سخن
ناشر
به نام او که قلم را به قسم به تقدس برآورد
انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،مقطعی مهم ،اثرگذار
و سرنوشت ساز در تاریخ درخشان ایران زمین و
سرمایه ای عظیم از میراث فکری ،فرهنگی و تمدنی
کشور عزیزمان است که باید به درستی معرفی شود
و برای نسل های آینده محفوظ و ماندگار بماند
.آیندگان باید این بازة بینظیر تاریخ را به خوبی
بشناسند و به طور ویژه بدانند که در نیم قرن اخیر
چه ماجراهای تلخ و شیرین و چه حادثه هایی بر
کشور و ملت ایران گذشته است .این آگاهی ،تضمین
کنندۀ انتقال فرهنگ و ارزش های پربار این سرزمین

به نسل های بعد و پلی برای انتقال تمدن بین نسلی
به شمار می آید .در واقع این آگاهی ضامن حفظ و
بقای اهداف و آرمان های انقالب اسالمی خواهد بود
و ارزش هایی را که پاک ترین جوانان وطن ،گران
بهاترین دارایی خود را به پای آن نثار کردند ،پایدار
و جاودانه خواهد نمود.
مراکزی همچون موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس
که ویژگی های کم نظیر و کارکردی فرا ملی ،فرا
جناحی و فرا دستگاهی دارند
6
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می توانند پیشتاز تحقق این رسالت تاریخی و ملی
باشند .این مهم مستلزم آن است که موزه از همه
ظرفیتهای بالقوه و بالفعل خود بهره گیرد و با ایجاد
گفتمان نخبگانی و فرهنگ سازی عمومی ،زمینۀ
استفاده از تجارب و اندوختههای فکری ،فرهنگی
و ارزشی پیشکسوتان و ایثارگران عرصه حماسه،
مقاومت ،استقالل و سربلندی کشور را برای
بهرهگیری نسل نو فراهم آورد.

یکی از ظرفیت های راهبردی موزه انقالب اسالمی
و دفاع مقدس که میتواند این مأموریت خطیر را با
ظرافت ،هنرمندی و مانایی انجام دهد ،حوزه نشر،
کتاب و مطالعه است .کتاب به عنوان میراث ماندگار
فرهنگ بشری و قلم به مثابه بیهمتاترین ابزار ثبت
و ضبط دستاوردهای فکری و فرهنگی انسان،
بهترین شیوه برای به تحریر و تصویر درآوردن
گفتمان انقالب اسالمی و عرضه آن به نسلهای آینده
است .

از این رو ،موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس با
درک این مسئولیت گرانسنگ و حساسیت های
مترتب بر آن ،به تدوین و انتشار مفاهیم اصیل و ناب
انقالب اسالمی و دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت
همت گماشته و میکوشد آثاری فاخر و در تراز
مخاطبان فهیم و عالقه مند به این راه پر افتخار ارائه
نماید .
امید که در پیشگاه خداوند متعال ،اولیا و شهدای
راه حق ،به ویژه ایثارگران و شهیدان انقالب اسالمی
و دوران پر افتخار پس از آن رو سپید و سرافراز

باشیم .ان شاءللا
و دفاع مقدس

انتشارات موزه انقالب اسالمی

مرد من ،گفته بودی کوه باش؛

1

سرت را

باال بگیر ،رو به آسمان .گفته بودی زیر پایت را
محکم کن .گفته بودی چشمانت را بر هم بگذار ،زبان
در کام گیر و گوش فرو بند در برابر آنچه در آینده
خواهی دید و شنید .و من ،کوه شدم ،سرم را باال
گرفتم ،زیر پایم را محکم کردم ،چشم بر هم گذاشتم،
زبان در کام گرفتم و گوش فرو بستم ،آنچنان که
خواسته بودی .اما خبر نداری از حال کوهی که
روزگاری تکیه گاهش تو بودی و حاال كه تو . ...می
دانی در پس این صالبت چه دلتنگی ای موج می زند؟
خبر داری زن بدون مرد محبوبش یعنی چه؟ هیچ می

دانی نفس کشیدن در خانه ای که
هنوز بوی تو در هوایش جریان دارد ،چقدر جانکاه
است؟
یادت هست بانو صدایم میزدی؟ به وقت تحبیب می
شدم بانوجان و در موسم مطایبه ،بانوی مکرمه.
خبر داری این روزها بر بانویت ،بانوجانت ،بانوی
مکرمه ات چه می گذرد؟ بچههایت ،بچه هایم ،بچه
هایمان را به دندان گرفته ام و شده ام مادر و پدر
برای شان .می روم و می آیم .می آیم و می روم.
پدرت را تسکین
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میدهم ،مادرت را نوازش و خواهرانت را آرام
میکنم ،عاشقانه کودکانت را تیمار میکنم .چه کنم
كه نمیتوانم هیچ کوتاهی را بر خود ببخشم .و شب،
به گوشه بستر پناه میبرم ،بستری که هنوز گرمای
وجود و عطر تنت را در آن با تک تک سلول هایم

نفس می كشم .و در عالم رؤیا ،در خلسه ای شیرین
تو را میبینم .مثل همیشه میخندی ،چشمانت که
همان ،چشمان همیشگی است .بازوانت را از هم می
گشایی ،می گویی بانوجان و من غرق میشوم در
حضورت .سرم را به سینه ستبرت میگذارم و بی
دغدغه می بارم و تو می خندی دوباره .در نگاه
مهربانت اما نگرانی موج میزند .می دانم که نگران
مصطفی و زینب هستی ،نگران من ،همسر جوانت
که در مرز  25سالگی است .نگران مادرت که
چشمه اشکش گویا به دریا وصل است و نمیخواهد
دمی از جوشیدن بازایستد .نگران پدرت که در فراق
تو کمرش خمیده و موهایش یكشبه از داغ بر دل
مانده اش یک سره سفید شده است .بعد می بینم که
قطره اشکی بسان دُر غلتانی در گوشه چشمت
میدرخشد ،اما تو باز می خندی و نمی گذاری این
مروارید کوچک بغلتد و سرت را برمی گردانی .مثل
آن موقعها که دوست نداشتی من اشکت را ببینم .و
چقدر هم دل نازک بودی ،تا اسم ارباب میآمد ،تا
ذکر بی بی می شد ،تا روضه طفل سه ساله را
میخواندند ،آسمان دلت ابری میشد .سرت را برمی
گردانی تا اشکت را نبینم ،می دانم که دلت با ماست؛
با من ،بانوی مکرمه ات .آن وقت در میان بازوان
آرام
مردانه ات آن قدر اشک میریزم تا آرام شومِ ،
آرام .وقتی آرام میشوم و چشم باز میکنم ،می بینم
گوشه بستر نم دار اشک است ،همان گوشه ای که
هنوز بوی تو را می دهد ،بوی خاك باران خورده .
این روزها در جای جای خانه تو را می بینم و
حضورت را احساس میکنم ،بیشتر از همیشه .در
اتاق بچه ها تو را می بینم که کنار تخت مصطفی
نشسته ای و برایش قصه می گویی .قصه مهربان
مردی که خواهد آمد وقتی بیاید دنیا زیبا خواهد شد
.و وقتی مصطفی با لحن کودکانه اش میپرسد به

قشنگی پارک سر کوچه؟ میخندی و پیشانی اش را
می بوسی و می گویی خیلی قشنگ تر از پارک
سرکوچه ،زیباتر از همه زیباییها .
میبینم که زینبت را عاشقانه در
باز تو را
آغوش گرفته ای .با نفسهای عمیق او را میبویی
و باال و پایینش می اندازی و از خندههای شیرین
دخترت ،دلت غنج می رود .خوب می دانم زینب را
چقدر دوست داشتی.
همه جای خانه هستی مرد من ،می بینمت آقای من.
در آشپزخانه که هستم باز تو را می بینم که نشسته
ای و برای بانوجانت ساالد شیرازی درست می کنی،
چه قدر هم باحوصله و وسواس .روزهایی که
خبردار می شدی دمی گوجه داریم ،میگفتی ساالد
شیرازی اش با من .غذای مورد عالقه ات هم مثل
خودت ساده و بیریا بود .در پهن کردن سفره کمک
میکردی و مینشستیم به خوردن و گفتن و شنیدن.
با دستانت چند دانه برنج را له میکردی و آرام و با
احتیاط در دهان زینب میگذاشتی .مصطفی را که
گاهی بدقلقی می کرد با غلغلک بر سر سفره
میآوردی و می نشاندی .پسرت را هم عاشق دمی
گوجه کرده بودی .چه خوش روزگاری داشتیم آقای
من.
مرد من ،از روزی که تو رفتی مصطفی دیگر لب به
دمی گوجه  11نزد .دمی گوجه در خانه فقط گهگاهی شب های
جمعه طبخ مـرد مـن میشود تا خیرات شود میان در و همسایه،
همین.
هر روز دلتنگ توام ،هر لحظه تو را میطلبم میکنم .برای
یک زن ،روزگار بدون مردش سخت میگذرد.
کسی چه می داند در دل من چه آشوبی است .برایم
دل می سوزانند که اول جوانی بیوه شدهام .نگران
اند که چگونه می خواهم دو كودك خردسال را تک
و تنها بزرگ کنم و به سرانجام برسانم ،اما نمی دانند

که چیزی ماورای این حرفها ،به دلم چنگ می اندازد
و تا عمق جانم را می سوزاند .من مرد زندگیام را
از دست دادهام؛ شوهرم ،همدمم ،عشقم ،آقایم را
.می دانم که جایت خوب است و از آن باال هوای ما
را داری اما با نبودنت چه کنم ،با دلتنگی هایم ،با
جای خالی ات که با هیچ چیز پر نمی شود .هیچکس
خبر ندارد در دل زنی که محبوبش را از کف داده چه
می گذرد.

مرد من ،زینبت دم دمای غروب که

2

میشود ،سینه خیز خودش را
تا جلوی در میكشاند .بعد ذوق زده ،دست و پا میزند
و با زبان بیزبانی بابا بابا می گوید .هنوز هم منتظر
است تا در باز شود و تو بیایی ،مثل همیشه ،بسان
هر روز .بیایی و در آغوشش بگیری و او با خنده
هایش دلت را یکسره ببرد .خودت بهتر می دانی که
دختر چقدر برای پدر عزیز و خواستنی است .این
غروبها اما بدون تو سخت می گذرد ،خیلی سخت.
زینب آن قدر سرش را باال می گیرد و در را نگاه
میکند تا خوابش می برد .در آغوشش می گیرم ،سر

تا پایش را میبوسم و قربان صدقه اش میروم اما
در نگاهش میخوانم که پدرش را طالب است.
دخترت ،دستهای مهربان مردانه تو را می خواهد و
نوازش های گرمی که از گرمای وجودت نشأت می
گرفت .
مصطفی اما دلتنگیهایش از جنس دیگری است.
بیتابی نمیکند ،بهانه هم نمیگیرد .پسرت مثل خودت
آقاست .اما میدانم که در درونش چه غوغایی
برپاست .گاهی میبینمش که مینشیند و زل میزند
به عکست .همان عکسی که چفیه بر گردن داری
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و مصطفی را در آغوش .همان عکسی که در چزابه
گرفتی .عید سال پیش بود .یادت میآید؟ گفته بودی
امسال عید را مهمان شهدا باشیم .رفتیم و چقدر هم
خوش گذشت .روزها با ما بودی  ،شبها اما میرفتی
و با چشمانی به خون نشسته برمیگشتی .این عکس

را همانجا با مصطفی گرفتی .زینب را باردار بودم.
حاال مصطفی با این عکس خلوتها دارد.
مرد من ،مصطفی ات حاال جای تو را گرفته و مراقب
من است .پسرت ،پسرم ،پسرمان یک شبه قد کشیده،
بزرگ شده و مرد شده است .در پس این سکوت و
در خود فرورفتن اما یک نیاز را میبینم؛ یک حسرت
ابدی را .نگاه حسرتبار او را میخوانم وقتی در
کوچه و خیابان همسن و سالهایش را میبیند که
دست در دست پدر دارند و سرخوشانه میخرامند.
میدانم در دلش چه میگذرد زمانی که دوستانش پز
پدرانشان را میدهند .پدر ،قهرمان پسر است و چه
دشوار است زندگی بیقهرمان ،بدون پدر.
آقای من ،مصطفیات دیگر آن پسربچه بازیگوش و
شیطان همیشگی نیست که چشم بر در داشته باشد
تا بیایی و از سر و کولت باال برود ،تا با هم کشتی
بگیرید ،تا در اتاق فوتبال بازی کنید و فریاد
اعتراض من به آسمان بلند شود و آنقدر بخندید تا
من را هم با خود همراه كنید .پسرت حاال ساکت شده
است و تودار .دوران کودکیاش چه کوتاه بود و
زودگذر .پسر کوچولوی تو ،حاال مرد ما شده است،
من و خواهرش .اما در نگاهش میخوانم که تو را
میخواهد ،بابایش را .چند شب پیش صدایش مرا از
خواب پراند .در خواب با خودش حرف میزد ،انگار
خواب تو را میدید .
گاهی لبهای کوچک و باریكاش با خندهای ریز،
نقش میگرفت .به گمانم با تو به پارک سرکوچه
رفته بود .مثل آن وقتها که روی گردنت سوارش
میکردی و او میشد خلبان و تو هواپیمایش .ویراژ
میدادید و میرفتید .و وقتی برمیگشتید یک بستنی
هم برای من خریده بودید .این اواخر شده بود دو
بستنی؛ یکی هم برای زینب .هر چی میگفتم آخر
این بچه که بستنیخور نیست ،میگفتی ایراد ندارد،

کمی از بستنی به لبهایش بمال تا الاقل مزه مزهاش
کند .
نمیرفت.
بدون مصطفی و زینبت چیزی از گلویت پایین
برای مصطفی یک دست لباس خلبانی خریده بودی،
از خیلی وقت پیش قولش را از تو گرفته بود .بعد از
رفتنت مصطفی دیگر آن لباس را نپوشید .با چوب
لباسی در کمد آویزانش کرد .چند روز یک بار می
رود سر کمد ،لباس را بیرون می آورد ،نگاه میکند
،چین و چروکش را می گیرد و دوباره می گذارد
سرجایش.
شب ها که خواب با چشم هایش غریبگی میکند،
فکرم هزار راه می رود .به قیافه معصوم زینب و
مصطفی که نگاه میکنم ،نگرانی به جانم رسوخ
میکند .با خودم میگویم اگر مصطفی سکوتش را
شکست و پرسید که بابایم برای چه رفت و ما را تنها
گذاشت در جوابش چه بگویم؟ اگر سؤال کرد که چرا
بقیه باباها نرفتند چه پاسخش دهم که دلش آرام
گیرد؟ فقط مصطفی که نیست ،زینب که بزرگ شود
و زبان باز کند و هم سن و سال هایش را ببیند که
پدر دارند ،از من نخواهد پرسید که بابای من چه شد؟
من هم بابا میخواهم .آن وقت به چه زبانی ،از چه
راهی ،با کدام دلیل و برهان او را قانع کنم؟
اما به تو که فکر میکنم دلم آرام می گیرد .به پسر
و دخترت خواهم گفت که پدرتان جان گذاشت بر سر آن چه بر
آن اعتقاد  17داشت .رفت تا ما بمانیم ،تا دوستان تان بمانند ،تا
پدرانشان مـرد مـن بمانند .پدرتان رفت تا تاریخ شماتتمان نکند،
تا ما را کوفی نخواند .پدرتان رفت تا آیندگان نگویند بی
عرضگان کدام دوره بوده ایم .پدرتان رفت تا باورهایش زنده
بماند ،آرمان هایش ،اعتقاداتش .پدرتان رفت تا اربابش و اهل
بیت او تنها نمانند .
پدرتان رفت تا ما در آرامش زندگی کنیم ،در امنیت.

به مصطفی و زینب خواهم گفت که سرتان را باال
بگیرید .پدرتان شیرمردی بود که رفت تا
شغالصفتان فرصتی برای عرض اندام نداشته باشند.
پدرتان چشم بر همه دنیا بست تا شما و دوستانتان
و پدران و مادرانشان در امنیت و آسایش روزگار
بگذرانند .پدرتان قدم در راهی گذاشت که پیش از او
اربابش نهاده بود.
به پسر و دخترت خواهم گفت سرتان را باال بگیرید که
پدرتان با خدا معامله کرد ،و شما هم با خدا معامله کنید.
مرد من ،حتما مرا امانت دار قابلی پنداشته بودی که
مصطفی و زینبت را به ًمن سپردی .قول میدهم
امانتدار خوبی برایت باشم .به امانتهایت ،به
فرزندانت خواهم گفت از رشادتهایت ،از سر
نترست ،از دالوریهایت ،از مهربانیهایت .خواهم
گفت که عاشقانه دوستشان داشتی ،که دوستمان
داری.

مرد من ،آن روز که تو آمدی ،من

3

برای

همیشه رفتم .گفته بودم
که میخواهم ببینمش ،گفته بودند بگذار و بگذر.
گفته بودم دمی و نظری ،گفته بودند نه حتی برای
چشم برهم زدنی .گفته بودم مرد من است ،گفته بودند
آقای ماست .گفته بودم پدر بچههای من است ،گفته
بودند به جان بچههایت کوتاه بیا خواهر .گفته بودم
میخواهم غبار از سرو رویش برگیرم ،گفته بودند
چرا آتش بر جانمان میزنی؟ گفته بودم میخواهم
گلویش را ببوسم ،و دیگر هیچ نگفته بودند .گفته
بودم میخواهم سرش را در دامان گیرم ،و دیگر هیچ

نگفته بودند .گفته بودم مردَم را به من نشان دهید،
و باز هیچ نگفته بودند .گفته بودم میخواهم برای
آخرین بار مصطفی و زینبش را ببیند ،کف دست بر
پیشانی کوبیده بودند .گفته بودم میخواهم زینب را
روی سینهاش بگذارم ،زار زده بودند .گفته بودم
بگذارید الاقل مصطفی پدرش را ببیند ،فغان کرده
بودند .گفته بودم پس فقط من ،فقط من مردَم را ببینم
،سرشان را پایین انداخته بودند و شانههایشان
لرزیده بود .گفته بودم چرا هر چه میگویم فقط گریه
میکنید ،مگر این پیکر مرد
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من نیست؟ گفته بودند چرا اما ...و بقیهاش را نگفته
بودند .گفته بودم تا مردَم را نبینم نمیگذارم به خاکش
بسپارید ،گفته بودند آخر چرا این همه اصرار؟ گفته
بودم همین که گفتم ،من باید او را ببینم؛ اگر نگذارید
حاللتان نمیکنم ،و آنها دیگر هیچ نگفته بودند .

و من تو را دیدم .دیدمت و ندیدمت .گفتند از دور ببین
و برو ،گفتم همنفسم را از دور ببینم؟! هیهات .گفتند
نزدیک تر نیا ،گفتم او از هر کسی به من نزدیک تر
بود .گفتند این پیکر شوهرت است ،ببین و برو؛ گفتم
تا رویش نبینم نروم .گفتند چه را می خواهی ببینی؟
گفتم روی ماهش را ،چشمان مهربانش را ،لبخند
همیشگی اش را .شانه هایشان دوباره لرزیده بود.
گفتند کوتاه بیا خواهر من ،گفتم تا نبینمش نمیروم،
کفن را کنار بزنید .گفتند آخر  ...گفتم اول و آخر
ندارد ،کنار بزنید این پارچه سفید را تا یک دل سیر
مردَم را ببینم.
و  ...کنار زدند .و من رفتم ،برای همیشه .توان از
وجودم پرکشید .زانو زدم و مویه کردم؛ او می برید
و من میبریدم /او از حسین سر ،من غیر از او دل.
...
سرت را کجا جا گذاشته بودی مرد من؟ نزد عمه
سادات یا در کنار طفل سه ساله در خرابه شام؟ چه
خوب به اربابت اقتدا کردی .یادت می آید تا اسم پیکر
بی سر ارباب می آمد چه منقلب می شدی؟ تو را که
دیدم دنیا ایستاد .چرخ گردون از حرکت بازماند.
زمان متوقف شد .چه کرده بودند با تو آقای من .مگر
می شود؟! چقدر کینه و نفرت باید در دلی انباشته
شده باشد تا بتواند گلوی همنوعش را ببرد و سر از
بدنش جدا کند .به کدامین گناه با تو چنین کرده
بودند؟ فغان کردم در فراقت ،در ستمی که به تو روا
داشته بودند .
بعد ناگهان پرده کنار رفت ،هوا گرم شد ،آفتاب داغ،
زمین تب دار ،ریگ های سوزان .کجا بودم من؟
خیمه هایی را میدیدم ،سوخته .زنانی که شیون می
کردند و خاک بر سر میریختند ،کودکانی که عطشان
و ناالن از زیر سم اسبان می گریختند ،و اجسادی را
میدیدم افتاده چون برگ خزان ،همه لباس غرق در

خون .و خانمی را دیدم ایستاده بر سر این پیکرها با
کمری خمیده .سوز و گدازش آتش به جانم می زد.
پرسیدم این جا دیگر کجاست؟ من کجایم؟ صدایی در
گوشم پیچید این جا سرزمین نینواست .
به خود آمدم .صورتم خیس بود .با آب قند نتوانسته
بودند حالم را بجا بیاورند ،آب خنکی بر صورتم
پاشیده بودند .مادرم و مادرت باالی سرم بودند.
قربان صدقه دخترشان می رفتند .ضجه زدم امان از
دل زینب و نفسم باال آمد .چه کشیده بود خانم .من
فقط پیکر بیسر تو را دیدم و ویران شدم ،امان از
دل زینب که سر همه عزیزانش را بر سر نیزه دید و
به خصوص رأس حسینش را .
بلند که شدم گویی جانی دوباره در کالبدم دمیده شده
بود .زانوانم قدرت گرفت .کمرم راست شد .نواهایی
در گوشم صدا میکرد؛ فردا حسین سر می دهد،
عباس و اکبر می دهد .ای ذوالجناح باوفا کو حسین
من .وای سکینه عمه جان .یتیمی درد بیدرمان
یتیمی .باز این چه شورش است .الهی طفلی بی بابا
نباشد ،اگر باشد در این دنیا نباشد .یا حسین .یا
حسین .عمه بابایم کجاست؟ بیا مادر از حرم بیرون.
امشبی را شه دین در
 23حرمش مهمان است .من از کودکی عاشقت بودم حسین
جان .
مـرد مـن

مکن ای صبح طلوع.
با دست خودم دوباره تو را در کفن کردم .مصطفی و
زینب را آوردم و هر سه در کنارت نشستیم .باز شدیم
یک خانواده  ،جمعمان جمع شد .بچهها هیچ نمی
گفتند ،من هم .به ما لبخند می زدی .می دانم چقدر
دوست مان داشتی ،که دوست مان داری .به خودم
قول دادم که گریه نکنم .خودت هم این گونه خواسته
بودی .تشییع ات کردند مرد من .همه آمده بودند.

دوستانت ،همرزمانت ،مردم ،اهالی محل ،فامیل،
دور و نزدیک ،همه بودند .پدرت یک شبه پیر شد،
اشک امانش نمی داد .مادرت را روی دست می
بردند .خواهرانت آنقدر شیون کرده بودند که دیگر
نفسی برای شان نمانده بود .من اما قول داده بودم
که بی تابی نکنم ،حتی اشک هم نریزم .و چه بدقولی
به خودم داده بودم؛ سخت ترین قولها.
تو را به خاک سپردیم .بعد به همه گفتم دیگر بروید
که می خواهم دمی با مردَم تنها باشم .کنار مزارت
نشستم .باد می پیچید و خاک را به هوا بلند می کرد.
زینبت را در بغل داشتم و دست مصطفیات در دستم
بود .انگار هنوز رفتنت را باور
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نداشتیم .امیدوار بودم که از پشت صدایمان بزنی.
برگردیم و چهره خندان تو را ببینیم اما باد که خاک
مزارت را در چشمم کرد فهمیدم که همه چیز واقعی
است .آن گاه احساس کردم که چقدر تنها شدهام ،که
چقدر پشتم خالی است .بعد همه چیز از روز اول تا
آخر از جلوی چشمانم گذشت؛ آمدنت ،بودنت ،و
رفتنت .من ،زنی جوان  25،ساله ،با دو کودک 5،
ساله و یکساله در کنار مزار شوهر جوانم نشسته
بودیم .تصویری از این درناک تر هم هست؟ دوست
داشتم همان جا بمانم .پای رفتن نداشتم .کاش میشد
با تو همانجا زندگی می کردیم .حس تنهایی تازه آرام
آرام در وجودم رسوخ می کرد .ترسیدم از هجوم
غربت .به بچههایت نگاه کردم .زینب با چشمان
کهربایی اش معصومانه نگاهم می کرد .مصطفی
انگشتان کوچکش را در خاک فرو می برد و باال می
آورد؛ در خاک مزار تو ،پدرش .ناگهان بغضم ترکید.
با همه وجودم گریه کردم .زار زدم .اشک امانم نمی
داد .زینب هم با من گریه کرد .مصطفی اول بهت زده

نگاه مان کرد ،بعد خودش را در آغوشم رها کرد و
انگار که مثل من تازه مجالی برای گریستن پیدا کرده
باشد ،به پهنای صورت اشک ریخت.
یک دل سیر گریه کردیم ،هر چقدر دل مان
میخواست .بعد بلند شدیم .مصطفی خاک لباس
خودش و چادر مرا با هم تکاند .زینب در آغوشم به
خواب رفته بود .دست مصطفی را گرفتم و از مزارت
دور شدیم .رفتیم و برگشتیم و پشت سرمان را نگاه
کردیم .برگشتیم و نگاه کردیم .برگشتیم و نگاه کردیم
.
مرد من ،میگویند خاک سردی با خود می آورد ،اما
تو این افسانه را باور نکن.

مرد من ،پدرت هر روز به دیدارمان

4

می

آید ،همیشه هم با دست
پر .حالم را میپرسد .پرس وجویی میکند؛ دخترم
کم و کسری نداری؟ همان شب خواستگاری بامحبت
گفت که من عروس نمیخواهم ،دختر میخواهم.
خداوند سه دسته گل به من عطا کرده ،شما هم
چهارمیاش .و من از همان شب شدم دختر چهارمش.
آقاجونم شد و پدرم .
بعد مصطفی را می گذارد روی گردنش و ویراژ
میدهند و می روند پارک سر کوچه .هر چه میگویم
آقاجون شما آرتروز گردن دارید ،برای تان ضرر

دارد ،گوشش بدهکار نیست .اگر زینب بیدار باشد او
را هم می برد و زود برمی گرداند .پدرت دنیایی دارد
با بچههایت ،مرد من .زینبت را که بغل میکند
میبینم که چشمهایش نم دار شده و آماده باریدن
است اما مالحظه مرا میکند .از آن مرد میانسال
سرزنده و قبراق دیروزی ،چیزی نمانده است .یادت
هست چه سرحال بود و دل و دماغ دار؟ هر روز
صبح میلی می گرفت و شنایی می رفت و بعد ،نان
سنگگ داغ دوآتشه خشخاشی با پنیر لیقوان .آخر
هفته قرار و مدار کوه
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با رفقای قدیمی .ماهی یک بار زیارتی و استخوان
سبک کردنی .بذله گو بود و مهربان .هنوز هم
مهربان است ،بیشتر از گذشته حتی .اما می دانم داغ
بزرگی بر دل دارد؛ داغ فرزند ،داغ پسر ،داغ تنها
پسر .

گاهی وقت ها مادرت زنگ می زند و سراغش را از
من می گیرد  .بیخبر رفته و گوشی اش را هم با خود
نبرده ،که به عمد جا گذاشته است .اما من می دانم
کجاست .هر وقت خیلی دلتنگ می شود ،به قول
خودش ،ماشین را آتش می کند و می رود بهشت
زهرا ،قطعه شهدا ،نزد تو .چند ساعتی می ماند.
سنگ مزارت را با گالب شستوشو می دهد ،به گلدان
های شمعدانی و حسن یوسف باالی سرت رسیدگی
میکند و شاخه های گل نرگسی را که سر راه خریده،
روی سنگ میچیند .بعد ،آرام کنارت می نشیند و با
تو حرف می زند .نمی دانم چه حرفهایی رد و بدل
میشود میان پدر و پسر .چقدر دوست داشتم مرا هم
به خلوت خود راه می دادید .گاهی میخندد ،البد باز
سربهسر هم می گذارید .و پاره ای وقتها
شانههایش میلرزد ،سرش را روی زانوانش می
گذارد و مویهکنان تو را صدا میزند .آن وقت است
که دل سنگ آب می شود از دلتنگی پدر برای پسر .
همه می دانستند که او تنها پسرش را چقدر دوست
دارد .هر وقت آن کت و شلوار خوشدوخت سورمه
ای رنگت را میپوشیدی می دیدم که چه عاشقانه
سر تا پایت را برانداز میکند و حظ میبرد .با هم
دوست بودید ،رفیق .پا به پایت فوتبال بازی میکرد
و کری می خواند .سربهسر هم میگذاشتید ،
میگفتید و میخندیدید و همه را می خنداندید اما به
قاعده .همیشه حرمت پدرت را داشتی .آن روز،
روزی که می خواستی برای همیشه بروی ،موقع
خداحافظی او روی تو را بوسید ،تو دستش را؛ او
پیشانی ات را و تو چنان تر و فرز خم شدی و پایش
را بوسیدی که غافلگیر شد و نتوانست مانعت شود.
آخرین بار که در آغوش هم فرو رفتید چشمهای هر
دوی تان خیس شد ،شاید می دانستید این دیدار آخر
است؛ وداع همیشگی.

حاال پدرت می خواهد جای خالی تو را برای کودکانت
پر کند ،اما چه کسی می تواند جای خالی تو را برای
او پر کند؟ مصطفی و زینب پدربزرگ مهربانی دارند
که عاشقانه دوستشان دارد و می کوشد تا نبود پدر
را احساس نکنند ،اما خود او دل به که خوش کند؟
تنها پسرش ،تکیه گاهش ،عصای روزهای پیری و
ناتوانی اش رفته است .پدر سرزنده و شوخ طبع تو،
حاال پیرمردی است شکسته و کم حرف .آهسته می
رود و می آید .و من می بینم كه داغ فرزند چه جانکاه
است مرد من.
مادرت  ...از مادرت چه بگویم که پوست و استخوانی
شده است .تنهایش نمیگذاریم .دست مصطفی را میگیرم،
زینب را به آغوش میکشم و می رویم تا تنها نباشد .برای
داغ مادر ،اما مرهمی نیست .ما که نیستم سراغ نوههایش
را می گیرد و ما که می رویم ،سراغ پسرش را .مصطفی را
در آغوش می گیرد و با همه وجود بو می کشد به یاد تو.
زینب کوچک تو را روی پاهایش می نشاند و با سلیقه
موهای کمپشت تنکش را میبافد .جلوی بچهها اما هیچوقت
گریه نمیکند .این زن ،مادرت ،عجب مقاوم است مرد من.
یک بار ندیدم جلوی کودکانت اشک بریزد .مرتبهای ندیدم
که جلوی دیگران از چیزی شکایت کند و گالیهای داشته 31
باشد .حرمت تو و مقامت را چه خوب نگه می دارد این
شیرزن .
مـرد مـن خداوند تو را بعد از سه دختر به او هدیه داده بود .جانش
بود و پسرش .اسمت را با چنان لذتی بر زبان
میآورد ناگفتنی ،انگار که قند در دلش آب میکردند.
میتوانی تصور کنی که چه کار سختی داشتیم تا
قانعش کردیم پیکر تو را نبیند .مگر راضی میشد؟
التماس میکرد که بگذارید فقط یکبار دیگر روی
پسرم را ببینم .دردی از این باالتر که به یک مادر
بگویی نعش پسرت ،تنها پسرت ،سر ندارد که

صورتی داشته باشد تا مگر با دیدنش کمی آرام
بگیری؟ هر چه گفتیم ،هر چه گفتند قانع نشد .آخر
سر ،دایی بزرگت ،حاج دایی آمد و در آغوشش گرفت
و آرام در گوشش گفت و من دیدم ،به چشم خود دیدم،
گواهی میدهم که دیدم مادرت آب شد ،نصف شد،
پوست و استخوانی شد .تا شنید چه بر سر تنها
پسرش رفته ،دیگر اصرار نکرد .گویی که دلش را
نداشت .نتوانست .در کنار تابوت تو نشست و سرش
را بر روی آن گذاشت و با اشعاری که از تعزیه
حضرت قاسم)ع( دوست داشت و از حفظ بود و
همیشه در خلوت خود میخواند ،مویه میکرد؛ بیا
مادر ،بیا مادر از حرم بیرون ،تازه دامادت میرود
میدان /حاللم کن ،حاللم کن این دم آخر ،تازه دامادت
میرود میدان .
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و ما چه کشیدیم با این نوحه ،با سوز مادرت ،با
ناله های جان گدازش ،با گریه هایش که به روح و
جان چنگ می انداخت و زخم می زد .سخت است،
خیلی سخت .در کنار تابوت تنها پسرت نشسته باشی
و بدانی که سر ندارد و حتی نمی توانی برای آخرین
بار ،سرش را در بغل بگیری و موهایش را ببویی.
چهارستون بدن می لرزد از عمق این درد و باید
انگشت حیرت به دندان گرفت از این همه صبر و
شکیبایی یک مادر .مادرت مویه میکرد و هر کس
به گوشهای از تابوت تو دخیل بسته بود و زار
میزد .عجیب صحنه ای بود .هرچند یقین دارم خودت
آنجا حضور داشتی و می دانی بر ما چه گذشته .از
خواهرانت چه بگویم .داغ برادر سنگین است،
خاصه تنها برادر .دردانه شان بودی .غم مرگ برادر
را برادرمرده می داند .سوگواری ها برایت کردند.

برادر ،ستون زندگی خواهر است ،پشتوانه اش ،و
تو چه خوب برادری بودی برای خواهرانت.
از وقتی تو رفتهای مرد من ،همه گمشدهای دارند
که در پیاش میگردند .خانههایمان چیزی کم دارند.
جای خالی خندههایت  ،مهربانیهایت ،همراهیهایت
احساس میشود .برای من همسری مهربان بودی و
برای پدر و مادرت پسری نیكو و برای خواهرانت
برادری مشفق .چه کسی و چه چیزی میتواند جای
خالی تو را برای ما پر کند؟ جراحت هجرانت هیچگاه
بر دل ما مرهمی نخواهد داشت .
بگذار این را هم برایت بگویم .برعکس مادرت،
پدرت ،آقاجون ،به تنهایی رفت و پیکر تو را دید و
وقتی برگشت ،موهای جوگندمی اش یکسره سفید
شده بود ،به سفیدی دانههای برف .
پدرت در آنی پیر شد ،مرد من.

مرد من ،اولین بار یک گل نرگس برایم

5

هدیه آوردی .گلها را خیلی
دوست داشتی ،به خصوص نرگس را .از کجا باید می
دانستم جوان محجوبی که همیشه نگاهش را از من
می دزدد ،دلباخته ام شده است؟ در راه مدرسه مرا
دیده بودی برای بار اول .بعد هم که همکار شدیم.
قلم خوبی داشتی و چه شیوا می نوشتی .می دیدم که
چقدر برای شاگردانت وقت می گذاری و
شیطنتهایشان را با محبت جواب می دهی .این آخری
ها که هربار مرا می دیدی سرخ و سفید می شدی،
فهمیدم خبرهایی است .خودت بعدا گفتی که حال و

هوای دلت آن روزها طوفانی بوده است .از تو ًچه
پنهان ،مرا هم هوایی کرده بودی .یکسال طول
کشید .تا آن روز که از مدرسه بیرون آمدم ،خانم
مهربانی را دیدم .صدایم زد .مادرت بود .با نگاه
مهربان و خریدارانه اش براندازم می کرد .از خجالت
آب شدم اما ته دلم  . ...می دانستم که قاصدی از
سوی توست .شماره خانه مان را میخواست .گفتم
اول باید از پدر و مادرم کسب اجازه کنم .مهربانانه
جوابم داد که کار خوبی می کنی دخترم .رخصت
گرفتم و شمارهها رد و بدل شد و شب جمعه تو
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بودی که با آن کت و شلوار خوش دوخت سرمهای
رنگت روبرویم نشسته بودی و سرت پایین بود .
یک سال زمان برده بود تا به زبان بیزبانی به مادرت
حالی کنی که دلت گیر من است .این را مادرت بعدها
برایم تعریف کرد .گفت که از شوریدگیات خوانده که

دل در گرو داری و آن قدر پاپی ات شده و سر به
سرت گذاشته تا باألخره با هزار ایما و اشاره و در
لفافه مهر سکوت از راز دل برداشته ای .
با همه خجالتی بودنت آن شب گفتی که میخواهی در
خلوت و به دور از چشم و گوش دیگران چند جمله
ای با من همکالم شوی .من هم حرف هایی با تو
داشتم .این حق مان بود .اتاق کناری بود اما تو گفتی
برویم داخل حیاط ،کنار حوض آب .رفتیم .اول گفتی
که چه حیاط باصفایی دارید؛ حوض آب ،دو سه ماهی
قرمز کوچک البد یادگار سفره هفت سین نوروز،
شمعدانی های چیده شده بر لب حوض ،بوته یاسی
که دیوار را گرفته و یکراست باال رفته .بعد پرسیدی
شما تا حاال عطر یاس 44را بو کرده اید؟ گفتم نه،
اسمش را هم نشنیده ام .گفتی عطر خوش بویی
است ،خیلی دوستش دارم .پس اسم عطرت یاس44
بود؟ راست می گفتی ،شامه نواز بود .بعد گفتی
عکس ماه را ببینید داخل حوض که چه زیباست .با
دستت موج کوچکی به آب دادی تا به قول خودت
عکس ماه را برقصاند .آن شب شاعر شده بودی مرد
من .لب حوض نشستیم ،تو این سو و من آن سو.
گفتی مسافری ،پرسیدم به کجا؟ پاسخ دادی نمی
دانم ،فقط می دانم روزی خواهم رفت .گفتم همه ما
مسافریم .گفتی می دانم اما سفر اختیاری کجا و
اجباری کجا؟ خودت مشتاقانه بروی شرط است نه
اینکه ببرندت با کتف و بال بسته .گفتم نکند شما هم
آرزوی شهادت دارید؟ گفتی آرزوی لیاقتش را دارم؛
ما کجا و شهادت کجا؟ پرسیدم پس مرا برای چه
میخواهی؟ سرت را پایین گرفتی ،سر انگشتانت را
داخل حوض فروبردی ،صدایت لرزید و گفتی چون
عاشق تان هستم .و دیدم که ماهی های قرمز حوض
بی حرکت شدند و گوش تیز کردند .گویی می
خواستند نجوای عاشقانه تو را با معشوقت بشنوند.

و من دیگر چیزی نگفتم .فقط دستم را در حوض فرو
بردم و حرکتی به آب دادم تا موج مالیمی را به طرفت
ببرد .سرت را باال نیاوردی .شیطنتم گل کرد.
خواستم کمی اذیتت کنم تا دلم خنک شود به تالفی از
سفر گفتنت .چطور دلت می آمد مرا تنها بگذاری؟
پرسیدم اصالً تعریف شما از یک زن ایده آل چیه؟
سرت را کمی باال آوردی و گفتی خود شما .چه خوب
آن خود کنی .کم آوردم در
بلد بودی دل و جانم را از ِ
برابرت .همین یک جمله کوتاه کار مرا برای همیشه
با تو یک سره کرد .شیفته ات بودم ،همان جا عاشقت
شدم .آن آب که مهریه بی بی اطهر است و آن ماه
کامل شهادت خواهند داد که من همه هستیام را بر
سر انگشتانم گرفتم ،به دست آب سپردم ،روی موج
سوار کردم و پیشکش تو نمودم .
مراسم عقد را ساده برگزار کردیم .این خواسته هر دوی مان بود .
به جای حلقه ازدواج یک انگشتر با نگین عقیق
یمانی برداشتی .عاشق انگشتر عقیق و تسبیح شاه
مقصود بودی .به جای ادکلن هم یک شیشه کوچک عطر گل یخ
خریدی .خندیدی و گفتی زندگی جدید ،عطر جدید .کت و شلوار
را هم گفتی همین که دارم خوب است ،چرا اسراف کنیم؟ برای
خواندن خطبه عقد  39رفتیم به مسجدی که نمازهایت را به
جماعت در آن میخواندی مـرد مـن و پاتوقت بود .و من ،به همین
سادگی شدم بانوی تو .عقد کردیم و رفتیم پابوس امام مهربانی
ها .می گفتی شک نداری که حرم آقا قطعه ای از بهشت است که
خداوند بر بندگانش ارزانی داشته .عاشق حرم امام رضا)ع(
بودی .ساعت ها در حرم می نشستی و هیچ نمیگفتی .دوست
داشتی همیشه در جوار حضرتش باشی .می گفتی این جا محل
رفت وآمد مالئکه است .خنکای سنگ های صحن حالت را جا
می آورد .از مشهد که برگشتیم یکسره رفتیم سر خانه و زندگی
مان؛ یک خانه کوچک اجارهای که ماالمال از عشق بود .کلی
گشته بودی تا یک خانه حیاط دار پیدا کنی که حوض هم داشته
باشد .آخرش هم یافته بودی ،کلنگی و قدیمی.

زندگیمان به همین سادگی شروع شد .هوایم را
داشتی .مراقبم بودی .از هیچ محبتی فروگذار
نمیکردی .مگر یک زن از زندگی چه می خواهد؟ هر
شب با دست پر به خانه می آمدی و گاهی هم با چند
شاخه گل نرگس .خانه را گل باران می کردی مرد
من .می گفتی گل برای گل بانو ،بانوی خانه ،بانوی
من .دوستم داشتی و دوستت داشتم ،عاشقانه .روزی
که خبر دادم یک مهمان در راه داریم ،اول بهت زده
نگاهم کردی ،بعد مثل بچه ها ذوق کردی
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و خندیدی .خندیدی و خندیدی .دیگر هر شب زودتر
خانه می آمدی .وقتی گفتم که مهمانمان پسر است،
گفتی اسمش مصطفی باشد .در بیمارستان پسرمان
را که در آغوشت گذاشتند ،عاشقانه نگاهش کردی،
بعد پیشانی اش را بوسیدی و به دست پدرت سپردی
تا در گوشش اذان و اقامه بخواند .اشکت را هم دیدم
که در گوشه چشمانت حلقه زده.
مصطفی خانه روشنمان را روشن تر کرد .کلبه
کوچک عشقمان نورانی تر شد .می گفتی بعد از
مصطفی دو برابر دوستت داری؛ حاال ،هم زن زندگی
ات بودم و هم مادر پسرت.
خبر آمدن زینب را تو به من دادی .نگفتی اما می
دانستم خوابش را دیده ای .آزمایش که دادم دیدم
راست گفته بودی ،میهمان جدیدی در راه داریم.
گفتی اسم این یکی هم با من ،نامش فاطمه است.
خندیدم و گفتم فاطمه که اسم من است .گفتی چه
ایرادی دارد دو فاطمه در خانه داشته باشم؟ اخم
کردم .گفتی باشد می گذاریم زهرا .باز هم خندیدم.
آخر زهرا اسم مادرت بود .گفتم اسم دختر بی بی چه
بود؟ نام از این زیباتر؟ و دخترمان شد زینب .زینبت

را عجیب دوست داشتی .آن قدر که گاهی من هم
حسودی ام میشد .عاشقانه هایی داشتی با دخترت.
مرد من ،شبها که خواب با چشمانم ناسازگاری می
کند ،سر کمد لباسهایت می روم ،کت و شلوار سرمه
ای رنگ خوش دوختت را بیرون می آورم و با تمام
وجود بو میکشم .رایحه یاس 44و گل یخ با هم چه
معجون دلپذیری را ساخته اند .اما بوی دیگری است
که بر همه چیز می چربد و مرا دیوانه می کند ،و آن
عطر وجودت است .هنوز هم این کت و شلوار بوی
تو را می دهد .انگشتر عقیقت هم با من است،
همیشه ،به رسم امانت تا در دست مصطفی ات کنم
و تسبیح شاه مقصودت تا برگردن زینبت بیاویزم .

مرد من ،نمی دانم نامش را چه

6

بگذارم،

خواب ،رؤیا ،خلسه ،
مکاشفه و  ...نمی دانم واقعا .گهگاهی در خواب به
سراغم میآید ،پاره ای وقتها هم دًر بیداری .دیشب
دوباره خواب به چشمانم نمیآمد .مصطفی و زینب
خوابیده بودند .کمی داخل حیاط قدم زدم .کنار حوض
نشستم و با ماهیهای کوچک قرمز همصحبت شدم.
از تو برایشان گفتم ،از مهربانیهایت ،از
دلتنگیهایم؛ دلتنگی های یک زن .بعد چیزی از
چشمم در آب چکید .ماهیها تکانی خوردند .حوض
پر از نور شد ،هوا مطبوع و دلچسب .چه باغ

زیبایی؛ چشمنواز و رؤیایی .از پشت کسی دست
روی شانه هایم گذاشت .هراسان برگشتم .تو بودی
با همان لبخند زیبایت .حاال میخندیدی و حالت چقدر
خوب بود .پرسیدی :شما کجا ،این جا کجا بانو؟ و
باز خندیدی .البد دوباره میخواستی سر به سرم
بگذاری .گفتم این جا چه قدر زیباست .دستم را
گرفتی و گفتی بیا قدم بزنیم بانوجان .قدم زدن را
همیشه دوست داشتی .قدم میزدی و حرف میزدی
و می گفتی و میگفتی .هیچ وقت هم حرف هایت
تکراری نبود .آن سالها
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که هنوز بچه ها نیامده بودند ،بعضی شب ها یک
ساعت قبل از اذان صبح بیدار می شدی و صدایم می
زدی .می پرسیدی برویم یک قدمی بزنیم تا اذان
صبح؟ مگر می شد به این خواسته ات جواب منفی
داد .شال و کاله میکردیم و میرفتیم .چه حال خوشی

داشت قدم زدن در نیمه های شب در کوچه و خیابان
های خلوت .
به شوخی می گفتی فرموده ایم همه جا را برای
بانوی خودمان قرق کنند .عاشق این دل بردنهایت
بودم .در خنکای سحر در کوچه و خیابان هایی که
پرنده هم در آن ها پر نمی زد ،دوش به دوش هم قدم
می زدیم .گاهی قدم هایت کند میشد و سکوت می
کردی .بعد زیر لب میخواندی ،بسته به هوای دلت؛
جانان تویی تـــــــومقصود من از
در میکده و دیر که
ِ
کعبه و بت خانه تویی توبه جز علی که آرد پسری
ابوالعجایــــبکه علم کند به عالم شهدای کربــــــال را
آن سایه تو جایگاه و خانه ماســـــــــتوان زلف تو
بند دل دیوانه ماســــــــت میگفتم بلندتر بخوان آقا،
بگذار ما هم فیضی ببریم .میخندیدی و بلندتر
میخواندی .چند باری هم نفسی گرفتی و صدایت را
رها کردی و یکی دو خانه که چراغشان روشن شد،
دستم را گرفتی و دویدیم .چه خوش روزگاری
داشتیم مرد من .یادت هست؟ قدم میزدیم تا اذان
صبح .بعد میرفتیم و میرفتیم تا به مسجد برسیم .و
نماز که تمام میشد باز قدم میزدیم تا خانه .
دیشب هم دوش به دوش هم بودیم در آن باغ زیبا.
مسحور جالل و شکوه اطرافم بودم .همه چیز از
جنس دیگری بود ،ناشناخته و رؤیایی .پرسیدم
اینجا دیگر کجاست؟ گفتی باغ خدا .با تعجب گفتم باغ
خدا؟! پس چرا من اسمش را نشنیده ام ،تازه تأسیس
شده؟ هیچ نگفتی ،فقط نگاهم کردی و خندیدی .چه
آرامشی داشتم با تو در آن باغ .سبک بودم؛ از همه
چیز فارغ .جلوتر که رفتیم به آهستگی و مهربانی
دستم را رها کردی .جلویمان نور مطلق بود ،سفیدی
محض .می دیدم کسانی منتظرت هستند اما از شدت
نور صورتشان را نمی توانستم تشخیص بدهم.
نگاهم کردی و گفتی مراقب خودت باش بانوجان،

مواظب بچهها هم .و رفتی ،در چشم برهم زدنی.
فرصت ندادی بگویم مرا هم با خود ببر ،تنهایم
نگذار ،بی تو سخت میگذرد مرد من .و بعد ،گویی
سنگین شدم .نورها رفتند و زیر پایم خالی شد و
سقوط کردم .و ناگهان خود را در کنار حوض دیدم.
انگشتانم هنوز داخل آب بود .صدای اذان می آمد.
قدرت تکان خوردن نداشتم .کجا بودم من؟ با تو،
دست در دستت .همان نگاه مهربانت ،لبخند زیبایت
.نفس نفس میزدم .زیر لب به آرامی آیت الکرسی
خواندم تا پاهایم اندک جانی گرفت .وقت نماز بود .
هفته پیش ،زینب هم مثل من شب آرامی نداشت؛ بی
قراری می کرد .در آغوشش گرفتم و طول اتاق را
رفتم و برگشتم و برای دخترت الالیی خواندم؛ الال گل
پونه ،بابات رفته در خونه /الال گلم باشی ،همیشه در
برم باشی /الال گل خشخاش ،بابات رفته خدا همراش.
...
خواندم و گریه کردم .آن قدر گریه کردم تا زینب
آرام گرفت .بعد هم چشمهایش سنگین شد و خوابید .من هم
کنار تختش  47دراز کشیدم .خسته بودم ،صبح ،مدرسه و بعد
هم کار خانه و
مـرد مـن

به بچهها رسیدگی کردن ،اما خواب همچنان غریبگی
می کرد با چشمهایم .نمی دانم خوابم برد یا همچنان
بیدار بودم که تو را دیدم با دستهای بسته و لبهای
خشکیده در برهوتی تب دار .چند کریه المنظر
اطرافت بودند .می دیدم که از چشم ها و گوشها و
دهانشان آتش بیرون میزند .میخواستم به طرفت
بیایم اما دست و پاهایم به زمین زنجیر شده بود.
ترسیده بودم .نگاهت کردم ،اثری از خوف اما در
چهره ات ندیدم .همان لبخند همیشگی را بر لب
داشتی ،لبی که چند قطره خون بر گوشه اش خشکیده
بود .آزارت داده بودند مرد من ،آن غول های به
شیاطین پهلو زده؟ از خشکی لبانت می شد عمق

عطشت را درک کرد .دوباره تکانی خوردم تا مگر
به یاری ات بیایم؛ الاقل جرعه آبی ،اما نتوانستم.
فریاد میزدم اما صدایی از گلویم بیرون نمیآمد
.دیوان تو را بردند در برابر چشمان من .برگشتی و
نگاهم کردی و همراه شان رفتی .بعد مصطفی و
زینب را دیدم ،هر یک در گوشهای از آن برهوت
بیپایان .کسانی دنبالشان بودند ،از جنس همان
کریهالمنظرهای اطرافت ،اما کوچک تر .انگار که
بچههایشان باشند .با آن چهرههای وحشتناک دنبال
کودکانم
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بودند .مصطفی می دوید و زینب  . ...اما پای دویدن
نداشت ،روی زمین خود را می کشید .غول بچه های
متعفن به کودکانم نزدیک و نزدیک تر می شدند .با
همه توانم تقال می کردم تا از شر این غل و زنجیر
خالص شوم اما نمیشد .زنجیرها انگار از جنس
فوالد آب دیده به همه وجودم متصل بودند .از دست
و پایم خون جاری شده بود .زار میزدم و زنجیرها
را میکشیدم .حاال دیگر فقط چند قدم مانده بود که
به زینب برسند .یکیشان که از بقیه نزدیک تر بود
گرز آتشینش را باال برد که بر سر نازدانهام بکوبد.
گرز را که پایین آورد با همه وجودم فریاد کشیدم یا
حسین .صدایم آزاد شد و در تمام آن برهوت پیچید.
ناگهان دیدم آقایی سوار بر اسب وارد شد ،رشید و
پُر هیبت .دیوبچه ها تا او را دیدند ،ترسیدند و
رمیدند .زوزه کشیدند و از جلویش فرار کردند .آقای
اسب سوار دوری زد و آمد .مصطفی و زینب را روی
اسب نشانده بود و می آمدند .مصطفی و زینب به آن
آقا تکیه داده بودند و میخندیدند .نزدیک شدند.
صورت آن آقا را نمیتوانستم ببینم ،نور خالص بود.
به من که رسید دیدم دست و پایم از غل و زنجیر

رهایی یافته .به خود جرأت دادم و پرسیدم ،آقا شما
 . ...گفتند برادرم مرا فرستاده .گفتند مراقب این دختر
و پسر باشید ،نام خواهر و جد ما بر روی آن هاست.
مصطفی را از روی اسب پیاده کردند و زینب را آرام
در آغوشم گذاشتند .حاال به پهنای صورتم اشک
میریختم .گفتم آقا پس مردَم چه؟ پاسخ دادند پیش
ماست و با ماست .فغان کردم و پرسیدم پس خودم
چه؟ و از صدای گریه زینب از خواب پریدم .نگاهم
به سقف بود .توان حرکت نداشتم .خیس عرق بودم.
چه دیده بودم؟ کجا بودم؟ با تو چه کردند؟ پس چرا
آن آقا جوابم را نداد؟ گریه و بی تابی زینب مرا به
خود آورد .مصطفی هم از گریه زینب بیدار شده بود.
از همان آقا مدد طلبیدم و برخاستم .کودکانم را در
آغوش گرفتم .هر سه آرام شدیم .یک حال خوب به
سراغ مان آمد مرد من .حاال خیالم راحت بود که
حواستان به ما هست.

مرد من ،دلت هوای رفتن داشت،

7

این را

همان شب خواستگاری
کنار حوض آب پر از ماهی که عکس ماه کامل هم
در آن افتاده بود فهمیدم .همه چیز را که نباید بر
زبان آورد .می دانستم که حواست به باالهاست،
اصالً سر به هوا بودی .من اما این مرد سر به هوای
هوایی را عاشقانه می خواستم و میخواهم .وقتی
شنیدی چه خبر شده و چهها که نمیکنند ،گفتی مگه
ما مرده باشیم که به حریم خانم تعرض کنند .چگونه
فردا سرمان را جلوی ارباب باال بگیریم اگر خراشی
بر حرم طفل سه ساله اش بیفتد؟ گفتی اول آن جا،

بعد هم نوبت خودمان؛ آن جا
دفاع نکنیم باید همین خانه را سنگربندی کنیم.
کوچهها میشود خط مقدم .دیگر هوایی شده بودی.
گفتی می روم ،قبالً قول و قرارهایتان را با بچههای
مسجد گذاشته بودید .نگفتم نرو .من هم با خودت
قول و قرارهایی داشتم .همان شب ،کنار حوض با
خود عهد بسته بودم که بال و پرت را نبندم ،که دست
و پا گیرت نباشم .قراری با خود داشتم که قفست
نباشم.
یک شب حیاط را آب و جارو کردی و گفتی امشب
شام را بیرون
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بخوریم .پیشنهاداتت همیشه عالی بود .برایت دمی
گوجه بار گذاشتم؛ غذای محبوبت را .روی تخت کنار
حیاط زیراندازی پهن کردیم و نشستیم .مصطفی کنار
حوض بازی میکرد .زینب هم بیدار بود ،دلش را

می بوسیدی تا از خنده ریسه برود .بعد زینب را به
من سپردی و رفتی با مصطفی آب بازی کنی .آنقدر
به هم آب پاشیدید تا داد مرا درآوردید که بس کنید.
سرما میخورید یک وقت ،خدای ناکرده .و شما فقط
خندیدید .بعد گفتی شام نمی آوری بانوجان؟ روده
کوچک دارد پیشنهاداتی می دهد به روده بزرگ .از
این دست شوخی های کالمی خاص خودت زیاد
داشتی .گفتم تا سفره را پهن کنی غذا را هم کشیده
ام ،حواست به بچه ها هم باشد .سفره روی همان
تخت پهن شد .دیس دمی گوجه ،سبزی خوردن تازه
و ماست چكیده و پارچ دوغ و ساالد شیرازی که کار
خودت بود .نشستیم به خوردن .با لذت میخوردی و
حرف می زدی .غذا خوردنت همیشه با لذت بود
.پرخور نبودی ،اما چنان با لذت میخوردی که
اشتهای دیگران هم تحریک میشد .می گفتی باید
شاکر و منت دار نعمت بود ،چه معنی می دهد
بیرغبتی در برابر کرمش؟
شام را که خوردیم ،نوبت چای شد .مصطفی آن قدر
بازی کرده بود که همان کنار سفره خوابش برد.
رفتی و از داخل پتویی آوردی و رویش کشیدی .گفتی
بانوجان؟ گفتم جانم؟ جرعهای چای نوشیدی.
گفتنش برایت سخت بود اما من که می دانستم در
دلت چه می گذرد و چه می خواهی بگویی .خبرش
را داشتم .دوباره گفتی بانوجان؟ و دوباره گفتم جانم؟
گفتی می دانی چه خبر است؟ گفتم خدا لعنتشان کند.
گفتی شنیده ای تهدیداتشان را؟ گفتم غلط زیادی
میکنند .گفتی عمه سادات ،طفل سه ساله ،ارباب.
گفتم خدا کند شرمنده شان نشویم .گفتی اگر نرویم
آن ها میآیند .گفتم مگر به خواب ببینند .گفتی باید
برویم .و من هیچ نگفتم .گفتی باید بروم .خاموش
ماندم .گفتی بانوجان ،چرا حرف نمی زنی؟ گفتم
سخت است .گفتی برای من هم .پرسیدم چرا تو

بروی؟ پاسخ دادی تکلیف است ،چه فرق میکند؟
گفتم پس بچه هایت چه؟ گفتی اول خدا را دارند و بعد
مهربان مادری چون تو را .سؤال کردم پس خودم
چه؟ و شنیدم که گفتی مرا داری تا ابد .گفتم بروی
برمی گردی؟ گفتی دلم با تو و بچههاست .سکوت
کردم .آرام پرسیدی پس بروم بانوجان؟ می دانستم
هوایی شده ای ،خیال پرواز در سر داری .قراری
نداشتم که مانع پریدنت شوم .آرام گفتم برو ،خیالت
از من و بچهها هم راحت باشد ،مواظب خودمان
هستیم .و تو خم شدی و گوشه چادر خانه ام را
بوسیدی .دوباره از من بله گرفتی به سادگی .
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها .از من
به راحتی رضایت گرفتی ،از دیگران اما نه .کار به
این راحتیها نبود .آقامعلم را به این آسانی اعزام
نمی کردند .درست است دوره آموزشی دیده بودی
اما سخت می گرفتند .سماجت ها به خرج دادی .رفتی
و آمدی ،آمدی و رفتی .و آنقدر این را دیدی تا
سفارش کند ،آن را دیدی تا توصیه کند ،به این
متوسل شدی ،به آن روانداختی ،پشت در این اتاق
منتظر شدی ،پشت در آن اتاق بست نشستی تا
باألخره سفرت جور شد.
آن شب که جعبه شیرینی به دست آمدی فهمیدم کارت
درست شده است .با خندههایت خندیدم اما در دلم آشوب بود.
حق هم  55داشتم .فکر رفتنت ،نبودنت ،هجرانت ،فراغت و
جای خالی ات
مـرد مـن

لحظه ای رهایم نمیکرد .اگر می رفتی و برنمی گشتی
چه؟ فکرش مو را به تنم راست میکرد .تصورش
هم محال بود .امان از دل زینب ،امان از دل رباب،
امان از دل مادران و همسران شهدا.
از آن روز تا تاریخ اعزامت مهربان تر از همیشه
شدی .بیشتر در خانه می ماندی .وقت زیادتری

برایمان میگذاشتی .نکند می خواستی وداع را سخت
تر کنی مرد من ؟ من شیدا و واله تو بودم ،دیگر چه
نیازی به دلبری های تازه؟ هر چه به روز اعزامت
نزدیک تر میشدیم تو مهربان تر میشدی و من
عاشق تر .شبی را که فردایش باید راهی میشدی،
دوست داشتم تا صبح بیدار بمانیم تا برایت حرف
بزنم .از دلتنگی هایم بگویم ،از دلی که هنوز نرفته
ای ،برایت تنگ شده است .اما مراعات کردم ،اتفاقا ً
اصرار داشتم زودتر بخوابی تا صبح سرحال باشی.
می دانستم در این مدت چقدر سختی کشیدهای.
پیگیریهایت ،آمد و شدهایت ،راضی کردن من ،پدر
و مادرت ،خواهرانت .و نگرانیهایت ،
دلشورههایت و دلتنگی هایت برای ما.
صبح اعزامت همه در خانه جمع بودند .فقط من می دانم
وقتی مصطفی و زینبت را در آغوش کشیدی چه حالی
داشتی .این
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را از چشمانت میخواندم .از بوسههای گرمت بر
سر و صورت جگرگوشه هایت .به من که رسیدی
فقط خم شدی ،گوشه چادرم را بوسیدی .حجب و حیا
مانع می شد مراسم وداع بیشتری داشته باشیم ،اما
تو قبالً خداحافظیهایت را با من کرده بودی ،به دور
از چشم غیر .در گوشم نجوا کرده بودی که چقدر
دوست مان داری .
از روزی که رفتی ،کار من شد انتظار و چشم دوختن
به تلفن تا زنگ بزنی .تماس می گرفتی اما به
فاصله .درک می کردم .می دانستم هر زمان
شرایطش را داشته باشی تماس خواهی گرفت .هر
وقت میپرسیدم اوضاعت خوب است؟ می گفتی عالی
است ،همه چیز بر وفق مراد .از بچه ها برایت می
گفتم؛ از شیرین زبانیهایشان ،از شیطنتهایشان و

تو همان خنده دلنشینت را تحویلم می دادی .همیشه
جویای احوال خودم هم بودی .می پرسیدی حال
بانوجان ما چطور است؟ کسالتی که ندارد خدای
ناکرده؟ و من همیشه میگفتم ماللی نیست جز
دلتنگی برای آقایمان .و تو میخندیدی و می گفتی
ما بیشتر بانو ،دربست مخلصت هستم ،به تو افتخار
میکنم خانم من .مانده بودم این زبان بازی را در
مکتب کدام استاد آموخته بودی که این چنین روح و
جان مرا شیدایت کرده بود .وقت خداحافظی همیشه
میپرسیدم چشم به راه آمدنت هستم ،می آیی که؟ و
تو میگفتی خیالت راحت بانو ،شهادت نصیب هر
کسی نمیشود ،لیاقت می خواهد.
تا آن روز  . ...آن روز که تماس گرفتی و کوتاه
صحبت کردی .گفتی دیشب یک خوابی دیدم بانوجان.
ته دلم لرزید .گفتم خیر است إن شاللا ،خواب خوب
یا بد؟ خندیدی و گفتی خیلی خوب بود ،خیلی .حال
بچه ها را پرسیدی و پدر و مادرت را .گفتم همه
خوب هستند .گفتی باید بروم .مثل همیشه پرسیدم
چشم به راه آمدنت هستم ،می آیی که؟ و تو جواب
دادی إنشاللا ،مراقب خودت و بچه ها باش .و همان
لحظه دل من ،دلبند تو ،دلباخته تو ،دلداده تو ،گواهی
داد به اتفاقی ناگوار ،خبری بد ،مصیبتی عظیم.

مرد من ،امروز پر از گالیه ام .عادت
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کرده بودم که خواب هایت را

برایم تعریف کنی .خواب هایت را خوب به یاد داشتی،
برعکس من که بیش و کم همه را تا صبح به دست
فراموشی می سپردم .
آن چه اما سحرگاه در خواب می دیدی گاهی عجیب
و غریب بود .برایم که تعریف میکردی ،مو به تنم
راست میشد .مثال یادت هست یک بار گفتی در خواب
دیده ای که سرت از خودت جلوتر حرکت می کرده و
من چندشم شده بود و حرفت را قطع کرده بودم و
همه چیز را حواله داده بودم به پرخوری و با شکم

پر خوابیدن؟ و تو مثل همیشه خندیده بودی .آخر تو
و پرخوری؟! خواب خوب هم زیاد می دیدی ،خواب
خنده دار هم ،آنقدر که وقتی برایم تعریف میکردی
خودت ریسه میرفتی .حاال چه شد که آن خواب
آخرت را برایم تعریف نکردی؟ همان خوابی که می
گفتی خیلی خوب بود ،خیلی .خوابت را نگفتی و
رفتی؟ رفتی و رفتی؟
بعد از تماس آخرت دلم گواهی می داد به اتفاقی بد،
مصیبتی جانکاه .می دانی چقدر سخت است به انتظار
بنشینی تا خبر
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عزیزت را بیاورند؟ نگرانی مثل خوره به جانم افتاده
بود .دیگر تماسی نداشتی ،من هم دسترسی نداشتم.
معلق میان زمین و آسمان ،برزخی ویرانکننده .تا
آمدند .مقدمهچینی کردند ،آسمان و ریسمان بافتند،
به صحرا زدند ،تقال کردند تا بگویند .حق هم داشتند.

چه کسی دوست دارد قاصد مرگ باشد؟ راحت شان
کردم .گفتم می دانم برای چه آمدهاید ،خبرش را
دارم .متعجب پرسیدند از کجا؟ هیچ نگفتم و به
عکس قاب شده روی تاقچه نگاه کردم .به من خیره
شده بودی اما از لبخند همیشگیات خبری نبود .البد
می دانستی که چه حالی دارم و بر من چه می گذرد.
در چشم برهم زدنی خانه پر شد از آدم .همه آمدند
.کاشانه کوچک پر از عشق مان شد ماتم سرا.
مصطفی و زینبت را که می دیدند زار میزدند ،فغان
می کردند .مصطفی گیج بود و زینب ترسیده بود.
کودکانت نمی دانستند این همه شلوغی برای چیست.
دست به دست می شدند ،از این آغوش به آن آغوش
.
مرد من ،می خواهم باز گالیه کنم .مگر قرارمان بر
با هم بودن نبود؟ چرا رفتی ،آن هم تنها؟ بدون من،
بانویت ،بانوجانت .زن زندگی ات بودم ،همنفست،
سنگ صبورت ،عشقت .به جاهای خوب که رسید
مرا فراموش کردی بی معرفت؟ جاگذاشتی و رفتی
بی انصاف؟ جستی و پریدی و رهیدی؟ مگر قرار
نبود که شریک غم و شادی هایت باشم؟ تا به سرور
و شادی رسید شراکتمان را بر هم زدی؟ گالیه ای
ندارم از برای رفتنت؛ شکایت را ناشکری و کفران
محض می دانم .تو رفتی برای راهی که به آن باور
داشتی ،که باور داشتم .تو رفتی تا آرمانهایت ،که
آرمان هایم زنده بماند .تو رفتی تا ما بمانیم .تو چشم
پوشیدی تا ما بهره ببریم .تو گذشتی تا ما برقرار
باشیم .تو که کارت درست است مرد من ،گالیه ام از
بابت چیز دیگری است .چرا تنها رفتی و مرا جا
گذاشتی؟ تو رسیدی و من نرسیدم .
از آخرین تماست تا روزی که خبر را آوردند صد بار
ُمردم و زنده شدم .هنوز کورسوی امیدی در دلم
روشن بود .آدمیزاد به همین دلخوشی ها زنده است.

گفتم شاید آن خواب خوبت ،خیلی خوبت ،جدی نبوده
باشد .اصالً شاید باز پرخوری کرده ای و این بار به
جای کابوس ،رؤیا دیده ای .انسان گاهی دوست دارد
خودش را گول بزند ،چاره چیست؟ به خودم نهیب
میزدم که به دلت بد راه نده .چرا فکر ناجور؟ چرا
منفی اندیشی؟ چرا سیه نگری؟ خوابی بوده فقط،
همین .می آید ،خیلی زود .با دست پر .با انگشتر
عقیقی که قولش را داده از بازار زینبیه برایت بخرد
و به ضریح خانم متبرکش کند .می آید با چشمان
مهربان دوست داشتنیاش ،با لبخند زیبای همیشگی
اش .می آید ،نگران نباش .اما امان از این دل ،که
راضی نمیشد ،که آرام نمی گرفت ،که گواهی می داد
به اتفاقی بد .
باز هم گالیه کنم؟ چرا وقتی پرسیدم چشم به راه
آمدنت هستم ،می آیی که؟ مثل همیشه جواب ندادی خیالت راحت
بانو ،شهادت نصیب هر کسی نمی شود ،لیاقت میخواهد .این
مرتبه گفتی إنشاللا ،مراقب خودت و بچهها باش .چه
دیدی در خوابت مرد من ،که به این درجه از یقین رسیدی؟ آن
خواب ،حکم جواز را برایت داشت؟ نکند نامه ای امضا شده را
به دستت داده بودند؟ یا شاید پرده کنار رفته بود و نظاره کرده
بودی آن چه انتظارت را میکشید؟ ای کاش خوابت را برایم گفته
بودی  63،شاید این روزها کمی آرام تر بودم .پریدی و من با
بالهای بسته ،مـرد مـن ثانیهها را بدون تو می کُشم .زمان ،بعد از
رفتنت گویا به گل نشسته است؛ اصالً از پا افتاده ،زمین گیر شده.
چرا این قدر دیر می گذرد؟ چرا اصالً نمی گذرد؟
مرد من ،بر سر پیمانم .عهد و وفای من به تو ابدی
است .گفته بودم کودکانت ،کودکانم را چون تخم چشم
عزیز می شمارم و از هیچ کوششی فروگذار نخواهم
کرد تا خأل و نبود تو را کمتر احساس کنند .قول داده
بودم به تو و خودم که از خویشتن خویش بگذرم تا
آن ها قد بکشند و رشد کنند .عهد بسته بودم که
حرمت تو را پاس بدارم .گفتار و رفتارم چونان یک

همسر شهید باشد .گفته بودم که خیالت از من و بچه
ها آسوده باشد و امروز هم تکرار میکنم با صدای
بلند همه این عهد و قرارها را .نگران ما نباش .من،
مصطفی و زینب مراقب خودمان هستیم و اطمینان
داریم از صمیم قلب که تو مواظب مان هستی و تنهای
مان نخواهی گذاشت ،حتی برای لحظهای .
مرد من ،آن غرولندها را کردم تا به این حاجت برسم.
حرمت عشق مان ،سالهای همنفسی ،ایام مودت،
همسرت بودن ،بچه هایت را به دنیا آوردن و به
دندان کشیدن ،این جسارت را
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به من می دهد که خواسته ای از تو داشته باشم .فقط
و فقط یک خواسته ،نه بیشتر و نه کمتر؛ شفاعت.
شفاعت تو را میخواهم و شفاعت کسانی را که شفیع
تو خواهند شد ،همین .می بینی چقدر زرنگم؟ حواسم
به همه چیز هست .حاال که خوابت را برایم تعریف
نکردی ،حاال که بدون من رفتی ،حاال که تنهایم
گذاشتی و حاال که قرار است تمام بار زندگی را به
تنهایی بر دوش بکشم ،باید شفیعم باشی در روز
محشر ،پیشگاه حضرتش .
باید قول بدهی که آن دنیا هم همسرت بمانم و تو
مردَم باشی.
مصائب را به جان می خرم .داغ تو را به دل برمی
تابم .میشوم پدر و مادر کودکانت .خودم را وقفشان
میکنم .هر چه دارم به میدان می آورم تا همانی باشم،
تا همانی شود که تو می خواستی و طالب بودی .فقط
شفیعم باش در روز پنجاه هزار سال تا بر من،
بانویت ،بانوجانت سخت نگذرد .و بخواه از کسانی
که شفاعت تو را می کنند تا گوشه چشمی هم به من
داشته باشند .همین ،چیز دیگری نمی خواهم .چشم

انتظارم تا یک شب به خوابم بیایی و بگویی شفاعتم
را خواهی کرد .
مهربان مردی بودی تو ،کوهی از احساس ،دریایی
از محبت .چه زمانی روی مرا زمین انداخته بودی
که این مرتبه دومت باشد؟ می دانم که شفاعتم را
خواهی کرد و همین همه چیز را برایم سهل و آسان
خواهد کرد.
مرد من ،ساک کوچکت زودتر از خودت رسید.
لباسهایت را از درونش بیرون آوردم و از اعماق
جانم بو کشیدم .در جیب کناری ساک یک انگشتر
عقیق زنانه پیدا کردم ،ظریف و خوش رکاب .آن
انگشتر برای همیشه روی انگشت میانی دست چپم
نشسته است ،کنار حلقه ازدواجمان که بخشی از
هویت من است .چه خوب بر سر عهدت مانده بودی
شفیع من.
مهربان
مر ِد
ِ
ِ

مرد من ،چند روز پیش پدرت،

9

آقاجون به

دیدارمان آمد .معموالً
روزی یک مرتبه به عروس و نوه هایش سر میزند.
گفته بودم برایت .یک حس غریب اما میگفت که
این دیدار از جنس دیگری است .آمد و نشست روی
تخت حیاط .هر چه اصرارش کردم که داخل بیاید
قبول نکرد .گفت نه دخترم ،بنشینیم همین جا یک
بادی هم به سرمان بخورد .اولش به حرف های
معمول گذشت .احوال پرسی و جویای حال شدن؛
خوبی باباجان؟ کم و کسری نداری؟ چه خبر؟ اوضاع
مدرسه چطوره؟ امان از بچههای امروزی .دوره ما

با حاال خیلی فرق داشت .مگر
جرأت داشتیم پا جلوی بزرگ ترها دراز کنیم .بچه
های این دوره و زمونه اما... .
مصطفی از سر و کول پدربزرگش باال میرفت .زینب
در آغوش من خوابیده بود .به مصطفی گفت دستت
را جلو بیاور ببینم بابا .مصطفی دستش را دراز کرد.
آقاجون گفت هر دو دستت را ،هر دو دستت را مشت
کن .مصطفی هر دو دست را مشت کرد .پیرمرد
مهربان دست در جیبش فرو برد و بیرون آورد و
دست های کوچک مشت کرده مصطفی پر شد از
شکالت و آبنبات .مصطفی
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از خوشحالی جیغی کشید .آقاجون از ته دل خندید.
همیشه در جیب آقاجون پر است از شکالت.
بچههای فامیل عاشقش هستند .به هر کودکی که می
رسد شکالت و آبنباتی از جیب درمی آورد و به

دستش میدهد .پدرت هم مثل خودت مهربان است
مرد من .محبت و صفایت را از پدر به ارث برده
بودی .مهربانی ،موروثی هم میتواند باشد .آقاجون
یکی از شکالت ها را باز کرد و در دهان مصطفی
گذاشت .بعد گفت برو ببین ماهی ها چه میکنند
آقاجون .مصطفی ذوقزده و با دست های پر از
شکالت رفت به طرف حوض و با ماهیها مشغول
شد .چای برای پدرت آوردم .سرش پایین بود .با
تسبیحش بازی میکرد .گفتم چای تان سرد نشه
آقاجون .گویا تازه متوجه چای شده باشد گفت دستت
درد نکنه بابا .حبه قندی در دهان گذاشت و چای را
یک نفس سر کشید .استکان کمرباریک را در درون
سینی گذاشت و به روبرو خیره شد .می دانستم
میخواهد چیزی بگوید اما نمی داند از کجا شروع
کند .آقاجون همیشگی نبود .خواستم کارش را آسان
کنم .پرسیدم طوری شده آقاجون؟ نگاهم کرد و
سرش را پایین انداخت .آرام گفت :خاطرات خیلی
برایم عزیز است عروس ،گفتم می دانم آقاجون .گفت
اندازه دخترانم دوستت دارم ،گفتم می دانم آقاجون.
گفت پسرم که رفت کمرم خم شد ،گفتم می دانم
آقاجون .گفت پسرم بود و نفسم .و صدایش لرزید و
ادامه نداد .بغض کرده گفتم می دانم آقاجون .گفت
همه وجودم می سوزد وقتی جای خالی اش را میبینم
،گفتم می دانم آقاجون .گفت همه دل خوشی ام شده
یادگارهایش؛ مصطفی و زینبم ،گفتم می دانم
آقاجون .گفت تو خیلی جوانی ،گفتم می دانم آقاجون.
گفت خیلی از همسن و سال های تو هنوز دختر خانه
هستند ،گفتم می دانم آقاجون .گفت حق داری زندگی
کنی ،گفتم می دانم آقاجون .گفت اگر خواستی بروی
مانعی نیست ،گفتم می دانم آقاجون .چشم های پدرت
به اشک نشسته بود .می دانستم مراعات مصطفی را
میکند وگرنه با صدای بلند گریه می کرد .بغضم را

فرو دادم و گفتم خاطر شما خیلی برایم عزیز است
آقاجون ،گفت می دانم دخترم .گفتم اندازه پدرم
دوستتان دارم ،گفت :می دانم دخترم .گفتم شوهرم
که رفت خالی شدم ،گفت :می دانم دخترم .گفتم
شوهرم بود ،همه کسم .و صدایم لرزید و نتوانستم
ادامه دهم .بغض کرده گفت می دانم دخترم .گفتم به
جانم آتش می افتد وقتی جای خالی اش را در خانه
میبینم ،گفت می دانم دخترم .گفتم مردَم بود ،آقایم
،ستون زندگی ام ،گفت می دانم دخترم .گفتم داغ
شوهر سنگین است ،گفت می دانم دخترم .گفتم دلم
برایش تنگ شده ،گفت می دانم دخترم .گفتم جانم به
جان یادگارهایش بسته است ،گفت می دانم دخترم.
گفتم بدون مصطفی و زینب نمی توانم نفس بکشم.
دست هایش می لرزید .گفت می دانم دخترم .گفتم
بچه هایم هنوز خیلی کوچکند؛ سن و سالی ندارند،
گفت می دانم دخترم .گفتم زندگی بدون بچههایم مگر
ممکن است؟ گفت می دانم
دخترم .گفتم مرد اول و آخر زندگی ام پسرتان بود
،گفت می دانم و دیگر طاقت نیاورد .بغضش ترکید.
دستمالش را درآورد و بی امان گریه کرد .آن چنان
بلند که حواس مصطفی را از ماهی ها پرت کرد.
پسرت به پدرت چه دلسوزانه نگاه میکرد .جلو آمد.
از من پرسید آقاجون چرا گریه می کنه مامان؟ خودم
 71را کنترل کردم .راه را بر اشکهایم بستم و گفتم
چیزی نیست
مـرد مـن مامان ،دلش برای پسرش تنگ شده .مصطفی نگاه غریبی
به من کرد و رفت روی پای پدربزرگش نشست.
پدرت موهای مصطفی را بوکشید و دوباره منفجر
شد .ندیده بودم این مدل گریهکردنش را .انگار که
بار چندماهه دل را بر زمین می گذاشت و بغض
فروخورده اش را آزاد می کرد .مصطفی را روی

تخت نشاند و بلند شد .از شدت گریه نمیتوانست
حرف بزند .مصطفی و زینب را بوسید .زینب از
صدای گریه پدربزرگش بیدار شده بود و با چشمهای
زیبایش اطراف را نگاه می کرد .جلوتر آمد .سر مرا
هم بوسید و رفت .گفتم آقاجون؟ نتوانست پاسخ
بدهد .فقط دستش را تکان داد و رفت .در را که پشت
سرش بست من هم بغض فرو خورده ام را بر زمین
گذاشتم .گریه کردم و گریه کردم .مویه کردم .امان از
دل ارباب ،امان از دل زینب ،امان از دل رباب .
مرد من ،چگونه می توانم بعد از تو به دیگری فکر
کنم؟ ازدواج حق است؛ مجددش هم .نه خرده ای می
توان گرفت و نه ایرادی وارد دانست .حالل خدا است
و توصیه بزرگان .اما با دل عاشقم چه کنم؟ شرم
حضور داشتم با پدرت حرفهای دلم را واگویه کنم.
بگویم که من عاشقانه پسرتان را دوست داشتم و
دارم .چه
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کسی میتواند جای او را برایم بگیرد؟ که نمی خواهم
که بگیرد .اما با تو که میتوانم بگویم حرف دل را،
که خودت واقفی از آن چه در جانم میگذرد.
مرد زندگی ام تو بودی و خواهی ماند .مهربانی های
نابت آنچنان در دل و جانم ماندگار شده که خود را
از هر محبتی بی نیاز می بینم .مرد اولم تو بودی،
آخری هم خواهی ماند .من چه آینده ای می توانم
داشته باشم جز با یاد تو و کودکانت؟ نفسم بدون ثمره
های عشقمان تنگ میشود .مصطفی که اخم میکند
در خود فرومیریزم .زینب که گریه میکند دلم ریش
میشود .در وجودشان تو را می بینم؛ در صورت
مردانه پسرت ،در چشم های کهربایی دخترت که به
چشمان زیبای خودت شبیه است .چه کسی ،چه

چیزی ،کدام زندگی ،کدام آینده میتواند جای این ها
را برایم پر کند؟
مرد من ،به عشق تو زنده ام ،به عشق کودکانت ،به
عشق یاد و خاطره هایت که در عمق جانم ریشه
دوانیده .وقتی پدرت رفت احساس کردم بیشتر از
گذشته دوستش دارم .چه کشید پیرمرد رنجیده تا
حرفش را به زبان آورد ،از سر خیرخواهی و عنایت
.
چقدر سخت است که بخواهی غریبه ای را جانشین
پسرت کنی .می دانم هر چه گفت دغدغه های پدری
بود برای زندگی و آینده دخترش .او گفت تا حجت بر
من تمام شده باشد .گفت تا مبادا روزی زبان به گالیه
بگشایم .گفت تا بدانم چقدر دوستم دارد .و من هم
گفتم تا بداند که چقدر خاطر پسرش را میخواهم ،تا
بداند مهر پسرش تا ابد بر دلم نقش بسته ،تا بداند
که برای همیشه عروس او خواهم ماند.
مرد من ،مصمم هستم تا برای همیشه با تو و برای
تو بمانم .با خود قراری دارم .ما یوسف دل خود را
نمی فروشیم .تا روزی که به تو محلق شوم از یادت
غافل نخواهم ماند .عشقت را در دل مضاعف میکنم
تا روز وصال .بانوی تو بودم و بانویت خواهم ماند.
همسرت ،عشقت ،همراهت و مادرت کودکانت خواهم
ماند .آقای اول و آخر زندگی ام تو هستی ،مرد من.

مرد من ،دوره و زمانه غریبی است .چه بر

10

سرمان آمده؟ به کجا چنین

شتابان؟ گاهی حرفهایی میشنوم که تا عمق جانم را
میسوزاند؛ طعنههایی که به روحم چنگ میزند.
غافلند یا مغرض؟ نمیدانم ،هر چه هست بنا را بر
بیانصافی گذاشتهاند .اقلیتی هستند البته  ،کمشمار
و معدود .به گمانم قضاوتهایشان از سر جهل و
غفلت است تا عناد و غرض .اگر برایت بگویم چه
حرفهایی در این مدت به گوشم رسیده ،خندهات
میگیرد .من هم میخواهم بخندم و از کنارشان بگذرم
اما دلم رضا نمیدهد به سکوت در برابر این ظلم

آشکار ،این بیانصافی مطلق.
میگویند تو و همرزمانت رفته بودید تا به آب و نانی
برسید .میگویند حقوق می گرفتهاید روزانه ،آن هم
به دالر .میگویند وعدهها داده بودند تا راضی
شدهاید به رفتن .میگویند رفتهاید تا در رجعت
استخدام رسمی شوید .میگویند مجبورتان کردهاند
وگرنه خود دل رضا نداشتهاید به این سفر .میگویند
زن و بچه هایتان در رفاه مطلق هستند و در نعمت
غوطهور .میگویند و میگویند و باز میگویند .هر
چه دلشان بخواهد میگویند .روزگار ناجوانمردی
است مرد من.
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می گویم خدا را شکر ،دستمان به دهان مان میرسید
و لقمه نان حاللی بر سفرهمان بود .می گویم مگر
مخارج مان به دالر است که درآمدمان باشد؟ می
گویم وعدهها دادی تا راضی شوند به رفتنت .می

گویم استخدام رسمی که بودی ،رفتی تا به استخدام
حضرتش درآیی .می گویم تو آن قدر رفتی و آمدی
تا مجبور شدند به اعزامت وگرنه رضایت نداشتند
که آقامعلم لباس رزم بپوشد .میگویم شوهرم که
رفت ،معلم بودم؛ حاال هم که آمده بدون سر ،هنوز
معلم است .می گویم بچه هایم همان لباسی را
میپوشند که قبالً بر تن شان بود و همان را می خورند
که پیش از این .چیزی عوض نشده ،که قراری هم
نداشتیم .ما با خدا معامله کردهایم ،بدون هیچ چشم
داشتی از بندگانش .دلم میخواهد دعوتشان کنم به
خانهمان تا ببینند بیقراری های مصطفی را برای
پدرش ،و بپرسم این دغدغه چند؟ چشم انتظاری
زینب را به انتظار پدرش ،پدری که دیگر نخواهد
آمد ،به تماشا بنشینند و بپرسم این بی قراری چند؟
تنهایی من ،اشک های من ،دلتنگی های من برای
همسرم را نظاره کنند و بپرسم این بی تابی چند؟
موهای سفید و کمر خمیده پدرت
را به آن ها نشان دهم و بپرسم این تنهایی چند؟
چشمهای به خون نشسته و جگر سوخته مادرت را
ببینند در فراق تنها پسرش و بپرسم این دل تنگی
چند؟ داغ همیشه بر دل مانده خواهرانت را دریابند
در سوگ تک برادرشان و بپرسم این ُمهر داغ چند؟
کسی چه می داند در دل ما چه می گذرد .مگر خبر
ندارند غسل شهادت کرده بودی در موسم رفتن ،که
این چنین نسبت های ناروا میدهند؟ کسی را که دست
از جان شسته و همه چیزش را در طبق اخالص
گذاشته ،دیگر چه کار با حق مأموریت و وعده
استخدام؟! روزگار غریبی است نازنین.
مرد من ،آن چه گفتم زبان حال اندک مردمان است،
البته مابقی می دانند برای چه رفته ای و سر بر کدام
راه گذاشتهای .برای این بیشمار مردمان ،تو و
دوستانت قهرمان هستید ،منجی ،از خود گذشته .ما

را چون دختران و فرزندان خود دوست دارند و
تکریم میکنند .می گویند هر چه داریم از شماست؛
امنیت ،آسایش ،آرامش ،حال خوب .لطف دارند.
محبت میکنند .توقعی نداریم البته .تا میشنوند و
خبردار میشوند که ما آمده ایم ،عزیزمان می دارند
و نوازش مان میکنند .می دانم نه با آن قضاوت
های ظالمانه ملول میشوی و نه با این ارج و قربها
مسرور ،که حساب و کتابت با دیگری است .داد و
ستدی داشتهای ،هر دو سر سود .منفعت خالص.
چه حاجتی داری به تعریف و تمجید .همه توان خود
را به کار می گیرم تا مانند تو باشم .روزی که اسباب
سفرت را با دست خود بستم ،آماده شدم برای همه
چیز ،حتی این غرض ورزیهای شاید جاهالنه .تو
را با خدا معامله کردم مرد من .می دانستم در ایام
فقدانت بر من سخت خواهد گذشت .می دانستم بار
همه مصائب بر دوش من خواهد بود .می دانستم
فشار نامرادی ها بر من سنگینی خواهد کرد .می
دانستم باید به تنهایی پاسخگوی همه باشم .می
دانستم باید هم از تو دفاع کنم و هم از خود .می
دانستم سنگ زیر و باالی آسیاب خواهم شد .می
دانستم ،با این حال از تو گذشتم آقای من .چه کسی
خبر دارد که دنیای یک زن بدون محبوبش چقدر یک
نواخت و بی رنگ است؟ این حرف ها را برمی تابم
چون ایمان  79دارم که نیکوجایگاهی داری در نزد
پروردگارت .نمی دانم بر تو
مـرد مـن و دوستانت چه می گذرد .هر چه هست حال تان از ما بهتر
است به طور قطع ،که مقربین درگاهش هستید .می
دانم که همسفره اربابت هستی ،همنشین شهدای
دشت نینوا .

برایم دعا کن مرد من .دعا کن که استوار بمانم بر سر
عهدی که با خدا بسته ام ،به قولی که به تو و خودم
داده ام .

مرد من ،دیشب مهمان داشتیم،

مهمان

11

هایی .شاگردانت بودند.

آمده
بودند تا با آقامعلمشان دیداری تازه کنند .محبت،
جواب محبت .با بچهها قرار استادی ،شاگردی
نداشتی .دوستشان بودی ،رفیقشان .
دیده بودم چقدر سربهسرت میگذارند و تو
میکنی .
صبوری
آنقدر مدارا و مراعات کردی تا رفیقشان شدی.
عاشق کارت بودی .معلمی شغل محبوبت بود .مدافع
شاگردانت بودی ،میگفتی بچههای امروز خیلی

مظلومند و تنها؛ پناهی ندارند در برابر این همه
هجمه .در جمعهای خانوادگی و در برابر مالمتهایی
که از بچههای امروز میشنیدی ،مدافعشان بودی.
میگفتی این بچهها فرشته هستند؛ پاک و معصوم،
باید هوایشان را داشت.
شاگردانت آمدند .نشستند .اول معذب بودند.
رودرواسی میکردند .گفته بودم آقاجون هم بیاید تا
احساس غریبگی نکنند .بعد که یخشان آب شد از
خاطراتشان با تو گفتند .از سفر دسته جمعیتان به
مشهد .از جشن پتویی که هر شب میگرفتید و یک
شب هم شامل تو شده بود .از این که آنها را مثل
خودت عاشق امام مهربانیها کرده بودی .از
زیارتهای شبانهتان گفتند ،از خرید
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در بازار امام رضا)ع( ،از انگشترها و تسبیحهایی
که با راهنماییتو خریده بودند ،از این که به همه یک
جانماز هدیه داده بودی.
شاگردانت آمدند ،گفتند و خندیدند و بغض کردند.
عکس تو را میخواستند .قول گرفتند که برای همه
یکی چاپ کنم .مرد من ،گویی فقط دل مرا نبرده
بودی که ید طوالیی داشتی در دلبری .شاگردانت ،تو
را دوست خود میپنداشتند و در فراقت ،ماتمزده و
عزادار بودند .شبی دیگر ،همکارانت آمدند .با
دستهگلی و هدیه ای نفیس ،یک جلد کالم للا مجید.
از خوبی هایت گفتند و بزرگواریهایت .از رابطه
خاص و دوستانهات با بچه ها ،از صبوریهایت در
برابر شیطنت های کودکانه شان ،از تواضعت در
برابر خودشان ،از احترام به پیشکسوتان ،از
رفاقتی که با آنها بهم زده بودی ،از جای خالی ات
که این روزها به شدت احساس میشود ،از این که
یک شبه ره صدساله را رفتی .یکی دونفرشان
حاللیت طلبیدند از قضاوتهای عجوالنه شان .البد
فکر می کردهاند اهل ریایی و تظاهر میکنی .گفتم
که دلت دریایی بود ،کرمت بیکران .غم تان نباشد.
مصطفی و زینب را در آغوش گرفتند و مهربانیها
کردند ،پدرانه .دلم لرزید .مصطفی با همکارانت
غریبی میکرد ،زینب اما با خنده هایش دلشان را
برده بود.
وقتی دیگران از تو می گویند ،همه وجودم پر می
شود از غرور .مباهات می کنم به داشتنت .سرم را
باالتر میگیرم ،به آسمان میسایم .و بعد دلتنگ
میشوم .چقدر سخت است از دست دادن چنین
نیکومردی ،با این همه مهربانی و بزرگواری .اگر
شاگردان و همکارانت این چنین دلتنگت هستند ،پس
من چه بگویم؟ آن ها که نجواهای عاشقانه تو را
نشنیده اند ،عشق ورزیهایت را ندیده اند ،محبتت تا

عمق وجودشان رسوخ نکرده است .آن ها را که
بانوجان صدا نمی زدی ،برای شان ساالد شیرازی
درست نمیکردی .آنها فقط گوشه ای از مهربانی
های تو را درک کرده اند و من در دریای مهرت غرق
بودم .
مرد من ،از روزی که تو رفته ای مهمان زیاد داشته
ایم .آمده اند و رفته اند .محبت دارند مردم .قدرشناس
هستند .دانش آموزانت ،همکارانت ،اهالی محل،
بچه های مسجد ،هیأت هفتگیتان ،مردم ،مسئولین
میآیند و می روند .اما من چشم به راه چند میهمان
ویژه بودم؛ همرزمانت ،آنهایی که آخرین روزها را
با تو بوده اند .لحظهشماری میکردم تا بیایند و از
احواالت تو بپرسم در روزهای آخر ،ساعات
واپسین ،که چه کرده ای و چه گفته ای ،و آن خواب
ناگفته ات .باألخره آمدند ،چقدر هم دیر .نبودند که
دیر آمدند .یکی دونفرشان مجروح ،عصا به دست
آمده بودند .این دیدار اما حال و هوای دیگری داشت.
مصطفی با آنها غریبگی نمی کرد ،زینب برایشان
بیشتر میخندید .انگار بوی تو را می دادند
همرزمانت .پدرت تک تک آنها را در آغوش گرفت
و بوسید .از آن روز گفتند ،از شرایط دشوارشان ،از
آتش سنگین ،از مقاومت جانانه تا آخرین نفس .از
پرپر شدن دوستان در برابر چشمان ،از سر نترس
تو ،از این که آنقدر جلو رفته بودی که نتوانستند
پیکر تیرخوردهات را به عقب برگردانند .گفتند و
اشک ریختند .شنیدم و دلم آتش گرفت .پیکر
نیمهجان مرد من ،بر روی زمین مانده ،زخم خورده،
تنها و بی کس ،و کسی که باالی سرت آمده و روی
سینه ات نشسته و  ...شمر زمانه.
در این دیدارها معموالً سکوت میکنم و میدان را به
پدرت  85می سپارم .هنوز یادم هست آقای زندگی ام چقدر
غیرتی بود و

مـرد مـن حساس .خودم هم دوست ندارم کسی صدای بغض کرده و
لرزانم را بشنود .دلم میخواهد محکم باشم ،مثل
خودت .این مرتبه ،اما همه چیز فرق می کرد .آخرین
فرصت بود تا مگر گشایشی در معمای هزارگره ذهنم
بیفتد؛ خواب آخرت ،همان خواب خوب ،خیلی خوبت.
همان که برایم تعریف نکردی .شاید هم واقعا ً
فرصتش را نداشتی و باید می رفتی .چقدر عجله
داشتی مرد من!
دل را به دریا زدم و گفتم که شهید در تماس آخرش
از خوابی برایم گفت اما مجال بازگوکردنش را پیدا
نکرد ،احیانا برای شما نگفته که در خواب چه دیده؟
بیاطالعی کردند ااالا یکی که سرش پایین
همه اظهار
ً
بود .بعدها گفتند که به هم خیلی نزدیک بودهاید.
سرش همچنان پایین بود .پرسیدم برای شما هم
تعریف نکرده؟ جوابی نداد .گفتم اگر چیزی میدانید
بگویید .به آرامی پاسخ داد شاید راضی نباشد .گفتم
خوابهایش را همیشه برای من
تعریف میکرد ،این آخری را هم مجال نداشت .از آن
گذشته ،ما حرف مگویی نداشتیم با هم .سنگ صبور
هم بودیم .آقاجون گفت بگو پسرم ،همسرش است،
حق دارد .بقیه همرزمانت هم تشویق کردند
دوستشان را به گفتن .خودشان هم کنجکاو
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شده بودند .باألخره آرام آرام تعریف کرد .خودت را
در بیابانیدیده بودی خشک و لمیزرع .و همهمهای.
تاختن اسبسوارانی  .خیمههای برپا شده در گوشه
صحرا .و فریاد العطش .در خواب دو دستت آمده بود
که کجایی .ندا داده بودند که وقت نماز است ،آقا
میخواهد نماز بگذارند .داوطلب خواسته بودند تا
سپری تشکیل شود برای محافظت از نمازگزاران در
برابر تیر اشقیا .تو داوطلب شده بودی و در کنار تنی

چند از اصحاب حضرت ایستاده بودی .تیر اول که به
طرفت پرتاب شده بود یاد داستان آن مرد افتاده بودی
که همیشه در دعاهایش از خدا میخواست که او را
در جایگاه یکی از اصحاب حسین)ع( قرار دهد که
در روز عاشورا خود را سپر نمازگزاران کرده بودند
و شبی در خواب دیده بود که در همان جایگاه است.
تیر اول که به طرفش آمده بود اما ،خود را پس
کشیده بود از سر رعب و تیر به ارباب خورده بود.
همان لحظه از خدا خواسته بودی که شرمنده نشوی
در این آزمون .تیر اول آمده بود و تو محکم ایستاده
بودی و بر شانه راستت نشسته بود .و تیرهای بعدی
پشت سر هم ،یکی به دست چپ ،دو تا به پای راست.
تا پایان نماز تیربارانت کرده بودند و تو همچنان
استوار ،مرد من .ارباب که سالم نماز را می دهند بر
خاک میافتی .دیگر چیزی نمیفهمی تا باز که با
صدای خنده و سرور به خود میآیی .حرامیان
سرهایی را به نیزه کردهاند ،همه مطهر و پاکیزه با
لبهایی خشک و عطشان .ناگهان سر خودت را هم
میبینی که بر نیزه است .بیدار میشوی و... .
سکوت عجیبی بود تا شانههای آقاجون لرزید .یکی
دو نفر از همرزمانت ال اله اال للا گفتند .اشک از
چشمانشان جاری شد و از گونههایشان سرازیر.
تمام تن من یخ کرده بود .همه جانم چون عرق سردی
از نوک انگشتانم میچکید .خواب خوبت این بود پس
.
اعتراف میکنم که حق داشتهای مسرور باشی از
رویت چنین خوابی .اعتراف میکنم که غبطه
میخورم به جایگاه تو .اعتراف می کنم که مفتخرم و
سربلند از داشتن چنین همسری .اعتراف میکنم که
حجت بر من تمام شده است .

مرد من ،همرزمانت که رفتند حال عجیبی داشتم .کنار
حوض نشستم و دستم را در آب فرو بردم و موج
کوچکی را فرستادم به آن سوی حوض .
میدانم که همانجا نشستهای و داری با لبخند به
من نگاه میکنی.

مرد من ،زنگ زدند .قرار و مدارش را
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گذاشتند .برای اولین بار پس

از رفتن تو خندیدم .جوان شدم؛ گویی دمیدن جانی
دوباره در کالبدم .دویدم زینب را در آغوش گرفتم و
باال انداختم .دخترت سر ذوق آمد از شادی من.
مصطفی هاج و واج نگاهم می کرد .چه شده بود که
مادر اندوهگین و بیخوابش اینچنین خوشحال بود؟!
به او گفتم که جریان از چه قرار است و به کجا
خواهیم رفت .مصطفی تا شنید ،دوید و لباس خلبانی
محبوبش را که پس از تو دیگر به تن نکرده بود از
کمد بیرون آورد .بعد هم رفت سر دفتر نقاشی اش و

با مداد رنگی هایش مشغول شد .هیجان زده بودم.
خدا حرف دلم را شنیده بود در خلوت های شبانهام.
چه مرهمی بهتر از این برای التیام زخم های روح و
جانم .رفتم و حیاط را جارو زدم .برگ های زرد روی
حوض را گرفتم .به ماهی ها گفتم که قرار است کجا
برویم .کف حیاط را آبپاشی کردم و جلوی خانه را
هم .
از فردا کارم شد روزشماری تا لحظه دیدار فرابرسد.
حساب ساعت و ثانیه را هم داشتم .پس کی صبح
پنجشنبه میرسید؟
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این عقربههای ساعت چقدر کُند حرکت میکنند،
عقربه ثانیهشمار چقدر تنبل است ،عقربه کوچک
که اصالً خوابیده برای خودش ،چرا تکانی
نمیخورد؟ مگر نمی دانند چقدر عجله دارم تا
پنجشنبه زودتر بیاید؟!

شال و کاله کردیم و بچه ها را برداشتم و رفتیم خانه
پدرت تا خبر خوش را به آنها هم بدهم .آقاجون آمد.
باخبرش کردم .دمغ شد .گفت پس چرا ما نیستیم؟ ما
هم مشتاق دیداریم .رفت و پرس وجو کرد .شنید که
این دیدار فقط با همسران شهداست ،پدران و مادران
هم إنشاللا در آینده ای نزدیک .قول گرفت از من که
سالمش را برسانم .قول دادم .
مرد من ،پس از تو تنها چیزی که می توانست حال
مرا خوب کند همین دیدار بود .باألخره پنجشنبه
رسید با همه دیرکردها و تعلل هایش .از صبحش
حسی غریب به سراغم آمده بود؛ مابین اشتیاق و
اضطراب .بچه ها را آماده کردم .مصطفی لباس
خلبانی اش را پوشید .دفتر نقاشی اش را هم برداشت
با یک نقاشی مخصوص .زینب را هم یک پیراهن
آبی فیروزهای با جوراب شلواری سفید پوشاندم.
موهای کم پشت تنکش را هم خرگوشی بستم .شد
عین فرشته ها .دست بچه ها را گرفتم و راه افتادیم
.آقاجون آمده بود دنبال مان .همچنان گرفته بود از
اینكه خودش را دعوت نکرده اند .باز برایش توضیح
دادم .به ظاهر قانع شد .ما را تا جایی رساند ،اجازه
نمی دادند جلوتر برود .اصرار داشت میماند تا
برمان گرداند .قسمش دادم منتظر نماند .از او اصرار
و از من انکار .باألخره رفت .نمیخواستم نگرانش
باشم .خوش داشتم با خیال آسوده بروم .رفتیم و
عبور کردیم و به اتاقی راهنمایی شدیم؛ ساده و
خودمانی .چه انتظار دلچسبی؛ از آن انتظارها که
دوست داری کش بیاید تا مشتاق تر شوی و حالوت
دیدار آرام آرام به جانت بنشیند .انتظار چندان به
طول نکشید ،شاید چند دقیقه .از قبل خیلی فکر کرده
بودم که چه بگویم؛ لکنت نگیرم ،زبانم بند نیاید،
درست بچرخد و حرف دلم را بزند .و باألخره آمد،
همان که مشتاق دیدارش بودم .همان که مریدش

بودی .همان که دلبسته و اردتمندش بودیم .آمد و با
خود هوای تازه آورد .بوی زندگی در فضا پیچید .آقا
آمد ،مرد من .آقا آمد و آقایی کرد .گفت و شنید.
دلداریمان داد .از اجری عظیم در نزد پروردگار سخن
گفت .همه زنان شهدا بودیم .آقا چقدر شماها را
دوست دارد .دردانه اش هستید ،گویی فرزندان
خودش .از مقام واالی تان گفت ،از کار بزرگی که
کرده اید ،از جایگاه تان و از اجرتان .راستش آرام
آرام داشت حسودی ام میشد .بعد آقا از ما گفت؛ از
کاری که عین مجاهدت است ،از پاداش صبوریمان
،از ارزش تربیت و پرورش بچههایمان .همدردی
کرد ،سنگ صبورمان شد ،بزرگی کرد ،آقایی کرد.
ب خوب .سبک شدم.
حالم خوب شد مرد من .خو ِ
مصطفی بلند شد و رفت پیش آقا ،با همان لباس
خلبانی اش .آقا در آغوشش گرفت و صورتش را
متناوب و پشت سر هم بوسید .بعد مصطفی نقاشی
اش را به آقا نشان داد؛ همان
نقاشی که وقتی خبر را شنید نشست به کشیدنش .در
نقاشیاش تو بودی و خودش؛ من و زینب .تو و
مصطفی جلوتر بودید و روبروی تان یک تانک بود.
دست هر دویتان هم تفنگ .تو تیر خورده بودی و
کمی خون از دستت می آمد اما خودش تفنگ به دست
تیراندازی می کرد .من و زینب  93هم پشت سر شما
بودیم .آقا نقاشی را که دید جزئیاتش را با
مـرد مـن

حوصله از مصطفی پرسید .و مصطفی گفت این خودم
هستم و آن بابایم .برای اولین مرتبه بود که پس از
رفتنت اسم تو را بر زبان می آورد .برای آقا گفت که
دارید با آدم بدها میجنگید و آن ها به بابایش تیر
زده اند .آقا پرسید این خانم و بچه چه کسانی هستند؟
مصطفی با لحن کودکانهاش پاسخ داد مامان و آبجی
ام .و این را چنان معصومانه گفت که آقا هم منقلب

شد .با خود عهد کرده بودم در حضور آقا گریه نکنم.
نمیخواستم اشک مرا ببیند .زینب را روی زمین به
طرف آقا گذاشتم .دختر کوچولویت سینه خیز خودش
را کشاند تا نزدیک آقا .آقا تا او را دید لبخند بر لبانش
نشست .خم شد و زینب را در آغوش گرفت و روی
پاهایش نشاند .با زبان کودکی از او پرسید :اسم شما
چیه خانم زیبا؟ و زینب فقط دست هایش را تکان داد
و چند کلمه نامفهوم گفت .و آقا خندید به شیرین
زبانی دخترمان .بعد پدرانه حال تک تکمان را جویا
شد .از زندگی مان پرسید .از احوالمان .گفتیم و
صبورانه شنید و دلداری مان داد و امیدواری.
سفارش هم کرد .توصیه هایی هم داشت .همه را به
گوش جان شنیدیم .بعد من سالم آقاجون را به ایشان
رساندم .لبخندی زد و وعده داد به
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دیداری زودهنگام با پدران و مادران شهدا .این را
که به آقاجون گفتم و گفتم از زبان خود آقا
شنیدهام ،خوشحال شد .
مرد من ،جای تو در این دیدار چه خالی بود.
هیچکس نمی داند میزان ارادت تو را به آقایت ،به
رهبرت ،جز من .شاید هم آن جا حضور داشتی .من
که باخبر نیستم از مناسبات عالم باال .وقتی به خانه
رسیدیم .حال همه مان خوب بود .حیاط خانه انگار
صفایی دیگر داشت .شمعدانی های کنار حوض به گل
نشسته بودند .ماهی های قرمز جست و خیز می
کردند .به داخل خانه که پا گذاشتم وجودت را به طور
کامل احساس میکردم .با ما بودی ،نزدیک تر از
همیشه .مصطفی رفت به طرف کمدش .لباس خلبانی
اش را درآورد و دوباره به چوب لباسی آویزان کرد.
بعد دوید به طرف مداد رنگی هایش .البد می خواست
نقاشی جدیدی بکشد .زینب هم برای نخستین مرتبه

شروع کرد به چهار دست و پا رفتن .دخترت دارد
بزرگ می شود ،خانمی شده برای خودش .دوست
داشتم از آقا چیزی بخواهم ،مثالً چفیه یا انگشترش
را اما نمی دانم چرا دلم نیامد .آقا را خیلی مظلوم
دیدم .غصه همه را بر دل دارد این سید بزرگوار .با
وجود همه گرفتاریها چقدر صبور است و نکته
سنج ،و چه مهربان و بامحبت .آقا واقعا آقاست.
مرد من ،تو رفتی و من ماندم؛ تو رفتی که من بمانم.
ًمرد محبوب من خواهی ماند .حضورت را در
چهارگوشه وجودم احساس می کنم .با منی ،برای
همیشه .هجرانت جان گداز است ،داغدار تو خواهم
بود تا ابد .برای کودکانت ،هم پدر خواهم بود هم
مادر .به آن ها خواهم گفت تو که بودی و چه کار
بزرگی کردی .خواهم گفت که قهرمان زندگی ام
بودی .خواهم گفت تا بدانند که چه بزرگ مردی
بودی .خواهم گفت تو از خود گذشتی تا دیگران
بمانند .خواهم گفت که جان بر سر باورهایت گذاشتی
.خواهم گفت سر در راه جانان دادی .خواهم گفت به
اربابت حسین)ع( اقتدا کردی .خواهم گفت رفتی تا
همه بدانند اهل بیت تنها نیستند .خواهم گفت سر
دادی تا سرمان باال باشد .به همه خواهم گفت تو
،مرد من ،مرد محبوب من خواهی ماند برای همیشه.

