وجود ااشاری
 .ارنیبرامون ب
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 .نیافتم رو زم یاالن م ؟یکن دایپ ییجا کی عیسر نیشه هم یگم م ی: مکایمل

 کنم. دایرم هتل پ یمن م د؛ینیجا بش نیرفت! اصال شما هم ادمی! یوا ی: ااشاری

هم مراقب  اشایرفت دنبال هتل،  نیرحسیبه دختر ها گفت بمونند و خودش با ام بعد
توش. فردا صبح دوباره  میکرد خودمون رو بتپون دایجا رو پ کیبود  یما موند. هر جور

راه  هیو بق میشد بیغ میرفت رونی! از شهر که بادهیپ نباریسمت پاسارگاد، ا میراه افتاد
بودند و  دهیچ ومیکه به شکل استاد ییها یصندل یرو هگرو  کی م،یکرد یرو هم ط

 یحفاظ که رو کیگروه هم پشت  کیبودند نشسته بودند،  دهیروش پارچه قرمز کش
پله  یرو میرفت روزیبودند، ماهم مثل د سادهیبودند وا دهیاون هم پارچه قرمز کش
نه. به هرحال کوروش  ایدونم واقعا پله هست  یالبته من نم م؛یآرامگاه کوروش نشست

 اگه اشتباه گفتم.  دیجان! ببخش

 کشور برگزار شد. یکل شهر ها یبرگزار نشد؛ تو رازیش یجشن فقط تو نی: ااشاری

 شد. یدگیبه مردم رس کمیجشن ها هم شده  نی: حداقل بخاطر اااشی

آسفالت شدن جاده ها،  ،یی: دوهزار و پونصد و پنجاه مدرسه، شبکه برق روستابهناز
 .ادیبه نام شه نیو برج نماد دانیم ،یو هزار نفر کصدیورزشگاه 

 باال انداختم. ییابرو

 اد؟ی_ برج شه

 بهناز جواب داد: یبجا اشاری

 زمان شما. ی_ آزاد

 _ اِ؟

رو دوست  یکیسخته  یلیلب خودم هم لبخند نشست؛ البته تلخ! خ یزد رو لبخند
و  ینگاهش کن یواشکی نهیریش یلیخ یاما روحش هم خبر نداشته باشه ول یداشته باش
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بلند شد، بند دلم پاره  یساز جنگ یدفعه صدا کی! ونهیدوستت دارم د یدلت بگ یتو
نفس هام به شمارش افتاد و از  ولصحنه ا دنیگرفتم. با د نیریترس ش کیشد و 

با دهن باز  اشایسرجاش جابجا شد،  کمی جانیبا ه اشاریزدم،  یآروم غیشدت ذوق ج
ندا دست  نه،یتونه بب یبهتر م ینطوریکرد ا یاحتماال فکر م د؛یخودش رو جلو تر کش

 یم نایمب یکرد، چشم ها یرو چنگ زده بود و با دهن باز به صحنه نگاه م نایمب
 از جاش بلند شده بود. نیرحسیو ام دیشدرخ

 یها شیبا ر یآسمان یو آب یارغوان یبا لباس ها ادهیپ ایماد و پارس سواره  یها سرباز
ها با  یتاج به سر ساسان میفر و ن یپارت با موها یرفتند. بعد هم سرباز ها یبلند رژه م

 لیقاجار با سب زینوک ت یها شیقرمز و ر یهابا لباس  انیصفو کیش یلیخ یتاج ها
 یسلحشوران پارت اینگاه کنم  یهخامنش دانیبه گارد جاو مدونست ی. نمیچخماغ یها
آن  یجنگ لیانواع وسا ،یقیها نبودند که، گروه موس نی! فقط ایسواره نظام ساسان ای

 و ... یکشت ،یچوب یزمان مثل دژ ها

 گفت: میصفحه شده بود نیکه احساس کرده بود ما بدجور مرعوب ا اشاری

 نهیهز یمخصوصا برا ه،یقض نیبا ا یادیمخصوصا امام مخالفت ز م،یرژ ی_ مخالف ها
از تهران به من نوشته اند که در بلوچستان و »گفتن:  شونیوحشتناکش کردن. ا

که مردم هجوم شده است  یو گرسنگ یقحط کیو اطراف خراسان، آن جا  ستانیس
 توانندیرا م شیخو وانیدارند و نه ح یواناتینه ح یبزرگ و از گرسنگ یآوردند به شهرها

گرفتار   بتیمص نیدر ا رانیهستند. اطراف مملکت ا نطوریا یذبح کنند و از گرسنگ
 ییجا کیکه  یاز قرار شودیم یها تومان خرج جشن شاهنشاه ونیلیهستند و م

تومان اختصاص داده شده است.  ونیلیجشن خود تهران هشتاد م ینوشته بود برا
 یلیاسرائ یاند. کارشناس هادعوت شده فاتیتشر نیا یبرا یلیاسرائ یاکارشناس ه

 کنند،یرا آن ها دارند درست م فاتیتشر نیجشن هستند و ا نیمشغول به پا داشتن ا
 «سالم است.که دشمن اسالم است و اآلن در حال جنگ با ا یلیاسرائ نیا
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 یاسالم یکشورها یخطاب به رهبر ها اناتشونیاز ب یا گهیدر قسمت د شونی: ابهناز
که با دولت غاصب  یمیکنند و از رژ یجشن خوددار نیتذکر دادن تا از شرکت در ا

 کنند یداره دور یادیروابط ز لیاسرائ

جشن شرکت کنند و در  نیدر ا خواهندیکه م ییها نیاسالم، به ا گریبه ممالک د...  »
جشن، جشن  نیدر ا دیها نوشته بشود که آقا نرو نیشرکت کنند، به ا رانیخون ملت ا

که  دییبگو یممالک اسالم نیکند. به ا ریتأث دیجشن شا نیدر ا دیاست، نرو یفیکث
. کندیدرست م ای کندیدارد بساط جشنش را به پا م لیکه اسرائ یجشن نیدر ا دینرو

 نیدر ا کنند،یدارند بساط جشن را درست م رازیدر اطراف ش یلیاسرائ یکارشناس ها
 «!دینرو کنندیعمل را م نیدارند ا یلیاسرائ یکه کارشناس ها یجشن

 یلحظه به صحنه رو به رو نگاه م کیو بهناز؛  اشاریگشتم سمت  یلحظه بر م کی
 کردم.

رو  شینما نیمردم ا یخواست خودش رو وارث کوروش نشون بده چرا برا ی_ اگه م
 اجرا نکرد؟

 باال انداخت. یا شونه

 لب مردمش بود! یکوروش لبخند رو دیچون نفهم دی_ شا

توپ به آسمون  کیکنه، هم زمان صد و  یبه آرامگاه کوروش م هیرو هد یگل بزرگ تاج
به اسم  یدونست ی! مخیکنم؛ مرد مهربون تار یشه. با لبخند به آرامگاه نگاه م یپرتاب م

 یدن؟ م یزنند؟ دارند ما رو در مقابل تو قرار م یدارند وحدت کشورت رو به هم م تو
شاه رو  یدونست یرو؟ م نتید ایکشورت رو بخواه  خیارت ایگن  یبهمون م یدونست

دونند  یتو نم نیامام رو جانش یدونست یدونند چون شاهه؟ م یتو م نیجانش شتریب
 اخالقتون مثل همه؟ یها یبزرگوار نکهیبا ا یحت

 «است نیش یتمام قسمت شاه بر گرفته از رمان شاه ب »
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با لباس سرباز  یکنه، همون موقع سوار یبه ارامگاه کوروش م هیرو هد یتاج گل شاه
پره و در  یم نییرسه از اسب پا یبه شاه که م ادیبا اسب جلو م یهخامنش یها

 کنه  یم مشیتقد میقد یاور ها امیاز پوست رو مثل پ یزنه طومار یمقابلش زانو م

 ری!کبکورش

 بزرگ، شاه

 شاهان، شاه

 ،یهخامنش شاه

 ن،یزم رانیا شاه

 ران،یجانب من، شاهنشاه ا از

 از جانب ملت من، و

 تو درود باد. بر

 یشاهنشاه نیهمه فرزندان ا ان،یرانیمن و همه ا ران،یا خیلحظه پرشکوه تار نیا در
نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر  ادیبدست تو بن شیکهن که دوهزار و پانصد سال پ

 نیهمه ما در ا میداریتو را پاس م یو خاطره فراموش نشدن میآوریفرود م شیستا
تو را به نام قهرمان جاودان  بندد،یتازه م یمانینو با افتخارات کهن پ رانیهنگام که ا

بخش بزرگ  یجهان، به نام آزاد یشاهنشاه نیکهنسال تر انگذاریبه نام بن ران،یا خیتار
 .میفرستیدرود م ت،یبشر ستهیبه نام فرزند شا خ،یتار

 !کوروش

 :مییتا به تو بگو میاتو گرد آمده یامروز در برابر آرامگاه ابد ما
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 داریپرافتخار تو همواره ب راثیم ینگاهبان یو برا میداریکه ما ب رایبخواب، ز آسوده
 بود..... میخواه

فرو  عیامد و سر یکردم همون موقع باد تند یارامگاه کوروش نگاه م لبخند به با
 نشست

رو  لمشیف ونیزیها مهمونش بودند.مردم کشور خودش فقط از تلو یخارج اشار،ی
مردمش مقبول بشه،بعد  یبرا دیاول با یهر حاکم نکهیاز ا ریکنند. مگه غ یتماشا م

 گران؟ید یبرا

 تکون دادم  یسر

 شد. یکرد،مشکل نصف م یکار رو م نیاگه ا-

همه از الماس  بایکه به مهمان ها داد که تقر ییها هیهد نهیمراسم تموم شد هز باالخره
 رو نده. نایخدا لعنتت کنه القل ا یبگم ا دیو طال بودند رو نزار

 یهم هست م یبودند؟ القل االن اگه فشار ریداشت و مردم انقدر فق رانیپول ا نهمهیا
و  ادیکه م ییها یبه گرون یهم کار ییشه خدا یخرج م ومدهینهست پول  یدرد یگ
 شه. یم یدگیبه کشور و امکانات کشور رس یندارم ول رهیم

که نه تنها کوروش  یروز ی. به ارزورهیکه عدالت سر تا سر جهان رو بگ یروز یارزو به
 بلکه تمام خون دل ها و خون تن ها در راه حق و مردم لعل بشند 

 مرز پر گهر یا رانیا یا

 خاکت سرچشمه هنر یا

 بدان شهیاز تو اند دور

 و جاودان یمان ندهیپا
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 من آهنم ی... دشمن ار تو سنگ خاره ایا

 هنمیخاک پاک م یمن فدا جان

 ام شهیتو چون شد پ مهر

 ام شهیاند ستیاز تو ن دور

 جان ما نیدارد ا یارزش یراه تو، ک در

 ما رانیباد خاک ا ندهیپا

 و گوهر است کوهت دُر سنگ

 دشتت بهتر از زر است خاک

 برون کنم یاز دل ک مهرت

 مهر تو چون کنم یب برگو

 ... گردش جهان و دور آسمان بپاستتا

 ماست یرهنما شهیهم یزدیا نور

 ام شهیتو چون شد پ مهر

 ام شهیاند ست،یاز تو ن دور

 جان ما نیدارد ا یارزش یراه تو، ک در

 ما رانیباد خاک ا ندهیپا

 خرم بهشت من یا رانیا

 از تو سرنوشت من روشن

 کرمیآتش بارد به پ گر
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 مهرت بر دل نپرورم جز

 ... آب و خاک و مهر تو سرشته شد دلماز

 دلم شودیار برون رود چه م مهرت

 ام شهیتو چون، شد پ مهر

 ام شهیاند ست،یاز تو ن دور

 جان ما نیدارد ا یارزش یراه تو، ک در

 ما رانیباد خاک ا ندهیپا

 اول گروه

رنگ بود و کمربند  دیشون بلند و سف ینظام یگروه رو به روم بود. لباس ها یرو نگام
کاله  کیکه  دیسف ییعمامه ا یمثل مال زمان خودمون کاله ها بایتقر یرنگ یقهوه ا

 کیرنگ و کمون   ییطال یکمون ریپهلوشون جا ت کی رونیاز توش زده بود ب یقرمز قلپ
 یا زهیهم رو کمرشون و ن یبود سپر شونیکمون ریجا ت ریهم ز ریشمش یریپهلو جا ت

 پژمرده و الغر بود. یصورتشون حساب نبلیهمه زنبل و ز نیهم به دستشون با وجود ا

 !ن؟یشکل نیچرا ا نای: اارشا

 ؟یگفت: چه شکل خوردیم یپرتقال وهیکه داشت ابم رضا

 الغر و پژمردن.-

 ؟یدون یاز قزلباش چقدر م-

مختلف بودن که شاه عباس رو به قدرت رسوندن. دوتا از  یها لیا یاز گروه ها یارتش-
 ها افشار و قاجار بودن. لیاون ا

 قدر؟! نیهم-
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 خجالت سرم رو تکون دادم با

 سر رشته ندارم. خیتو تار ادیبوده ز یخوب من رشته ام تجرب-

ندازه گفت:  ینم یکه هست یانر یا نکهیا لیاز قب یکه معلوم بود از احترام متلک یحال در
و کشور داشتند و ارتش کشور هم ارتش اون  یتو دربار صفو یادیدو گروه قدرت ز نیا

 ها بود.

 یخودشون استفاده م یدعوا ها نیهم باهم جنگ داشتند و از قدرت شاهم در ب یلیخ
با  یچندبار قزلباش ها رو سرجاشون نشونده بودند؛ ول یقبل یکردند هرچند که شاه ها

 از نو. یباز دوباره روز از نو روز یامدن شاه بعد

درست کنه،در کنار ارتش قزلباش تا بتونه کم کم  یماجرا خواست ارتش نیو سر هم-
 شتر؟یقدرت اون ها رو کم کنه و قدرت خودش رو ب

 .قایدق-

 االن جواب سوال من نبود ها. نیا-

 نگام کرد جیگ

 سوال؟!کدوم سوال؟!-

 ؟ید یم حیرو برام توض یچ یرضا؟دو ساعته دار یخوب -

 تعجب کرد شتریب

 گفتم؟! یداشتم جواب سوالت رو م-

 میشونیتو پ زدم

 خدا! یا-

 امد. ادمیاهان! -



 
 
 

 
 311 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاملیکا مالزاده ــــــ زمان معمای  

 دادن حیشروع کرد به توض بعد

غالم  نی)غالمان شاه( بودن. ا فهیخاصه شر یغالم ها یهااز استخدام شده ها از رده-
به قفقاز  یصفو یهایبودن که در لشکرکش یو چرکس یارمن ،یگرج یها یحیها از مس

 وستهیپ یداوطلبانه به سپاه صفو یاز اشراف گرج یشده بودن )شمار اندک ریاس
 شدن. تیخدمت ترب یبودند(، بعد مسلمون شدن و در دربار و دولت برا

 ً  شیخان استاجلو که ب یقل یموافقت کرد در ترور مرشد عل یگرج یغالم ا... ورد مثال
 یشدن به قو لیقدم را در راه تبد نیکار اول نیشده بود، شرکت کنه؛ و با ا یاز حد قو

 پس از شاه برداشت. یمرد در حکومت صفو نیتر

 ه؟یکار شاه عباس چ نینظرت راجب ا ،یبدون شتریب دی: حاال شما که بادمیپرس ازش

 .ستنیقزلباش برخوردار ن یجنگ یهاتیفیغالم ها از ک نیکنم ا یاحساس م-

 هوم!-

برخوردن  یکه به مشکل مال میرضا متوجه شد یها یشد که با زرنگ باز یکم مدت
 لشانیتوسط سران قبا ازیبه هنگام ن یالهیقب یمیقد یروهایدرست کردن سپاه ن یبرا

 نه  یپرداخت هز یبرا اتیبودند و مجاز بودند از درامد وال زین اتیوال یکه همزمان وال
 .شدندیکنند فراخوانده م دهاستفا ازیمورد ن انیجنگجو زیتجه

 دیرسیم یبه خزانه شاه اتیپرداخت شده در وال یهااتیاز مال یبخش اندک تنها

کار بدل به  نیدر بلند مدت ا یول افت،یکوتاه مدت  یهم راه حل نیا یعباس برا شاه
 شد. هیافول صفو یاز عوامل اصل یکی

خاصه )تاج( کرد تا بودجه   یممالک را بدل به اراض اتیاز وال یشتریشمار تعداد ب شاه
 د؛یفراهم آ دیجد انیسپاه یبرا یکاف
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ً یکرده مستق یآورجمع اتیبرگمارد که مال یمال نیخاصه او مباشر یاراض در به خزانه   ما
 .کردندیواگذار م یشاه

با  هیاز تاسف تکون داد سم یزد و سر یکردم رضا هم پوزخند ینچ نچ دمیشن نویا یوقت
 داره؟ رادی: کجاش ادیتعجب پرس

 دونست یزدم و رضا م یحدث م من

قزلباشان و  نیشاه عباس هم ادامه دادند،تعادل ب یها نیرو جانش استیس نیا -
 کرد. فیتضع یرو به طور جد یپادشاه یماجرا استحکام نظام نیغالمان بهم خورد ا

 

به خودشون وصل  نیسنگ یا رو مجبور کردم که وزنه هابچه ه نیتمر یبرا میرفت فردا
رو کرده بودم. غالم ها هم که انقدر  نیتمر نیا یلیمن عادت داشتم خ مییکنند و بدو

بچه  دادیداد و ب یصدا میکه رفت کمینداشت  یبرده بودند که براشون سخت نیبار سنگ
 ها امدند برگشتم سمتشون

 شده؟! یچ-

 سمت ما دیکه عقب افتاده بود دو یاز سرباز ها از سمت گروه یکی

کنند و جامه  یافتد مسخره  م یهر که را عقب م ند،یآ یما م یقزلباش در پ یسربازا-
 کنند. یم یو او را گل ارندیاش را در م

رفتم واستادن  یمن که به سمتشون م دنیقزلباش با د یرفتم عقب سربازا تیعصبان با
 رو حفظ کنم میکردم خونسرد یبهشون سع دمیرس مدنو یو جلوتر ن

 داره؟ یکار ها چه معن نیا-

 شون با پوزخند گفت: یکی
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 مضخرف دارد. یپس راست گفته اند که لحجه ا-

 گفت: یشون دستش رو دور شونه من انداخت و با همون لحجه ترک گهید یکی

 .ستندین شیپ یی. انان غالم هادیخود را ازار نده-

 رو کنار زدم دستش

 .نیش یم کیما نزد یدفعه اخرتون باشه که به سربازا-

 گفت: یزیشون با لحن تمسخر ام یکی

 !نیمرا ترساند-

 .دید میترستان را هم خواه-

 بودند اشاره کردم نیکه رو زم ییبه اونا بعد

 .نیو ادامه بد نیبلند ش-

شون  یکیو برگشتم  به اونا نگاه کردم یشدند و حرکت کردند خودم هم چپ چپ بلند
 گفت: وفتمیحفظ کردم تا ن یعقب تعادلم رو به سخت دیمنو کش

 ؟یزیزبان بر یخواه یم یمردک چالغ تو را چه به جواب ما را دادند؟تو دست ندار-

 ش زدم نهیبه تخت س یضربه ا دندیهمه باهم خند بعد

 ؟یداد یوطن دستم رو دادم.تو چ نیا یمن برا-

توجه بهش  یبگه که ب یزینگام کرد بعد با خجالت امد چ هیوا رفت چند ثان اصال
 د؟یبرگشتم و رو به سربازا گفتم: مگه نگفته بودم حرکت کن

 میو به شاه عباس کمک کرد دیرس یماه م کیداشت به  یچیهفته که ه کیما  بودن
 یم فیکردم ک ینگاشون م یوقت یارتش دائم کیاز تفنگداران بسازه  یکه ارتش منظم

 .کردم 
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و هم سواره نظام  نظامادهیکه هم از پ شدیم لیاز دوازده هزار نفر تشک انیتفنگچ
که شامل رسته  کردیم رانیا یرا هم وارد سپاه دائم دیبودن. شاه عباس دو رسته جد

از ده تا  یمتشکل «فیغالمان خاصه شر»متشکل از دوازده هزار نفر و رسته  «انیتوپچ»
 .شدیمسلح به تفنگ م یو چرکس یرجپانزه هزار نفر سواره نظام گ

بار زمان شاه عباس فن ساخت توپ و توپخونه  نیاول ی،برایسی: مگه دو برادر انگلارشا
 وارد نکردن؟ رانیرو تو ا

 پرسم. ی: واستا االن مرضا

 :دیاز سربازا پرس یکیاز  بعد

 ن؟یتوپ دار یشما از ک-

 اش کرد و گفت:تعجب نگ با

 از ان. شیپ یحت م،یدار اریتوپ در اخت لیما از زمان شاه اسماع-

 برگشتم سمت افراد. میباال انداخت یو شونه ا میبهم کرد ینگاه

 بدو رو.-

 ریکه عقب موندن ز ییزدم و به اونا یازشون عقب م ییکجاهای دنیدو یدنبالم م همه
 یکردم فقط من و رضا مرب یخالصه رحم نم نیکردم رو زم یپرتشون م ایزدم  یم ییپا

اون  یگر یمرب یهم از دوران خودشون بودن روش ها یا گهیو تعداد د میهاشون نبود
خوششون امده بود و  یلیمن و رضا خ یها روشگرفتم اون ها هم از  یم ادیها رو 
 کنند. دیکردند تقل یم یسع

ساعت  کیتا  میکرد یرو شروع م ها نیو تمر میخوند یندبه م یصبح بعد از نماز دعا 
سر  یول دنیخواب یم عیساعت انقدر همه خسته بودن که سر کیقبل از نماز ظهر اون 

شدن بعد هم  یم هینماز و گرنه تنب یشدن برا یبلند م دیخوندم با یاذون که خودم م
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 یم یزیتوجه به ساعت دستم راحت تر برنامه ر او سپس ناهار که ب نیسه ساعت تمر
تا نماز مغرب عشا بعد شام و دو  میزارشتیو اخالق و حکم براشون م نیکردم درس د

 کمک گرفته از کتاب دست خدا< ی>کمنیساعت استراحت سپس دوباره تمر

 شتریبچه ها ب یبرا زیاز همه چ نیکه ا میداد یانجام م یطناب کش شتریب حیتفر یبرا
 یدادم و از قصه ها یم ادیقرآن  ریبعد از ظهر بهشون تفس یذوق داشت جز  درس ها

خوش  یلیکنند کال خ یم فیبلد بودند برام تعر یگفتم اونا هم هرچ یم نیبزرگان د
ما  یبه ما ول یکیداده بود  و  هیاتاق به سم کیلطف ا..  خیخونه ش میرفت یشبا م میبود

 خورد. یشام م یهم تو اندرون هیو سم میخورد یشام م خیبا خود ش

دونست چقدر دلتنگش بودم  یخدا م میشد هم رو ببن یهمون جا بود و کم م اتاقشم
 خوندم: یرفتم و اهنگ م یخودم راه م یانقدر که برا

 هیچ یدلتنگ شهیسرت نم تو

 رمیگیکه سراغتو م منم

 الیاز فکر و خ یکه آزاد تو

 رمیمن با فکر تو درگ یول

 یتاب یاز ب رمیمیدارم م من

 که قلبت آرومه بهیعج

 ازم یپرسینم یکه حال یوقت

 من معلومه فیتکل ظاهرا

 کن یط یالیخ یب یتونیم تو

 عشق باشه مال من نیا زجر
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 یونیبه خودت مد یریبگ سخت

 بهم حال من ختیدرک که ر به

 که رفتارت نیاست بب فاجعه

 واسه من شهیگرون تموم م چه

 من هستم افتیبه استرس ن تو

 جهنم دل و احساس من به

کرد  یرفتار م یانقدر عاد دید یهر وقت من رو م نکهیبرام سخت بود مخصوصا ا واقعا
که  یبه همسر داشتم مخصوصا دختر ازیبودم که ن یمن تو سن ستیکه انگار دلتنگم ن

 یاون هنوز دختر بچه بود و احساس م یهمسرم بود و االن تنها عشقمه ول یزمان کی
که  دمیکش یسخت بود من داشتم زجر م یلیخ رامب نیبه من نداره ا یازین چیکردم ه

 میوقت ها باهم حرف بزن یبعض نکهیتونم داشته باشمش اون با ا ینم گهیتا چند سال د
 بود یراض میبهم بگ یو جمله قشنگ

 دل یبجا نتیتو س یدار صخره

 کم هی یحت یایکوتاه ب یخواینم

 واسه من یسوزونیکه دل نم تو

 بگم یبه ک دیدردامو با آخه

 رحم تو یاز نگاه ب منیا

 به نبودنم عادت کن گهیم که

 که برو ایبمون کنار من  ای

 از دست چشات راحت کن منو
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 کن یط یالیخ یب یتونیم تو

 عشق باشه مال من نیا زجر

 یونیبه خودت مد یریبگ سخت

 بهم حال من ختیدرک که ر به

 که رفتارت نیاست بب فاجعه

 واسه من شهیگرون تموم م چه

 من هستم افتیبه استرس ن تو

 جهنم دل و احساس من به

 «یسفل یعل یدلتنگ اهنگ»

 یاون دوره نسبتا بزرگ بود و حوض چهارخونه ا یمثل تمام خونه ها خیخونه ش اطیح
کردند. چهار تا باغچه  یم یتوش زندگ یادیقرمز ز یها یوسطش قرار داشت که ماه
از گوشه  یسنگ فرش بود و اندرون اطیرنگ قرار داشت ح یهم در چهار ضلع حوض اب

 یهم ضلع شمال یرونیبودم ب دهیکه هنوز من توش رو ند یخورد به اندرون یدر م وارید
 خونه قرار داشت.

مهمون ها  یبرا شتریب رونیهم کنار اتاق ما بود و ب خیبود اتاق ش رونیماهم کنار ب اتاق
قرار داشت در هم  یرونیب یهم رو به رو یو سنت یمیشد اشپزخونه قد یاستفاده م
قرار داشت که  یکوچک یسمت ما بالکن ها یاتاق ها یحوض بود جلو یضلع غرب

در اتاق نشسته بودم و رضا  یبالکن جلو رومتر هم نبود من  مین نیفاصله ش تا زم
 خوندم. یرو م یپام من هم داشتم کتاب قانون ابو عل یسرش رو گذاشته بود رو

 باش. نیسنگ کمیسرما برداشته انگار زمستونه؛ بابا  پیتر نیهمچ یزییهوا پا نیا -
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 :دمیبعد پرس دمیصدا خند یب

 رضا؟-

 جانم؟-

 م؟ییمن چطور بابا-

 گرفت خندش

 !؟یچ-

 م؟ییمن چه جور بابا-

 بلند شد و کنارم نشست ندفعهیا

 ؟یهست ییچه جور بابا یچ یعنی-

 واضح ست.-

 زد یلبخند

 .ایدن یبابا نیبهتر-

 ؟یمطمئن-

 مطمئنم.-

 مطمئن،مطمئن؟-

 مطمئن،مطئمن،مطمئن.-

 و بغلش کردم اونم بغلم کرد دمیخند

 دوم گروه
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هم  نباریا میدیرس ابونیتا به خ میحرف راه افتاد یب میکوچه تنگ ظاهر شد کی تو
 رفتن. یم یتفاوت که داشتن به سمت نیاونجا بودن با ا یادیز تیجمع

 رن؟ی: بنظرتون کجا مندا

 رن. یها دارن م نیباشه که ا ییجا دیرن لقمه ما با یم : هر جااشای

 م؟یر یگفت: پس چرا دنبالشون نم نیرحسیام

رو گرفت و زودتر از  نیرحسیتو فکر و کالفه ست دست ام یکه احساس کردم کم اشاری
که  یجور میدیکش غی. ناخوداگاه ما دختر ها جمیدیما راه افتادن ما هم دنبالشون تا رس

 چادر من رو گرفت. جانیبا ه نیرحسیچند نفر برگشتن سمتمون ام

 خواهر جون؟! خواهر جون؟!-

مدرسه بود نگاه  یسکو یکه باال یهم با افتخار به چهره مرد اشاریزد و  یلبخند م اشای
 لبم نشست. یکه داشت لبخند رو یکرد صداش که بلند شد از لحجه ا یم

 میالله الرحمن الرح بسم

 راجعون هیله و انا الل انا

 میشده بود هیبق نیغمگ یبلند شد ما که تازه متوجه صورت ها هیگر یصدا یا کدفعهی
 که چه خبرشده! میکرد یبا تعجب نگاهشون م

که  یاظهار کنم، قلب من در فشار است. از روز توانمیخود را نم یمن تأثرات قلب-
 خوابم کم شده دمیرا شن رانیا ریمسأله اخ

 :دیپرس اشاریآروم از  نایبلند شد مب هیگر یصدا دوباره

 ه؟یماجرا چ-
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چه وقت  کنم،یم یروزشمار یناراحت هستم، قلبم در فشار است، من با تأثرات قلب-
 .دیایب شیمرگ پ

 گم. یبعدا بهتون م نیگفت: ببن اشاریتر شد  دیها شد هیگر یصدا نباریا

کردند، عزا کردند و  یرا عزا کردند،عزا کردند و چراغان رانیا دیندارد، ع دیع گرید رانیا- 
کردند،  یما را فروختند، استقالل ما را فروختند باز هم چراغان دند،یرقص یدسته جمع

 کردند. یکوب یپا

 یباال اهیس رقیب گفتمیم کردم،یرا منع م هایچراغان نیها بودم، ا نیا یمن بجا اگر
کوب شد  یباال ببرند! عزت ما پا اهینه ها بزنند، چادر سسر خا یسر بازارها بزنند، باال

 رفت نیاز ب رانیعظمت ا

 .هیماجرا چ دمیفهم یبلند شد کم کم داشتم م هیگر یصدا دوباره

 کوب کردند..... یرا پا رانیعظمت ارتش ا 

 م،بریکه بود یلب گفتم: بر همان احد ریز مینگاهمون رو از امام نگرفت یاخر سخنران تا
 هنوز. میان

 :دیپرس نیرحسیام یاز سخنران بعد

 بود؟ یماجرا چ-

تو کشور خودشون  دیتو کشور ما کنند با ییاون ها هر خطا یعنیکه  حهیال کی: اشاری
 مجازات بشن.

شد به اعدام محکوم  یزد و سگ کشته م یم ییکایبه سگ امر یرانیا کیمثال اگه  یعنی
 شدن.  یتو کشور خودشون محاکمه م دیکشتن با یاگه اون ها ما رو م یبود؛ ول

 نه؟ ایاونها مجازات شدن  نکهیبره دنبال ا یبا خنده گفت: ک اشای
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کردم بهناز گفت: رضا شاه  یباور نم یبودم ول دهیشن یزیبرنامه چ نیقبال راجب ا من
 خوب االن.. یقانون رو برداشته بود ول نیا

. ریتحق نیبود خجالت زده بودن از ا نییبه بچه ها نگاه کردم سرشون پا دیکش یآه بعد
 .میامشب خونه امام بمون دیشده با یبحث رو عوض کنه گفت: هرجور نکهیا یبرا اشای

 انگار سادست! یگ یم نیگفت: همچ اشاری

 پوزخند نگاهش کردم. با

 انگار که سخته. یگ یم نیهمچ -

 یمتشون صداآمدن رفتم س رونیموقع چشمم خورد به امام که از تو مدرسه ب همون
 .دمیشن یو ندا رو از پشت سرم م نایمب

 !؟یر ی! کجا م؟یکن یم کاریچ-

 بود. نییسرشون پا شونیا ستادمینگران رو به روشون ا یو با چهره  دمیامام رس به

 خواهر؟ نیداشت یسوال ای یشیفرما-

 خورم! یمن لحجه ش رو م یوا

بعد از خدا  میامد میبمون ابانیتو خ ادیز میتوان یاقا جان ساواک به دنبال ما هست نم-
 یول میرو یبه سمت جنوب م میکن ی. فردا با برادرانمان حرکت ممیبه شما پناه ببر

 شه.. یامن م ییجا میبمون ییدر جا دیامشب را با

! من با دییشماست خواهر. بفرما اریمن در اخت یادامه ندادم خودش گفت: خانه  گهید
 مهمون نوازند. اریبس زین شانیکنم، ا یخانواده هم صحبت م

 زدم یلبخند

 متشکرم!-
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با  یکیهمه نزد نیتکون داد من که از ا یبود با لبخند سر نییکه سرش پا نطوریهم
به لرز افتاده بود کنار رفتم و به بچه ها اشاره  یتنم بطور واضحه ا یفرد بزرگ نیچن

 دیرو بوس شونیخم شد و دست ا عیسر اشاریزد  یامدن امام بهشون لبخند انیکردم ب
 یرو یکار رو کردن که دست نیهم هم نیرحسیو ام اشای دیسرش کش یرو یامام دست

 .دیسر اونام کش

کرد ما اسممون رو بهشون  یمهربون و صبور نگاه م یزد ول یکم حرف م میکرد حرکت
ومت که اون ها چادر ما رو مسخره کردن ما هم به حک میساواکم گفت یماجرا میگفت
هم  یو کم دییو کارمون رو تا دنیاونا هم دنبالمون کردن امام اروم خند میکرد نیتوه

دم  میدیحاصل باشه سرزنشمون کردن رس یب وتونست با ضرر  یکه م یبخاطر شجاعت
 .اطیتو ح میخونشون رفت

قسمت که  کیبود ازمون معذرت خواستن و رفتن تو  ییبا صفا یول کیکوچ اطیح
با من  ونیاقا ند،تویامدند و گفتن: خانم ها بفرما قهیبعد از چند دق هیاندرون دمیفهم
 .یمصطف دیخونه س انیب

به من زد منظورش رو  یسقلمه ا نایمب رونیخانم امد ب کیتو  میرفتند ما هم رفت اونا
خودش قشنگ بود هرچند که معلوم  یلباسش فوق العالده نسبت به دوره  دمیفهم

 نیگفتن: خوش امد ییبا خوشرو دنی.به ما که رسستیگرون ن یلیخ یبود از پارچه ها
 لطفا. دییبفرما

 .میمزاحمتون شد دی: سالم ببخشکایمل

 .دیشما مراحم ؟یچه حرف نیسالم دخترم ا-

مونه  یم یگن مهمون مثل بارون یکردند گفتن: م یمون م ییکه راهنما نطوریهم بعد
 و پر برکت. ادیاز طرف خدا م

 نشه. لیس لیتبد نکهیبا خنده گفت:به شرط ا ندا
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 لیبا وسا کیکردم کوچ یتو خونه شون با لذت به دور و بر نگاه م میرفت میدیخند همه
و با خنده  دندینگاه من به پرده رو د شونیزده بودند ا خیساده و پرده رو هم با م یلیخ

تونند با چوب  ینم هیبق یخواستم با چوب پرده بزنم اما اقا اصرار داشتن وقت یگفتن: م
 .میبزن دیاپرده بزنند ماهم نب

 زدم ادامه دادند: یلبخند

از چهره هاتون  دیاستراحت کن کمیگفتم براتون رخت خواب پهن کنند. تا وقت نماز -
 باره. یم یخستگ

 دستتون درد نکنه! ی: وانایمب

 .گهیکردم د یدم گوش من گفت: داشتم غش م بعد

 کردن امام باز هم خدمت کار دارن؟ تیرعا نهمهی: چرا با ادیا پرسند میدیدراز کش میرفت

 به من نگاه کردن. یخودش و ندا با کنجکاو بعد

تو خونه پدرش داره شوهرش براش فراهم کنه  یهرچ دیچون تو قانون اسالمه زن با-
 رهیصورت بگ یبشه و خرج یشون اشراف یمسائل نذاشتند زندگ یلیدرسته امام تو خ

 نکردن. یریخدمت کار اصال سختگ یمسله تو  یول

 گفت:چه جلتمن! نایگفتن مب یآهان

 خنده  ریز میزد

نشسته  مینبود ایما هم که اصال اهل خجالت و حجب و ح یاز نماز اقا امدند اندرون بعد
از ما توقع  دینبا ادیکه ز دنیانگار خودشون هم فهم مینیهمون جا که امام رو بب میبود

 :دنیداشته باشند پرس

 د؟یهست ییکجا-
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حرفامون رو هم باهم جفت و جور کرده  میزد یکه فک م یاز خواب همون موقع قبل
 میبود

 .میمشهد.اما چند سال پاکستان بود یها کی. نزدمیهست هیدریدر اصل از تربت ح-

 د؟یپس چرا برگشت-

 شد لحجه ش رو بخورم! یم کاش

 .میتموم شد برگشت م،کارشونیکار مادر و پدرمون رفته بود یبرا-

و  شهیکرد توپش خورد به ش یم یاقا که داشت با توپ باز یاز دخترا یکیموقع  همون
امد. امام ناراحت شدند و بلند شدند رفتند سمت دخترشون ما از ترس  نییپا شهیش

 :دنیامام پرس میدیبهم چسب

 ن؟یکار را کرد نیچرا ا-

 یبیع د،یکن یکوچولوشون با ترس و خجالت گفت: خانم به ما گفتن تو اتاق باز دختر
 ندارد.

 نیامام اروم شدند و برگشتند سرجاشون نشستند از ا شیرو ات یکه گفتند مثل اب نویا
 کمی! خانم امدند نشستند و میکرد فیزاشتند ک یکه به حرف زنشون م یهمه احترام

از غزل ها خوندند با  یکی یدور از رو کیو برداشتند و تنقالت هم اوردند امام حافظ ر 
 قهیکردند بعد از چند دق فیامد و تعر خوششون یلیخانم هم خ میذوق گوش داد

 د؟یاون غزل رو بخون گهید کباریشه  یگفت: م نایمب

 یامام دارند تو زحمت م دندیحافظ رو برداشتند تا دنبال غزل بگردند خانم که د امام
 تونم بخونم براتون. یافتند گفتن: من م

 !نش؟یبود دهیبا تعجب گفت: مگه تا حاال شن ندا
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فوق  ینه بعد شروع کردند اروم اروم و با صدا یتکون دادند به نشانه  یسر خانم
 .دنیبهشون و امام خند میخوندن ما با دهن باز زل زده بود یالعاده ا

 ادیراحت  شانیدادم و ا یدرس م شانیبه ا با سرعت اریالمقدمات بسمن کتاب جامع- 
 گرفتند. یم

 بابا خوشبحالتون!-

 یانداختند و لبخند نییاز نوع صحبت کردنمون تعجب کردند اما امام سرشونو پا خانم
غذا من به خانم گفتم:  یزدند. قبل از غذا امام بلند شدن برن دستاشون رو بشورن برا

 ها. نیخوشبخت یلیشما خ

 کنند؟ یرفتار م ینطوریا شهیندا گفت: همزدند  یلبخند

 چیدن. ه یم تیزارند و اهم یاحترام م یلیتکون دادند و گفتن: به من خ یسر خانم
 به من تا حاال نزدن. یزشت ایحرف بد 

تو  شهی. همکنندیو اسائه ادب نم یاحترامیوقت ب چیه تیتو اوج عصبان یحت شونیا
سر سفره، خوردن غذا رو  آمدمیو تا من نم کنندیبهتر رو به من تعارف م یاتاق، جا
 .کردنیشروع نم

جارو نکن. اگر  گنیبه من م شهیکه من تو خونه کار کنم. هم ستنیحاضر ن یحت
 دیبلند شو، تو نبا»: گفتنیو م آمدنیم میبچه رو بشو یلب حوض روسر خواستمیم

ها اس و رفت و آمدو درباره لب کردیمن دخالت نم یتومسائل شخص یحت« .ییبشو
 .دادینظر نم

خانم رفتن  یکه امام امدن خدمت کارها هم با گفتن غذا حاضره  میحرفاشون بود محو
از ظرف ها مونده بود که قرار بود خانم  یکیکمکشون فقط  میغذا رو جا کنند ماهم رفت

 میما هم نشست ارنیخودشون ب
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به امام گفته بود که دختر ها  اشاری دمیتا دختر امام هم نشسته بودن بعدا فهم سه
البته مطمئنا  یامام هم امده بودن شام اندرون نیدوست داشتن شما رو بب یلیخ

قاشق بخورم که  کیدادن غذا رو با خانمشون بخورن امدم  یم حیخودشون هم ترج
 :دنیامام پرس

 اد؟یخانم نم-

اب و صاف نشستم در . قاشق رو گذاشتم تو بشقیغذا نخور ومدهیتا خانم ن یعنی نیا
از لباساشون افتاد که  یکیانتظار خانم بعد از غذا امام رفتن سر لباساشون چشمم به 

 دکمه ش افتاده بود.برگشتن سمت خانم

 رو بدوزه؟ نیا نیبگ یکیشه به  یم-

بعد  یا قهیچند دق کیباشه  یخواستن دستور ینم یبه خود خانم بود ول منظورشون
 میدیکه از جا پر میو هل شد میامدند انقدر جا خورد یچا ینیس کیامام با  میدید
 دنیرو عقب کش ینیکه س رهیرفت جلو از دستشون بگ عیسر نایمب

 کار کنم! دیخودم با-

 گفتن شونیکه گذشت ا کمی

 .دنیوقت خواب گهیاالن د-

 بلند شدند و  رو به خانمشون گفتن بعد

 .یمصطف یروم خانه  یمن م-

 میبخواب میرفتند بخوابند ماهم رفت ریامام بعد از شب بخ میبلند شد همه

وحشتناک به  یدر زدن ها یصدا میدیاز جا پر رونیکه با سر و صدا از ب میبود خواب
 :میانقدر صدا ها وحشتناک بود که هر چهارتا همزمان باهم داد زد دادیهمراه داد و ب
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 ساواک!-

 ستادهیا ونیسحر بود خانم رو ا رونیب میدیو دو میچادر ها رو سرمون انداخت عیسر
 با وحشت دستشون رو گرفت نایسمتشون مب میدیبودن دو

 خانم..خانم..-

 رو گرفتن و فشار دادن نایدست مب خانم

 .ادیاز دستشون بر نم یکار یگر ینترس دخترم! جز وحش-

 با اخم برگشت سمت در بعد

 یلیترس مردم االن مثال خ از دیلرز یکه امدن امام رو ببرن پاهاشون م شیدفعه پ-
 شجاع شدن!

تونست بفهمه  یبهناز رو که خانم نم یصدا دمیداد ندا و بهناز رو کش یصدا غیج کی
ش خشکش زده بود  نهیبرگشت سمت ندا نگاه ندا به رو به رو بود و دستش رو س یول

 ینم دمیکش یغیامده بود ج وارید یکه باال یمرد دنیبا ترس نگاش رو دنبال کردم با د
 باال با ترس دست خانم رو گرفتم ادیتونسته بود ب رچطو  یبلند نیبه ا واریدونم از د

 اقا کجان؟!-

 کیهمون موقع  اطینگاه کردن رد نگاشون رو گرفتم اونور ح یسمت کیجواب به  بدون
 و صدا زد: دیخانم هم ترس نباریا وارید یرو دیپر گهینفر د

 اقا؟!-

زدن  غیج میما دختر ها شروع کرد گهیدن به در دموقع شروع کردن لقد ز  همون
شد امام که  یما هم تموم نم غیشد ج یاون ها تموم نم یکه لقد زدن ها نطوریهم
 بودن بلند داد زدن: دهیخانمشون رو شن یصدا
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 .امیدارم م د،منیدر رو شکست-

و رو به اون  رونیامام امدن ب دیباالخره خانم ترس واریرو د دیهم پر یموقع سوم همون
 ها داد زدن:

 .امیبيرون من م نیدر شكست! بر-

که امام در اون حال از شکسته شدن در  یکه داشتم از اون همه نگران یهمه استرس با
 یبچه ها جور یول دیخنده خدا رو شکر خانم با ما فاصله داشت نشن ریداشتن زدم ز

 کنند. یدارن نگاه م ونهید کینگام کردن که انگار به 

همين كه ديدن امام از اتاق آمد بيرون به طرف خانم و خانم هم توي ايوان  اواکس
 یواشکیو به اغوش گرم دوستان پناه بردن امام  نییپا دنیپر واریايستاده بودن از د

بهشون گفتن  یزیچ کیبه خانمشون دادن و  یزیچ کیمتوجه نشه  یکه کس یجور
 یرو هم م نیمهم بود ا یلیبراشون خقفسه بود که  کیدر  دیدونستم مهر و کل یم

 لیتحو سیکه تو پار یدستشونه تا وقت نهایگن ا یکس نم چیدونستم که خانم به ه
 به ما کردن. یامام نگاه رنیخواستن ازشون بگ یم هیگفتن بق یچون اگه م دنیامام م

 متاسفم که شبتون خراب شد.-

پسر  میا... امد چادر هامون رو درست کرد ایا...  ای یکه رفتن صدا شونیرفتن ا بعد
 امد تو بهناز دم گوشم گفت: احمد شونه؟ ینوجوون

به ما داد جوابش  یبود سالم نییسرش پا نطوریتکون دادم احمد اقا هم یذوق سر با
 :دیکرد پرس یم دادیتو صداش ب یکه نگران یرفت سمت مادرش و در حال میرو داد

 اقا کو؟!-

 حت و نگران نگاش کردنبا چهره نارا خانم

 در رفت تو نرو. نیاز ا-



 
 
 

 
 329 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاملیکا مالزاده ــــــ زمان معمای  

شه پس دنبالش  یم یچ نمیبب دیاحساس کردم با رونیبرگشت و رفت ب عیاقا سر احمد
 هستن. ییتا 30که  دیشد فهم ینگاه م کیخشکم زد راحت با  رونیب دنیبا د دمیدو

 ۱7از پشت نگاش کردم  دیدو نیاحمد دنبال ماش دیکرده بودن س ینیرو سوار ماش امام
از ساواک اسلحه ش رو سمتش  یکیکه  دیدو نینداشت به سمت ماش شتریسال ب ۱8.

نگران به باباش زل زد بعد برگشت و رفت تو خونه من هم  یو با چشمها ستادیگرفت ا
به محظ  رونیرفتم ب میمستق اطیتو ح گشتمبودم بر  دهیترس یوحش تیکه از اون جمع

 رو محکم نگهداشته بود. نیرحسیافتاد که ام اشاریبه چشمم  دمیرس نکهیا

رو ول  نیرحسیمن ام دنیبا د اشاریبود بهناز هم اونجا بود  ستادهیهم کنارش ا اشای
هم خودشون رو بهم رسوندن  هیسمت من محکم بغلش گرفتم بق دیکرد اون هم دو

داداشتون ما  نیو گفت: ا دیبود خند دهیکه هنوز صورت خودش رنگ پر یدر حال اشاری
امام رو نجات بدم بعد هم که بهناز  دیکه با بودداده  ریرو کشت.اول که امام رو بردن گ
 خواهرم رو نجات بدم. دیداده که با ریگ نیخبر اورد شما دنبال احمد اقا رفت

 :دیپرس اشای دمیخند اروم

 وفتاد؟ین یشما که اتفاق بد یچطورن؟برا هیبق-

 نه تکون دادم یبه معن یسر

و چندتا پتو  دنیخانم دراز کش دمید یموندم و بعد برگشتم اندرون نیرحسیام شیپ کمی
داشت دختر  نایلرزن. دختر ها هم کنارشون نشسته بودن مب یدارن م یروشونه ول

 :دمیپرس یداد با نگران یخانم رو مالش م یکرد و ندا هم شونه ها یامام رو اروم م یها

 دکتر؟! می! برست؟یحالتون خوب ن-

شن  یم یاگه راض نیاروم نشدن بب میپتو روشون انداخت یبا ترس گفت: هرچ بهناز
 برن دکتر.
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 دیاحمد اقا بود پس احتماال س یا.. امد صدا بزرگ تر از صدا ایا..  ای یموقع صدا همون
خانواده امام بود من که اصال وقت نکرده بودم چادرم رو در  دیپسر اول و شه یمصطف

 و ندا هم چادر سرشون کردن نایمب ارمیب

 .دییبفرما-

 یقهوه ا یها شیر دیبود نگاشون کردم صورت گرد پوست سف نییتو سرشون پا امدن
سرشون رو باال اوردن تا  کمیشد  ینم دهیبود د نییچشم هاش هم انقدر سرش پا

 شد. ینگران م دید یم یخانم رو با اون حال هر کس ننیمادرشون رو بب

 شده؟! حالتون بده؟! یخانم چ-

 شه. یگرمم نم ندازمیپتو م یدونم چرا هرچ ینه،نه حالم خوبه فقط سردمه. نم-

 کنند؟! یم کاریبا اقا چ یعنیاروم گفتن:  بعد

که خانم  یاز شدت ترس و وحشت یمصطف دیساواک فرزند س یاز حمله ها یکی>در 
 عه ننوشتم<دونستم تو کدوم دف یشه اما چون م یسقط م رنیگ یم شونیا

 رونیب میبود به دختر ها اشاره کردم از اتاق بر نییسرش پا یمصطف دیس

 یلیبود. خ ادیز یلیامده بودند تعدادشون خ نیتسک یکه برا ییخونه پر شد از زنا فردا
 یزیوانمود کنند که انگار چ یکرد محکم رفتار کنه و جور یم ی! خانم سعادیز یلیخ

 یکنه تا در مقابل خدا دایپ ییتنها یلحظه  کیکردم دوست داره  ینشده احساس م
زنانه سر بده  یها هیگر ینباشه و به راحت دشنشون دادن خو  یبه قو یازیخودش ن

 ییمایهواپ دنیبا د اطیتو ح میامد با تعجب رفت مایهواپ یلحظه صدا کیگذشت  کمی
ون زده بود با وحشت از تعجب و وحشت سرجامون خشکم دیچرخ یسرمون م یکه باال
 خواد؟! یم یچ نجایا نی...انی...انیگفتم: ا
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 مایجمع شده بودن که هواپ اطیزنا تو ح یرفت کم کم همه  یسرمون م یباال مایهواپ
 زدم: غیکه داشتم ج یو داد ها شروع شد با تمام وحشت غیج یدفعه ا کیتر امد  نییپا

 خواد؟! یم یچ نجایا نیا-

که  دمید یخدمت کار ها رو م نطوریهم هم نیرحسیو ام اشایتو  دیدو رونیاز ب اشاری
 زدم: غیو بغلش گرفتم و ج نیرحسیرفتم سمت ام عیبودن سر دهیسرگردون و ترس

 !نا؟یندا؟! مب-

 یم یکردند خانم و خانوادشون سع یو داد م غیتر امده بود همه ج نییپا مایهواپ
 شونیدلدار دیبودن و خانم با دهیرسکردند ارومشون کنن برعکس شده بود حاال همه ت

 لب خوندم: ریسرمون بود ز یباال یبه اون گندگ مایهواپ دیلرز یداد تمام بدنم م یم

 زل جالل و االکرام! ای-

 یتا زمان یاروم نیارومم کرد هر چند که ا یلیاون موقع خ یذکر ول نیدونم چرا ا ینم
 نباریتر امد ا نییباز هم پا شعوریتو همون فاصله واستاده بود چون ب مایبود که هواپ

 رهیم ینم یکس ایدن نینبود که تو ا ادمیاصال  ادیخواد رومون فرود ب یگفتم م گهید
بودن در کمال تعجب بهناز رو کنار خودم  هیباز هم بق دمون یهم م ادمیاگه  یحت
 دمید

 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا-

 زارم. یکرد گفت: من تنهاتون نم ینگاه م مایکه به هواپ نطوریهم

رو اورده  نایندا و مب دمیرفت د یبفهمم ک نکهیقبل از ا دیدو عیحرکت سر کیبا  بعد
 ستادهیو بهناز هم کنارمون ا اشایو  اشاریبهم  میبود دهیکنارم حاال ما چهار تا چسب

برخورد و خواست از من جدا  بهش ستادنیا اشایو  اشاری دید یوقت نیرحسیبودن ام
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شطرنج دوباره تکرار  یمن محکم گرفته بودمش دوست نداشتم اون ماجرا یبشه ول
 بشه.

سرمون بود بادش  یشست قشنگ باال یتر امد انگار داشت رو خونه م نییپا مایهواپ
کردن گوش  تیهم عالوه به اذ یصوت واریها رو شکسته بود شکسته شدن د شهیش

 کرد. یم شتریهامون ترسمون رو هم ب

شده تنم از شدت وحشت  امتیق میکرد یو داد کر کننده بود احساس م غیج یصدا
 یخدا خدا ها یفرستادند صدا یخوندن و صلوات م یهمه تند تند دعا م د،یلرز یم
و  اشاری میمحکم تر هم رو بغل کرد دیرس یبزور به گوش م مایبلند هواپ یصدا ریز
فاصله گرفت و رفت باال و کم کم  مایلحظه هواپ کیهم دست هم رو گرفته بودن  اشای

سرمون  یباال میاحساس کرد میدیلرز یم میرفته بود هنوز همه داشت نکهیدور شد با ا
 نشسته.

که امده بودند حامله بودند شک کردم  ییاز کسا یادیامد که تعداد ز ادمیلحظه  کی
دوست  تیبه شکم هو یاخ اخ ها یکه امکان سالم موندن بچه هاشون باشه صدا

 .نیبودم به زم دهیچسب خیم نیع یداشتم پاشم و کمکشون کنم ول

 یکردن ول یم هیبلند گر یرو بلند کرد بعد من رو اون دوتا با صدا نایاول ندا و مب بهناز
 یبود ول سیصورتم از اشک خ نیام خشک بود دوباره افتادم رو زممن که هنوز پاه

 گفت: هیدستم رو گرفت و با گر نیرحسیامد ام یم نم هیگر گهید

 ؟یخواهر جون؟خواهر جون خوب-

 اشایبرگشت سمت  اشاریهم انقدر نا نداشتن کمکم کنند  نایبودم ندا و مب حالیب

 .اریبرو دستگاه رو ب-

 جمع؟! یجلو-
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 تا اونجا. انیتونن ب یها نم نی.استین حواسش به ما ناال یکس-

بود من نا نداشتم نگاش کنم دست  نییمن نشست سرش پا یجلو اشاری رفت
شونه ش  ینشست بغلش کردم و سرم رو رو یوقت نهیرو گرفتم تا کنارم بش نیرحسیام

تو  میشد بیوقف دستگاه رو زد و غ یب اشاریکه امد  اشایگذاشتم اون هم بغلم کرد 
 به دور و بر انداخت یهنگا اشاریخلوت بود  ابونیخ میظاهر شد ابونیخ کی

 .مییکجا مینیب یتا بعد م م،یاستراحت کن کمیاونجا، میپارکه.بر کیاونجا -

 اول گروه

 !ی: او عجب مدرسه ارضا

 !کیبزرگ و ش-

 نیمدرسه شون حوض دارند. اونم از ا اطیشه،تو ح یمن!باورم نم یخدا ی: واهیسم
 درازا.

 کردم. بمیخنده دستام رو تو ج ریز میو زد مینگاه بهش کرد کی  میبرگشت

 یو کار ها یخوبه، مردم به سمت علم دوست یو اقتصاد یتیامن تیچون وضع نجایا-
 رند. یم یفرهنگ

نمونده،  ینمونده، اعتماد ینمونده، آرامش یتیگفت: برعکس تو دوران ما اصال امن رضا
آدم  یدون ینم ه،یاسالم چ یدون یراه درست کدومه، نم یدون ینمونده. نم یفرهنگ
 کنه. یباهم فرق م تیاسالم تو و کنار دست ه،یخوبه ک

 دلتون تنگ بشه. کمی دیگفت: شا هیچهرش موند سم یرو اخم

 کردم بحث رو عوض کنم. ینگاش کردم سع یو طوالن دیحرفش رو فهم رضا

 م؟یبراش شعر بخون میعالقه داره ها.بر یلیگن شاه عباس به شعر خ یبچه ها م-
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 افول داشت. یحال شعر تو دوران صفو نیبا ا بی: عجهیسم

 داشت. تیاهم یتا قبل از اون شعر دربار نکهی: بخاطر ارضا

 !ه؟یچ ی: شعر دربارهیسم

از  یکیهم بتونن شعر بگن.  یباعث شد که مردم عاد نیدر مدح شاهان؛ البته ا یشعر-
 گرفت. یکه زبان کوچه بازار نِ یهم یکرد، برا دایشعر افول پ گن یکه م یمسائل

 .ی: برعکس هنر و معمارهیسم

 !قای: دقرضا

رو هم دوست داره و به علما  یو معمار یقیموس ،ی. نقاشهیشاه عباس ادم هنر دوست-
 و هنرمندان عالقه داره.

شخص ملکتت هنر دوست و مردم  نیخواد که،بزرگتر یبهتر م نیاز ا ی: ادم چهیسم
 دوست و مهربون باشه؟

 .یدونم چ یمن نم یهم باشه؛ ول یا گهید زیچ کی دی. بامیرو که خودمون هم دار نایا-

 .میخوا یکنم ما خودمون رو م ی:راستش ارشا من فکر مهیسم

 سمتش. میدو با تعجب برگشت هر

 !م؟یخوا یم یچ-

چطور  ینیب یماعه. م خیقبل از اسالم هم تار ،دورانیما خیدوران تار نیرو.ا نجایا نیبب-
 ینداشت و دوران قبل از اسالم رو برا یدوران رو کنار گذاشتن چون براشون سود نیا

 چه وضعشه؟! نیکنن. ا یمسخرشون استفاده م یها یباز
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خودمونم هست، ما هم  ،دورانیِ دوره هم هست. اگه حرف ارغ مل نیحرف افتخار، ا اگه
پس ما  هیاسیس یها ی. اگه ماجرا بازمیرانیا خیما هم ادامه تار م،یرانیا خیاز تار یجزئ

 م؟یهاش شد یچرا اسباب باز

 یها نم یلیراست رو خ نیهم یکردم حرف هاش راست بود ول ینگاش م نطوریهم
 روش رو از من گرفت و به رضا نگاه کرد دنیفهم

 ها هستن؟ یدوران ک نیا یرضا دانشمندا-

 …و  ییبها خیش ،یرفندرسکیم رداماد،یرا، ممالصد-

 !نجان؟ی: نه بابا؟!همه شون اهیسم

 : بله مامان خانم.رضا

ها هم مثل مغول ها جذب فرهنگ  یموریگفتم: هر چند که ت میرفت یکه راه م نطوریهم
 یهنر ها نیبود که ا یانقدر اشفتگ انیشده بودن، تو دوران قبل از صفو یرانیا-یاسالم

 ها از رکود درشون آورد. یسپرده شده بود. امدن صفو یبه فراموش یرانیا

 .یاسالم یبا جلوه  ی: ولهیسم

 ترش کرد. بای: که هزار برابر زرضا

 .قای: دقهیسم

 .دیفهم شهیمسجد ها م یرو از معمار نیقشنگه.ا یلیخ یاسالم-یرانیا بیترک-

 .رانی: خدمات متقابل اسالم و اهیسم

شاه عباس  دیدونست یم یامده باشه گفت: راست ادشی یزیلحظه انگار چ کی دمیخند
 گفته؟! یشعر م

 : او!رضا
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 رضا؟ یخون یشو م یکی–

 اها. ادیب ادمیبزار  –

 آمد و زد حلقه بر دل و جانم محبت

 گشودم و شد تا به حشر مهمانم درش

 دانم ینم ستمیهست هستم و نه ن نه

 مام چه کنم کافرم مسلمان یمن ک که

 مشکل؟! چی! بدون هه؟یشاه خوبه خوب گهی... شاه عباس دزهیگم چ یم -

تو دوران  ییزهایچ کیجان، هیسم نینگاه بهمون کرد اروم گفتم: بب کیبهش  میزد زل
 هم نداشتن؛ اجیها بهش احت یلیبوده. مثال چند زن گرفتن خوب خ یقبل عاد یها

شد، مردم هم ازشون توقع نداشتن چون فرهنگ جامعه  یناراحت نم یزن چیه یول
 .نییمردم پا یبود و سطح اگاه ینطوریا

امد.  یرو که من بهت بگم بنظر تو بد م یزیاالن چ میاگه ما قبل از انقالب بود  دیشا
 نادرست بوده. دیدرست و شا دیکارشون داشتن که شا یبرا یلیخود شاه ها هم حتما دل

 کرده؟ کاریشاه عباس چ یشه واضح بگ یم-

با اون ها رابطه  دینبا یشاه عباس به همه شاهزاده هاش دستور داده بود که کس-
وقت ها تو حرمسرا بود.  شتریشاهزاده ب نیهم یصحبت کنه برا یحت ایداشته باشه 
 خوب رفتار، مهربون و شجاع بود. رزایم یشاهزاده صف
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روز دو نفر  کی.رنینگران بود پسر هاش بخوان تاج و تختش رو بگ شهیعباس هم شاه
نفر از  نیخواد اون رو بکشه و چند یدن شاهزاده م یشاهزاده خبر م یها کیاز نزد

 کردن. بیرا به کشتن شاه ترغ رزایم یچرکس و قزلباش هم صف یبزرگ ها

وجود، شاه عباس تو  نیماجرا رو به شاه گفت.با ا نیشاه، ا یرفع بدگمان یبرا شاهزاده
 رییخودش رو تغ یبار جا نیکه شب ها، چند یدلش هنوز به پسرش بدگمان بود جور

به دستور شاه عباس تو  گهیاخر سر هم دستور داد پسرش رو بکشن. چند قتل د دادیم
 انجام شد. شیخانواده سلطنت

 خدا مرگم بده! یوا-

 .خیتو تار یها عاد نیا ونهیخدا نکنه د-

 !ه؟یریگس ادم سختشاه عبا-

 باشه. ریگنسبت به مردم خوش رفتار و نسبت به بزرگان سخت دیفرمانروا با کی-

 بوده. یقیو دق ریگادم سخت گنیگفت: م رضا

 باشه. دیبا یریگخوب سخت-

 نه. یرحم یب یباشه ول دیبا یریگسخت-

 خودش رشد کرده بود. یزمان به اندازه  نیبحرحال فرهنگ و علم بشر تو ا-

 .مینکرد یاون ها زندگ یبود.به هرحال ما جا ازیها ن یریسختگ نیا دیو شا-

اون هم در دوران بعد از اسالم با پدرش اون طور رفتار  یشه که کس ینم لیدل نیا-
 کنه.

برد  یبرادر شورش م هیگرفت برادر بر عل یپسر رو م یبود که پدر جا یدوران دوران نیا
 فرمانروا ها بود. یتو دل همه  گاهیاز دست دادن جاترس  نیا
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گرفتن  یرو به استعمار م رانیها ا ییبود اگه اون نبود اروپا یریپادشاه با تدب یول-
خودش تو ذهنش بگه  یبرا نکهیسپر کنه نه ا نهیدشمن س یخوبه که جلو یپادشاه

 شم. یم روزیروز بهتون پ کی

 جاها واقعا اشتباه کرد. مثال جنگ گرجستان. یبعض یول-

 کرد؟! کاریچ-

 20رو به اسارت گرفت و در ظرف  یهزار خانوار گرج ستیها را قتل عام کرد. و ب یگرج-
دسته جالد خام خوار داشت،که به  کیروز هفتاد هزار تن ازشون رو کشت. شاه عباس 

 خوردن. یرا زنده زنده م نیفرمان شاه مقصر

 خنده با تعجب نگام کرد ریمن زدم ز دیکش یغیج هیسم

 !؟یخند یم-

 رو در اوردن یزیبا دستش شروع کرد ادا خوردن چ بعد

 خوردن. یخام خام م-

 رو خوردم ادامه حرف رضا رو گرفتم خندم

که  نهیا شیبودن. جالب کیها نسبت به قبل اسالم کوچ یرحم یب نیها،ا نیبا همه ا-
مثال فکر  میدونست یاگه قبل اسالم بود،خوب م میدون یکه ما االن بد م ییها نیهم

که گرفته بود همشون رو از شونه سوراخ کرده بود و  ییها ریکنم مهرداد دوم بود که اس
 یکار افتخار م نیها ما به ا نیبا همه ا یاز وسط شونه شون رد کرده بود ول ریزنج کی
 !،میکن

 مردم دوست بود. یلیکه شاه عباس خ نهیمهم ا-

 .قایدق-
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مردم فرو گذار  یها برا یفراهم کردن خوب یبرا یکوشش چیگن شاه عباس از ه یم-
 تختیاصفهان، پا تیشده بود و جمع شترینکرده. ثروت مردم و حکومت در زمان اون ب

 از قبل شده بود. شتریشاه ب

 هم تو ساخت و ساز خوب بود. یلیخ-

و از اون به بعد مسجدها و  هفت رنگ در زمان شاه عباس اختراع شد یاره کاش-
 ینقش جهان در اصفهان که شاهکار معمار دونیپوش شدن. م یمدرسه ها کاش

 به فرمان شاه عباس درست شد. رهیجهان به شمار م

شهر اصفهان و  یشد که هنوز هم محور اصل جادینظر اون ا ریچهارباغ ز ابانیخ
 ست. گهید یها ابونیساخت خ یسرمشق معمار ها برا

 یکیو سه پل، کاخ چهل ستون، محله جلفا در اصفهان، شهر نجف آباد در نزد یس
 شهر اشرف تو شمال. یاصفهان و بناها

 بلند شو! زود باش، بلند شو! کای! ملکا؟ی: ملنایمب

 وحشت سر جام نشستم. با

 شده؟! یچ-

 .عیسر رون،یب ایب-

خودشونم اونور تر  میبود دهیچادر تو پارک زده بود که ما دختر ها توش خواب کی اشاری
صحنه رو به روم هنگ  دنیبا د رونیب دمیدو نایبودن دنبال مب دهیچمن ها خواب یرو

شد  ینم دهیتو دستشون که از فاصله ما د ییبا چماق و عکس ها یادیز تیکردم جمع
 :دمیپرس اشاریامدن از  یاسلحه داشتن م یو حت

 هستن؟! یها ک نیا-

 لب گفت: ریکرد ز ینگاه م تیکه به جمع نطوریهم
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 بهشون ندارم. یدونم؛ اما اصال حس خوب ینم-

 .دمیگفت: عکس شاه! فهم اشایتر که شدن  کینزد

 کرد. اشاریرو به  بعد

 امام رضا >ع< حمله کنند. مارستانیمشهد استخدام کرده که به ب یها رو شهردار نیا-

! ؟یفت:شهر دارگ نیرحسیبپرسم ام یزیچ نکهیهام گرد شد قبل از ا چشم
 ! چرا؟!مارستان؟یب

 که تا اون موقع متوجه حضورش نشده بودم جواب داد: بهناز

 یلیدکتر ها و هم دانشجو هاش در راه انقالب خ مارستان،همیب نیافراد ا نکهیا یبرا-
 فعالن.

 !مارستانِ یباز هم ب-

 دستم رو گرفت برگشتم سمتش. نایمب

 نه؟ ایتو  میبر-

 زودتر از من جواب داد: اشاری

 !؟یچ یعنیتو  میبر-

 رو کردم بهش. تیعصبان با

 تو! میبر دیپس با م؟ینیرو بب یخیتار یماجرا ها میومدیمگه ما ن-

 اونجا چه خبره؟! دیدون یحرف ها رو. م نیا نینگ-

 که. مینیبب دیباالخره با-
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 ،یهات حساس کیپاره شدن شکم داداشت تنگ شده؟ شما که انقدر رو نزد یدلت برا-
 ؟یکتک خوردنشون رو تحمل کن یتون یم

 .مینیبب میخوایما م یگفت: ول یگفت ساکت شدم ندا با ناراحت یرو راست م نیا

 رو گرفت. اشاری یبازو اشای

 .مینیرو ما هم بب لمشیرو بده به بهناز بره تو ف نیخوب دورب-

 گفت: باشه. یبهمون انداخت بعد به ناچار یسر کی

اندازه بند انگشت در اورد و داد به بهناز با  یزیچ کیکه همراه داشت و  یفیسر ک رفت
 :دمیتعجب پرس

 کنه؟! مشیچطور قا نیا-

 یدر اورد،به جسم اسپر یاسپر کی فشیو دوباره برگشت. از  ک« هان؟» گفت: تنها
 نگاه کردم. یکرد و به دست بهناز داد. بعد از رفتن بهناز به اسپر

 کنه؟ یم بیهم غآدم ها رو -

شکل تبلت در آورد و گذاشت  یزیچ کی هیجور کیلب گفت احساس کردم  رینه ز کی
رفته بودن قسمت بچه  میکرد یکاش نگاه نم یول میو نگاه کرد میجلومون همه نشست

کشتنشون انقدر  یو م نیکردن زم یو پرتشون م دنیکش یها سرم رو از دستشون م
به گوش برسه به صفحه زل  اموننفس ه یصدا یحت نکهیکه بدون ا میجا خورده بود

 .میزده بود

 یجا میکنند.برا رونشونیو ب رنیکردن جلوشون رو بگ یم یسع مارستانیب پرسنل
کار رو  نیاون ها انقدر سالح همراه داشتن ا یتعجب بود چطور جرات داشتن وقت

ها فکر نجات  ماریب الیخیپناه ببرند و ب ییبکنند.توقع داشتم هر کدومشون به جا
 خودشون باشند.
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کنند.با  رونشونیکردن جالب و قابل احترام بود.باالخره تونستن ب یکه مقاومت م نیا
رو ببره تو اتاق  نیو بهناز هم امد دورب میبکش یقینفس عم میرفتن اون ها امد رونیب
که  یزیچ دنیبا د میامد.سرمون رو باال اورد یانداز ریت یکه صدا مارستانیب گهید یها
 و داد زد: دیاز جا پر اشایکرد  یم یانداز ریت مارستانیشناختم داشت به سمت ب ینم

 پنجاه؟! ریکالب-

 .دمیکردم و از جا پر هنگ

 بچه اونجاست! یکل هینامرد نیشه؟! ا یمگه م-

 کردم آرومم کنه. یسع اشاری

اون  یول میانامرد ها رو بده. ما فقط چند ساله بنده  نیتونه جواب ا یخدا خودش م -
 نوع نامرد هاست. نیما و ا یوقت خدا یلیخ

حاال نگاهمون رو از  میشد بیخود غ یبتونه جوابم رو بده به خود یکس نکهیاز ا قبل
از جاش  مینگاه کرد اشاریبه  یبعد با نگران میو به دور و بر دوخت میتبلت گرفته بود

 !؟یچ یعنیکرد گفت:  یبه دور و بر نگاه م جیکه گ نطوریبلند شد هم

 .مینیبب دیکه با ییاز ماجرا یهم جزئ نیگفت: احتماال ا عیسر ندا

 به ندا نگاه کرد من بلند شدم دیبا ترد اشاری

 نه. ای میاریبدست ب یسر نخ میتون یم مینیبب میبر نیخوب بلند بش-

در  میپس اروم به سمت خونه رفت میخونه بود کی اطیبه گشتن تو ح میکرد شروع
 یروضه ا یصدا میگوش واست ایتو  میبر میکه در بزن میکرد یهمون حال باهم بحث م

کنار  میو به عنوان مهمون بر میامد به دلمون انداخت در بزن یکه از داخل خونه م
 دمیرو شن یزنگ تلفن یکه صدا میپنجره بود

 بچه ها؟بچه ها؟-
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 نگا هم کردن یتعجب و سوال با

 زنه. یگ ماتاق زن نیتلفن تو ا-

 : خوب؟!اشای

 سر نخ ماست. نیگه ا یبهم م یحس کی-

 میبه پنجره زل زد میسمت من و همه کله باال برد دنیو مخالفت دو یلجباز بدون
 طرف امد یتلفن برداشته شد صدا میامد تو دوباره نشست یکیهمون موقع در باز شد و 

 بله؟-

-.. 

 باشه.-

بود  زیم یتلفن که رو یو به گوش میو به اتاق نگاه کرد میباز و بسته شد بلند شد در
 میدوباره در باز شد دوباره نشست

 د؟ییبفرما-

به گوش  یبه سخت یاونور گوش یصداها میلحظه همه خشک شد کیصدا  دنیشن با
 دیرس یم

 .دیحمله کردن..زدن..کشتن به دادمون برس-

مونده  رونیرفته بود ب میاوردباز و بسته شدن دوباره در امد سرمون رو باال  یصدا
 گفت: نیرحسیشده که ام یچ میچطور بفهم میبود

 .دمیهم د گهیاتاق د کیمن -

امد که داشتن وضع  یاقا م یصدا میپنجره ش نشست ریاون سمت و ز میدیدو
 دادن بعدش اضافه کردن یم حیرو توض مارستانیب
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و  مارانیبه ب ى تهاجم و حملهداره که مانع از ادامه ادیصحنه احتمال ز نیرفتن ما به ا-
 نیاحتماال اون موقع چن یرو بکار برده ول نهایکلمه ا ی>خود راونهایاطباء و پرستارها و ا

به کار برده نشده< بشه و من قطعاً خواهم رفت و آقاى طبسى هم قطعاً  یکلمه ا
 خواهند آمد.

 .انیاعتماد داشتن که م شونیبه ا یردن ولنک یهماهنگ یطبس یدونستم که با اقا یم

ما  د،ییایبهتر خواهد شد و اگر هم ن لىیخ ندیایهم ب انیرفت. اگر آقا میما قطعاً خواه-
 .میروهرحال مىبه

 پچ پچ امد بعد چند نفر گفتن: یصدا هیثان چند

 .میایما هم م-

 شناسم. یرو نم هید،بقی. آقاى تهرانى و آقاى مرواررزاجوادیحاج م یشون اقا یکی-

 :دمیسمت بهناز پچ پچ وار پرس میبهت برگشت با

 !؟یتو چطور امد-

 .غیکردم ج داتونی! مُردم تا پن؟یخبر امد یکرد گفت: خودتون چرا ب اخم

 مون. ینیرو ب میرو گذاشت انگشتمون

 !سیه-

 شنوند. یمن رو نم یها اونا که صدا ونهید-

 ومدین ییصدا گهید میگوش واستاد یهر چ یول میو نگاهمون رو گرفت میتکون داد یسر
 بهناز نگاه کرد

 رفتن؟! یها ک نیاِ ا-

 دنبالشون. میگفت: بر اشاری
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رفتن و بستنش  رونیرفتن سمت در از در که ب میدید میرد شد واریاز کنار د یواشکی
در و چک کردم که محکم باشه  میو بست میبعد در رو از پشت باز کرد میواستاد کمی

 بود؟ یطفلک تو خونه ش دزد نره حاال خونه ک

که  یکه گذشت به افراد کمی میکه چند نفر دورشون بودن ما هم رفت میدیها رو د اون
گفتن  یبهشون م یزیچ کیگفتن اونا هم امدن سمت مردم و  یزیکنارشون بودن چ

 شون امد سمت ما. یکی

 امام رضا )ع( مارستانیرن ب یدارن م ونیاقا-

 نیچرا همچ دمیکه گذشت تازه فهم کمیم؟یکن کاریخوب ما چ میتعجب نگاش کرد با
ها هم  یلیامد خ یدنبالشون م دیشن یکه م یهر کس یکردن به طور ناخود اگاه یکار
رن و مردم هم دنبالشون  یم یمشهور مشهد دارن راه یها یروحان دنید یم یوقت

رد کردم و رفتم جلو سمت چپ  تیعافتادن خودم رو از کنار جم یدنبالمون راه م
بود با تعجب  اشاریامد کنارم  یلحظه احساس کردم کس کی ستادمیا ییمایشروع راهپ

همه مرد تنها راه بره. چرا  نیدختر کنار ا کی ستینگاش کردم اروم گفت: خوب ن
 نجا؟یا یاومد

داشت  گهیهمراه با چند نفر د تیعجم یدوختم که جلو یجواب نگاهم رو به مرد یب
 رفت. یراه م

گفت  ینگاهم رو دنبال کرد و اهان یقهوه ا یعبا یمشک یقبا اهیبلند س یها شیر
 .دیرد شد و بهش رس تیکوچولو موچولو از وسط جمع زیچ کی دمیهمون لحظه د

بود با تعجب نگاهش کردن و احسنت احسنت گفتن خواست همون جا  نیرحسیام
 یانداز ریبشن و ت دایفکر کنم از ترس سرباز ها که هر لحظه ممکن بود پ یواسته ول

 کنند فرستادنش پشت سرشون
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 کیشعار بده نزد یکس نکهیبدون ا میرفت یراه م میساعت داشت کیسه ربع تا  حدودا
بودن و  ستادهیا تیجمع یصف رو به رو کیگروه سرباز تو  کی میدیکه رس مارستانیب

 رو به سمت ما گرفتن. کشونیه شلآماده ب یاسلحه ها

بود  دهیعقب رنگ مردم پر دمیمن رو گرفت و کش فیک اشاری میستادیلحظه همه ا کی
رفتن  یقدم عقب م کیکه بودن  یتیشروع کردن باهم صحبت کردن هر کدوم از موق

 هیگن اقا اهسته رو به بق یم یچ ییمایراهپ یمن رفتم جلوتر تا بشنوم رهبر ها یول
 شون گفت:

 میبر شیتو وضعمون پ رىییجور تغ چیصف مقدم با متانت و بدون ه نیتو هم دیما با-
 .انیتا مردم پشت سرمون ب

اماده حرکت  یزدن قبول کردن وقت اینگاه بهم کردن و بعد انگار دل به در کی هیبق
 رکایچ ندیبه اون ها بود تا بب تیجمع شتریلبم نشست حاال حواس ب یشدن لبخند رو

 بکنند. دیبا

و با ارامش دنبالشون حرکت کردن واقعا  ختیکه کردن مردم هم ترسشون ر حرکت
 کیخوان بکنند به  یم کاریسرباز ها بود که چ یمشتاق رو یبود نگاه ها نیهم یرانیا

انگار که دست خودشون نبود راه رو به اندازه  یبیبه طور عج دنیسرباز ها که رس یمتر
 رد شدن چهار و پنج نفر باز کردن.

ها رد شدن راه رو  یکه روحان یکنند وقت یفکر م نیبه ا دمیاز اندازه راهشون فهم انگار
فشار اورد و  تیعبور کردن جمع نکهیباطل به محض ا الیخ یذه یمردم ببند ول یرو

حدود چند صد نفر  دینفر گذشته بود شا یس ستیبسرباز ها رو کنار زد کار از 
 بود. تیجمع
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بودن البته با ترس و وحشت  اطیتو ح مارستانیدو ستا از پرسنل ب میدیرس مارستانیب به
گرفتن و  یمعروف مشهد جون تازه ا یها خیو در امتدادشون ش تیجمع دنیبا د
 تو. دنیدو

از دکتر ها و دانشجو ها و  یادیبعد تعداد ز هیخبر بدن چند ثان هیکنم رفتن به بق فکر
 باز کردن. عیسر دیامدن سمت در گفتن در رو باز کن عیسر رونیب ختنیپرستار ها ر

 یشعار ها یکه صدا میهنوز کامل جا نشده بود مارستانیتو ب میختیر تیجمع همه
بگو پس  مارستاننیب یعده شون تو کیبله هنوز  میدیشاه بلند شد تازه فهم دیجاو

شروع کردن به شعار دادن ما هم باهاشون  تیبودن جمع دهیطفلک ها چرا انقدر ترس
 :میکرد یتکرار م

 .بیسلطنت پرفر نیمرگ بر ا ب،یالله و فتحٌ قرمن نصرُ 

 دوباره خوندن: میتکرار کرد ماهم

 ینیخم ایمرگ  ایخون خود نوشتم، از جان خود گذشتم،  با

 دوباره گفتن: میتکرار کرد ماهم

 جالد رها کن نیبه ما کن/ ما رو از دست ا یامام زمان رحم یا

 یلحظه خشک شدن و بعد به سمت کیشروع شد مردم  یانداز ریموقع دوباره ت همون
 خوره. یبهشون نم ریرفتن که مطمئن بشن ت

دنبال  میکه ما هم جزئشون بود یگروه کیرفتن داخل  یانداز ریتوجه به ت یها ب خیش
کنند اونها هم  یصحبت م مارستانیدارن با چندتا از افراد ب میدیداخل د میها رفت خیش

بابا!باز  یگفتم: ا یرو جمع کردن و همه شون باهم رفتن تو اتاق اه گهیرفتن چند نفر د
 رو بده به بهنار. نیبدو دورب اشاری.اقا قها رفتن تو اتا نیکه ا
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که از دست  ییاماده شد و بهناز رفت تو کالفه از حرف ها نیدورب یباور نکردن یسرعت با
 تبلُت. نهینب یتا کس مارستانیبه تبلت البته تو ابدارخونه ب میشد رهیخ میداده بود

دادن که تو  شنهادیکه گذشت اقا پ کمیمشهد بودن  یده تا از علما دیجلسه شا تو
 را بشه<کنند.همون جا بمونند تا خواسته شون اج یعنیتحصن> مارستان،یب

کردن و شروع  دایکه برگه کاغذ پ عیسر ادیبه وجود ن یو مشکل دیترد چیه نکهیا یبرا اقا
فرماندار  یگفت: بر کنار اشاریهم امضاء کردن  هینوشتن بق یزیچ کیکردن روش 

 نیتریاز اصل مارستانیو محاکمه عوامل حمله به ب -یرهادیم -مشهد ینظام
 بود. نیمتحصن یهاخواسته

 نیکه ا میبود دهید بیعج یها زیهمون موقع تبلت شروع کرد به حرف زدن انقدر چ 
 .میبود پس بدون تعجب به حرفاش گوش داد چیدر مقابلش ه

را شکستند و به  مارستانیب ینوشته امد مزدوران درب ورود نیاز ا یتو قسمت- 
تدا با پرتاب سنگ، خسارت وارد آوردند و در آن هنگام اب مارستانیداخل ب یهالیاتومب

اطفال و  یهاداخل بخش یو حت مارستانیها و رگبار به داخل بگلوله کیسپس با شل
 حمله کردند. یداخل

اکنون در که هم دندیچهار نفر از پزشکان و عابران مجروح گرد مارستان،یکودک از ب کی
 .باشندیم یبستر یبخش جراح

 برگشت سمت ما اشای

 موندگار شدن! مارستانیها تو ب نیکه معلومه ا نطوریا-

منتظرمون کرد و  یبه نگاها یخواد بگه نگاه یم یچ مینیتا بب مینگاهش کرد منتظر
 .میگفت: پس ما هم موندگار شد
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امد از  ادمینشستم  یکنار کیحوصله  یمردم هم مونده بودن ب شتریبود ب نیا جالب
 کرد. یبه مخودش رو تجر  مارستانیب نیاخر یرفسنجان یکه اقا یزمان

 ییخانواده ها میموقع هم مردم دم در جمع شده بودن تا شب به همون وضع بود اون
بردن و  یبچه هاشون رو م هیو گر ونیامدن و با ش یکه بچه هاشون مرده بودن م

 شدن یم کیمردم تو غمشون شر

گروه خوشحال  کیگروه بهش محل ندادن  کیامد تو  دیجد یروحان کیبود که  شب
بهش نگاه  یامده رفتن استقبالش گروه سوم هم با کنجکاو گهیمبارز د یروحان کیکه 
 کردن. یم

 نیرحسینشسته بودم و سر ام مارستانیب ونیا یسکو یجز گروه سوم بودم که رو من
جمع  یشه اونجا مردم دور روحان یداره م یخبر کیپام بود کم کم احساس کردم  یرو
 کردن. یم دادیشدن و داد و ب یم

تر که شدم  کیو به اون سمت رفتم نزد نیرحسیسر ام ریرو برداشتم و گذاشتم ز فمیک
 .میداشته باش ییماجر ها دیجمله ش متوجه شدم که امشب با نیاول دنیبا شن

 شاه خوب است. انیاقا-

 همه جنازه بچه رو؟! نیا ینیب یشما؟! نم یگفت: کور تینفر با عصبان کی

 از حد اعال حضرت؟! شیپ یها یهم از خوب نیاز خانم ها گفت: حتما ا یکی

به ما  یلیمهربان است، خ یلی. اعال حضرت خدیکن یدوباره گفت: شما درک نم خیش
 .دیکن یگناه م دیشما دار د،یکن یم تیلطف دارد شما او را اذ

با  دی. نبادیبه حرفش گوش کن دیحق داره که با مخالف هاش برخورد کنه. شما با شاه
 خواد. یو صالح ما رو م ری.اون خدیت کنکارهاش مخالف
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 یجلو رفت و هلش داد عقب روحان گهید یکیبهش داد  یطرف فوش کیمرد از  کی
کارها فقط جهنم رو  نیبعد دوباره گفت: شما با ا ستادیخورد و ا یچند قدم سکندر

 .دیخر یخودتون م یبرا

 کای: ملدمیندا رو شن یجوش اوردن و کم مونده بود بزننش همون موقع صدا مردم
 پشت سرت رو نگاه.

دو نفر دست تو  مارستانیاز در ب دمید یول دمیعقب هر چند که خود ندا رو ند برگشتم
مبارزه که  ونیاز روحان یکی گه،ید یکیشون اقا بود  یکیدوند  یدست هم دارند م
 همراهشون بود.

 تیوسط جمع بایکه تقر کانیپ نیماش کیبه  دنیکه بلندگو تو دستش بود رس یحال در
به همراهشون گفتن اون هم بلندگو رو داد به اقا بعد اقا از رو کاپوت  یزیچ کیبود اقا 

دهنشون و شروع کردن  یسقف نشستند بلندگو رو گرفتن جلو یباال رفتن و رو نیماش
 حرف زدن:

دوست  یلیکه من هم شما رو خ دیدانیو م دیکه شما من رو دوست دار دونمیمن م-
 آقا برود! نیا دیخواهش کنم که بگذار خوامیدارم. من م

و اونور پرت  نوریهم به ا یگن ه یم یتونستم خوب بشنوم چ یهمهمه بود که نم انقدر
سقف  ینشست پشت فرمون اقا هم از رو عیکه همراه اقا بود سر یشدم اون روحان یم
 کردن. نیمخالف رو سوار ماش ینرم شده بودن روحان کمیمردم  یو در حال نییپا دنیپر

 نیماش ارندیب رونیرو ب یکردن روحان یشدن و سع یکار دوباره مردم عصبان نیا با
لحظه پام  کی دمیمن هم همراهشون دو دنیدو نیحرکت کرد مردم دنبال ماش عیسر
شم  یحتما له م تیجمع نیا یپا ریافتادم فکر کردم ز یداشتم م یکی یکرد به پا ریگ

 یمحض گرفته شدن به طرز خاص و جالب بهبازوم رو گرفت بازوم  یکیدر همون حال 
 سوخت.
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 یکرد چشم ها ینگام م یجد یبود که داشت با اخم و نگاه اشاریرو برگردوندم  نگاهم
حرف داشت نگاهش رو گرفت و  یبود که انگار کل ییچشم ها ین یتو ن رهیمن هم خ

 بازوم رو ول کرد.

 نجایما هنوز ا یرسن برگشتن ول ینم نیماش یبه پا دنیتر رفتن بعد که دجلو  تیجمع
 ...  یدر حال میزل زده بود نیاز زم یو هر کدوممون به نقطه ا میواستاده بود

 میصبح نماز رو همه به جماعت خوند میچادر زد مارستانیب اطیتو ح نباریرو ا شب
 دمیبود که د یهوا روشن یها کینزد دمیبود و امام جماعت رو ند ادیز یلیخ تیجمع

تر سرش  کیکنه رفتم نزد یجا مونده رو جمع م یداره گلوله ها اطیتو ح یروحان کی
 برم کشیشدم تا نزد ورمجب نیهم یبرا دمشید یبود و نم نییپا

 !د؟یکن یم کاریچ نیدار-

لحظه هول شدم بعد سالم دادم جواب سالمم رو با  کیاقا  دنیسمتم با د برگشت
 :دمیدادن دوباره پرس ییوخوشر 

 د؟یکن یها رو جمع م نیچرا ا-

خورد  یروم باز کردن تو کف دستشون چندتا گلوله گنده غلط م یرو جلو دستشون
 نیبا همچ یچ یبرا دمیفهم یگنده بودن اصال نم یلیخ نییپا ختیناخوداگاه دلم ر

 کردن یم یانداز لیف دیها با نیکنند با ا یراندازیبه سمت مردم ت دیبا یزیچ

با ما  نندیبب ندهیکشور ها و ا هیکنم که بعدا نشون بدم، تا مردم بق یها رو جمع م نیا-
 کردن. کاریچ

بچه ها امد تو ذهنم و اشک تو چشم هام  هیگر یگلوله ها نگاه کردم ناخوداگاه صدا به
 جمع شد.
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افتاد که به محض نگاهم نگاهش رو  یجفت چشم مشک کیرو برگردونم چشمم به  روم
 کیگرفت  یداشت تو وجودم شکل م یزیچ کیقلبم گذاشتم  یگرفت دستم رو رو

 کرد. یم تمیکه اذ یزیچ

 یبعدش هم خبرنگار ها کمی مارستانیتو ب ختنیکه روشن شد انواع خبرنگار ها ر هوا
اعالم  نیبا متحصن یادیمختلف ز یهامدت افراد و گروه نیتو ا دنیرس یخارج

 کردن. یم تیو حما یهمبستگ

که بهمون اضافه  ینگم براتون.انقدر تعداد افراد گهیو تجمعات مستمر  و د هایسخنران
 موند. یچادر زدن نم یبود که جا برا ادیشدن ز یم

موند  یچادر زدن نم یبود که جا برا ادیشدن ز یکه بهمون اضافه م یتعداد افراد انقدر
 دینفر از دور دو کیکه  میکرد یبود املت درست م دهیرامون خرب اشاریکه  یکین کیپ

 تو.

سمتش و  دنیکه مردم دو مارستانیرفت تو ب یداشت م دنیو از جا پر دنیترس همه
کرد تند  یداره بپر بپر م ییکه دستشو یسمتش مثل کس میجلوش رو گرفتن ما هم رفت

 برم تو! دی.بزارنجاستیامام رو اوردم. درباره تحصن ا یتند گفت: ضبط شده حرف ها

 یگفتم: خوب ما هم م نطوریکردم برم جلو تر هم یسع یهمهمه شد با کنجکاو دوباره
 گن؟ یم یچ نیبهمون بگ نیتون ی.نممیبشنو میخوا

 علما ببرم! یفعال برا دیبزار-

جکاو تر بودم پس تو من که از همه کن دیخودش رو از دست مردم نجات داد و پر بعد
 :دادیشروع کردم به داد و ب

 نه. ای میبفهم یزیچ میتون یم مینیتو بب میبر انی!بمیخوام بشنو یبابا ما هم م-
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 عیکه خودم جا موندم سر یتو جور دنیحرف بودن که همه باهم دو نیمنتظر هم انگار
رو عوض  خیتار یانگار باالخره اخر کار میستادیکه رفته بود ا یدنبالشون رفتم دم اتاق

 .میکرد

 جانیه رونیکه ضبط به دست امد ب دمینشده بود در باز شد اقا رو د ینطوریکنم ا فکر
علما  هیگفتن بق یزده تر از ما بود و معلوم بود عجله داشت که زودتر بفهمه امام چ

 گذاشتن و روشنش کردن .  یصندل یاقا ضبط رو رو رونیهم پشت سرش امدن ب

خانه رفتند و آنها  ضیجاها اعتصاب کردند و در مر ریر مشهد و در سااگر اآلن که د-
 مارستانهایاز ب کىیخانه، در  ضیهم آنقدر شرارت کردند، و علما هم رفتند در مر

تحصن کردند و از قرارى که گفتند حدود صدهزار نفر مردم هم رفتند اطراف آنجا 
زنند که چرا مى ادیفر نهایکردند، اگر ا نهایکه ا ىیشرارت ها نیتحصن کردند براى ا

چرا بازارها را  د،یکنهاى ما حمله مىکشى اوالد ما را، چرا در خانهزنى ما را، چرا مىمى
کشد؟! مردم مى «هیامن»کند؟! قواى بازار غارت مى «هیانتظام»قواى  -دیکنغارت مى
« امنى»را  اسمش و دیگذاشت« انتظامى»قواى شماست که اسمش را  نیخوب ا
کشد، دارد مردم را همه دارد مردم را مى« انتظامى» نیو هم «هیامن» نی! همدیگذاشت

 دهد، بازارها را دارد...جهاتش را به باد مى

 نیجاها اعتصاب کردند و رفتند آنجا نشستند و گفتند تا ا ریسا ایمشهد  انیآقا اگر
 دییگواست؟! شما مى رمنطقىیف غحر  نیا م،یشوپا نمى نجاینرود ما از ا نیبساط از ب

و چماق به دستان  دیو تماشا کن دینیهمه سر جاى خودتان بنش دیشما برو ر،یکه نخ
 .دیحرف نزن چیو شما ه ،و بزنند و بکشند و چه ندیایب

 

کنارمون  نیو از ا تیحما نیاز ا یلیزدن دلمون خ یحرف م یداشتن راجب سخنران همه
بودن امام اروم شد همون قدر که دل ما اروم شد دل دشمنامون نا اروم شد محاصره 
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مسله مشکل  نیبا ا ادیز رونیتونست بره ب ینم یکس گهیکردن د شتریرو ب مارستانیب
با هم رفت امد  میتونست یبود و راحت م ادیباشه تعدادمون ز ینداشتم چون هر چ

 یم یگاه یها ییدستشو مارستانیال از همه جا چرا ببود که حا نیمشکل من ا میکن
انداز  ریز  ایچادر  یجلو یکردن هر کس یبامرام بازش م یاز ادم ها یگرفتن بعض

 یهمون ها رو هر کس یشه ول یدرست نم یخوب یغذا ها دیکش یخودش رو جارو م
 بود یمعمول یسره سفره چند نوع غذا نیهم یداد برا یدو طرفش م هیبه همسا

رفتن و تو  یبود مردم در م یهر جور دیرس یبه گوشمون م ابونیتظاهرات تو خ خبر
 نیگشتند تو ا یها کال بر نم یخوردن بعض یم ریها ت یکردن بعض یتظاهرات شرکت م

نژاد به  یهاشم دیشه ینرفتند ول رونیب مارستانیاز ب شتریب کباری یخامنه ا یمدت اقا
روز  کیرفت و امد داشتند  رونیتظاهرات و... به ب و یانقالب یکارها یسامانده لیدل

 :دمیشدن ماجرا از بهناز پرس یکالفه از طوالن

 کشه؟ یچند روز طول م-

 روز. زدهیس-

 االن چند روز گذشت؟-

 پنج روز.-

 مونده. یلیاو! پس خ-

 .یبل-

رم  یمشهد هستند. من م یها کیمن نزد یو پدر یگم بهناز  خانواده مادر یم-
 زنم. یم بهشون سر

 .امی!منم میکه کنار من بود با ذوق گفت: چه فکر خوب ندا

 گفت: منم هستم. نایمب
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 باال انداختم یا شونه

 .ادیاون هم خواست ب دیگم،شا یهم م نیرحسیپس به ام-

 .یریهم اجازه بگ اشاری: بهتره از بهناز

که بهناز خودش رو جمع و جور کرد و مظلوم  یسرخ شدم جور تیشدت عصبان از
 یچ ی! اصال برارم؟یاز اون اجازه بگ دیمن با یچ یگفتم: برا تینگاهم کرد با عصبان

 !رم؟یاجازه بگ یاز کس دیبا

 ادامه حرف من رو با تمسخر گرفت: نایمب

 کارشِ؟یبه قول اون ضرب المثل معروف:نه نه شِ؟باباشِ؟ شوهرشِ؟ داداششِ؟ چ-

 رو بگو. نیهم-

 شوهرشِ؟ یک-

که  یبا غرور نجایا امدنیداشتند م نیرحسیبود و کنارش ام اشاریسمت صدا  میبرگشت
هم پشت من سالم دادن جوابمون  هیجا مونده بود سالم دادم بق نمیشیپ تیاز عصبان

 رو دادن و کنارمون نشستند

 بود ماجرا؟ یچ-

 اشاریبراش در اوردم و رو به  یلکبه من نگاه کرد شک یطونیو ش زیبا لبخند ر بهناز
 گفتم: شما چه خبر؟

 تو دستش کرد کیبه پالست یاشاره ا میجواب بد میخوا یکه نم دیفهم

 .نیدوست دار یتن ماه نیامد گفته بود ادمی-

لبخند از  یزد ول یا گهید طونیانداختم بهناز لبخند ش نییکردم و سرم رو پا یزیر اخم
 رفت. نایرو لب مب
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 یزد سر یکه داشت تو وجودم جوانه م یحس نیبه من نگاه کرد مسخره بود ا ینگران با
نگران دل دو نفر نباش.رو به  یعنینترس  یعنی ستین یزیچ یعنیتکون دادم 

 کردم نیرحسیام

ها.  نیخونه مامان جون ا میخوام بر یکنم<ما م یم شیکه من صدا یام ام>لقب-
 ؟یایم

گفت:  یبا نگران اشاریبگه  یزیچ نکهیاز ادست هاش رو بهم زد قبل  نیرحسیام
 کجاست؟

تو وجود خودش هم بود همون  شیکه کم و پ یو سرد همون سرد یکردم جد نگاهش
 که خودش شروع کرده بود. یطور

 .هیدریتربت ح-

 .دیبر دیتون یدوره! نم نجایاز ا یلیخ-

 دوختم نیرحسیتوجه نگاهم رو به ام یکردم و ب اخم

 .میر یفردا صبح با اتوبوس م-

 خانم. کایمل دیشه که تنها بر یدوباره گفت: نم اشاری

 شدم. کالفه

 هم بامون هست. نیرحسیام م،یسه تا دختر ستمیتنها ن-

 ...یول-

 .اشارینداره اقا  یول-

 .امیخوب منم باتون م-

 .انیبا ما ب ستیشما قرار ن رینخ-
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 !؟یچ یاخه برا-

 ادیزد بزار ب یداشتم که داشت داد م یدل کیشدم  یتر شدم عصبان کالفه

 .نمتونیمدت نب کیخوام  یم دمتون،یوقت د یلیچون خ-

روم رو گرفتم کالفه بودم از  دمیچشم هاش د ین یلحظه رنگ غم رو تو ن کیخورد  جا
 شدم. یلحظه عصبان کیخوام  یاروم گفتم: معذرت م دشیجد یها یمحل یب نیا

اروم از  دمید یرو م هیبق زیبود نگاه سرزنش ام نیینداد برگشتم سمتش سرش پا جواب
رفتم دوست داشتم حال خراب االنم  مارستانیسر جام بلند شدم و به سمت ساختمون ب

 چهره اقا اروم کنم دنیرو با د

هست. دم  یقلب یها ماریتو اتاق ب دمیسالن نبود. داخل همه اتاق ها رو گشتم تا د تو
کرد و کمپوت  یها خوش و بش م رمردیاز پ یکیدر واستادم و زل زدم بهش داشت با 

 گذاشت. یتو دهنش م

کمپوت تموم شد  نکهینگاهش کردم بعد از ا نطوریرو به چهار چوب در دادم و هم میتک
 و شروع کردن با اون خوش و بش کردن. یبعد ماریرفت سمت ب

 بود. امیمشغله دن نیتر بایز نیغول شده بودم و ابه دوست داشتنش مش شهیهم مثل

 ینگاهم رو احساس کرد که برگشت سمت در هول شدم که نکنه فکر بد ینیسنگ انگار
 بکنن پس به داخل رفتم و سالم کردم همه جواب سالمم رو دادن. رو به آقا گفتم:

 ته.اف یبه فکر ما نم یکس گهیهشت روز د ایکه تا هفت  دمیشن یمنبع کیاز -

 کرد و مشکوک نگاهم کرد. اخم

 !؟یچه منبع-

 انداختم. یخودم رو تو چه هچل دمیفهم تازه
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 حاال.-

 .نیلطفا بگ-

 بگو. یزیچ کی کایباش مل زود

 کنه. یکار م یاز اقواممون تو شهردار یکی-

 کرد. ینگاهم م نطوریهم

 .میش یم الیخیب گهیهفته د کیگن که ما تا  یپسر عموم گفت که اونجا م-

آخر سر  میکرد یمنتظر نگاهش م میها و ما داشت ماریگفت و رفت تو فکر ب یآهان
 .میخور یتکون نم نجایگفت: صد سال هم طول بکشه، ما از ا

رو  لمیوسا عیفردا صبح سر رونیرفتم ب یزدم و بعد از گفتن با اجازه ا یکیکوچ لبخند
 شیپنهون کردن دلخور یهم برا یدلخور بود و تالش شبیکه از د اشاریجمع کردم، 

 .نالیبرسونمتون ترم دیکرد گفت: القل بزار ینم

شده بود گفتم:  رمیگ بانیگر دایکه جد یبهش انداختم و به همون سرد یسر سر نگاه
 م؟یر یمگه با دستگاه نم

 تربت؟ نیبا دستگاه بر انیخو یم -

 نگاهش کردم. نباریا

 شه؟! یم-

 آره، آره. چرا نشه؟ -

شانس خودش رو  نیخواست آخر یرو در آورد نگاهم کرد نگاهش کردم انگار م دستگاه
 امتحان کنه.

 ام؟یمن ب-
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 بار نتونستم با عشق درونم مبارزه کنم. نیا

 .ایب-

به خونه  ینگاه میخلوت در اومد یکوچه بزرگ ول کی یدکمه رو زد. تو یخوشحال با
 گفت: نایکردم. مب یمیقد یها

 خونه مامان جونه. کینزد کا؛یشناسم مل یرو م نجایمن ا-

 باال. دمیپر

 !ولیا-

 :دیپرس نیرحسیبا تعجب نگاهم کرد محل ندادم ام اشاری

 م؟یهمون زمان اومد قایدق-

به دستگاه کرد و گفت:  ینگاه اشاریبچه چه سوال ها بلد بود  میتعجب نگاهش کرد با
 متفاوت. یچند روز دیدونم،شا ینم

خونه  نیگفتم: شما ندا رو ببر اشاریندا نگاه کردم که ساکت بود بعد رو به  به
 اقوامشون.

 نگاه کردم. نایو مب نیرحسیبه ام بعد

 .میر یباهم م میما هم که سه نفر-

بودنت؟  لهیپ یبرا یاریب یخوا یم یلیچه دل یعنیاعتراض کنه که نگاهش کردم  اومد
تا  نیرو به ندا گفت: آدرس رو بد یبعد از مکث کوتاه نییسرش رو انداخت پا

 ببرمتون.

 برگشتم سمت ندا. من

 مراقب خودت باش.-
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 کردم و گفتم: اشاریبه  ینگاه میرو بغل کرد گهیهمد

 خداحافظ.-

 کرد و گفت: نیرحسیمن رو نداد بجاش رو به ام جواب

 مراقب خواهر و دختر خالت باش.-

 یرونیب ینما یبا زمان ما فرق داشت خونه ها کلنگ یهمه چ بای.تقرمیراه افتاد باالخره
 نشده بود.

اسفالت نشده بود  نیرنگ هم نشده بود کوچه ها خلوت خلوت بود و زم یها حت یبعض
 نیرحسیام میبه خونه انداخت یبه در خونه مامان جون همون در راه راه نگاه میدیرس

 گفت: چقدر بزرگ!

 جان عباس. ییدن به دا یامان جون بعدا مقسمت رو که خوده م کی: نایمب

 حرفش رو ادامه دادم: من

 دزدن. یازشون م یهم با نامرد کیقسمت کوچ کی-

سمت  دمیبا تعجب نگاهم کرد امد دوباره بپرسه که دستش رو گرفتم و کش نیرحسیام
 خونه

 .ادهیوقت ز دنیپرس یحاال برا-

 دختر بچه امد. کی یکه صدا میستادیمنتظر ا هیزنگ در رو زد چند ثان بعد

 بله؟-

 ن؟یکن یلحظه در رو باز م کی-

 شما؟-

 لطفا! نیدر رو باز کن-
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 .میها باز نکن بهیغر یدر رو برا ستنین یمادر گفتن وقت-

 .ستنیها ن نیگفت: مامان جون ا نایمب مینگاه کرد بهم

 .میایامدن ب یوقت میخوب بر-

 ان؟یم یک یدون یاز کجا م-

 .میپرس یاالن م-

 دوباره در زدم. بعد

 بله؟-

 ان؟یم یمامان جون.. مادرتون ک دیببخش-

 با اقا جان و داداشم رفتن مشهد.-

 گفت: نیرحسیام میبا بهت بهم نگاه کرد نباریا

 اقا جان زندست؟! اقا جان هنوز زندست؟!-

 میاالن بر میتون ینداره نم یا دهیگفتم: فا میرو نگاه کرد گهیهم با ذوق همد نایو مب من
 تو. میبشه بر دایپ یحداقل کاش بهونه ا یول دنشونید

 .میکن کاریپس چ-

 .میایبعد ب میناهار بخور کی میبر-

و  مینشست یبا نون سنگک و تو همون کباب میکباب گرفت خیس شیتو شهر ش میرفت
 .دیچسب یبه خوردن حساب میشروع کرد

 .رونیب ارهیخونه م یرو از تو یلیداره وسا ییاقا کیدر خونه باز و  میدید میبرگشت یوقت

 تو خونه؟ میبر ی: با چه بهانه انایمب
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 .مینیخونه رو بب یجلو تر تا تو میدر بازه بر-

از داخل خونه امد  هیبلند گر یکه صدا میبود دهیجلو تر هنوز به در خونه نرس میرفت
 :دیپرس نیرحسیام میبهم کرد یبا درد بود نگاه یلیها خ هیگر میسر جامون خشک شد

 شده؟! یچ یعنی-

 گفت: نایمب

 .دنیحتما خبر فوت اقا جان رو شن-

 .میشد بیموقع غ همون

با  ستادهیدور تر از ما ا کمیکه  میدیرو د اشاری میتعجب به دور و بر و نگاه کرد با
 فاصله ازش ندا هم بود. آمد سمتمون.

 آوردمتون. ییهوی دیببخش-

 شده؟! یزیچ -

تظاهرات کننده ها تو صحن حرم صحبت کرد بعد  ی< برادینژاد >شه یامروز آقا هاشم-
رن اونجا ما  یاالن هم دارن م یرازیالله عبدالله ش تیهم همه با هم رفتن دم خونه آ

 .میبر دیهم با

به  میخودمون رو رسوند ادهیهم پ ییجا کی نیو اون ماش نیماش نیبا ا گهیبود د عصر
 نفر آمد و داد زد: کیکه  میتازه نکرده بود یهنوز نفس شونیدر خونه ا

 !نجایا انیارتش شاه دارن م یمردم تانک ها -

دارند  یچ دیشد فهم یزدن که نم یانقدر همه با هم حرف م تیجمع نیافتاد ب غلغله
 آمد: یبلند یگن آخر سر صدا یم

 کشتن! ی! وگرنه ههمون رو ممیفرار کن دیبا -
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 یرسم مردونگ نیگفت: ا تیدرخت و به جمع یمرد ها رفت باالاز  یکیموقع  همون
تانک ها و خشونت ها  نیکنند با ا یفکر م نهای. امیالله مون رو تنها بزار تیکه آ ستین
 تونند ما رو از هدفمون دور کنند. یم

رو تو  رخواریش یبچه ها ستین یکوتاه آمدن یجا گهیکه د مینشونشون بد دیبا 
 زدنند! مارستانیب

چند نفر حرکت کردن  میداد یشروع کردن شعار دادن ما هم همراهشون شعار م همه
 میهم پشت سرشون حرکت کرد هیبق انیکه احتماال تانک ها از اون سمت م یبه سمت

 ندا دست من رو گرفت.

 اد؟ینداره ب یاشکال نیرحسیام -

 شما کمتر؟! از میگفت: مگه من چ تیبود با عصبان دهیکه شن نیرحسیام خود

شد  ینفسم گرفت باورم نم میدیکم کم تانک ها رو د دنیبه اون سمت دو میکرد شروع
 حاکم با تانک به مردم خودش حمله کنه. کیکه 

 یرو به رو نشده بودم سع ینطوریتا اون موقع با صحنه ا دمیکش غیشدت وحشت ج از
 یم کشونیمردم دارند با سرعت نزد دنید یرو حفظ کنم تانک ها وقت میکردم خونسرد

 آوردن. رونیسر ب یدر باال تانک ها باز شد و چند مرد نظام ستادنیشن ا

 !میکن یم کیجلو وگرنه شکل نیاین -

 :دیرفتن داد کش یتوجه به سمتشون م یب مردم

 .دیمجبورمون نکن میبزن بیبهتون آس میخوا یعقب ما نم نیبر -

نگاه کرد که انگار فرماندشون  شیبه مرد کنار دیرد با تردنکردن م یباز هم توجه ا مردم
 بود.
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افتادن من  یم نیزم یرو یکی یکیزدن مردم  زیشروع کردن ت نیبزن ریاشاره کرد ت مرد
صورت و لباس  یرو ختیر یکه از بدنشون م یخون دمیکش یم غیج یبا هر افتادن

 شد. یپخش م هیبق

 یپشت دستم احساس کردم محکم دستم رو گرفتم سرد یتو یلحظه سوزش بد کی
م دستم رو  گهیبا دست د ختیر یم رونیرو احساس کردم خون از دستم ب یفلز

 گرفتم.

 !؟یخانم خوب کای! ملکا؟یمل -

 بود. اشاریسمت صدا،  برگشتم

 !رمیم یسوزه! آخ دارم م یم یلیخ -

من و  نیو جمع کردم شما برعقب دختر ها ر  ارمشیتونم ب یرفته جلو نم نیرحسیام -
 .میایپسر ها بعدا م

 .ستینه االن وقت تنها گذاشتنشون ن -

 نگران به دستم نگاه کرد بعد نگاهش رو باال آورده بود نگاهش آروم بود. هیثان چند

 باشه. یکن یفکر م ینطوریباشه! اگه ا -

 یلحظه صدا کیرفتن که  یبودن داشتن از سر و کولش باال م دهیبه تانگ ها رس مردم
توپ تانک  یدوتا پا افتادم صدا یرو دمینکش غیج نباریبلند شد ا یو وحشتناک بیمه

 وسط... گناهیبود پرتاب شد وسط مردم وسط مردم ب

از انفجار خود توپ بود که  ریموج غ نیپرت کرد ا یها رو به سمت یلیانفجار خ موج
 .ختیر نیزم ینفر رو رو نیچند
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اطراف هم شکست از شدت موج  یمغازه ها یها شهیخون شاز  یفرش قرمز رنگ یرو
 ینه فقط خون رو م ایهمراهام خورده  هیتوپ از ما دور بود برام مهم نبود که به بق

 و جنازه ها رو دمید

تونستم بشنوم که  یچقدر مقاومت شد که تانک ها برگشتن و دور شدن نم دمینفهم
 !دمیفهم ی... نمدمیشن یدونستم... نم یخندن نم یم ایکنند  یم هیمردم گر

 .دمید یرو باز کنم تار م میبه چشم هام ضربه زد و باعث شد چشم ها نور

 من کجام؟ -

 خانم. کایمل یمارستانیب -

 دادم. صیرو تشخ اشاری یصدا ینا نداشتم که روم رو برگردونم ول انقدر

 اومده؟! هیسر بق ییچه بال -

تونست دورشون کنه فقط ندا موج انفجار گرفتش و  عیسر اشایهمه سالمندا رو  -
 االن حالش خوبه. یشد ول هوشیب

 !هوشم؟یمن چرا ب -

 .یشد هوشیازت رفته بود، ب یادیخون ز -

 امام رضا >ع< هست. مارستانیب نجایا -

 !یمکث کرد بعد گفت: ه کمی

 شدم. جیگ

 !؟یچ یعنی یه -

 تو اون دوران نه تو دوران خودتون. یامام رضا >ع< هست ول مارستانیب -

 !نجا؟یا نیمن رو آورد یچ یاعتراض گفتم: برا با
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 شده بودن. یزخم یادیشلوغ بود چون افراد ز یلیاونجا خ مارستانیب -

 تره؟! یهم معطل شدن، مگه خون من رنگ هیخوب بق -

 گفت: دیموهاش کش یتو یدست

 .یخودت معالجه بش یایدن یته توحق یستین ایآخه فکر کردم چون شما از اون دن -

خواست همراه  یدلم م یاون ول ایدونستم حرف من درسته  ینگفتم نم یزیچ گهید
 یهم م یلیکرده بودن خ شیچیشون باشم نگاهم رو به دستم دوختم باند پ هیبق

 سوخت.

 .یاتاق عمل بود یخورده، سه ساعت هم تو هیهشت تا بخ -

 شم؟ یمرخص م یک -

 بهتر. یبمون شتریگفتن ب -

 تونم کمتر بمونم؟ یم یعنی نیا -

 .امیم رم،یساکت موند بعد گفت: بزار دارو هات رو بگ کمی

 پرستار اومد تو. کیبعد  قهیچند دق رونیبلند شد و رفت ب بعد

 خانم خانم ها؟! یچطور -

 زدم. یلبخند

 ممنون! -

 کنارم. اومد

 .یبود دهیترس یلیحتما خ زمیعز -
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 یچ اشاریدونستم  یداده بشه نم هیقض نیراجب ا یحیتوض دیاومد که با ادمی تازه
 گفته همون موقع خودش اومد تو.

دکتر گفت  یدستت رو فلج کرده باشه، ول  یمن نگران بودم که گلوله اسلحه شکار -
 نشده بود. یمهم زیچ

 رو آماده کرد. یپرستار سرنگ دمیمنظورش رو فهم عیسر

 رو بزن باال. نتیآست زمیعز -

به در کرد و گفت: برادرت  یپرستار نگاه رونیبرگشت و رفت ب اشاریرو که گفت  نیا
 چرا رفت؟!

 .نهیشدن من رو بب تیاذ ادیمکث کردم بعد گفتم: دلش نم کمی

 زد. یلبخند

 یم یسع یش گرفته بود ه هیگر یاتاق عمل بود یوقت ،یدار یبرادر مهربون یلیخ-
در اتاق عمل کنار  یشد از جلو یاصال هم حاظر نم م،ینیما نب کرد روش رو برگردونه

 بره.

 هیمن گر یبرا اشاریو رو شد،  ریلبم نشست هر چند که دلم ز یرو یکیکوچ لبخند
 سرنگ. یجا یرو گذاشت رو یکرده؟! پنبه الک

 با دستت نگهش دار لطفا! -

 :دمیرو که گفته بود انجام دادم و پرس یکار

 تونم برم؟ یم یک -

 بعد با داداشت برو. ره،یگ یکه االن ها دستت درد م یخواب کوچولو بر کیبزار حاال  -

 هام آروم آروم بسته شد. چشم
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 اول گروه

 ؟یچه باز نیبگ گهید کباریشه  ی: مهی! سمن؟یگفت ا یداشت م یچ میبود جیگ هنوز

 وصل بود گفت: یو سنت یمیکه  به سقف اتاق قد یدستگاه

 ه.مشاعر  -

 :دیرضا پرس میسه بهم نگاه کرد هر

 ه؟یچ نشیخوب قوان -

 کنانیاز  باز یکیکه  یو بدون مکث انجام خواهد شد هنگام اریمشاعره با سرعت بس -
 آتش بگذرد. انیاز م دیبا دیای< بنی>س تشیآخر ب

برد و اگر در  دیهر سه جان سالم به در خواه دیبدون شکست مشاعره کن قهیده دق اگر
 .دیشروع کن دیاز اول با دیمشاعره بمان

 یتو لیبه وسا یشه با بلندگو در افتاد؟! نگاه یمگه م یاعتراضمون بلند شد ول یصدا
بود،  دیبا مالفه قرمز که تهش سف یقرمز رنگ و کرس یمیفرش قد کی میاتاق کرد
قرار داشت و  یخانگ کیکوچ یها ینیریشکالت و ش ل،یآج وشیکرس یرو یمجمع
بلند گو  میبود هر سه نشست ونزدنم هیتک یهم برا یقرمز رنگ کیکوچ یها یپست

 گفت:

 آرشا. -

 شروع کردم:  یناراحت با

 از برق نگاهت ريختي بر جان من       خواستي تا در ميان شعله ها آبم کني آتش

 گفت: یکه کنار من نشسته بود با  رضا

 میدینشن یینعره مستانه ز جا کی-
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 ندارد خوانهیشهر که م نیشود ا رانیو

 خوند: یسمه دمیخند بهش

  یدوست به  آب چشم سعد یدل همچو سنگت ا -

 یابیاست اگر نگردد که بگردد آس عجب

 گفتم. یم یبا  دیبا یول دمینفهم یچیشعرش ه از

 کرد و رفت میکرد و رفت         در قفس بودم، رها مینفر آمد صدا کی -

 گفت: رضا

 تو یکه مزدور یبهشت    نه نه تو نه عاشق دیبه ام یتو طاعت حق کن -

و  یدیو نشکستم، بر یشکست       دمیو د یدیو کردم، جفا ند ی: وفا نکردهیسم
 دمینبر

 : منم که شهره شهرم به عشق ورزيدن         منم که ديده نيالوده ام به بد ديدنآرشا

 که دل برداشتن کاريست مشکل    : نبايد بستن اندر چيز و کس دل   رضا

 نبود. دنیداشت؟! وقت سوال پرس یچه معن نیدهن با: نگاهش کردم ا با

 داریهم رخصت د کیز دور      ور نه ز نزد دنیرفتن و د ستی: الزمه عاشقهیسم
 هست

 من شمع خلوت سحرم ی: تو همچو صبحآرشا

 سپرم یکه هم نیکن و جان ب یتبسم

 آسان نداد        اين رشته را به نقد جواني داده ام : موي سپيد را فلکمرضا

 به کلش کردم متوجه نگاهم شد و خندش گرفت. ینگاه
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 : مي رسد روزي که شرط عاشقي دلدادگي ستهیسم

 زمان، هر دل فقط يک بار عاشق مي شود آن

 نکرد ادی یکس چیکه مرا ه یدی: دآرشا

 بر غم باد نیغم که هزار آفر جز

 : دلي كز معرفت نور و صفا ديد        به هر چيزي كه ديد اول خدا ديدرضا

 : دلم تنهاست ماتم دارم امشب        دلي سرشار از غم دارم امشبهیسم

 : به صحرا بنگرم صحرا تو بينم       به دريا بنگرم دريا تو بينمآرشا

 دوم گروه

 رو درست کردم. چادرم

 همون دوران؟ میر یم -

 با تعجب برگشتم سمتش. دمیازش نشن یجواب

 ؟ید یچرا جواب نم -

 خودش اومد. به

 آره، آره. -

 ها. یبزن یخواست یم یحرف ادیبنظر م یول -

 ابونیخ ینگاهم رو از رو میبه دو طرف تکون داد با هم راه افتاد یرو هل هلک سرش
 .دمیکش یقیمشهد گذروندم و نفس عم

 و خانواده م تنگ شده. نجایا یآخ که چقدر دلم برا -

 م؟یبمون شتریب کمی یخوا یم -
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 .دمیکش یسکوت کردم بعد نچ کمی

 چهره آقا هم تنگ شده. یدلم برا میبر -

 .دیخند

 ها. یینجایخوبه چند ساعته ا -

 کَکِمونم هم نلرزه. میکه چند روز از اماممون دور بمون میستیواال ما مثل شما ن -

 شاره زد.رو بزرگ تر کرد بعد ا لبخندش

 .میبر -

 کوچه خلوت و دکمه رو زد. کی یتو میرفت میرو برداشتم و دنبالش راه افتاد فمیک

سمت ما برگشت و به دست  یهنوز شلوغ بود چند نگاه مارستانیب میرفت میمستق
جلو تر بچه ها که انگار منتظر ما بودن متوجه  میکه رفت کمیکردن  ینگاه م میچیباندپ

گفت:   نیحس ریو ندا من رو محکم بغل کردن ام نایمب دنیون دومون شدن و به سمتم
 شد؟! قطع کردن؟! یدستت چ

باند  یاز رو یچیهر چهار تا با ترس نگاهشون رو به دست من دوخته بودن که ه حاال
 زدم. یشد دوخته بودن لبخند یمعلوم نم

 نه خدا رو شکر! -

 حرفم رو ادامه داد: اشاری

 حالش خوبه، خوبه! -

 به دستم نگاه کرد. بعد

 فقط دستش داغونه. -
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که به اون سمت  نطوریسمت چادر خودمون هم میگرفت بهشون اشاره کردم بر خندم
 :دمیپرس میرفت یم

 م؟یستیچند وقته ن -

 گفت: نایمب

 .میروز و ن کی بایتقر -

 مدت؟ نیتو ا وفتادین یاتفاق -

 کرد. فیبود ندا تعر دیبچه پرو سوال من رو دزد دیپرس اشاریرو   نیا

مشهد  یخروج فرماندار نظام یفرستادن برا غامیپ رینخست وز یبرا یرازیالله ش تیآ -
 .میفرست یچهل و هشت ساعت وقت داد گفت اگه نره جنازش رو م

ساعت  کی دیگفت: تظاهرات ادامه داره با نیحس ریام مینشست میزدم و رفت یلبخند
 ها. میبر گهید

 .امیم -

 کیگفت و دم گوشش  یکه شعار م یرفت سمت شخص اشاری دمیتظاهرات د وسط
 شد. یبود که از بلندگو پخش م اشاری یصدا هیگفت بعد از چند ثان یزیچ

سلسله بندم  ی! جان علنیحس ای! دست به دامان توام نیحس ایسر و سامان توام  یب -
تو خاکم  یر گذر کوعشق هالکم کند! د نیکن! گردم، از خاک بلندم مکن! عاقبت ا

 کند!

روضه چنان به دل نشسته که  نیکردن ا شیهم همراه هیسه بار که تکرار کرد بق دو
 گرفت. یئتیه یتظاهرات حال و هوا
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زد اون هم رفت سمت دختر ها و  یحرف اشایدم گوش  اشاریاز تظاهرات  بعد
کردم  یبا تعجب داشتم نگاهشون م رنیدارن با هم م دمیبعد د هیچند ثان نیرحسیام
 اومد سمت من. اشاریرفتن؟!  یها کجا م نیا

 م؟یبر -

 :دمیتعجب پرس با

 کجا؟! -

 .دیخند

 خوبه؟ مارستانیب میکجا بر -

 تکون دادم خندش گرفت. یمنگل ها سر مثل

 بگو. گهید یکجای -

 !؟یچ یعنی -

 افتاد. راه

 .ایدنبالم ب -

. ذوق کردم عاشق میرفتیم میدنبالش راه افتادم رفت سمت بازار ها داشت ناخودآگاه
 من قشنگ بود. یبرا ینداشت ول تیجذاب ادیدوران ز نیبازار بودم هر چند که مال ا

تو بازار مخصوص طال فروش ها  میدیچیپ یمغازه ها بود که وقت نیترینگاهم به و انقدر
 میرد بش نجایخوام از ا یم دیم گفتم شاتعجب نکرد یتا چند لحظه متوجه نشدم ول

 یمغازه ا یجلو یا کدفعهیکه  میبرس یتا به بازار معمول میدوست داشتم تند تند بر
رفت تو  یکه م نطوریبه سمت نگاهم برگرده هم نکهیاکالفه نگاهش کردم بدون  ستادیا

 گفت:
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 .ایدنبالم ب -

ده؟! دنبالش رفتم  ینم رییرو تغ ها، چرا کلماتش ایحاال گفته بود دنبالم ب نیهم اَه
 .ستادمیکرد کنارش ا یداشت به جعبه انگشتر ها نگاه م

 ؟یدار یکار نجایا -

زد نگاهم  یکه دست هاش پشت سرش در هم گره خورده بود و نگاهش برق م یحال در
 لبش نشست. یرو یکیکرد لبخند کوچ

 ؟یکن یرو انتخاب م یکی -

 شدت بهت دهنم باز موند. از

 وات؟! -

 شد. رهیخجالت سرخ شد دوباره به انگشتر ها خ از

 رو انتخاب کن! یکیکنم  یخواهش م -

 !اشار؟یآقا  -

کرد در  یبه ما نگاه م یگفت فروشنده با اخم و کنجکاو ینم یزیبود و چ نییپا سرش
 همون حال گفت:

 اومده؟ شیپ یخانم مشکل -

 یانگشتر طال کیپس به  ارمیرو بهم ب هیسر و ته قض عیمکث کردم نه بهتر بود سر کمی
 شکل اشاره کردم. یو اهرم نیپر نگ د،یسف

 .نیا -

 گفتم: آروم

 حلقه ازدواج مامانم. هیشب -
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تا دنبالم اومد قدم تند کردم که باهاش  دیطول کش کمی رونیاز مغازه زدم ب عیسر بعد
 م؟یباهم صحبت کن ییکجای میشه بر یرو به رو نشم گفت: م

 :دمیبرگشتم سمتش و غر تیرفتم با عصبان یکه راه م نطوریهم

 !رینخ -

 کنم! یخواهش م -

 .اشاریکنم خواهش نکن آقا  یخواهش م -

 رو گرفتم. یتاکس کی یجلو دمیکه رس ابونیگفتم به خ دهیرو کش اشاری آقا

 امام رضا )ع( مارستانیب -

 خانم. دییبفرما -

جلو انگشت  یصندل رهیرفت به دستگدستش  اشاریعقب سوار شم که همزمان  اومدم
 اشاره م رو سمتش گرفتم.

 شم ها. یم ادهیپ یسوار بش -

دم در با  مارستانیسمت ب میشدم و راه افتاد یشل شد سوار تاکس رهیاز دستگ دستش
رو  اشاریبا  گهیش رو حساب کردم و رفتم تو د هیکه عکس شاه رو داشت کرا ییپول ها

 دیخواب یهم اون نم یکردم تا وقت یراهم رو کج م دمشید یبه رو نشدم هر دفعه م
 رفتم. یسمت چادر نم

راحت شده  الشونیتحصل اعالم شد تعجب کردم مردم خ انیشنبه پنج در روز پا سه
دادم از  حیترج دیکش یداشت طول م یلیخ گهیبود چون هم انتقام گرفته بودند و هم د

 بهناز بپرسم.

 چرا تمومش کردند؟ یبه -
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 ادامه داشته باشه؟ نطوریهم یخوا یم -

 خوام. یرو م لشینه خوب دل -

 ن؟یفرماندار اخراج شد مهم تر از ا -

 اومد: ییصدا یدفعه ا کی

 یکار ها هیبودند، نماز جماعت ها و عقد ها و بق نجایا یانقالب یها خیهمه ش نکهیو ا -
کنند که همه دکتر ها  کاریبدبخت چ یها ماریطرف ب کیمونده بود از  نیزم یرو ینید
 نجان؟یا

 .ستین یخبر نیرو به بهناز گفت: برو بب بعد

 بهش نگاه کردم اومدم برم که اومد جلوم واستاد. تیعصبان با

 لحظه حرفم رو گوش کن. کی -

 از سر راه من برو کنار. -

 من اهل.. یشما که قبول دار -

 !نجا؟یچه خبره ا -

کله م رو سمت صدا چرخوندم که گردنم درد گرفت آقا بود آب دهنم رو  عیسر چنان
انداخت بعد به  اشاریبه  ینگاه کردم آقا هم نگاه اشاریبه  زیقورت دادم و سرزنش آم

 من.

 اومده؟! شیپ یمشکل -

 گفتم: آروم

 ان شاا... که نه. -
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برو وگرنه  یعنیحرفم رو گرفته بود  ینگاه کردم از جوابم جا خورد معن اشاریبه  بعد
کنم  یهست برات دردسر درست م نمونیکه ب یبدون توجه به هر احساس و حرمت

 لب گفتم: ریبه آقا انداختم و ز ینگاه میکرد و برگشت و رفت ن یاخم

 !دیببخش -

 :دیو ندا همون موقع بهناز اومد از من پرس نایمب شیبرگشتم و رفتم پ بعد

 کو؟ اشاری -

 ؟یدار کارشیچ -

 خوام جواب سوالش رو بدم. یم -

 سوالش مجزا نبود به ما جوابش رو بگو. -

 طرف اوم آره، آره شش صد هزار نفر بودند! نیا انیاز مردم دارند م یادیز تیجمع -

 دروغ! -

 باور کن. -

 !م؟یبر میتون یحاال م گه،یگفت: خوب تموم شد د نایمب

کال دوست  یسفر طوالن نیه شده بودم از او نگاهش کردم خودم هم خست برگشتم
 .میداشتم برگرد

 اول گروه

 ما کج و با خود کج و با خلق خدا کج        آخر قدمي راست بنه اي همه جا کج با

 ذکر داد: عیزدم که بلند گو سر یخنده لبخند ریشعر من هر دو زدند ز از

 ادامه. -
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 مرهمند. گریدمش زخمند و د کیدمند           یسیجان ها در اصل خود ع-

 گفت: هیسم

در دل هوسي هست دريغا نفسي نيست         ما را نفسي نيست كه در دل هوسي  -
 نيست.

 تا چند بسته ماندن در دام خود فريبي        با غير آشنايي، با آشنا غريبي؟ -

 مهین یچون صبح دارم، از صفا یشب       خاطر مهین یها هیاز گر ،یروشندل افتمی -
 شب.

 باران که در لطافت طبعش خالف نيست        در باغ الله رويد و در شوره زار خس -

سمت راست  وارید یدفعه ا کی دیپر هیبوق دستگاه بلند شد رنگ از صورت سم یصدا
 .دیزباله کش شیشد  چند لحظه بعد آت انینما یرنگ دیما باال رفت و سالن سف

 رد شه. شیآت ونیاز م هیسم -

 :میو رضا همزمان با هم داد زد من

 نه. -

داد  میپشت سرش حاال هر سه بلند شده بود دشیرفت و کش هیرضا به سمت سم بعد
 :دمیکش

از  شتریب یلیخ نیاما ا نایس میرو انجام داد یبود دهیکه برامون د یتا االن هر خواب -
 .مید یاجازه رو به تو نم نیماست. ا فتیظر

 .هیقانون باز -

 افته. ینم یاتفاق نیهمچ -

 .دیش ینشه همه شما و افراد گروه مقابل به آتش افتاده م نطوریاگه ا -
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 رم. یکنم! باشه من م یگفت: نه...خواهش م هیسم

 !هیساکت شو سم -

 بلند شد: یمرد یشکل داد و صدا رییبلند گو از کامپوتر تغ یصدا

 ؟یدافراد هر دو گروه رو به کشتن ب یخوا یآرشا تو که نم -

 خدا ازت نگذره! نایس -

 .ادی یگربه کوره بارون نم یبا دعا -

هزار تا گردن کلفتر از تو  رشیبنده حق یانقدر بزرگ هست که به دعا ایدن یفرمانروا -
 رو نابود کنه.

 اوه اصال متحول شدم. -

 شه براتون ها. یرد نشه بد م شیآت یاگه نره از تو -

 رضا گفت: بدرک! نباریا

 ش گرفت. هیگر هیسم

 تو رو خدا نه! -

 :دمیسرش داد کش یعصب

 !هیسم -

 بلند شد: نایس یصدا دوباره

 .میقرار بزار کی انیخوب، خوب ، خوب ب -

 .میسه منتظر به بلند گو نگاه کرد هر
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کنم که  ینفر من قبول م کی یاگه گروه حاظر شدند جونشون رو در خطر بندازند برا -
 خودتون. یش پا هیرد نشه، اما بق هیسم

 .میجورش رو بکش می! من و رضا حاظر؟یکن یخودمون م یچرا اونها رو وارد باز -

 شه. ینم ینجوریا گهینه د -

و  یظاهر شدند ما با نگران نهایا کایظاهر شد و بعد گروه مل یموقع کنارمون نور همون
 چه خبره؟! نجایبود گفت: ا نایکه فکر کنم مب یاونها با تعجب نگاهمون کردند. دختر

از  نایس یکردن تموم که شد صدا فیخود بلند گو شروع کرد ماجرا رو تعر یصدا نباریا
 بلند گو اومد:

 ه؟ینظر شما چ -

 یوا م هیکه فکر کنم اسمش ندا بود گفت: معلومه ما همه پشت سم گهیدختره د نباریا
 .میست

 نظر رو دارند؟! نیهم هم هیبق -

 .مینظر رو دار نیگفت: آره ما هم هم نیحس ریام

 خوب! یلیخ -

 .میشد بیههمون غ یدفعه ا کی

 دوم گروه

 کجاست؟! نجایکرد گفت: ا یکه به دور و بر نگاه م نطوریهم اشاری

 بلند شد: نایس یصدا

 من. شیپ نیو برگرد نیدم تا از اونها جدا ش یفرصت م کیبهتون  اشای اشار،ی -

 .نایافته س یاتفاق نم یزیچ نیگفت: همچ اشای
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 جعبه باشه. کی دیبا نیبه دور و بر کرد و گفت: ا ینگاه بعد

دختر  کیکه  میکرد ینگاهش م میپشتش بود داشت نایباز شد س یپنجره ا یدفعه ا کی
 :دمیداد کش یا کدفعهیهم کنارش ظاهر شد  گهید

 الناز؟! -

 !؟ییپسر دا یلبش نشست بدون توجه به من رو به آرشا گفت: چطور یرو لبخند

کنه الناز سر  یم یباشون زندگ هیکه االن سم هیآرشا و دختر زن و مرد یدختر عمو الناز
عالقه  چیشه آرشا ه یمتوجه م یوقت یره ول یاشتباه همراه آرشا به زمان گذشته م کی
 شه. یبزرگ همراه م یاز تاجر ها یکیکنه و با  یبهش نداره راهش رو جدا م یا

خواد آرشا رو مجبور کنه تا باهم  یونشون و الناز مرس یسرنوشت بهم م یاز مدت بعد
ره وقت  یاز اونجا م شهیهم یشه و الناز برا ینم ییسر ماجرا یازدواج کنند ول

 .ادیازش بدست نم یخبر گهیتونه برگرده و د یبرگشتشون الناز نم

 با بهت گفت: آرشا

 مدت؟! نهمهیا یالناز؟! کجا بود یتو زنده ا -

 ختیر شیرنگ یرنگ یگذاشت موها شهیزد و دست هاش رو لبه ش یپوزخند الناز
با  نایس رندیباعث شد پسر ها نگاهشون رو بگ یاسیتنه  میدورش و بدنش با اون تاپ ن

 خنده نگاهش کرد.

 زم؟یهمسر عز یحاال راض -

 :میبا بهت داد زد هیبق هیچ یدونستند ماجرا یکه نم نیحس ریو ام نایندا، مب جز

 همسر؟! -
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بست بعد دوباره گفت: حاال وقت  دییبهمون زد و چشم هاش رو به نشون تا یلبخند
 .زیعز ییانتقام پسر دا

 به تو کردم که خودم خبر ندارم؟! ی! من چه بد؟یانتقام چ -

 به من نگاه کرد. بعد

 دختر کردم؟! نیبه ا یبد ییبهم بگو من جا یشما که نوشت کایمل -

 :دیداد کش تیدفعه خود الناز با عصبان کی

 یوقت یمن بشکنم؟! حت یمن از خانواده م جدا بشم؟! تو باعث شد یتو باعث شد -
 گم بشم. یمن بد بشم، باعث شد یتو باعث شد ؛یرفتیمردم من رو نپذ یکه برات م

بال سرت  یباعث برنگشتنت نشدم؛ هر چ یمن باعث اومدن تو با خودمون نشدم حت -
 خودت بود. ریاومد تقص

 الناز. یدونم تو چرا بر نگشت یگفتم: من نم من

 بار رو به من داد زد: نیا

 من خودم نخواستم برگردم. -

 به حرف اومد: هیباالخره سم میبهم نگاه کرد یجیگ با

 !دن؟یکش یخانوادت چ یدون یچرا الناز؟! م -

 .یمن رو براشون گرفت یتو جا -

 شه. یکس دختر خود آدم نم چیه -

 به آرشا  نگاه کرد. توجه به اون یب

 تونستم برگردم. یعوض شده بودم؛ نم گهیمن د -
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که  یراه ،ینگاهش کنه گفت: الناز تو فقط راه رو اشتباه رفته بود نکهیبدون ا آرشا
 برگشت داشت.

 رفته بودم. انهینه من راه رو ناش -

 کنم. کاریچ دیدونم با یاالن م یسکوت گفت: ول کمیاز  بعد

 :دیپرس نایشده بود س یزدنش به ما طوالن زل

 !؟یکن کارشونیچ یخوا یم -

شدند و با وجود تالش  دهیبه عقب کش اشایو  اشاری یدفعه ا کیدکمه رو زد  کی الناز
 باز شد و داخل رفتند. واریاز د یقسمت وار،یو مخالفتاشون رفتند عقب سمت د

 انتقام! -

 به ما نگاه کرد. نایس

 !؟یها چ نیا -

 بال ها رو سر من آورد. نیاون دختر با نوشتنش ا -

 ها؟! نیا یبسوزند به پا دیشون چرا با هیخوب بق -

 نگاهش کرد. طلبکار

 آرشا. یچون من سوختم به پا -

 !یکشت یرو م نیشد اگه ا یم یرو به من گفت: چ رضا

 شاخ بشه؟! نجوریخواد برامون ا یدونستم م یمن چه م -

 شدم. یرد م شیمن از همون وسط آت یذاشت یآرشا کاش م یگفت: وا هیسم

 آرشا من جوابش رو دادم: یبجا
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 .میهمه با هم هست نجای! القل اه؟یچه حرف نیا هیاِ سم -

 اول گروه

و  میستادیدختر ها ا یدر راه جلو یخطر میچون احساس کرد نیحس ریو رضا و ام من
 عقب. میاونها رو فرستاد

که اصال جرات  ارهیفشار ب یدکمه ا یخواد رو یم دمیباال فهم الناز انگشتش رو برد 
نگاه  اشایو  اشاریهمون موقع الناز پرت شد کنار با تعجب به  ه،ینداشتم فکر کنم چ

 که معلوم نبود چطور خودشون رو رسونده بودند باال. میکرد

به کمک  رهیطرف زنش رو بگ نایس میکرد یفکر م نکهیافتاد به جونشون برعکس ا الناز
پسر خونده هاش  اشایو  اشاری میدونست یرفت البته ما اون موقع نم اشایو  اشاری

 دستگاه افتاد. یرو اشایآورد با ضربه  یاومد الناز داشت کم م شیهستند، زد و خورد پ

بدن اون سه تا رو گرفت بعد از چند  یدیدکمه رو زد، لرز شد کی عیکردم سر احساس
 .افتادند نیزم یلحظه رو

پشت سرش الناز بلند شد و با پوزخند به ما نگاه کرد  هیزد بعد بق غیج کایاز همه مل اول
و  یچوب یها ریبه سمتمون پرت شد از ت یریدکمه فشار داد ت یبعد انگشتش رو رو

داد  دمیپر یهل دادم کنار و خودم هم به سمت ریت یرو از جلو هیرضا و سم ،یمیقد
 زدم:

 .دیاصال باهم نباش نیپخش بش -

خواست  یبه هر کدومشون م ریها که انگار منتظر بودند اگه ت نیا کایگروه مل یول
خودش رو بندازه روش از هم جدا نشدند، البته من و رضا هم جرات  یکیبخوره اون 

 ریکه دوباره ت میشده بود میبه دو گروه تقس نیهم یبرا میدور بش هیاز سم مینداشت
 اومد.
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دفعه  کیاومدن  یکه گذشت دو تا، دوتا م کمیشد و  شتریعت اومدنشون بکم سر  کم
 یها پرت شدند سمت ما خودم رو انداختم رو ریباز شد و ت واریاز چند طرف د یا

 :دمیو با تمام توان داد کش هیسم

 )ع( نیحس ای -

شده بودند،  کیاز حد بهمون نزد شیها ب ریزد. ت یبه الناز افتاد که قهقه م چشمم
جعبه  یکه تو یا گهیافراد د دنیتر شد سرم رو باال آوردم با د یزنده بودنمون طوالن

 بودند دهنم از تعجب باز موند.

از جنس نور دور ما حلقه زده بودند،  ییبودند و با سپر ها ستادهیتخته ها ا یرو یافراد
اومد  یم ریها هنوز ت واریکردند و از د یبازگشت م ینور یها با برخورد با سپر ها ریت

 کنه. کهیت کهیکرده بود که ما رو ت مشیتنظ یانگار الناز جور

به بدنش برخورد کرد. در  رینداشت و هشت ت دهیبده، اما فا یکرد جا خال یسع الناز
 دهیفهم گهیهمزمان دو تا از اون مرد ها که د نییپا دندیدو اشایو  اشاریباال باز شد و 

 .دنیهستند باال دو سیپل ییها جورکیبودم 

از  یکیرو به  نایبهم زل زدند بعد نگاهشون رو از هم گرفتند مب هیچند ثان کایو مل اشاری
 تو؟! نی! چطور اومدد؟یکن یم کاریچ نجای! اد؟یهست یاون مرد ها گفت: شما ک

 .میاومد دانیما از طرف سرورمون ساالر شه -

 ندا گفت: میکرد هممون جا خورده بود خی بدنم

 شما.. شما؟! -

 :دیپرس مرد

 ه؟یخانم ک کایمل -

 گفت: یرفته ا لیتحل یبا صدا کایمل
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 من هستم. -

 حالتون بودند. ریگیاز زمان نامه شما متوجه حضورتون و پ شانیا -

 ما پسر ها چرخوند. نینگاهش رو ب بعد

به ما دستور دادند به کمکتون  عیرو صدا زدند، سر شونیاز شما ا یکی یامروز وقت -
 .امیب

 که بغض کرده بودم گفتم: یحال در

 )ع( دمیشه نیحس ای -

 کرد. اشاریرو به  نیحس ریام

 شه؟ یم یچ نایس -

 .دیکش یآه اشاری

 کنند. یدادگاه محاکمش م یتو -

 دم. یم تیآخه! من رضا -

 :دمیپرس مینگاه کرد کایبا تعجب به مل همه

 !؟ید یم تیرضا -

 بشه. تیاذ یکیتونم تحمل کنم  یآره باور کن من نم -

 کرد. تیما رو اذ نهمهیرضا گفت: ا نباریا

 خوش گذشت. یخوش گذشت بچه ها، سخت بود ول -

 گفت: شکم من پاره شد. نیرحسیام

 خورد. ریگفت: دست آرشا هم ت هیسم



 
 
 

 
 387 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاملیکا مالزاده ــــــ زمان معمای  

 دم. یم تیمن رضا یفکر کرد بعد گفت: ول کمی

 .دمیموهام کش یتو یدست

 دم. یم تیمن هم رضا -

 رو به رضا کردم. بعد

 ده. یم تیرضا هم رضا -

 شد. نهیبه س دست

 زورگو! -

 دم. یم تیگفت: منم رضا هیسم میدیخند

نفس  یآسمون ریز م،یدیبعد از ظهور رو د یایگفت: دن نایو ندا بهم نگاه کردند مب نایمب
 .دیکش ی>ع< نفس م نیکه امام حس میدیکش

 ادامه داد: ندا

 .میدیخدا رو هم با چشم خودمون د یمعجزه  -

 لبخند زد. نیحس ریام

 دم. یم تی>ع< من هم رضا نیبه برکت نام امام حس -

 با لبخند و نگاه پر تشکر به همه نگاه کردن. اشایو  اشاری

 ممنون! -

 .رندیگ یبراش در نظر نم ینیگفت: پس ان شاا... مجازات سنگ کایمل

 :دیپرس نایمب

 خودمون؟ یایدن میشه بر یحاال م -
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 لبخند زد. اشای

 شه؟ یچرا نم -

 گفت: هیسم میاز سر آرامش بکش یقینفس عم میاومد تا

 !؟یچ نیپس رادو -

انقدر  یول میاومده بود نینجات رادو یخنده مثال ما برا ریز میو زد مینگاه بهم کرد کی
 میرو فراموش کرده بود نیکه اصال رادو میکن داینجات پ تیوضع نیاز ا میخواست یم
اومد.  ادتونیو گفت: خوب شد  دیبود خند ستادهیها که هنوز اونجا ا سیاز پل یکی

 .میبد لشیتا تحو وفتهیبه فکرش ب یکی تظرهاداره من یطفلک دو ساعته تو

 دنیاومد با د رونیاز توش ب نیشد و رادو دایرنگ پ یبه رنگ مشک یزد نور یبشکن بعد
 نجات من اومدن. یبرا ایک نیما با ذوق گفت: بب

 اومد و اول من رو بغل کرد به خودم فشارش دادم. جلو

 !یدردسر ی هیجون به جونت کنند ما -

 رو بغل کرد. هیبعد سم دیخند

 ها. یبزرگ تر شد -

 اومد رضا رو بغل کرد. دیبه شکمش زد خند یمشت هیسم

 چاکر داداش! -

 بود! دلم برات تنگ شده ن،یرادو یم کرد ونهید -

 .میدیبعد از ظهور رو هم د یایو دن می! نمردشتریما ب -

 نگاه کرد. گهیبه گروه د بعد

 ن؟یک گهید نهایا -
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 کنم االن حوصله ندارم. یم فیبعد تعر -

 خواهش! گهید میگفت: برگرد نیحس ریام

 (اشاری)

 .اشاریشما هستم  یمن پدر واقع -

: پس چرا تا دمیکه حالم بهتر شد پرس کمیرو ازش گرفتم و بغضم رو خوردم  میاشک نگاه
 ؟یحاال بهم نگفت

 :دیمکث کرد بعد پرس کمی

 . چرا؟!یتعجب نکرد -

 کنه. یرو درک م شیآدم نگاه و آغوش پدر واقع -

بود و دادگاه بدون حضورش  مارستانیتخت ب یانداخت رو نییزد و سرش رو پا لبخند
 برگذار شده بود.

که تمام مدت گم شدن آرشا و االن به حقشون  ییها تیاذ یبرا دیسال تبع زدهیس 
 .خیبه ماقبل از تار دیسال تبع یکرده بود. س

 بابا. یجواب سوال من رو نداد -

 دورش رو گرفته بود. یباز کرد حلقه اشک یهاش رو از احساس کلمه بست وقت چشم

 تو.. یهمه براشون الگو و افتخاره من برا یکه بابا یخواستم وقت ینم -

پدر همه  کینگاهش کردم بعد گفتم:   هیزد و نگاهش رو ازم گرفت چند ثان یوزخندپ
 پسرش قهرمانِ. یجوره برا

گم  یشده بجاش برگشتم سمت در و گفتم: االن م یچه حال نمینگاهش نکردم بب گهید
 حق اون هم هست که بدونه. اد؛یب اشای
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 (کای)مل

 نیا یخودم، برا یبرا نطوریساکم رو در آوردن هم یتو لیآروم شروع کردم وسا آروم
 یگریج یرنگ با طرح ها دیو سف کیعشق ممنوع از دست رفته! چشمم به جعبه کوچ

انگشتر توش  دنینگاهش کردم بعد برداشتم و سرش رو باز کردم با د هیافتاد چند ثان
خونه  یتو یکردن. خدا رو شکر کس هیگر ندبل یافتادم شروع کردم با صدا هیبه گر
 نبود.

برام  اشاریکه  ییها زیچ دنیکردم با د یرو جا ساز لمیکردم وسا یم هیکه گر نطوریهم
 شد. یم بلند تر م هیگر یگرفته بود صدا

جز جز خونه تنگ شده بود اما انقدر  یبلند شدم و رفتم سمت اتاق خواب دلم برا 
 خسته بودم که فعال فقط دوست داشتم بخوابم؛

 یفکر بود، رو یکامپوتر نشسته و تو یصندل یکه رو نیحس ریتوجه به ام یب پس
 زود به خواب رفتم. یلیو خ دمیتختم دراز کش

که برامون  ییداشت اتفاق ها نیحس ریشدم ام داریخونه از خواب ب یافراد تو یصدا با
ر وانمود کنند که انگار باو  یکرد جور یم یکرد هر دو سع یم فیافتاده بود رو تعر

 !وفته؟یب یکس یشد برا یم یاتفاق نیکردند اما مگه همچ

پدر و مادرم تنگ شده بود نگاهم کردن  افهیق یچقدر دلم برا رونیشدم و رفتم ب بلند
 یچ کای: ملدیپرس یزدم و سالم دادم؛ جوابم رو دادن مامان با نگران یکیلبخند کوچ

 !؟یشد

 .دمیصورتم کش یرو یدست

 مامان، خوبم. ستین یزیچ -



 
 
 

 
 391 page                                                                                                                                                                                                    www.98iia.com  

 

 کاربر نودهشتیاملیکا مالزاده ــــــ زمان معمای  

 یلیحس و حال پا کامپوتر رفتن رو نداشتم خ شهیاتاق برعکس هم یبرگشتم تو بعد
 اتاق در رو بست و کنارم نشست. یزود مامان اومد تو

 شده؟ یچ یبگ یخوا ینم -

کردن. آروم آروم نوازشم  هیبغلش و شروع کردم گر یگرفت خودم رو انداختم تو بغضم
 لیکردم نوشتن دل یفکر م یزمان کیمامان،  سمیخوام بنو ینم گهیکرد گفتم: من د یم

 .سمیتونم بنو یخوام و نم ینم گهید یمنه ول یزندگ

 بزنم. یحرف نیمن همچ یکرد روز یکس فکر نم چیجا خورد، نگران هم شد. ه مامان

کرد  یکه موهام رو نوازش م یتا فکرش رو جمع و جور کنه بعد در حال دیطول کش کمی
 میر یم یچند روز کیاصال  ،یاستراحت کن کمیخوبه که  زمیعز یگفت: خسته شد

 مشهد تا دلت باز بشه.

ام و کنار گذاشتن  هیگر لیدل دیپرس یهم مامان م یکردم هر چ یم هیمن هنوز گر و
 دادم. ینم یجواب هیچ یسندگینو

+++ 

 و سالم داد بعد گفتم: ستادمیبه حرم امام رضا )ع( ا رو

 کنه. رونیعشق رو از قلب من ب نیامام رضا )ع( تو واسطه شو که خدا ا ای -

داد همزمان که  یپسر پشت سرم سرش رو خم کرده بود و سالم م کیبرگشتم  بعد
که رو به  نیگردوندم سمت حرم سرش رو باال آورد به محض ا یدوباره روم رو بر م

 بود! برگشتم عقب؛ اشاریحرم شدم مغزم جوالن داد خودش بود! 

کردم  یزائرا رو نگاه م نیکه ب یهدف در حال یاز پسره نبود وقت تلف نکردم و ب یخبر
مامان متوجه من شد و  میکه اومده بود یکردن راه یتند ط یشروع کردم با قدم ها
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نبودم که بتونم جوابش رو بدم دنبالم اومد  یحال یمن تو یشروع کرد به صدا زدنم ول
 نبود! نبود! نبود! کردم یبه دور و بر نگاه م نطوریهم

 .دیکنار حوض و نشستم مامان بهم رس رفتم

 ! چت شده بود دختر؟!کا؟یمل -

شونه مامان گذاشتم و  ینداشت سرم رو رو یا دهیکردم بغضم رو بخورم اما فا یسع
رو که  یام بلند نشه گفتم: مامان... پسر هیگر یکردم صدا یم یکه سع یدر حال

 .دمیستش دارم ددو 

 .ادیتا به خودش ب دیطول کش یلیخ نباریجا نخورد سر جاش خشک شد ا نباریا

 !کا؟یمل یگ یم یچ -

 ما ممنوعست. یعشق برا نیتونم داشته باشمش، ا یمامان دوستش دارم، اما نم -

 از خودش فاصله داد. کمیرو  من

 یاگه پسر خوب ،یاگه دوستش دار دینتون یچ یکن. برا فیکنم برام تعر یخواهش م -
 ؟یبهش برس یتون یکه نم ستین یداره؟! نکنه آدم درست یباشه چه اشکال

 رو به دو طرف تکون دادم. سرم

 هم خوبه! یلیخ ه،ینه آدم خوب -

دخترم  یخوشحال یتونستم برا یدم هر کار یقشنگ از اولش بهم بگو منم قول م -
 انجام بدم.

 کنم؟! هه معلومه که نه چطور ممکنه باور کنه؟!  فیتعر یعنیکردم  نگاهش

 !الیخینه مامان، ب -

 نگاهم کرد بعد گفت: کمی
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 .یکرد ینم یرو از من مخف یزیتو که چ -

رو بگم بلند شدم و راه افتادم  قتیبشم و بهش حق کیحرف هم باعث نشد تحر نیا
 .یسمت صحن جمهور

 ریام میخونه بود یپارک جلو یتو نیحس ریآپارتمانمون و من و ام یو بابا تو مامان
رو براشون  خیکرده بود و داشت اطالعات بدست آورده از تار دایچند تا دوست پ نیحس
 گفت. یم

به ته  یدادم نگاه یانجام م شهیهم بایکه تقر یکنم کار یرو ادهیپ کمیگرفتم  میتصم
 گردم. یو دوباره بر م رمیپارک کردم با خودم گفتم تا اونجا م

رو پشت سرم  یتند یها دنینفس کش یاه برگشت بودم که احساس کردم صدار  تو
پشت سرمِ؛ اول بسم  یکیکردم  یبود که واقعا احساس م نیهم ا گهید زیشنوم، چ یم

متوجه شدم هنوز همون احساس رو  یوقت یبود بره ول یزیچ یالله گفتم تا اگه جن
که از گوشه دهنش آب  یسگ دنیدارم با وحشت برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم با د

 گهیکه داشتم دو پا د ییزدم ناخودآگاه دو پا خیاز شدت وحشت  نیزم یرو ختیر یم
 یبلند پارس م یکه با صدا یسگ هم در حال دن،یهم قرض کردم و شروع کردم به دو

 . دیدو یکرد دنبالم م

مثل فاصله شد  یلب خدا رو قسم دادن سرعت پاهام هر لحظه کمتر م ریکردم ز شروع
 گهیبرام نمونده بود که احساس کردم د یانرژ گهید دمید یاون با من خودم رو مرده م

 .ستیدنبالم ن

. برگشتم عقب با نیزم یپاهام توان نداشت و پرتم کرد رو گهینبود د ستادنیبه ا یازین
که پشت  یصحنه پشت سرم تمام اضطرابم رفت و جاش رو به تعجب داد اون دنید

 یاز تو یزیچ کیکرد  یآزاد شدن م یدست هاش تقال نیبود که سگ ب اشاریسرم بود 
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دستگاه شوک بود برگشت و  دمیسگ فهم التدر آورد و به سگ زد. از ناله و ح بشیج
 که تموم وجودم بود. یازمون دور شد حاال من مونده بودم و کس

 دنمیقبل از رس یول دمیکرد بلند شدم و به سمتش دو یخسته ام با قلبم همراه یپاها
 شد. بیدوباره غ

 .زمیر یمن اشک م ،یش یگفت: تو عاشق م یکرد م یم تیداشت به قلبم شکا چشمم

 کشم. یمن درد م ش،یدیگفت: تو د قلب

 شروع شد. لمیف ایبابا ب کا،یمل -

 یم رو گرفتم و رفتم تو هیآشپزخونه تک واریزدم از د یبابا نگاه کردم و لبخند مصنوع به
 نگاهم کرد. یشد و با ناراحت مین متوجه صورت اشکهال ماما

 .ادی. خدا کنه خوشت بمیبرات گرفت یا هیمن و بابات هد کایمل -

 .نیشد البته غمگ یبار لبخندم واقع نیا

 کوش؟! یمرس ه؟یهد -

دستش بود  یکه جعبه ا یبعد در حال قهیدق کیبلند شد و رفت سمت اتاق  مامان
 برگشت.

 .نیرحسیام یبرا یکی میتو گرفت یبرا یکی -

 غیکه توش بود از شدت ذوق ج یزیچ دنیرو از دستش گرفتم و بازش کردم با د جعبه
 .دمیکش یآروم

 دستتون درد نکنه! یوا -

 جعبه بود. یرنگ تو یهمستر دود کی. دمیبلند شدم و گونه جفتشون رو بوس بعد

 ن؟یرو داد نیحس ریمال ام -
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 گفت: بابا

 .میدیشد م داریاالن که خوابه ب -

 همسترش. رهینم -

 جعبه سوراخ داره. یباال -

 با چشم اشاره به جعبه من کرد. بعد

 .یبزار یخوا یم یاسمش رو چ -

 .اشاریگفتم:  یآروم یبه همستر کردم و با صدا ینگاه

 :دیبود بابا پرس دهیمامان برق زد اسم پسره رو فهم یها چشم

 ؟یچ یبرا اشاری -

 ختم.باال اندا یا شونه

 بود. نیکه ذهنم اومد ا یاسم نیاول -

 (اشاری)

 .اشاریداداش  دییبه بعد شما مراقب ما نیاز ا -

جواب ندادنم  لیبا تعجب نگاهم کرد دل اشایندادم؛  یگرفتم و جواب دهیرو از سع نگاهم
 اشاریاز االن داداش  زمیکرد و گفت:  آره عز دهیخودش رو به سع د،یرو نفهم

 مراقبتونه.

 چته؟ اشاری: دیور دنبالم اومد و پرس نیا اومدم

 .اشایگذرونم  یرو م یسخت یدارم روز ها -

 کنه، حواست باشه! یخدا داره امتحانت م -
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اومد دوختم  یم نییکه از آسمون آروم آروم پا ییرو از پشت پنجره به برف ها نگاهم
 دمیبرگشتم و دو اوردین. دلم طاقت یبرف باز میرفت یبود تا باهم م نجایکاش اون هم ا
بود رفتم سمت اتاقم دستگاه  دهیصدام نکرد انگار حال داغونم رو فهم اشایسمت اتاقم 

دم در آپارتمانشون بودم دوست داشتم  دنشید یشدم برا بیرو برداشتم و دوباره غ
 !؟یکرد چ یدر رو باز م گهینفر د کیاگه  ینگاه خواستم در بزنم ول کیفقط  نمشیبب

 دیطول کش کمیدو دو تا چهار تا کردن جلو رفتم و زنگ کنار در رو فشردم  یاز کل بعد
بس بود  نیدو طرف در قرار گرفت هم ونیبا چادر م یکه در آروم باز شد و سر دختر

 خودم. یای. دوباره دکمه دستگاه رو زدم و برگشتم دنبس بود

شب  کیبچه ها نفهمند اجازه بدن  نکهیا یکردن؛ قرار شد برا یم دیرو تبع نایس امروز
بعد وقت خوابشون  رفتیخونمون بچه ها رو بغل کرد قربون صدقه شون م ادیب

از  میصحبت کرد اطیح یبا هم تو میما نشست شیروشون پتو انداخت و اومد پ
با  دهیم شنهادیخودش پ گانهی مامانزنش بود و بعد از مرگش  نیمادرمون گفت که اول

خواهرش باشه؛ از مامان و  یزدواج کنه تا بتونه مراقب بچه هاشوهر خواهرش ا
 هاش. ییبایهاش، از ز یگفت، از مامان و خوب یهاش م یمهربون

 رو گرفتم سمتش. کوله

 کنم. لشیکنم هر هفته برات پر از وسا یم یسع -

 کوله رو استفاده کنه. یذاشتم تو یکه من م یلیتونست وسا یم

 لبخند از دستم گرفت. با

 پسرم! یمرس -

 تکون دادم. یسر

 (کای)مل
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پمپ  یتو میگشت یبر م میکه احساس کردم باعث شد از خواب بپرم داشت یعطر یبو
به دور و  ینگاه رونیاومدم ب نیو من خوابم برده بود. بلند شدم و از ماش میبود نیبنز

 بودم. دهیرو شن اشاریعطر  یبرم کردم مطمئنم بو

قفس بود مال  یبه همستر هامون کردم که تو ینگاه مینشست نیماش یتو دوباره
 میداشت، اسمش هم گذاشته بود کر یرنگ یبود که روش خط مشک دیسف نیرحسیام

 خان زند.

 خواهر جون؟ -

 سمت. برگشتم

 جانم؟ -

 کرد گفت: یکه به همستر ها نگاه م نطوریهم

 .اشاری یاسمش رو گذاشت -

 ندادم برگشت سمتم. یکردم حرفش ادامه داره پس جواب احساس

 ن؟یرو دوست داشت گهیهمد اشاریتو و  -

 .دمیکش یآه

 نمونده. یزیچ چیچون اصال ه ست،یمهم ن زیچ چیه گهید -

 دستم رو گرفت. نییسرم رو انداختم پا بعد

 خواهر جون از خدا کمک بخواه! -

تو  ایلب شروع کردم به خوندن: دلم گرفته خدا  ریز شهیرو برگردوندم سمت ش نگاهم
 کن! ییتو هم خدا دتیکن! من اومدم به ام ییدلگشا

 :دیازم پرس اطیخونه مامان با احت میدیرس
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 ؟ینوشتن رو شروع کن یخوا ینم کایمل -

هر لحظه از  دمیتخت دراز کش یاتاق رو یرو به دو طرف تکون دادم رفتم تو سرم
از من  ریغ یازدواج کنه با کس یقراره روز اشاریکه  نیاون لحظه از ا دمیترس یم یزیچ

وقت لمس نکردم رو لمس  چیکه خودم ه یخواد دست یم یکس یعنی! یوا دمیترس
 نبود. دهکنن ونهیفکر انقدر د نیکاش ا ایکنه؟! خدا

+++ 

هم اون ورش نشسته بود،  نیحس ریکنار مامان نشسته بودم، ام نمایس یصندل یرو
از کنارم بلند  ییکه گذشت صدا کمی کنارم نشست یک دمیبرق ها خاموش شد و ند
 شد: دلم برات تنگ شده!

ره  یبودم هر وقت به سمتش برگردم، دنبالش بدوم در م دهیجام تکون نخوردم فهم از
 !؟یکن یم تمیگفتم: چرا انقدر اذ یآروم یپس فقط با صدا

 م؟ینیبب یدوست ندار -

 !نمتیبب شهیدوست دارم هم -

 کردم. یرخم احساس م مین ینگاهش رو رو ینیکردم نفس گرفت سنگ احساس

 !؟یکه دوستم دار یکن یاعتراف م یدار -

 ش تنگ شده بود!  افهیق یسمتش چقدر دلم برا برگشتم

 آره، دوستت دارم! -

 .دیچک یگونه ش م یکه رو دمیاشک رو د یکیاون تار یرو از نگاهم گرفت تو نگاهش

 !کا؟یمل -

 بمون! شمیپ اشاری -
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همه نگاها برگشت  دیدو نمایمنتظره بلند شد و سمت در س ریحرکت غ کی یتو
 سمتش.

نتونستم  دیمامان هم از کنار من بلند شد و دنبالش دو یدفعه ا کیکمال تعجب  در
 گفتم:  تو بمون. نیحس ریتحمل کنم رو به ام

 یم بیغ نشیمامان بب نکهیقبل از ا اشاریدونستم  یهر چند م دمیدنبالشون دو بعد
 نیهم یشهرمون بود قرار داشت برا یاز پارک ها یکیکه  یباغ مل یتو نمایشه. س

که  یدر حال دمشیبشه از دور د یمجبور بود وارد باغ مل اشاریدنبال کردن  یمامان برا
 سمتش و صداش کردم: مامان؟! دمیبود. دو ستادهیبه رو به رو زل زده بود سر جاش ا

 فتم.سمتم رفتم کنارش و بازوش رو گر  برنگشت

 مامان؟! -

 اومد گفت: یکه انگار از ته چاه در م ییبا صدا بزور

 !کا؟یمل -

 جانم؟ -

 !؟یتو...تو عاشق جن شد -

 ذهنم جمع و جور شد. عی! سره؟یلحظه موندم جن چ کی

 ؟یدیشدنش رو د بیتو غ -

 بهت برگشت سمتم. با

 !؟یجواب من رو بده. عاشق جن شد -

 رو به دو طرف تکون دادم. سرم

 ست. گهید زیچ کینه مامان! ماجرا  -
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 اون.. -

 کرده بود. فیبراتون تعر نیحس ریکه ام ییهمون ماجرا ندست،یاون از آ -

 (اشاری)

بچه ها  یکه به هر کدوم بادبادک جرقه دار وصل بود رو برا یکیکوچ یها هیهد
 .زیم یگذاشتم رو

تختم رو زدم،  ییاتاقم و دکمه الال ی. برگشتم تومیریبگ یجشن خانوادگ کیقرار بود  
 شد!  یش الغر تر م مهیمادرم. دلتنگ بودم، مثل ماه که هر شب بدون ن یصدا

 !دییبرگردم گفتم: بفرما نکهیضربه به در خورد بدون ا چند

 از رباط ها اومد تو. یکی

 دم در با شما کار دارند. تیامن یمامور ها -

 رونیب دمیافتاده؟! دو یبابا اتفاق ی! نکنه برات؟یامن یتعجب نگاهش کردم مامور ها با
و براش  ستادنیا یبرا یبود با تعجب نگاهم کرد وقت ستادهیسالن ا یکه هنوز تو اشای

دم در هول  نیی! رفتم پادینپرس یکه ازم سوال دیرو فهم نیدادن نبود انگار ا حیتوض
 :مدیدادند پرس یبا آرامش و مهربون روسالم کردم جوابم  یهولک

 افتاده؟! یاتفاق -

 اشار؟یشون گفت: آقا  یکیبهم کردن  ینگاه

 بله خودم هستم. -

 یقبل از ظهور م یایبه دن یخانم دنید یشما برا دهیرس شیکه به ما گزار نطوریا -
 .نیر
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 یطرف هول شدم برا کیاز  وفتادهین یاتفاق نایس یراحت شد که برا المیطرف خ کی از
 شه! یکار جرم حساب م نیکه ا دیدون یحال خودم. ادامه داد: م

که  یشون گفت: تا زمان گهید یکیگفتم؟ اون  یم یچ دینگاهش کردم با نطوریهم
 .دیدادگاه شما رو بخواد منتظر بمون

 به حرف اومدم. باالخره

 بله چشم! -

 (کای)مل

 ؟یچ یبرا نیا -

 من گفتم بهت بدم. نیهم یکنه برا یغش م خورهیجا م ینجوریا یکس یمعموال وقت -

 یلیرو از آب قند گرفت و به من دوخت بعد با تشکر از دستم گرفت و گفت: خ نگاهش
 مونه. یم ای! مثل خواب و روکایمل بهیعج

 خودش کرد. ریچطور من اس ایرو نیا نیبب -

 .اشاری اشار،ی اشار،یلب با خودش زمزمه کرد:  ریز

که از دستم بر  یتنها کار نیا ،یکنکنم فراموشش  یو گفت: کمکت م دیکش یآه بعد
 .ادیم

 انداختم نییو سرم رو پا دمیبار من آه کش نیا

 ممنون -

 رفتم سمت اتاق. بعد

 حلقه کو؟ کایمل -
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دنبالم اومد حلقه رو  نیحس ریرو از اتاق خواب کج کردم سمت اتاق خودم و ام راهم
 تیبه خدا یراستش رو بگو، چ خا؟یرو. زل اشاری یها دیخر هینشونش دادم بعد هم بق

 کنه برام یدیسف شیکرد؟! بگو تا من هم بگم مگه ر یونیپا درم نطوریکه ا یگفت

 یبرا ییگه: اندک جا یکه شاملو م ییخواستم از اون آغوش ها ی. آغوشش رو م
 مردن! یبرا ییاندک جا ستن،یز

 گهیهم دعطرش  یبو یبودمش، حت دهیگذشت و هنوز ند یهفته م کیاون روز  از
 نبود.

داد لباس هام رو عوض کردم  یمامان خونه بود. سالم کردم جوابم رو با حواس پرت فقط
 .ششیو برگشتم پ

 شده؟! یمامان چ -

 دفتر مانند رو برداشت. یزیچ زیم یرو از

 .کایمال توعه مل نیا -

 آلبوم بود. کیجلو و نگاهش کردم  رفتم

 ه؟یچ نیا -

 آورد. اشاری -

براش ممنوع  نجایاومدن به ا گهینگاهم کنه گفت: د نکهیجام خشکم زد بدون ا سر
 تو. یرو داد برا نیشده، ا

گرفت  میعکس ها گر دنیبازش کردم با د عیرو گرفتم و کنار مامان نشستم سر آلبوم
امام زمان  یبسم ا... بود، دوم یکرد. اول یبود که حرکت م ییهمه از اون عکس ها

 )ع( بود. نیس)عج( و امام ح
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 یباهم صحبت م میباغ خونه شون داشت یاز ما بود اون موقع که تو یعکس یبعد 
 یعکس من سوار قطار، بعد یعکس من سوار قطار خواهرش بود، بعد یبعد م،یکرد
 ینجاتم داد، بعد یابرش وقت یمن رو یکه کمکمون کرد، بعد یابر اون دختر یرو

من وقت شطرنج و  یبعد د،بو  شگاهینما یاز آقا که تو یهمون عکس یجغدم، بعد
 .میکه رفت یخیهر قسمت تار یتو گهید یعکس ها

 ماه بعد دو

 (کای)مل

 ...رایشوند ز یبد عاشق م یانسان یها بچه

 منطق است یمنطق را قبول کند اما عشق ب یب یزیتواند چ یخوانند و نم یم منطق

 رندیپذ یداند گرگ دارد اما تو را گرگ دل خود م یخوانند و م یجامعه م 

 دوست دارند زیرا ن تیخال بیدانند اما ج یم اقتصاد

 رندیپذ یروحت را م یها یها و کم و کسر یباز ونهیخوانند اما د یم یروانشاس

 رندیپذ یدانند اما باز عشق تو را م یخوانند، سقوط ها از عشق را م یم خیتار

گردند اما دوستت دارم  ینهفته م یدانند و در هر جمله به دنبال نکته ها یم یعرب
 رندیپذ یکنکاش م یتو را ب یها

دوست  شانیدور نشو انها شما را بر خالف تمام اموخته ها یانسان یاز بچه ها پس
 کنند یدروس از تو دل م نیا یبا تمام یاگر مرد نباش یدارند اما اگر مهربان نباش

 زادهمال کای#مل

خوب  نیکرد. دوباره نوشتن رو شروع کرده بودم و ا یداشت با لبخند نگاهم م مامان
 داد زدم: کمیکوچ یایهمش عاشقانه بلند شدم و رو به دن ینوشتم ول یبود. م
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 تو یصدا یب ی هیمن گر یخسته تر از صدا -

 تو  یمن خاطره ات بجا شیکه مانده پ فیح        

 ماند و بس بیو غرتـ یتو ب یو آشنا یرفت 

 ماند وبس بیپاک و نج یقلب شکسته اش ول                

 طعنه به ماجرا بزن اسم مرا صدا بزن 

 قلب مرا ستاره کن دل به ستاره ها بزن                       

 به شانه ام بده دل به ترانه ام بده هیتک 

 ام،راه به خانه ام بده یآوارگ یراو                              

 کنم خطر اگر تو با شوم ےفتح م کسرهی 

 شوم با تو اگر سفر کنم یعشق م یهیسا                    

 یکن ےبا شب من چه م نهیشب شکن صد آ 

 یکن ےم هیو صحبت سا یهمه نور دار نیا                      

 وقت غروب آرزو بهت مرا نظاره کن 

 دوباره کن یا ولوله کنم ےبا تو طلوع م                      

  بودنم مرده و زنده کند ےبا تو چه فرق م 

 کاش خجل نباشم از زخم نخورده بودنم                        

 یداللهی نیافش

 یزندگ ی. اون هنوز تودیفهم یکس نم چیآروم دلم آشوب بود که جز مامان ه انقدر
سفر  خیتار یتو نهمهیبود؟ با من چه کرد؟ ا یک یلعنتباشه. اون  نکهیمن بود، بدون ا
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 یهوار دیبگذار ز،ی: به تنگ آمده ام از همه چیریکردم جواب سوالم کو؟ به قول مش
 بزنم! 

با همه خاطرات گذشته مبارزه کنم و راه مقابله رو در  خواستمیشطرنج داشتم، م کالس
نگاهش کردم بعد  گهیدور د کیتم و رو باهاشون رو در نظر گرفته بودم آلبوم رو برداش

 که آخر آلبوم نوشته بود. یبه جمله ا

 من قاتل همه آرزوهامم. ،یقاض یحکم اعدام بده آقا -

دفتر خاطرات رو  نیکردم ا یاز خودم رو که احساس م دیمدت هر عکس جد نیا یتو
که بعد از اون  یابر نیعکسم از اول یخال یقسمت ها یتو زدمیکنه رو م یکامل م
 لبخند از ته دلم! نینوشتم، عکسم از کالس شطرنج، عکسم از اول یماجرا م

 لبخند بزن. -

 یکه تو ستیکرد؟! اصال براش مهم ن یرو تکرار م نیبار بود که عکاس ا نیچندم یبرا
 ! ست؟یلبخند زدن ن یبهانه هم برا کیدلم 

هنوز. .  یرا ببَر. . .و اگر زنده او م ایب ،یکرد، اگر مُرده ا یم م ونهیداشت د بغض
 «یصالح یدعلیس.!»انصاف.  ی. . .بیالی، خ ی، خواب ی، خبر ی.الاقل خط

 (اشاری)

 هیحال خودم بودم که سا یکاغذ رو به روم. تو یکردن رو یخط یکردم به خط شروع
 یکه جلو یکس دنیو با ترس سرم رو باال گرفتم با د دمیکش ینیکاغذ افتاد، ه یرو یا
و با  دمیهنگ کردم بعد از جا پر هیکرد چند ثان یبود و با لبخند نگاهم م ستادهیا زیم

 بهت گفتم:

 !نیحس ای -

 .دمیبلند شدم و رفتم سمتشون. خم شدم و دستشون رو بوس زیاز پشت م یهول با
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 !دیی. شما بفرماامیخبر بدم، االن م نیقربونتون بشم؟ بزار نیخبر اومد یچرا ب-

 .دنیخند

 .اومدمیمتوجه اومدنم بشن که از در م هیخواستم بق یاگه م -

 .دمیمن خند نباریا

 .ارمیبراتون ب یزیچ کیتا خودم  دینیبش دییبفرما -

 حرف دارم باهات. اشار،ی نیتو بش -

ها نشستن و من هم رو به روشون. نگاهشون رو به  یاز صندل یکی یخودشون رو بعد
 دوختن بعد به سمت من چرخوندن. زیم یکاغذ رو

 ؟یکرد یم یکاغذ خط خط -

 .دمیکش یآه

 بود، آرومم نکرد! دهیفا یب -

 نگاهم دونستن. قیشوخشون رو ال نگاه

 کنه؟ یخدا آروم م ادیدرد عاشق رو  -

 نیلحظه سکوت کردم؛ اسم ا کی یکردم ول دنیو شروع به خند نییرو انداختم پا سرم
اشکم رو  یوقت ها حت یاومد و بعض یخنده هام م نیهم ب شهیسکوت خاطره بود، هم

 آورد. یدر م

 ایبه اون دن گهیو قرار شد د یدادگاه محاکمه شد یکه تو یدو ماه گذشته از اون روز -
 .ینر

 بله. -

 هست به اسم مثلث عشق. یلیتخ کیذهن اون دختر  یتو -
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 راجب اون بهشون نگاه کردم. دنیشن شتریتشنه ب کنجکاو،

 نقطه خدا. نیمثلث سه جز داره؛ زن، مرد و در باال تر نیا -

 نگاهم کردن. یجد بعد

بود که هم خدا  یزیمثلث چ نیا اشار،یمثلث رو بسازه  نیتا قلبت بتونه ا دیطول کش -
 خواست. یو هم اون دختر از تو م

تمام  با نجای. ایدل بش کیالزم بود تا  یزمان یگفتن: از طرف میدو بهم زل زده بود هر
 کنار اون دختر. ایهاش  یخوب

 سکوت. دوباره

 بمون. ششیپ شهیبرو و هم -

 .ادیکردم نفسم باال نم احساس

 ...کنم؟کاریچ -

 .دیعقد همون جا خودتون بخون کیخونم؛بعد هم  یخودم م یحضور ریعقدتون رو غ -

 رو ناباورانه به دو طرف تکون دادم. سرم

 شه! یباورم نم -

 زدن. لبخند

 .یو برگرد یایسر ب کیخانوادت  دنید یبرا یتون یم یهر وقت که بخوا -

 :دنیچشم هام حلقه زد پرس یتو اشک

 ؟یخوایحاال م -

 .دمیبغض خند با
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 و پرسش؟ یکین -

 آغوششون پناه گرفتم. یهاشون رو برام باز کردن و تو دست

 (کای)مل

 زنمیخاطراتمو هر شب ورق م دفتر

 شکنمیم خونمویتو تو هر صفحشه، م اسم

 تموم بدنم یکردم اسمتو رو یخالکوب

 منم ادتهیکه هر لحظه  یباورت شه اون تا

 هیعال زیهمه چ گمیحالمو م پرسهیم یهرک

 هیخال نجایتو ا یچقدر جا دونهینم یشکیه

 یجه حس و حال یعنی یخال فهممیم حاال

 یخال یعنیتو  یتو ب یب یعنی یخال

 ا برامفرد شهیم ینبودنت عاد کنمیم فکر

 خوامیبه جز تو نم یچیه نمیبیباز م ادیم فردا

 ستیخنده دار ن یجوک چیه زنمیحرف نم یشکیباه

 ستیمعلومه که بهار ن یهر زمستون بعد

 هیعال زیهمه چ گمیحالمو م پرسهیم یهرک

 هیخال نجایتو ا یچقدر جا دونهینم یشکیه

  یجه حس و حال یعنی یخال فهممیم حاال

 یخال یعنیتو  یتو ب یب یعنی یخال
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 «کامران و هومن یخال» 

 کا؟یمل -

 گوشم در آوردم و برگشتم سمت صدا. کیرو از  یهنذفر

 !اشاریآقا  -

 لبش. ینشست رو لبخند

 هم قشنگه.. نی! ااشاریآقا  -

 !کایبا بغض گفت: مل بعد

 صل اال محمد و آل محمد و عجل فرجهم! اللهم

 ۱398 /۱۱ /28تموم کردم  اینودهشت یرمان رو تو نیکه ا امروز

 .هیدری< از تربت حلهیمالزاده >پ کایمل سندهینو

 رانیو آزاده بودن ا ندهیپا شهیهم یآرزو در

 رمان انیپا رمز

 محمد )ص( ای
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 گرافیست : کوثر بیات

 www.98iia.com  جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس
 مراجعه کنید. 

 

http://www.98iia.com/

