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خالصه :دختری که در زندگی ،طعم سختی های زیادی را چشیده است.
یک تنه با فقر ،غم و غصه های زندگیاش دست و پنجه نرم میکند.
هر لحظه از زندگیاش را با تنهایی میگذراند و در گردابی از مشکالت گیر میکند .خوشیهایش از او فراری و
لبخندهایش گم شده اند.

زمانی به خودش میآید که دیر نیست.
به خودش میآید و دست کمکی را میبیند که به سویش دراز شده است.
دخترک تنها نیست؛ او خدا را دارد ...خدا را!
مقدمه:
کوله بار گناهانم بر دوشم سنگینی می کرد...
ندا آمد بر در خانه ام بیا ،آنقدر بر در بکوب تا در به رویت وا کنم...
وقتی بر در خانه اش رسیدم هر چه گشتم در بسته ای ندیدم!
هر چه بود باز بود...
گفتم :خدایا بر کدامین در بکوبم؟
ندا آمد :این را گفتم که بیایی...
وگرنه من هیچوقت درهای رحمتم را به روی تو نبسته بودم!
کوله بارم بر زمین افتاد و پیشانیم بر خاک...
بسم الله الحق
(مدت ها بود که حال و روز خوبی نداشتم .ماجرایم را برای نزدک ترین دوستم ،بازگو کرده بودم و اوهم کتاب فردی

را به من معرفی کرده بود؛ گویا وی هم مانند من بود.

بعد از کلی جست و جو درباره ی آن کتاب زیبا ،توانستم یک جلد از آن را تهیه کنم .نامش در نظرم ،بسیار زیبا

آمد .با نگاهی به جلد آن که دستی از سوی آسمان بر دخترکی دراز شده بود ،کتاب را گشودم و با آرامش صفحه
اول آن را ورق زدم .با تک تک نوشته های آن کتاب به گذشته های خودم پرواز کردم .چه زیبا نوشته شده بود).

با خدای خودم قهر بودم .چه می دانستم اوست که همیشه و همه جا حواسش به بندگان حقیرش است.دقیق و بی
هیچ کم و کاستی یادم هست .یادم هست؛ زمانی که تنها کودک بودم ،از خداوند چیزی خواستم .خواستم که مادرم
را شفا دهد.اما...
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درخواستم ،دست نیافتنی بود .شاید هم دست یافتی .نمی دانم! هرچه که بود به آن نرسیدم.با فکر کردن به آن روز
ها و موقعیتی که در آن بودم ،اشک از چشمانم سرازیر شد.تالشی برای جلوگیری از اشک ریختن نکردم و به قطره،
قطره آن اجازه باریدن دادم .به آن روزها سفر کرده و در آن خاطرات غمگین غرق شدم.

*****
در کنار خانواده سه نفری و در خانه ای کوچک با خوشی زندگی می کردم .مگر یه دختر  15ساله چه می فهمد درد
چیست؟ یتیم شدن چیست؟ زندگی به تنهایی چیست؟ خوشبخت بودم ،اما نه تا زمانی که پدرم را از دست دادم.

جوان بود و هیچ بیماری او را آزرده نکرده بود .مرگ پدرم باعث تعجب همه ی آشنایانمان شده بود .می گفتند

چگونه و در یک لحظه سکته کرد و مرد؟ اما راست گفته اند که خاک مرده سرد است .بعد از مرگش ،دیگر کسی
یادش را نیاورد.
پدرم مردی  40ساله بود ،با تمام توانش کار می کرد تا من و مادرم احساس کمبودی نکنیم .درست است که بچه

بودم اما متوجه خستگی ،بی خوابی های و دردهای شبانه پدرم می شدم .به سختی کار می کرد تا بتواند هزینه های
زیاد زندگی راپرداخت کند .با اینکه سن زیادی نداشت ،اما صورتش چروک و موهایش سپید شده بود.

روزهای زیادی بود که مادرم از بیماری رنج می برد ،اما با تظاهر به خوبی ،به پدرم اجازه نمی داد که اورا به درمانگاه
ببرد .در کنار سفره نشسته و منتظر مادر بودیم تا بر سر سفره بیاید تا باهم شام را بخوریم .ناگهان مادرم سرش را

گرفت و در جایش نشست .من و پدرم نگران به سوی مادرم دویدیم و سریع اورژانس را خبرکردیم.

سرنوشت ،پدرم را از من گرفت! با تمام بی رحمی .در سنی بودم که نیاز شدیدی به بودن پدرم داشتم .چه می شود
کرد؟ با گریه های شبانه روزی ام ،غذا نخوردن و ...هیچ کاری از پیش نبردم و تنها مادرم را آزرده و خود را بیمار
کردم .مدرسه نمی رفتم و تنها کارم این بود که در کنج اتاق بنشینم ،به قاب عکس پدرم زل بزنم و گریه کنم...
به بیمارستان که رسیدیم ،پزشک بعد از معاینه مادرم و نوشتن یک سری آزمایش ها بدترین خبر عمرم را به ما داد.

باورش برایم سخت بود چه کسی می توانست خبر سرطان مادرش را بشنود و دم نزند؟ هنگامی که پدرم این موضوع

را از زبان پزشک مادرم شنید تاب نیاورد .دستش را که برروی قلبش نهاد ،با فریاد یا خدایی به سویش رفتم تا
بغلش بگیرم و مانع از سقوطش شوم.

سریع پزشک را خبرکردند تا او را معاینه کند .روی صندلی های درمانگاه نشسته و گریه بلندی سر داده بودم.

پرستار که از فریاد هایم به ستوه آمده بود ،نگاهی شماتت بار همراه با ترحم به من انداخت .همان نگاهی که می

شکند دل مظلوم را...
آه! پدرم چه ناگهان مرا ترک کرد .پدر! اکنون که زیر خروار ها خاک آرامیده ای برای مادر دعا کن! با سرطان دست

و پنجه نرم می کند و دکتر ها به او گفته اند ،امیدی به زنده ماندش نیست .گویا وقتی تورفتی مادر امید زندگیش را
از دست داد و دلش می خواهد هرچه سریع تر خودش را به تو برساند.
******
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بعد از مرگ پدرم ،سعی می کردم زندگی مان را به روال عادی برگردانم .تا حدودی هم موفق بودم .با مادرم در آن

خانه ی کوچک تنها زندگی می کردیم و سعی می کردیم شانه های خمیده مان را راست نگه داریم.

از پولی که پدرم در بانک اندوخته بود استفاده می کردیم و به همان مقدار هم راضی بودیم .عموهایم بعد از مرگ

پدرم آن چنان به ما پشت کردند که هرگز فکرش هم به ذهنم خطور نمی کرد .ارثی هم به ما تعلق نمی گرفت ،چرا
که پدرم زود تر از پدرش فوت کرده بود .خدارا شکر که حداقل کمی انصاف داشتند و مهریه ی مادرم را پرداخت
کردند.

شیمی درمانی ،روی مادرم کارساز نبود .بارها از دکترش پرسیده بودم که آیا می توانم او را درخارج درمان کنم و بارها
جوابم منفی بود.

مادرم با اینکه از بیماری رنج می برد اما باز هم هر روز صبح با صبر و مهربانی موایم را شانه و در آخر می بافت .از
خدا می خواستم حداقل مادرم را از من نگیرد چون تحمل این را نداشتم.
از مدرسه به خانه باز می گشتم .در را که گشودم کسی نبود که خسته نباشید بگوید .نگران ،به سمت اتاق مادرم
رفتم .جسم بی جان و سفید مادرم را که روی زمین دیدم ،تاب نیاورده و با دوزانو بر زمین افتادم .هرچه صدایش

زدم ،چشمانش را باز نکرد .دستانش را گرفته و برای آخرین بار بوسه ای بر دستانش زدم .می دانستم زنگ زدن به

اورژانس ،مادرم را به من برنمی گرداند پس با تمام وجود مادرم را در آغوش گرفته و گریستم.
آخر این چه سرنوشتی ست؟ تازه از بهت رفتن پدرم بیرون آمده بودم که مادرم را از دست دادم .مگر چقدر تحمل
داشتم؟ چقدر صبر می کردم؟ این چه امتحانی است که انقدر سخت است؟خدایا! دوستت ندارم...پدرم را که

گرفتی.....مادرم دگر برای چه؟ این است که می گویی حواسم به تمام بنده هایم هست؟ این است؟
*****

جنازه مادرم را که دفن می کردند ،آن قدر جیغ زده بودم ،که حنجره سالمی برایم باقی نمانده بود .یکی از همسایه
هایمان که دوست صمیمی مادرم بود ،شانه هایم را نوازش و مرا به آرامش دعوت می کرد .مگر می توانستم آرام

باشم؟

آه مادرم؛ او تنها مادرم نیست اون فرشته ی من است .با چه حقی او را دفن می کنید؟ چگونه دلتان می آید من
یتیم را بی مادر کنید؟
_ مامان! تنهام نزار .چطور دلت میاد دختر یکی یدونت رو تنها بزاری؟ من به بودنت احتیاج دارم .نرو! خواهش می

کنم نرو....

تمام این حرف هایم را بافریاد می گفتم و تنها کسانی که سعی در آرام کردنم داشتند ،همسایه هایی بودند که

هفتادپشت غریبه هستند .بازهم خدارا شکر که این خاندان مغرور مراسم آبرومندانه ای برای مادر عزیز تر از جانم
گرفتند .از شدت بی حالی افرادی که با تسلیتی از کنارم رد می شدند را نمی شناختم.
******
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بعد از مرگ یکی یک دانه ام ،تنها در خانه ای کوچک که مملو از بو و احساس پدر و مادرم بود زندگی می کردم.

خانه ای که تنها یک اتاق خواب داشت ،به همراه آشپرخانه ای کوچک که روبه روی در ورودی قرارگرفته بود و یک
اتاق پذیرایی نسبتا کوچک .برای ما سه نفر کافی بود .مگر چه می خواستیم از زندگی؟ کاری به کسی نداشتیم،

زندگی مان را می کردیم .حقمان این نبود.
مراسم سوم و هفتم مادرم را در یک روز برگزار کردم .چرا که خانواده پدری ام ،با تمام بی رحمی ترکم کردند .خبری

از خانواده مادری هم نداشتم! یا بهتر است بگویم؛ آن ها هم مارا ترک کرده بودند .پولی نداشتم تا خرج دو مراسم را
بدهم .آن پول هم مقداری از پس انداز خانوادگی مان برای روز مبادا بود.

به خودم در آیینه نگاهی انداختم .از گریه زیاد؛ چشمانم حسابی گود رفته بودند .موهایی بلند و خرمایی رنگ ام! با
نوازش موهایم ،یاد مادرم؛ برایم زنده شد .هر وقت که می توانست ،صدایم می زد و موهایم را شانه می کرد .با به

یاد آوردن خاطره ام ،تلخندی روی لبانم نقش بست .وقت هایی که موهایم به هم گره خورده بودند؛ با هزار غر ،گره
شان را باز کرده و بوسه ای بر سرم می نشاند .توانی در من باقی نمانده بود.بالشت مادرم را برداشتم و با فکر کردن

به خاطرات خوبم با او ،به خواب رفتم .در خواب مدام چهره مهربان ،ساده و بی آالیشش را می دیدم .طاقت نیاوردم

و با گریه از خواب ،برخواستم .نگاهی به ساعت روی میز انداختم؛ ساعت  4بامداد بود.

درآن خانه؛ تنها و بی کس بودم .در آن خانه نه! بهتر است بگویم در جهان من تنهایم .لحظه ای خدارا به یاد آوردم.

اما سریع منکر این شدم که خدا همراه من است .او پدرم را ،مادرم را ،همه زندگی ام را از من گرفت .یعنی بازهم می
توانم بگویم ،او همراه من است؟
نقاشی و طراحی ام ،تعریفی نداشتند .ولی نمی دانم چرا عجیب دلم می خواست ،چهره پدر و مادرم را روی بوم

نقاشی کنم .وسایلم را از زیر تخت بیرون آوردم .با دیدن قاب عکس سه نفره مان ،باز هم درخاطرات خوبمان غرق

شدم .این روزها عجیب در فکر فرو می روم.

مشغول طراحی چهره مادرم بودم ،که صدای زنگ خانه مان را شنیدم .با تعجب به ساعت دیواری اتاق نگاهی

انداختم .آنقدر مشغول طراحی بودم که گذر زمان را احساس نکرده بودم.

چادر گلدار مادرم را به سر کردم و به حیاط رفتم .مردی که به اون می خورد  40سالی سن داشته باشد ،جلوی در

ایستاده بود .موهای جوگندمی اش ،به قیافه اش می آمد .قد نسبتا متوسط و چهره ای معمولی داشت .تا به حال
ندیده بودمش ،تعجب وجودم را فراگرفته بود .او دگر چه می خواست؟
_علیپور؟
_بفرمایید ،خودم هستم.

_ خانم ،پدرت مبلغ ده میلیون تومان ،به من بدهکاره ...بهتره هرچه زودتر بیاری و بهم پس بدی وگرنه مجبور می

شم ،سفته های پدرت رو به اجرا بزارم.

_ آقای محترم! چی می گید شما؟ بهتره با مدرک بیاید و بعد ادعا کنین طلبکار هستین.
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چند عدد کاغذ از جیبش درآورد و به دستم داد.با دقت تمامش را بررسی کردم .او راست می گفت؛ پدرم به او
بدهکار بود.

_حاال که مطمئن شدی ،منتظر پولم هستم .یک ماه فرصت داری!
بازهم بدبختی! این چه زندگی است دیگر؟ آیا ممکن است زندگی من هم روی خوشش را نشان دهد؟
کاغذی را به طرفم گرفت .شماره تماس ،شماره کارت و آدرسش در آن نوشته شده بود .امان! امان از اینکه هروقت
احتیاج به درمان داری ،مردمان نامرد می شوند.داخل رفتم و با عصبانیت در را به هم کوبیدم.

ناچارا باید هرچه سریع تر کاری پیدا می کردم ،تا پول آن نامرد را پس بدهم .مانتوای رنگ و رو رفته ی مشکی ام را
به تن کرده و به راه افتادم .از خانم های همسایه شنیده بودم که به تازگی فرد جدیدی به این شهر آمده است و به

فردی نیاز دارد تا کارهای خانه اش را انجام دهد .از محبوبه خانم که تمامی اطالعات و اتفاقات محله را از بر بود،

آدرس خانه اش را پرسیدم.

کمی از اینجا دور بود .خب معلوم است مردی به ثروت مندی او در چنین محله ای زندگی نمی کند .با پای پیاده
خودم را به خانه اش رساندم .نگاهای خیره ،متعجب و ترحم انگیز همسایه ها آزارم می داد .دلم می خواست فریا

بزنم و بگویم :برای چه نگاه می کنید؟ مگر بدبختی من یتیم مادر مرده هم دیدن دارد؟ اما لب می گزیدم و سعی
می کردم توجهی نکنم.

زنگ را زدم و منتظر ماندم .طولی نکشید که خانمی میانسالی در را باز کرد .در نظرم زن بسیار مهربانی آمد .اخم
غلیضی کرد و با تندی گفت:
چیه دختر جون؟ اینجا چی کار داری؟ یاال حرفت رو بزنم کار دارم.
اینجا بود که فهمیدم نباید از روی چهره ،شخصیت فردی را قضاوت کنم.
_برای کار اومدم خانم .شنیده بودم که صاحب اینجا دنبال خدمتکار می گرده.
بازهم با تندی جوابم را داد :برو دختر جون اینجا جای تو نیست .دیگه اینورا پیدات نشه!
و در را به رویم بست.
به خانه برگشتم و فقط در فکر این بودم که چطور باید پول آن مرد را پس بدهم؟! چهره آن خانم در ذهنم شکل

گرفت زنی حدودا  45ساله که پوست صورتش کمی چروک بود ،موهایی حنا گذاشته که در میانش چند تار موی
سفید هم دیده می شد .به آن چهره مهربان نمی آمد که آن طور برخورد کند.
حتی در خانه ای برای کنیزی هم قبولم نمی کردند .اگر تا ماه آینده ،پول آن مردک را ندهم؛ حتما مرا به زندان می
اندازد.

خانه مان را هم که نمی توانستم بفروشم؛ اگر آن را می فروختم کجا زندگی می کردم؟ از طرفی آن خانه یادگار پدر و
مادرم است هرگز نمی توانم بفروشمش .دوستی هم نداشتم که از اون کمکی بگیرم؛ یا بهتر است بگویم هیچ کس را

نداشتم .هیچ کس را!
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با آن باالیی هم که قهر بودم .چیز زیادی از نخواسته بودم .مگر نمی گوید من به هرکاری توانا هستم؟ پس چرا

حاجتم را برآورده نکرد؟ اصال دعاهایم را می شنید؟

خسته بودم .نه از نظر جسمی؛ بلکه از نظر روحی .همین که سر بر بالین گذاشتم به خواب عمیقی فرو رفتم.
*****
چند روزی بود که خواب های عجیبی می دیدم و سعی می کردم با بی توجهی به آن مانع از افکار گوناگونم شوم .با

خودم تکرار می کردم خدا وجود ندارد .اصال خدایی نیست ...اگر بود ،این گونه مرا در این جهان ،تک و تنها رها نمی
کرد.این ها دگر چه خوابی هست که مدام مرا آشفته می سازد؟
****
با فریادی بلند از خواب پریدم .باز هم آن خواب! خدایا خودت کمک کن! در خواب ،مردی سبر پوش را دیدم که

صورتش نورانی بود و نمی توانستم به چهره اش نگاه بیندازم .کلماتی را که با صدایی آرامش بخش و رسا بیان می

کرد شنیدم :درخواستت را از درگاه حق بخواه! چرا که هیچ کس دست خالی از این در بیرون نمی رود .شاید چیزی را
از تو بگیرد اما در زمانی بیشتر از آن را به تو خواهد داد .پس ناامید نشو چرا که این ها برای امتحان کردن توست.
درخواستت را از درگاه حق بخواه!
این جمله مدام در سرم تکرار می شد .او که بود؟ کمی با خود تامل کردم.راست می گفت! خدایا مرا ببخش!
اشتباهی نابخشودنی کردم .کفر تو و نعمتت را گفتم .شرمنده ام و روی درخواست کردن از تو را ندارم.

در لحظه ،گویی به من الهام شده باشد که از جا برخواستم .به سوی حوض کوچکی که در حیاط خانه مان بود رفتم و

وضو گرفتم .سجاده سفیدم را که مادرم روی آن را با نخ های رنگی گلدوزی کرده بود ،پهن کردم و چادر مادرم را به
سرگرفتم .به راز و نیاز کردن با خدای خودم پرداختم .از او طلب امرزش و بخشش کردم.
بعد از عبادت کوتاهم ،احساس آرامش تمام وجودم را فرا گرفته بود.

خداوند در قرآن کریم اینگونه می گوید( همانا من از رگ گردن هم به تو نزدیک تر هستم ).پس چرا موقع حاجت ،دو

دست را به سوی آسمان می گیریم و دعا می کنیم؟ خدا در نزدیکی ماست .آنقدر نزدیک که حتی فکرش را هم نمی
کنیم .تقصیرما که نیست؛ از کودکی این طور به ما آموخته اند.
روز ها پشت سرهم می رفتند و فرصت من هم به تمام شدن نزدیک می شد .کاری نبود که در این پنج روز انجام

نداده باشم .به هردری که می زدم ،بسته بود.
*دوروز بعد*

بعد از مناجات با آن باالییو دعا برای ایتام ،فقرا ،درماندگان ودر آخر خود و آمرزش خانواده ام سجاده ام را جمع

می کردم که زنگ خانه مان به صدا در آمد .چادرم را دوباره سر کردم و به حیات رفتم .تعجبم از این بود که ،من
کسی را نداشتم در خانه ام رابزند و من کاری داشته باشد.نکند طلبکار باشد؟ خدایا خودت کمک کن!
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در را که باز کردم بهت وجودم را فرا گرفت .مردی کت و شلوار پوشیده و مرتب ،موهایی جو گندمی ،چشمانی عسلی

که زیر عینک پنهان بودند و ته ریشی که به صورتش می آمد .او اینجا چه می کند؟ نکند راه را اشتباه آمده؟
با سالمش مرا از بهت بیرون آورد.
_سالم.

_ببخشید این وقت روز مزاحمتون شدم .راستش من از شرکت بیمه آینده سازان مزاحمتون می شم .پدرتون به اسم

شما حسابی توی شکرت بیمه ما باز کرده بودند .ضمن تبریک باید به خدممتون برسونم که شما از طرف شرکت ما
برنده جایزه یک دستگاه خودروی دویست و شش شدین.
با حالت گیجی نگا َ
هش کردم که ادامه داد:
خب بزارید بیشتر توضیح بدم.شرکت بیمه ما هر ساله یک قرعه کشی برگزار می کنه که هرسال هم جایزهه اش

متفاوته و خوشبختانه این بار شما برنده شدین.
_خیلی ممنونم!

تنها همین کلمه از لبانم خارج شدند.نمی دانستم چه باید بگویم از این لطف خداوند زبانم بند آمده بود .آیا واقعا

همچین چیزی امکان پذیر بود؟ من ماشینی برنده شده بودم؟ آن هم در قرعه کشی؟ داشتند شوخی می کردند مگه
نه؟
سعی کردم صورتم را جدی نشان دهم که بفهمد کس خوبی را برای شوخی انتخاب نکرده است .گویا که متوجه
منظورم از اخم و صورت جدی ام شده بود که گفت:

_ اگه براتون سخت نیست فردا با شناسنامه خودتون و پدرتون و همینطور آگهی فوتشون تشریف بیارید شرکت.

چون این حساب به نام پدرتون بوده آگهی فوت ضروریه .و هرچند دیر اما فوت پدر و مادرتون رو تسلیت عرض می
کنم.
_بله چشم .خیلی ممنون!
_خواهش می کنم وضیفمونه.
در را بستم و به داخل آمدم .هنوز هم باور نمی کردم .دوباره سجاده ام را باز کرده و دو رکعت نماز شکر به جا

آوردم.

(با سقوط قطره اشکی روی برگه های کتاب ،متوجه ریزش اشک هایم شدم .در باورم نمی گنجید معجزه ای به این
عظمت!)
*بیست سال بعد*
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آن ماشین  206زندگی ام را تغییر داد و توانستم درسم را ادامه دهم .ماشین را فروخته و بدهی آن مرد را دادم با

باقی مانده اش را هم خرج درس هایم شد .با تالش بسیار رتبه خوبی در کنکور کسب کردم .تمام حواسم را بر روی

درس خواندن گذاشتم تا بتوانم موفق شوم ،بتوانم روی پای خود بایستم.

با خدای خویش عهد بسته بودم که هیچ وقت ناشکری نکنم ،دل کسی را نشکانم و ...خدارا شکر! تا اینجا به لطف
پروردگارم توانسته بودم به موقعیت های خوبی دست پیدا کنم.با دیدن تقویم لبخند پررنگی روی لبانم نقش بست.

امروز سالگرد فوت پدر و مادرم بود .روزی که هردو عزیز را با یک سال فاصله از دست دادم .آنقدر عاشق هم بودند

که هردو در یک روز دار فانی را وداع گفتند.

بسته خرمایی خریدم و به بهشت زهرا رفتم .بعد از خواندن فاتحه و درد و دل کردن با دوتایشان خرماها را پخش
کردم .پدرم! مادرم! برایتان طلب آمرزش می کنم.
جمعه بود .همان روزی که کل هفته را به انتظارش می گذرانم .وسایل را آماده کردم ،سوار ماشین شده وبه راه

افتادم .جمعه ها به روستاهای دور یا نزدیک می رفتم و مردم فقیر ،ایتام و بی سرپرستان را رایگان معاینه می کردم.

خرید دارو هایشان هم برعهده خودم بود .در جاده ای خلوت رانندگی می کردم و رادیو گوش می کردم .ماشین را در
کناری نگه داشته و کمی استراحت کردم .فنجانی چای با تکه ای کیک خوردم و فکر رفتن به رستوران بین راهی را از
ذهنم بیرون راندم.

راه طوالنی تر از آن چیزی بود که فکرش را می کردم .ناگهان ماشین مسیر خود را عوض کرد .متوجه دره ای که در

نزدیکی بود ،بودم .ماشین با سرعت به آن نزدیک شد و دگر همه چیز از نظرم پنها ماند.

(چرا دخترکی به مهربانی او باید دچار همچین سرنوشتی شود؟ لحظه ای با خود اندیشیدم که خداوند بعضی بنده
هایش را دوست ندارد که اینطور عذاب برایشان نازل می کند اما با یادآوری داستان زندگی شخصیت کتاب افکارم را

پس زده و اجازه گسترش را از آن گرفتم .تنها یک برگ دیگر از کتاب باقی مانده بود که شروع به خواندنش کردم)....
* بقیه داستان از زبان دانای کل*
دخترک را در دره ای پیدا کرند .جای تعجب بود که هنوز زنده بود .سریعا او را به نزدیک ترین بیمارستان منتقل
کردند.
افسوس! دخترک مرگ مغزی شده بود .کارکنان بیمارستان از طریق تلفن همراهش با دوستانش صحبت کردند و
فهمیدند که دخترک کسی را ندارد .با جست و جو در تماس های اخیرش ،شماره دوستش را گرفتند تا با او درباره

اهدای عضوهایش صحبت کنند.

دوستش به آن ها خبرداد که او کارت اهدای عضوی دارد و می توانند عضو هایش را اهدا کنند اما حداقل تا آمدن
دوستش صبر کنند .می خواست برای آخرین بار چهره مهربان دوستش را ببیند .بیند و به خاطر بسپارد که هنوز هم

پیدا می شوند آدم هایی از جنس مهربانی...
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آوازه خدمت های او به مردم فقیر در همه جا پیچیده بود و کمتر کسی پیدا می شد که اورا نشناسد .اعضای بدن او
را به افرادی که شدیدا نیاز به پیوند اعضا داشتند ،دادندو دخترک حتی با مرگش هم جان افرادی را نجات داد.

دخترک رفت اما نام و یادش در یاد مردم ماند.
*شخصیت اول داستان*

آنقدر اشک از چشمانم باریده بودند که کلمات کتاب برایم تار بود .تصمیم گرفتم ،قبر وی را پیدا کرده و بنشینم و
کمی با اون درد دل کنم .هیچ آدرسی از آشنایان او در کتاب نوشته نشده بود و همین کار مرا سخت تر می نمود .اما
من تسلیم نخواهم شد .الگوی من ،زنان با ایمان و شیردالنی همچون دخترک داستان هستند.

ماه ها دنبال آدرسی از قبر او بود .هرجا که فکرش را بکنند را گشته بودم .از تمام کسانی که می شناختم پرسیده

بودم ،در اینترنت جستجو کرده بود و ...
اما...

از دوستم ،همان که کتار را به من معرفی کرده بود .بهتر است از او بپرسم شاید او بماند کجا می توانم اورا پیدا کنم.
خبری از وی گرفتم .آدرس را به من داد و من افسوس خوردم که این همه وقتم را هدر دادم .با هزار زحمت مادرم را
راضی کردم که به ایالم بروم .راضی شد اما به شرط آمدن دوستم همراه من .می دانستم که مادرش اجازه نخواهد

داد اما یک بار امتحان کردن ضرری ندارد.

با مادرش صحبت کردم و از ته دل به او گفتم که چه قدر دنبال این بوده ام که به آنجا بروم.
چمدان کوچکی با خود به همراه می بردم چرا که من جز دیدن او چیزی نمی خواستم.
با دوستم درحال خدافظی از خانواده هایمان بودیم .اوهم در دلش می خواست همراهم بیاید و وقتی آن خبر را از
من شنید بسیار خوشحال شد .با صدای مادرم که می گفت:

_ برید بچه ها دیروتون نشه یک وقت .مراقب خودتون باشین .هرمشکلی پیش اومد به باباهاتون زنگ بزنین و مارو
هم بی خبر نزارین .حتما رسییدن زنگ بزنین!
برای بار چندم روی مادرم را بوسیده و او را در آغوش کشیدم .سوار قطارمان شدیم و با امیدخدا به سمت مقصدمان

حرکت کردیم.

با فاطمه ( دوستم) درباره شخصیت کتاب صحبت می کردیم ومی گفتیم که چقدر بی تاب دیدن او هستیم .شاید
بگویید او کیست که انقدر بی تاب او هستی؟ درست است او آدم بزرگ و معروفی نیست اما او الگوی من است.
به ایالم رسیدیم و در یکی از هتل های شناخته شده و مورد اطمینان پدرم اقامت کردیم.
روز اول از فرط خستگی سر بر بالین نهادم و به خواب رفتم تا برای فردا خستگی در بدنم نمانده باشد.
*****
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با فاطمه مشغول آماده شدن بودیم .من در این تامل می کردم که آیا چادر بگیرم یا خیر؟ و در آخر با مشورت گرفتن

از فاطمه چادرم را سر کرده و خودم را در آیینه نگریستم .چادر ،همان پوششی که برای زن است .حجابی که زن را

در برابر دشمن حفظ می کند.

{احادیث پیامبر اکرم (ص) درخصوص حجاب:
اسماء دختر ابوبکر و خواهر عایشه به خانه پیغمبر اکرم(ص) آمد درحالی که جامههای نازک و بدن نما پوشیده
بود.رسول اکرم(ص)روی خویشرا ازوی برگرداند و فرمود:ای اسماء همین که زن به حد بلوغ رسید سزاوار نیست

چیزی از بدن او دیده شود مگر ازمچ دست به پایین و صورتش(الدرالمنثورج })5
تمام حرف هایم را با او زده بودم .با خودم عهد کرده بودم یکی باشم همانند او.

با خدای خودم نیز صحبت کرده بودم .برای تمام ندانسته هایم و رعایت نکردن هایم از او طلب بخشش کرده بودم.

در راه بازگشت به هتلمان بودیم که امام زاده ای را سر راه دیدم .همین که امام زاده را به فاطمه نشان دادم .او نیز
مشتاق تر از من به سوی اما زاده قدم برداشت.

بعد از زیارت آن مکان مقدس و ادا کردن نذری که قول داده بودم در اولین فرصت به امام زاده ای بیندازم ،به طرف

خانه به راه افتادیم .در راه خدایم را برای این همه نعمت ،زیبایی ،مرحمت و ....شکر گفتم و این آهنگ را زیر لب
زمزمه کردم:

وقتی حالم بد بود
خیلی چیزا داشتم کمبود
هیچکسیم دورم نبود
دستامو گرفتی چه زود
وقتی همه پسم زدن
شروع كردم قدم زدن
تو خلوت خودم بودم
میخواستم بگیری جونمو
گفتم خدا خودت
بیا و دستتو بذار
رو شونه هام آروم بشم
چرا اینجورین باهام
این آدمای توی شهر

page 12

www.98iia.com

فاصله ی من تا خدا ـــ عاطفه شعبان پور
اینقده پس زدن منو
تا از همشون دور بشم
مثل آب زالل بودم
کاری کردن تیره بشم
خدا خودت بیا و دستتو بذار
رو شونه هام آروم بشم
چرا اینجورین باهام
این آدمای توی شهر
انقده پس زدن منو
تا از همشون دور بشم
مث آب زالل بودم
کاری کردن تیره بشم
رو شونه هام غمه
خستم من از همه
کاشکی یه بار بیای
نوازشم کنی بغل بگیرمت
حتی تو تنهایی
قبل من اونجایی
بازم مرام تو که منو تنهام نمیذاری
خدا خودت بیا و دستتو بذار
رو شونه هام آروم بشم
چرا اینجورین باهام
این آدمای توی شهر
انقده پس زدن منو
تا از همشون دور بشم
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مث آب زالل بودم
کاری کردن تیره بشم
گفتم خدا خودت
بیا و دستتو بذار
رو شونه هام آروم بشم
چرا اینجورین باهام
این آدمای توی شهر
انقده پس زدن منو
تا از همشون دور بشم
مث آب زالل بودم
کاری کردن تیره بشم
ماکان بند( خدا )
ویراستار :زهرا محمدی
سخن نویسنده :با سالم خدمت دوستان عزیزم
این اولین نوشته من هست که به صورت داستان کوتاه نوشتم .ادعای نویسنده بودن نمی کنم چون این تازه شروع
هستش .امیدوارم از خوندن این داستان لذت ببرید و اگر کم کسری در متن بود به بزرگی خودتون ببخشید.
ممنونم از سایت خوب نودهشتیا که تونستم داستانم رو اونجا بنویسم و یجورایی به عالقم برسم.
این داستان تقدیم به همه اون هایی که سرنوشتشون مثل این دخترک بوده ،دوستانم که همراه من بودن و با نقد

کردن سعی کردن به داستان بهبود ببخشین ،مدیران سایت نودهشتیا و همه اون هایی که داستانم رو خواهند خوند.
درآخر برای همتون آرزوی موفقیت و درخشش میکنم.
* یاحق *
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گرافیست  :کوثربیات
جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس  www.98iia.comمراجعه کنید.
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