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 به قلم بهرام چو�ینه یادداش�ی بر خاطرات یوتاب

 

ای در دنیای  ک دخ�� جوان بهائی که چندان تجر�ه"خاطرات یوتاب" در قالب داستان، از زند�ی ی

ندارد و بیش�� در فکر تحصیل و نقا��ی است گزارش  ینامرئو مردان  "سرزم�ن �جایب" ها، غر�به

 کند. می

 

گر�بان خواننده را تا  آرام آرامشود و  شتاب، بدون آشفت�ی و تا حدودی با کندی آغاز می خاطرات �ی

 کند.  پایان کتاب رها ن�ی

 

د. ... شو  ...ماجرای یوتاب با یک "تصادف" و از بخت خوش او "با یک موتور زهوار دررفته" آغاز می

های  کند که جذابیت را روایت می راه مهین�و�د و از ابتدا تا  با محبوب آینده خود می ییآشنایوتاب از 

 
ّ
 .مان داردنوی��ی را توأ ت خاطرهیک رمان و دق

 

ص است، اند، عالوه بر آنکه در �ار خود متخصّ  "دک�� نادری" که "سیب �ال" را به او س��ده

 های دیگری هم دارد.  صتخصّ 
ّ

 بیماران؛ محبوب هم�اران و ،اب و پرشور است و در بیمارستانجذ

 �ا�� در پیوند نیک و بد ماهر است.ا به همان �سبت متک�ّ اّم 
ً
 � و ظاهرا

 

ت دک�� نادری نهفته که یوتاب ای در �خصیّ  آور نیست برای خواننده که چه چ�� ناشناخته ب��ّج 

  قدر آنهر نظر مفتون خود کرده است. این مرد از  ن�چن نیارا 
ّ

اب است که هر زن جوا�ی را جذ

 نماید. �سته خود می ناشکیبا دل

 

. �د�انگ یبرمها را  نامه او کنج�اوی ما آدم ا چرا باید "خاطرات یوتاب" را بخوانیم، ز�را زند�یاّم 

بهائی که همسر مردی مسلمان شده است،  تجر�ۀ دوست دار�م بدانیم در زند�ی یوتاب آن دخ�� �ی

ای  خواهیم به این طر�ق چ��ی نو بیاموز�م و تجر�ه چه خ�� بوده و چ�ونه گذشته است. شاید می

 جدید خلق کنیم.

 

صورت رمان ن�اشته شده و یا رمان است که ه داند که باز�وئی خاطرات است که ب ... خواننده ن�ی

بهر حال نباید فراموش کنیم در شهر گناه�اران اگر  صورت خاطرات تحر�ر یافته است.ه ب

ای است که ما امروز  م�جزه درهرحالت قرار گ��د، استثنائی در قاعده است و گنا�� مورد محبّ  �ی

 دانیم و ارزش خواندن دارد. آن بیش�� می ۀدر�ار 
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های  یست تاول مجاز ن کس چیه�و�د، ان�ار  های زند�ی خود ن�ی تر�ن �وشه راوی خاطرات از پنهان

دهد که در  خواننده را اطمینان می ،ا زمانهاین راه پر سنگالخ را بر پاهای یوتاب کشف نماید. اّم 

 تاول  الیه یا البه
ً
 اند...!!! ها التیام گرفته های زند�ی، احتماال

 

نکرده و جز  ییگفت�و شناسد و او را هرگز ندیده و  راوی این داستان را ن�ی ،این یادداشت نویسندۀ

�ونه �ا�� است که با شناخت  ا هم�ن خاطرات رماناین کتاب چ�� دیگری از او نخوانده است. اّم 

ای بدانم که حر�� برای گف�ن دارد. یوتاب از خود و از دیگران قهرمان  ناچ�� خود، او را نویسنده

اهم�ون را به تصو�ر گرا پیامدهای یک عشق، یک وصلت ن سازد. او �وشیده است با ن�ا�� واقع ن�ی

 کتاب واگذاشته شده است نوشته به خوانندۀا ناکشد. قضاوت نهائی اّم 

 بهرام چو�ینه

 ۲۰۱۲ژوئن  ۲۱
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 مهمقّد 

 

ها�شان همواره ناشنیده مانده و زندگیشان در  این ی�ی از هزاران داستان مردما�ی است که داستان

گشته است. این داستا�ی است ازآنچه که انگ�� از نظر دیگران پنهان  های شگفت ابری از افسانه

چه چ�� دیگری با�� مانده است جز گف�ن و .پیوندد، از عشق ها به هم می ها را برای درِد دل دل

 شنیدن و به هم پیوس�ن؟ 

پور که  سپاسگزارم از استادان و سروران گرانقدر نیلوفر بیضائی، بهرام چو�ینه و شهرنوش پار��ی

 ها�شان مدیون خود ساختند. تمرا با الطاف و محبّ 

 ی هم�اری آنهاست:  ی دوستان و عز�زان پرمهری که پیدا�ش این کتاب میوه و سپاسگزارم از همه

 -فرزانه ثابتان، منصور تأیید، سهیال وحد�ی، نیلوفر افالطو�ی، ف��وز اس�وئی، من��ه سمندری 

 مبی�ی... -�وئ�ن، سیما ر�ا�ی

 دین و �امب�� ال و سپاسگزارم از برادرانم حسام

ها و  پیدا کرد به یاری همد�� سپاسگزارم از�رادرم مسعود که اگر این کتاب ام�ان انتشار و�ه و�ژه

 ی وی بود. های پیگ�� و خالصانه ها و تالش همفکری 

 اند�شند. ی آن می خوانند و در�اره ی آنا�ی که این کتاب را می و سپاسگزارم از همه

 ۲۰۱۲سپتام��

 روحیه فنائیان
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 فصل اّول: سیب �ال 

 آبان ۲۸یکشنبه 

که در این تهران  مثل این .س�وت همه جا را گرفته است .دهد را �شان میشب  ۱۲ ،ساعت

  .اند به خواب رفتهوش همه پرهیاهوی هیوال 
ً
. آید که صدائی ن�ی اند عایق صو�ی کرده رااینجا  حتما

به  .دنک می متاذیّ عفو�ی ی ضّد  هبوی مادّ هائی که در راهرو روشن است و  چراغتوانم بخوابم.  ن�ی

�شود در آن راحت خوابید مگر این که یا بیهوش با��ی یا تحت  نیست کهبیمارستان جائی  هرحال

 بخش. تأث�� داروهای آرامش

دو�دم که به  ، میکالس داشتیمصبح م. ه باشبیمارستان درآورد از که یک دفعه سر شود باورم ن�ی

با ساق پایم برخورد �خت فلز �عد، ی را شنیدم. یک دفعه صدای فر�اد کهموقع به اتو�وس برسم 

 ام و روشن کرده اتاقم راچراغ  اآلن هم بودم. اینجا ،وق�ی چشم باز کردم بود و دیگر چ��ی نفهمیدم.

 کند و پای ک�ی درد می شده وسرم باندپی�� نویسم.  خاطرات می ام که تازه خر�ده ای چهدر دف��  دارم

 توانم زم�ن بگذارم. را ن�ی مچپ

  ظهرز �عدا
ً
همه دور  غوغائی بود!. ه بودندآمدها به دیدنم  و همسایه ها قوم و خویشی  همه تقر�با

 !جشن گرفته بودند مراتصادف  مثل این که خندیدند. میگفتند و  میو  هم جمع شده بودند

 یبابت سالم� ازخیالش را او روحیه بدهم و  س�� کردم به .کرد مامان موقع خداحافظی گر�ه می

به  همثل بقیّ خواست  . دلم میکردم تنهائی بدجوری احساسرفتند  همه ا وق�یاّم  ،خودم راحت کنم

و تحت مراقبت باشم. فردا  �س��ی  که باید تا فردا صبح در بیمارستان دک�� گفتهخانه بروم. 

اسکن کردند. البد نگران  �ی و ��یبرداری  سرم عکس ازخواهند مرا ام آرآی کنند. امروز هم  می

ساق پایم خی�� ورم کرده،  .ام ی ندیدهآسیب مهّ� که  هستم ا من مطم�نی مغزی هستند، اّم  ضر�ه

 .حالم خوب استا اّم 

و ت�الیفم را بنویسم. چطور  یک قوری چای �شسته باشم و خانه کنار بخاری  درخواهد اآلن  دلم می

از�خت  ؟!ی خودمان بروم و به خانه از راه پنجره فرار کنم ویک طناب درست کنم  ها با م�حفهاست 

 ؟!بیاورمازکجا  را این همه م�حفه .است پنجمی  طبقهبد اتاق من در 

سرکالس که نتوا�ستم  خی�� بد شد. امروز غایب بودم یا نه چراکه  اند هنم به استاد خ�� داداد ن�ی

. قرار ب��سم. فردا �عدازظهر هم کالس دار�م نوشته بودم کهاش�ال چون یک صفحه  حاضرشوم،

بتوانم به موقع به کالس فردا  د. خدا کنکند مرخص مرا وبیاید دک��  ۹فردا صبح ساعت است 

 .برسم
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 آبان ۲۹دوشنبه 

ساعت با�� مانده. چقدر  ۴، استکه وقت مالقات  ۲تا ساعت  هنوز امروز مرا ام آرآی کردند. 

ه اگر دک�� البتّ  ،رود. باید به مامان ب�و�م لپ تاپم را برایم بیاورد ی آدم در بیمارستان سر می حوصله

 کنند اس�� �و�ند دک�� ممنوع کرده. اینها فکر می خواهم بکنم می ممنوع نکرده باشد. هر�اری می

شکر که  فردا  خدا راا به کالس امروز که نرسیدم اّم  کنند؟! ر و ن�ی میام که اینقدراند  جن�ی گرفته

  مرخص می
ّ

 � ت�لیف دارم که بنویسم.شوم. ک�

 

 دوشنبه شب

و فرشید هم آمده بودند. اتاقم حسا�ی شلوغ  مناو سپیده و  فلورامالقات خی�� خوش گذشت. 

 گفتند خانم سلطا�ی وق�ی فهمیده  ها می هشده بود. بّچ 
ّ
ناراحت شده و  خی��فا�� برایم افتاده چه ات

منا و دند. فرستاده بو  مختلفیهای  پیغامهای کالس هم  هی بّچ  هکند. بقیّ  ه میگفته غیبتم را موّج 

 چهتصادف کردن  خوردیم!همان موقع اش را  همهکه  آورده بودند ناپلئو�ی ش��ی�ییک جعبه  سپیده

وق�ی مامان و ا آورند! اّم  �ی�ی می��ل و ششوند و  میبا آدم مهر�ان همه به خاطر آن  است! �ارخو�ی

ساله مثل  ۲۱آور است که یک دخ��  ننگ رفتند، دلم گرفت. خی�� ناراحت بودند. بابا و سهراب می

 این  ا، اّم ساله زار بزند و ماما�ش را بخواهد ۴-۳های  هبّچ 
ً
خواست  که دلم می بودهمان �اری  دقیقا

شود که  چسبیده به اتاق من است باعث می درست اتاق پرستارها کهی  مالحظهحال  بکنم! به هر

 م که دک�� بیاید و مرا مرخص کند.ص��انه منتظر فردا هست �ی !باشم و عاقل یاورمنبازی در  دیوانه

 

 آبان ۳۰شنبه سه

ی شده مرا از این بیمارستان ب��ند. ا هر طور باید �اری کنم که مامان و بابخی�� عصبا�ی هستم. 

ا زنم، اّم  موقع راه رف�ن لنگ میه البتّ  ورم ساق پایم کم�� شده. و ندامروز باندپی�� سرم را بازکرد

هم باید تحت مراقبت باشم؟  �ع�ی چه که باز ؟کنند مرخص ن�ی مرا چرا�س مش�ل دیگری ندارم. 

 
ً
یک نفر را نگه  بایدمگر برای یک تصادف جزئی چند روز ندارم. احتیا�� به مراقبت  من که اصال

صبح  ازاین پرستارها که  !اند؟ از اینها �عید نیست مرا با یک بیمار دیگر عو��ی گرفتهنکند  ؟دارند

 این دو روزه  در آید، دک�� هم که شان می تا شب صدای حرف زدن و خنده
ً
. پیدا�ش �شده اصال

 مرا مرخص کند! بیاید وفرصت کرد هروقت اند تا  فکرکنم سرش شلوغ است و مرا اینجا نگه داشته

 

 شنبه شب  سه

تازه ی�ی  است که کشور مغز و اعصاب  ص�نمتخصّ دک�� نادری، دک��م، ی�ی از به��ین  �و�د پدر می

�و�د من  دک�� روحا�ی خودمان هم خی�� قبولش دارد. پدرمی .کشور آمده ازاز خارج دوسا�� است 

  باید ص�� داشته باشم و اینقدر
ّ

و  بخوابمتوانم  �و�د تا می می نکنم. ص شدن �جلهبرای مرخ
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این تصادف یک توفیق اجباری است که مرا  به نظر پدرن��وهایم را برای �عد جمع کنم. 

 کند ک�ی اس��احت کنم و کم�� به خودم �خت بگ��م. مجبورمی

با آنها  بتوانمقدر برایم خورا�ی و وسائل آورده بودند که فکر کنم آنمامان و بابا و سهراب  امروز

این  در اش تاپم. خو�ی در بیمارستان اردو بزنم! به�� از همه یک فالسک چای بود و لپ را یک ما��

ی دنیا در ارتباط باشم. جابا همه توانم  ال دارد و من می اس ید است که بیمارستان سرویس ای

 پرستارها �ار کنم!زرنگ باشم و دور از چشم  این که توانم انجام بدهم، به شرط ت�الیفم را هم می

از طر�ق اس�ایپ با مامان و بابا و سهراب  توا�ستمل�ن جائی که مرتبط شدم خانه بود و ه با اوّ البتّ 

الین باشد  قول داده که همیشه آنهم کنم. سهراب  می تنهائی. این طوری کم�� احساس بزنمحرف 

 تا هروقت خواستم بتوانم با آنها �حبت کنم.

 

 ل آذرچهارشنبه اوّ 

 
ً
وابم برده بود که با تازه خهای صبح  تا صبح نخوابیدم. با لپ تاپم سرگرم بودم. نزدی�ی د�شب تقر�با

قارقار راه  که این همه چه چ�� دعوا�شان شده بود سر بردانم  ن�یها بیدار شدم.  کالغ صدای

مردم چرا راس�ی تها کنار پنجره ا�ستادم و در هوای تار�ک تماشا�شان کردم. مّد  !انداخته بودند

حق با سهراب سپهری است:  دارند؟ ها ی پرنده هبقیّ فر�� با ها چه  مگر کالغ ؟دوست ندارند ها را کالغ

ها را باید شست جور دیگر باید  چشمی قرمز دارد؟  �ل شبدر چه کم از اللهدانم که... من ن�ی«

 !»دید

 زدند، بیدار شدم. که با صدای کسا�ی که حرف می ه بودبرد�عد از صبحانه دو�اره خوابم 

رو�وش سفید روی م�� کنار تختم �شسته و با پرستارم  باکه باز کردم دیدم یک آقائی  هایم را چشم

بیمارستان  درزند. فکر کردم از هم�ن دا��جوهای پزش�ی است که برای خودشان  حرف می

اش نصب شده بود، خشکم زد: دک��  سینه که رویافتاد  یا وق�ی چشمم به اس�گردند. اّم  می

یک دک�� مثل دک�� روحا�ی خودمان کردم دک�� نادری هم  ساسان نادری! چقدر جوان بود. فکر می

 
ً
بود و ژل زده چاق با موهای جو گندمی است، اما این دک�� نادری موهای سیا�� داشت که  �سبتا

 .بوی ادو�لنش اتاق را برداشته بود

 برگشت و گفت: ممن شد و با لبخند به طرفه متوّج  باالخره

! تا به حال چشمات رو ، توقشن�ی داری  چه چشمای س�� ...َبه! ..بینم که مر�ض ما بیدار شده. می-

 حالت چطوره؟ ندیده بودم چون هروقت اومدم یا بیهوش بودی یا خواب! حاال

 
ً
افتاده و قابل  خوشم نیامد. از این که مثل دک�� روحا�ی جا راستش از �حن خودما�ی دک�� اصال

د�خور  ،اطمینان نبود، جا خورده بودم و از این که بدون دلیل مرا در بیمارستان نگه داشته بود

 جواب دادم:بودم. 

- 
ً
  من حالم �امال

ّ
 شم. ص کن�ن خی�� ممنون میخو�ه و اگه منو مرخ
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 چون با سردی جواب داد: نیامدمن خوشش �حن حرف زدن  از مثل این که

 م...و ممنون کردن بیمارها نیست، �ار ما درمان اونهاست. این که شما، خان ماهدف -

 
ّ

انداخت و ادامه  ،صات که باالی سرم نصب شده بوددر اینجا مک�ی کرد و ن�ا�� به تابلوی م�خ

 داد:

  رو من �عی�ن می این که شما �ی مرخص �شیدم یوتاب خسروی، و درسته، خان -
ً
باید  کنم و فعال

 �س��ی باشید.

 �عد فکری کرد و پرسید:

 یوتاب! ...! تا به حال �شنیده بودم اسم �جیبیه؟ �شه بگ�ن یوتاب �ع�ی � راس�ی می -

 .رو به عهده داشته شاز سپاه قسم�یفرماند��  کهبوده برزن  آر�و یوتاب خواهر -

 دک�� خندید و گفت:

 چه خشن! ی سپاه! فرمانده -

 پرستار هم همراه او خندید و من خی�� ناراحت شدم:

 د. دار نبو  خنده براتون  اینقدر، این اسم آشنائی بیش��ی داشت�ناگه با تار�خ ایران -

 پرسیدم: ی به من ن�اه کرد و بلند شد که برود.دک�� با سردی و رنجید�ی خا��ّ 

 شم؟ �ی مرخص میمن -

 که باید �س��ی باشید.-
ً
 فعال

 شه ... افتم. اگه می دک�� من درس دارم، عقب می-

 اتاق ب��ون رفت. �ی بکند ازهای من توّج  و�� دک�� بدون این که به حرف

دهد که  روی کردم. مامان همیشه به من هشدار می حس خی�� بدی دارم، فکر کنم بازهم ز�اده

ی �عد  هفته ؟بیمارستان نگه دارد مواظب ز�انم باشم. نکند به خاطر �جبازی حاال حاالها من را در

بابا را را��ی کنم که من را از بیمارستان ب��ند.  و . شاید بتوانم مامانخی�� درس دارم، امتحان دارم

 توانند؟! در بیمارستان نگه دارند، می من راتوانند به زور  اینها که ن�ی

 

 چهارشنبه شب

گفتند و  کدام چ��ی می آمده بودند. هر دیدنمهای کالس به  همالقات خو�ی بود. بیش�� بّچ 

 تا حیف که پایم �شکسته چون چندگفت  بیمارستان را روی سرشان گذاشته بودند. مهسا می

! فرشید هم رود هدر میبه اش  ی قشنگ آماده کرده بوده که روی گچ آن بنویسد و حاال همه جمله

آورده بود. آنقدر شلوغ کردند که داند دوست ندارم  که می کمپوت آناناسبرای شو�� یک عامله 
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ّ

مجموعه مناجاتهای حضرت تر باشند. مامان هم کتاب  ر داد که آرامپرستار آمد و به آنها تذک

0Fعبدالبهاء

 .داده هدیهبه من موقع قبو�� در دا�ش�اه  خودشکه  برایم آورده بودرا  ١

  امشب اضطراب �جی�ی دارم. حس بدی دارم. ن�ی
ّ

اینقدر طول کشیده.  ص کردن منفهمم چرا مرخ

 کنند؟! نکند چ��ی هست که از من پنهان می

 

 م آذرپنجشنبه دوّ 

 
ّ
ا خواندم. کتاب جلو�م باز بود، اّم  فاق �جی�ی افتاد. چشمانم را �سته بودم و مناجات مید�شب ات

 به غ�� ازو  نجسته و نجو�مو پنا�� جز تو  ال�ی تو بینا و آ�ا�� که م�جاء« خواندم: از حفظ می

از ته آن را این مناجات را خی�� دوست دارم، هم�ن طور که من » تت را�� نپیموده و نپو�م.سبیل محبّ 

کردم و هایم را باز  ی تار و پود وجودم به لرزه در آمده بود، یک دفعه چشم خواندم و همه دل می

 . پرسید:کند ب به من ن�اه میدک�� نادری دم در ا�ستاده و با ��ّج  دیدم

 ک�ی؟! �ار می ��-

 ، مدستپاچه شد
ً
 از �ی آمده وآنجا ا�ستاده:نفهمیده بودم  اصال

 خوندم. ، داشتم دعا مینببخش�-

 پرسید: ،با �حن ک��ی که تا به حال یک همچه چ��ی �شنیده

 ؟خو�ی دعا میکه ه ؟ �� شدبرای ��...خوندی؟!  دعا می-

. بیمارستان نگه داشت�ن ی منو تو فهمم چرا  . ن�ینگران هم بودمخونم...  هی��، من همیشه دعا می-

  کسائی که مش�وک به ضر�ه
ً
ی دارن و اگه عالئم خا��ّ  یه شب نگه می ی مغزی هس�ن رو معموال

  شصبح فردانداشته باشن، 
ّ

 کنن.  می صمرخ

آمد و روی صند�� کنار تختم جیب شلوارش کرده بود،  دررا  یک دستشدک�� هم�ن طور که 

 �شست.

 دا��جوئی نه؟ ...ت چیه؟ راس�ی رشته ..! .هس�یدک�� هم که -

 ، دا��جوی عمران.بله-

 و گفت: من کرددقیقی به  ن�اه

 باید دخ�� باهو��ی با��ی. هوم ...-

 امیدوارم!-

 کرار کرد:شد، ت حا�� که بلند می سری ت�ان داد ودر

 حرف زدنت جالبه!» امیدوارم!«-

 ش��ی�ی هست اگه اجازه بدین براتون بیارم.ببخش�ن آقای دک�� توی یخچال آب میوه و -

                                                                                                                       
 حضرت عبدالبهاء، فرزند و جانشين حضرت بهاءهللا ، مؤّسس ديانت بهائی.  ۱
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 . به دعات ادامه بده. من رفتم.ممنون ، نه-

 منک ل را از ذهنش پاک کنم، چون احساس میاوّ  گفت�وی که تأث�� بد آن ام براین بود  ی س�� همه

�ار نیست، هرچند من  اگر ب�ن بیمار و دک��ش ارتباط خو�ی وجود نداشته باشد، شفائی هم در

 
ً
 .جواب ماند �یدک�� نادری رفت و سئواالتم  بازهم هرچه هستدانم بیمار�م چیست.  ن�ی اصال

 

 م آذرجمعه سوّ 

تا پرستارند که بیش�� از همه به اتاق  کرد. دو ها را عوض می امروز پرستار آمده بود و داشت م�حفه

جاافتاده و مهر�ان آیند، ی�ی خانم نصر است و ی�ی هم خانم سلی�ی. خانم سلی�ی یک خانم  من می

ی خانم سلی�ی. جوان و  اخالق است، اما نه به اندازه اخالق است. پرستار نصر هم خوش و خوش

 کرد که پرسید: ها را عوض می خوش�ل هم هست. خالصه خانم نصر داشت م�حفه

 کرد؟ دک�� نادری د�شب اینجا �� �ار می-

 ب کردم.دونم. من هم ��ّج  ن�ی-

  توی هم�ن بخش �س��ی شده، هاش قوم و خویشی�ی از -
ً
به اون سر بزنه. حاال ��  هاومده بود حتما

 گفت؟ می

 ، یه احوا�� پرسیدن و رف�ن.هی��-

 اوهوم.-

 در س�وت �ارش را تمام کرد و رفت.خانم نصر دیگر چ��ی نگفت و 

 

 جمعه �عدازظهر

خواستند بدانند آیا از نظر من  با مامان و بابا و سهراب حرف زدم. امروز مهمان داشتند و میصبح 

دلم گرفته. هوای ب��ون ابری شده. خی�� ا . اّم اش�ا�� ندارداش�ا�� دارد که به مالقات نیایند؟ گفتم 

 ۵خندیدیم. ساعت  گفتیم و می �شستیم و می می همخواست من هم در مهما�ی بودم. کنار  دلم می

 قرار نیست ک��ی به مالقاتم بیاید.کند، چون  فر�� ن�ی ما دیگر برایاست. اّم  ۲دقیقه به 

 

 هم جمعه �عدازظهر باز

ا مثل قرار گذاشته بودند که با هم بیایند اّم  مناکردم. فرشید به مالقاتم آمد. با سپیده و  اشتباه می

بود. خجال�ی شده بود. مانده کدام �اری پیش آمده بود و فرشید تنها  هر منااین که برای سپیده و 

 راستش 
ً
 ت�الیفو  ها ی کالس ا در�ارههمه چ�� ر  من هم حرف ز�ادی برای زدن نداشتم. قبال

ی �عد  اش را هفته نتیجه استاز تحقیقی پرسیدم که قرار  م،باش حر�� زدهدا�ستم. برای این که  می

 تحو�ل بدهیم:

 خوای روی �� �ار ک�ی؟ می ک�ی؟ ی دیگه رو �� �ارش می تحقیق هفته-
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 زند�ی خونواد�ی. رویروی تأث�� فضا و معماری خونه -

 خوشم اومد.بیه! موضوع جال آفر�ن!-

 چطوری خواهر آر�و برزن؟!-

 یک دست لباس سراسر ب به طرف در برگشتیم. دک�� نادری آنجا ا�ستاده بود، درهر دو با ��ّج 

با لبخند به ما  .درست مثل مانک�ی که یک راست از وسط ژورنال مد ب��ون افتاده باشد ،زرد رنگ

 کرد: ن�اه می

 باشم. سری زدهرو به هم زدم! فقط خواستم  قشنگتون  ببخشید خلوت-

 های من. ا�شون هم فرشید اشرا�� هس�ن، از همکال��یدک�� نادری هس�ن.  ا�شون -

 فرشید با �جله بلند شد و گفت:

 تون نبود...  ببخشید شما رو �شناختم ، آخه رو�وش تن-

 باش�ن! راحتشم.  ن�ی هاشما که �س��یه. مزاحم ی�ی از اقوام اومدمبه دیدن �ار نیستم،  سر-

زد که ان�ار  دانم این دک�� نادری چه اصراری در عصبا�ی کردن من دارد. طوری حرف می من ن�ی

فرشید هم ز�اد نماند و  ،کند. �عد از رف�ن دک�� نادری  فرشید بدبخت دارد از من خواست�اری می

ی  روند. در محوطه هائی که جلو ن�ی عقر�ه ام و یک �عدازظهر دلگ�� پائ��ی و رفت و حاال من مانده

 اند. بروم تماشا�شان کنم. ها غوغائی به راه انداخته جلوی بیمارستان کالغ

 

 جمعه شب

مسئول غذا که یک خانم میا�سال تپ�� دانم چقدر جلوی پنجره ا�ستاده بودم، که در باز شد و  ن�ی 

 ام و�ا مهر�ا�ی پرسید: ه شد که گر�ه کردهبرایم شام آورد. متوّج است، 

 طوری شده؟-

توی بیمارستان نگه منو خوام بدونم برای �� اینقدر  می .نه ، فقط دلم تنگ شده. خی�� نگرانم-

 ده. ن�ی م رو جواب ک��یا اّم  ،داش�ن

 پر��ی؟ مر�ض دک�� نادری بودی، درسته؟ از دک�� نادری ب��س. خوب چرا از دک��ن�ی-

 :با غیظ پرسیدم

 !هحر�� که باید بزنجز اون  زنه حر�� میکه همه  ون ؟! اسا��ی مانکن ون ااز از �ی؟ -

 خی�� خوشش آمد. شروع کرد به نخودی خندیدن:

 سا��ی  !�� گف�ی؟-
ً
 یاد! اسمش هم که ساسانه. سا��ی مانکن!! که بهش می مانکن؟! واقعا

جا گذاشت. نباید این بر  و من را با یک دنیا �شیما�یخندید. رفت  رفت، هنوز می وق�ی از در ب��ون می

حوصله و افسرده و نگران بودم،  �یدرست.  ،زدم. از دست دک�� نادری عصبا�ی بودم را می ها حرف

این اسم هم�ن طوری از دهانم ب��ون  شد. خی�� �شیمانم. کدام از اینها دلیل ن�ی ا هیچدرست. اّم 

از ذهنم ب��ون ام، اسم �جیبش  های این خواننده را شنیده ترانهیک عرو��ی  درپر�د. از وق�ی 
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  ،»ز�ان ناری است افسرده«که  اند فرموده .حال خی�� بدی دارم. رود ن�ی
ً
تواند مثل  می که ز�ان واقعا

 و قبل از هرکس خود آدم را. آ�ش �سوزاند
 

 آذر ۴شنبه 

او را هر طوری شده  ،آمدبرای و�ز�ت امروز صبح خودم را آماده کرده بودم که وق�ی دک�� نادری 

 که کنم  قا�ع
ّ

 مرا مرخ
ً
 س دربیند، � نیامد. خی�� م�خره است. اگر دک�� مرا ن�ی ص کند. اما اصال

 پدرکنند. به و�ز�ت  روزانه ها باید بیمارها�شان رادارد؟ تازه دک��  ای بیمارستان ماندن من چه فایده

اش به ساعت ن�اه  رود. همه . دیگر دست و دلم به هیچ �اری ن�یکند گفت پرس و جو می ،که گفتم

 شود. می ساعت دو�ی ببینم کنم و منتظرم  می
 

 شنبه �عدازظهر

چند دقیقه پیش صدای  و ن��س! ن�وبار آمده که به هنوز ساعت مالقات �شده و�� افتضا�� 

خندیدند. وای  زدند و می حرف می» سا��ی مانکن«ی  راهرو شنیدم که داشتند در�اره ا را ازهپرستار 

فکری بود  این چه �ی !وای اگر به �وش دک�� روحا�ی برسد !اگر این حرفها به �وش دک�� نادری برسد

 که من کردم؟!
 

 

 شنبه عصر

ها پخته بود  ای که دیروز برای مهمان امروز آمدند. مامان برایم ک�ی از �وفتهبابا و مامان و سهراب 

گفت که دک��  های مامان خی�� خوشمزه است. پدر می ام. �وفته آورده بود، آن را برای شام گذاشته

خواست فرص�ی پیدا  نادری امروز صبح عمل داشته و برای هم�ن بیمارها�ش را و�ز�ت نکرده. دلم می

موضوع به  ما�� کردن ی سا��ی مانکن را برا�شان �عر�ف کنم، شاید را�� برای ماست قضیهکنم و 

 فرص�ی پیش نیامد.
ً
 فکرشان برسد، اّما اصال

 

 آذر ۵یکشنبه 

از  ا هنوز خودم را آماده کرده بودم که تا دک�� نادری وارد شد رک و پوست کنده با او حرف بزنم. اّم 

 وارد �شده گفت: در

 !شده بود؟سراغم رو گرفته بودی... دلت برام تنگ خواهر آر�و برزن!  !به به-

 خواستم با شما �حبت کنم. فقط می-

  البد می-
ّ

  ا، اّم ��ی ص میخواس�ی بدو�ی �ی مرخ
ً
 .�س��ی با��یباید  که فعال

- 
ً
 خودم خ�� یتکه از وضع من حق دارمست.  ناراحت کننده این طرز �حبت کردن شما واقعا

 کن�ن؟ ن میحقیقت رو ازمن پنهو برای �� گ�ن؟  رو به من ن�ی راستششم. چرا اب داشته
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 .خوان میاین چ��یه که پدر و مادرت -

 ا هنوز عصبا�ی بودم:�س یک چ��ی هست، اّم  به خودم گفتم قلبم فرو ر�خت.

 مقابل من پا�خ�و هست�ن. ل دری اوّ  درجه من یه آدم بالغم. شما در-

 �ی روت گذاش�ن، خواهر آر�و برزن!چه عصبا�ی! اسم خو  !واوو -

 من اسم دارم.-

 لقب  روممنم اسم دارم و از این که ک��ی -
ً
 یاد. خوشم ن�ی بزاره اصال

 خوا�� کنم و ب�و�م که قصد پیدا بود که خ��ها به �وشش رسیده. فرصت خو�ی بود که معذرت

ن باز ادا�ستم که اگر ده ام گرفته بود و می گر�ها خی�� عصبا�ی بودم و بدتر از آن ی نداشتم، اّم بد

 افتم. کنم به گر�ه می

 به نظرم به��ه هر سئوا�� داری از مادر و پدرت ب����ی.-

ام  بارها دیدهمادرم ب��سم.  و خواهم از پدر ا من ن�یاّم اتاق خارج شد.  دک�� نادری این را گفت و از

دانم که  میخواهم آنها را تحت فشار بگذارم.  کنند، ن�ی های پرسشگر من فرار می که چطور از ن�اه

است. ک��ی که باید به من  چ�� دردنا�یچه هست  هردانم که  کنند و می من پنهان می چ��ی را از

 است، دک�� نادری دهد ن�ی بدهد وجواب 
ً
 ام. خسته شده این وضعاز  . واقعا

 

 یکشنبه �عدازظهر

رفتند، کتاب مناجات را همه ا وق�ی ب�و�م و بخندم. اّم مالقات مثل همیشه در وقت س�� کردم 

فهمیدم. وق�ی  خودم را ن�ی و روز برداشتم و مناجات خواندم و گر�ه کردم و مناجات خواندم. حال

شرکت کنم، موج دلشوره و پریشا�ی  آنتوانم در   که فردا امتحان دار�م و من ن�ی داافت  یادم می

 .گرفت ی وجودم را می همه

 

 یکشنبه شب

�اری نداشت ، �ا�� بود  آن . فهمیدنچیستها  این آزما�شات و عکس��داری مع�ی دانم  می حاال دیگر

به چه چ�� مش�وک  های من چه دیده و یا درعکس گش�ی در این��نت بزنم. پیداست که دک�� نادری 

خی�� وحشتناک است! یک توده سلول بیش�� نیست، اما به نظر�ک دیو دوسر  !است: تومور مغزی 

دیو دوسری که  هایم را. ی امیدها و آرزوها و نقشه خواهد مرا ببلعد، مرا و همه آید، دیوی که می می

  سال دارم. باورم ن�ی ۲۱من فقط  مرگ نام دارد.
ً
 توانم فکر کنم که ن�ی شود که بخواهم بم��م. اصال

چرا  شود باور کرد؟ چرا مرگ را ن�ی راس�ی چرا این طور است؟ نیست. هم باورکرد�ی نباشم. زما�ی

توانیم  باز هم مرگ خودمان را ن�ی ابینیم، اّم  مردن دیگران را میم��ند،  می کنار ما دراین همه آدم 

ی شور  ی دیگر همه بینم و �حظه یک �حظه همه چ�� را تمام شده می حال بدی دارم. باور کنیم؟

. دلم رسد می پوچ و بیهودهو این اف�ار به نظرم  گردد برمیوجودم به زند�ی و میل به زنده ماندن 
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ی مرگ خودم با چه ک��ی �حبت  در�ارها با چه ک��ی؟ خواهد با ک��ی در این باره حرف بزنم . اّم  می

 !ام دیوانه شدهام  وای! �س که تنها مانده کنم؟

 

 آذر ۶دوشنبه 

 ز�ان را شروع کرد: دک�� نادری وارد شد، زخمصبح هم�ن که 

نه؟  ،یو صدا کنم و که بتونم تو ر  یمهستدوست  هم با ت اینقدر�عد از این همه مّد  !چطوری یو؟-

 ؟�سندی میحاال کدومش رو بیش�� ! کنن تاب صدا می و صمی�ی تو ر  یشاید هم دوستا

خواستم فرصت را ازدست بدهم. باید  ، ن�یم خودم را گرفته بودمتصمیا عصبا�ی شده بودم اّم 

 :لرز�د صدایم از خشم می. با این حال کردم فهمیدم و از این بالت�لیفی نجات پیدا می حقیقت را می

؟ دارم ، نهصدا کن�ن. شما به تومور مغزی مش�وک هست�ن�� دوست دار�ن  هرمنو . مهم نیست-

 ، درسته؟کن�ن می ن و این چ��یه که از من پنه م��م؟ می

 چند �حظه س�وت شد. ادامه دادم:

 دونم. ا من میاّم  -

 گفت: ،با �ح�ی که دیگر در آن از شو�� و سرزند�ی اثری نبود دک��

حال  ا مطم�ن نیس�ی. به هرکردی. به یه چ��ائی شک کردی، اّم  دو�س�ی این قدر سئوال ن�ی اگه می-

 .خوان چ��ی بدو�ی دک�� روحا�ی به من گفته که پدر و مادرت ن�ی

  به من تون�ن چ��ی  شما ن�ی-
ً
 فکرش رو نکرده باشم، �س  بگ�ن که قبال

ً
بیش��  م رو عذابرنج و  لطفا

 بدین. منکن�ن و از شک و دود�� نجات

دک�� جلو آمد و روی صند�� کنار تخت من �شست. خوشبختانه امروز برعکس همیشه هیچ 

 گفت:ر س�وت مرا ن�اه کرد و �عد �ی د. مّد همراهش نبودپرستاری 

 باشه.-

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

کنم اینقدر بزرگ شده با��ی که �شه یه چ��ائی رو بهت گفت. فقط س�� کن منطقی با��ی  فکر می-

 و عاقالنه با موضوع رو�ه رو ���ی.

 حرفش را ادامه بدهد. تا او بتواند کشیدم هم ن�ی ی نفسگفتم. ح�ّ  چ��ی ن�ی

ده سر�خت و مقاوم با��ی. چ��ی که  ای که اسمت �شون می امیدوارم به اندازه ،بب�ن یوتاب خانوم-

روز به  بیمارشه و  های مغز فاسد می این بیماری بافت من بهش مش�وکم یه بیماری نادر مغز�ه. در

 ده تا این که ...  از دست می بیش�� شو های ذه�ی روز توانائی

 به گر�ه افتادمگرفت و من  ادستم ر  س�وت کرد ون �حظه در ای
ً
نقدرها هم که به نظر آ . واقعا

ترس و دلشوره و دلتن�ی را ی  همهکردم و  هق می قوی و سر�خت نیستم. با صدای بلند هق آید می
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دک�� در س�وت دست مرا گرفته بود و ر�ختم.  میب��ون وجودم جمع شده بود  که یک هفته بود در

 :گفت فقط �ا�� می

 اش�ا�� نداره، گر�ه کن.گر�ه کن، -

  ه شدم که دک��کردم. �عد به خودم آمدم و متوّج  �ی طوال�ی فقط گر�ه میمّد 
ّ
 ام و ل کردهرا معط

 
ً
 تم:ام را بگ��م، گف کردم جلوی گر�ه حا�� که س�� می . دردارد �ار حتما

 شم.    آروم می اآلن. من دیگه خو�م. گرفتم تون رو  وقت، خی�� دببخشی-

 
ً
امروز برای ندارم. �اش را ظهر با مامان و بابا رو به رو �شوم ز این که �عدا و توانه روحیّ  اصال

 مالقات نیایند.

 

 دوشنبه ظهر

خواندم که  دو�اره آمد. داشتم این لوح حضرت عبدالبهاء را میصبح دک��  ۱۱امروز حدود 

فرح و سرور پرواز  ته از شّد اگر بدا�ی که قلب عبدالبهاء چقدر مهر�ان است البتّ «فرمایند  می

کردم و خودم  احساس می مت را با تمام وجوداین محبّ ». نمائی و فر�اد واطو�ی به اوج آسمان رسا�ی

ی وجودم را  ا حس خو�ی داشتم، یک گرمای مطبو�� همهدیدم. شاد نبودم، اّم  را غرق در آن می

 ا در�یاورد.پ تواند مرا از کردم خی�� قوی هستم و هیچ چ�� ن�ی گرفته بود وحس می

مرا ی ای جّد  �ا قیافها�ستاده و  هایم را باز کردم دیدم دک�� نادری دم در وق�ی لوح تمام شد و چشم

 کند. پرسید: ن�اه می

 هم مثل دک�� روحا�ی به کیش بهائیت هس�ی، نه؟ تو-

 بله، من بهائی هستم.-

 ؟هاست خو�ی دعاهای بهائی اینهائی که همیشه می-

 بله. آثار بهائیه.-

 بخون. ،ی پیدا کرده. این دعاها برات خو�هخی�� خو�ه. چشمات یه حالت خا��ّ -

 دک�� آمد و روی صند�� �شست.

بفهمن که من  خوام جلوی پدر و مادرم خودم رو نگه دارم. ن�یبتونم و�� فکر نکنم �عدازظهر -

 اّم  ،دونم می
ً
 فهمن. می ا حتما

 کنم، نگران نباش. جور می ای هم دم که نیان. یه بهانه پیغام می بهشون  من-

  ا�ستم سرم ر افقط تو 
ّ

ام را گرفته بودم.  م. به زحمت جلوی گر�ههن بدار ت�به عالمت تأیید و �شک

 .زداندا شان من را به گر�ه می ی فکر مامان و بابا و سهراب و دلشکست�یح�ّ 
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 دوشنبه شب

را ترک کردند و رفتند. ها�ش  و رنج امشب شب صعود حضرت عبدالبهاست . ش�ی که این دنیا

دانیم. از عصر تا به  از آن ن�ی ی آن جای �جی�ی که چ��  ،حضرت عبدالبهاء هم در آن عالم هستند

با هم  ها چطور  روح ،کنم و این که فقط روح بودن چه معنائی دارد ی مرگ فکر می حال در�اره

  ،کنند ارتباط پیدا می
ً
بخورند یا بخوابند، وقتشان را  آن دنیا که الزم نیست �ار کنند یا غذا اصال

�ار نیست.  نیست، م�ا�ی در �ار ای است، نه؟ در آن دنیا زما�ی در گذرانند؟ فکر م�خره چطور می

 اّم  ،آسان استی آن  حرف زدن در�ارهای در �ار نیست.  هجس�ی در �ار نیست، مادّ 
ً
چن�ن  ا واقعا

 توانم. ور کنم ن�یخواهم آن را تصّ  هر طور می شاید مثل زند�ی در یک خواب. چطوری است؟ دنیائی

 م��یم. چ��ی در واقع هم ن�ی توانیم مرگ خودمان را باور کنیم. چون در فهمم که چرا ن�ی حاال می

آئیم. مثل قانون  دانیم. ما فقط از صور�ی به صورت دیگر درمی وجود ما ابدی است و ما این را می

روند، فقط از صور�ی به  ب�ن ن�ی آیند و از و انرژی به وجود ن�ی هماند! مادّ  ه و انرژی میبقای مادّ 

 آیند. صورت دیگر در می

 است. شب  ۱۲به ساعت نزدیک 
ً
اند. مامان  ی صعود رفته مامان و بابا و سهراب به جلسه حتما

چون فردا�ش باید به مدرسه برود و  �و�د که الزم نیست به جلسه بیاید هرسال به سهراب می

اند. البد  تائی به جلسه رفته امسال هم سه که آید. مطمئنم کند و می سال اصرار می هر سهراب هم

خوانند. من هم  حال خواندن شرح حال حضرت عبدالبهاء هستند یا دارند آثار ا�شان را می اآلن در

خوانم.  خوانم و ساعت یک هم مناجات لقا را می میدعا ل اوّ شروع کنم.  ۱۲٫۵خواهم از ساعت  می

مثل این است که ا�شان را ز ته قلب بخوانیم اند که اگر این مناجات را ا حضرت عبدالبهاء فرموده

 روم؟ مالقات کرده باشیم. �ع�ی من امشب به مالقات حضرت عبدالبهاء می

 

 آذر ۷شنبه  سه

 تا امروز صبح 
ً
ها همراهش هست  در و�ز�ت دک�� نادری من را دید، به طرف خانم نصر که معموال

 برگشت و گفت:

 به روز خودش آورده، رنگ به رو نداره! بب�ن �� -

 حالم خو�ه، فقط د�شب دیرخوابیدم.-

 آور بنویسم؟ خواببرات قرص خوای  میخوابیدی.  باید می ،بدی کردی �ارخوب -

 خواستم بیدار بمونم. می خودمنه، د�شب رو -

 خندید و پرسید:

 ؟!پار�ی بودینکنه -

 فتم:لبخندی زدم و گ

 ، یه جورائی! بله-
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ها عذرخوا��  هتونم بیام. از جانب من از بّچ  ن�یمتأسفانه راس�ی گفتم پار�ی، شهال، من امشب -

 ی شیفتم عوض شده. کن. برنامه

داد،  کرد و سرت�ان می های دک�� �وش می خانم نصر که تا آن موقع با لبخند و خو�حا�� به حرف

ش را خی�� بدخط ا روی سینه شهالست و نه سهیال، پالکرفت. فهمیدم که اسمش درهم  ها�شاخم

 گفتم: اند! درست کرده

 خوام بدونم. خی�� چ��ها هست که می ؟توضیح بدینبرام بیش��  می بیمار� شه در�اره آقای دک��، می-

 ری؟! ن�یکه پار�ی  ؟!که ای زنم. خونه اآلن وقت ندارم. باشه �عدازظهر اگه تو�ستم، یه سری بهت می-

 خندیدم و گفتم:

 مونم خونه! ا میخواستم برم شهر�ازی، اّم  می-

  

 شنبه �عدازظهر سه

 
ً
چ��های برده باشند. ئی طبی�� رفتار کنم. فکر نکنم بابا و مامان بو  خو�حالم که توا�ستم �سبتا

 دانم که �وچک��ین ا میی زند�ی و مرگ از بابا و مامان ب��سم. اّم  در�ارهخواهم  میکه  ز�ادی هست

 دهد. سئوا�� مرا لو می

 

 شب شنبه سه

خ��ی دک�� نادری  از ا هنوز ایم، اّم  ، شام هم خوردهروند. شب شده ها کند جلو می چقدر عقر�ه

دن متنفرم. مامان هر وقت این �لمه را انتظار کشی از کنم دیگر بیاید. چقدر . فکر ن�ینیست

کشیدن بدم  چقدر از انتظارخوب، ی خو�ی نیست.  تنفر �لمه�و�د  کند. می �و�م سرز�شم می می

ی چ��هائی که هست و دیگران  ک�ی همه حا�� که فکر می آید. انتظار در بیمارستان، در تنهائی و در می

 
ّ

 احساسیاد شعر سیاوش کسرائی افتادم. برند، دیگر برای تو نیست، �خت است.  ت میاز آن لذ

گ��م و  میان دست می دلم را در: «رو شود با مرگ رو�هکند با �جاعت  س�� می وق�یرا دارم آرش 

 ..».چنگ افشارمش در می

آن طرف دنیا زند�ی خواهم  در کردم یک عمر طوال�ی خواهم داشت و در یک جائی همیشه فکر می

هائی که از  خانهبا کرد. آرزو�م این بود که یک روستای نمونه �سازم، یک روستای قشنگ و ز�با، 

 مصا�ح 
ّ

، باشند ها تکنولوژی ام�انات و تر�ن ز به پیشرفتهمجّه  ساخته شده باشند و��� مح�

  روستائی که هماهنگ با طبیعت و شرایط خاّص 
ّ

ماهواره و آن بتوان از ام�انات  � باشد و درمح�

ا�� هم�ن طرّ  ،ام نامه پایان خواستم . میاستفاده کرد ای و انرژی خورشیدی این��نت و آبیاری قطره

 ا... و �عد آن را یک جای دنیا �سازم. اّم شد روستا با

نیست و من سالها زنده خواهم ماند و به  ها �ابو��ی بیش ی این حرف و�م همه� �ا�� به خودم می

ی این  آید، نگرا�ی روزهائی که همه ا �عد نگرا�ی شدیدی به سراغم میرسم، اّم  ی آرزوهایم می همه
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ی هولناک به نام مرگ فرو بروم و دیگر هیچ  سیا�چالهیک  مردم هستند و من نیستم، این که در

اید چ��ی نباشد. مش�وک است. ش فقط ا هنوز چ��ی معلوم نیست. هنوز دک��اثری از من نماند. اّم 

 همیشه امید هست.

کنیم؟ همیشه فکر  باور توانیم مرگ خودمان را  اینقدر �خت است؟ چرا ن�یمردن راس�ی چرا 

 ت درلیّ اگفتند فعّ  بم��م. وق�ی مامان و بابا می هد�� که ارزش داشته باشد،کردم که حاضرم برای  می

�ار خطرنا�ی است، تا پای مرگ و شکنجه و همه چ��  ،جهت احقاق حق جوانان محروم از تحصیل

چه  مرگاین  .باشد در راه چن�ن هد��م��م چه به�� که  کردم باالخره که می ا�ستاده بودم و فکر می

است که  حیا�یز�بائی ندارد، معنائی ندارد، هدر رف�ن  ا از بیماری مردن. اّم رسید میبه نظر  قشنگ

در راه چ�� باارز��ی صرف شود. خی�� حیف است که هم�ن طوری بم��ی و نه برای  ستتوا� می

ات به درد ک��ی خورده باشد، و نه مرگت.  زندگیت معنائی آفر�ده با��ی و نه برای مرگت. نه زند�ی

 ای که باد آن را انداخته باشد. و نرسیده و �ال. مثل سیب نرسیده پوچ و خام

 

 آذر ۸ چهارشنبه

 ش��ی یک شلوار نوشتم که دک�� آمد.  باالخره خی�� چ��ها معلوم شد. د�شب داشتم خاطرات می

های تو چشم بخور را  دانم این همه لباس پوشیده بود. من ن�ی بادمجا�ی ت��ه بافت�ی بلوز یک رنگ و 

ا�� مغز و اعصاب است، ز�ادی شیک است. با کند. به نظرم برای ک��ی که �ارش جرّ  ازکجا پیدا می

ریش گذاشته و  را اش و طرز اصالح صور�ش که فقط روی نوک چانه شموها� مدلقد و باال و  آن

�ی بیش�� به درد خوانند�ی یا هن�پیشهای درشت سیاهش را قاب گرفته  عینک ظر�فی که چشم

 پزش�ی.   به درد خورد تا  می

 ز�ی؟  چرا این طوری لبخند می... نوی��ی؟  �� می...سالم خانم یو، چطوری؟ -

 آید! چقدر به او می» سا��ی مانکن«لقب  ها ی این �عد از همه کردم داشتم فکر می حقیقت در

 ، خی�� ممنون که باالخره اومدین.هی��-

 تاا اگه بدو�ی امشب از دست چند نفر فرار کردم نه؟ اّم که گف�ی یه نوع گالیه بود، » باالخره«اون -

 ��ی! ک�ی، شرمنده می ز�ی و منو م�خره می بتونم بیام، از این که �شت سرم حرف می

 ؟!من شما رو م�خره کردم ؟!من آقای دک��-

 زارن؟! به سرم می این لقب م�خره �� بود که به من دادی و حاال دیگه همه به خاطرش سر-

- 
ً
دونم چرا  از دهنم پر�د شرمنده شدم، ن�ی حرفببخشید. راستش من همون موقع که این  واقعا

یه مر�ض رو به مرگ  های این حرف رو زدم، خی�� نگران و مضطرب بودم. این رو به حساب بدخلقی

 کنم. هم عذرخوا�� می بزار�ن. به هرحال باز

 ب پرسید:با ��ّج 

 ه؟رو به مرگ؟! �ی یه همچ�ن چ��ی بهت گفت-
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 امید به درونم ر�خت، شاید من همه چ�� را اشتباه فهمیده باشم: یک دفعه مو�� از

 ؟شه �ع�ی این بیماری باعث مرگ ن�ی-

ی اون چقدر طول بکشه  این که دوره ام��ند، اّم  مردن که همه باالخره می راستش معلوم نیست.-

کنه و پیشرفتش  ها حمله می به جوون معلوم نیست. شاید �شه ب�ی نوع خا��ی از آلزایمره. منت�ی

 دلیلش رو هنوز نتو�س�ن پیدا کنن.که  ههای مغز  یه نوع فساد و تبا�� بافت تره. خی�� سریع

 شد پرسیدم: در حا�� که قلبم داشت دو�اره می

 یاره؟ �ع�ی فرامو��ی و عدم کن��ل می-

 هم جزوشه. بله، متأسفانه این-

دانم چقدر  را ندارم. خدایا، خدایا، خدایا، ... تو کجائی؟ ن�یطاقت این ی�ی  کردم دیگر احساس می

 توا�ست درست باشد. گفتم: . نه این ن�یدموقت بود که در فکر فرو رفته بو 

. چرا من نیست دراز بیماری  ای هنهام الفه. هیچ �شو  نمرهبیش�� من هیچ عالئ�ی از فرامو��ی ندارم. -

 گ��م؟ دارم آلزایمر می کن�ن فکر می

البته این بیماری آلزایمر نیست، از �ع��ی جهات شبیه اونه. ��ی �ی اسک�ی که �عد از تصادف ازت -

 .کنه میگرفتیم، عالئم بیماری رو �شون داد. آزما�شات �عدی هم متأسفانه وجود اون رو تأیید 

 ؟کنه میتأیید -

�سیار نادر و  ، بیماری دن، البته این بیماری  رو �شون می هم پاشید�ی و فساد پیشروندهیه از همه -

  .درصد هم�ن بیمار�ه  تونم بگم صد هنوز هم ن�ی .ایه ناشناخته
ً
کنم. یه دک��  دارم تحقیق می فعال

تاک  آرژانتی�ی پیدا کردم که یه همچ�ن کی��ی رو داشته. براش ایمیل زدم که بتونم از طر�ق �و�ل

بلد نیست. من هم اسپانیائی بلد نیستم، ک��ی رو  یا آملا�ی ا نوشته که ان�لی��یباهاش �حبت کنم اّم 

 شناسم که بلد باشه. هم ن�ی

کنه، چرا من هنوز هیچ عالئ�ی در  پیشرفت می به سرعتگ�ن  اگه این بیماری این طور که شما می-

 بینم؟ خودم ن�ی

ی ش�تو ک�ی که به خاطر  تونم جواب بدم. باور می هاست که من هنوز ن�ی فانه خی�� از سئوالمتأّس -

  سرچ می های مختلف سایتساعت توی چند 
ّ
افته، در این ش�ی  فا�� داره توی مغز تو میکنم؟ یک ات

  ها دارن از ب�ن می ندارم. بافت
ّ
 رن، اما این ات

ً
داره، هنوز صد درصد  چیه و چه اس�ی فاق دقیقا

 معلوم نیست.

 �وئی در یک  �ابوس خی�� بد بودم.

ل�ن کیس از تونه اوّ  می ل راهیم. مورد تووده. هنوز در اوّ شدن خی�� ز گر�ه نکن! هنوز برای ناامید -

قوای یه بیماری جدید باشه. هنوز هی�� معلوم نیست. این که تو تا به حال هیچ عالم�ی از ضعف 

 ذه�ی نداری، خودش امیدبخشه.
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د. یاد آور بو  های دک�� نتوا�ست به من �س�� بدهد. د�شب تا صبح بیدار بودم. چقدر عذاب حرف

دو�د تا چا�� پیدا کند. من  هاجر، مادر اسمعیل افتادم که در بیابان و با لب �شنه ب�ن دو �وه می

دو�دم. ب�ن باور و ناباوری، امید و نومیدی، مرگ و زند�ی.  می پریشا�یهم د�شب در بیابان 

مطلق که مرا  ی چا�� که در آن فرو بروم و از این غول بزرگ غم و نومیدی چقدر�شنه بودم، �شنه

خواهد که �غلش کنم. دلم پدرم را  کرد تا در خود ببلعد، فرار کنم. دلم مادرم را می دنبال می

 ایا ... تنهایم نگذار ... خدایا.دهد. خدبام  خواهد که برایم حرف بزند و �س�� می

 

 صبح ۱۱ چهارشنبه

به دیدنم کنم که نگذارد امروز بابا و مامان  خواهد از دک�� نادری خواهش یک طرف دلم می از

ه شده. ان�ار از دیروز تا به حال یک قرن گذشته. بیایند و از یک طرف دلم برای دید�شان یک ذرّ 

�اری ب��کد. تا  حباب پنهان این کهاز این ترسم  ترسم. می ا می. اّم ام آنها را ندیدهان�ار سالهاست که 

  می چ�� مثل سابق است و هنوز ست، همه زما�ی که این حباب ه
ّ
فاق توانیم تظاهر کنیم که ات

هرچقدر و خوشبخ�ی هستیم که همیشه بودیم.  شادی  هنوز همان خانوادهما  ی نیفتاده وخا��ّ 

اینقدر تار�ک شده باشد. ای  �حظه آسمان زندگیم آید که درگذشته هرگز کنم یادم ن�ی فکر می

سال بی�ار بود و ما  دوپدر  سام تصادف کرد، موق�� که  ه همیشه مشکالت بوده. موق�� کهالبتّ 

عضو�ت در�شکیالت هایمان را بفروشیم، یا موق�� که دائی فر�د را به جرم  ی مجبور شدیم قا��ح�ّ 

ت�خ و  روزهایاند.  دا�ستیم او را به کدام زندان برده ی ن�یماه ح�ّ  چندو تا  بهائی گرفته بودند

ا مثل این است ها آسان بود. اّم  ل �خ�یکنار هم بودیم و تحّم  همیشه درا ز�اد بوده، اّم  فرسا طاقت

ی زند�ی یک  تر�ن مسئله شوم، با پیچیدهرو  رو�هتنها با این مش�ل  این بار خواهد که خدا می

 ا�سان، با مرگ!

ا خودم ترساند این است که زنده بمانم، اّم  ود مرگ مرا میخ از راستش را بخوا�� چ��ی که بیش��

نباشم، یادم برود که چه ک��ی هستم، که پدر و مادرم را �شناسم، که دیوان�ی کنم، که اطرافیانم 

، که بار بدنم را ازدست بدهم دهانم بگذارند، که اختیار را آزار بدهم، که مجبور شوند غذا در

 ا آیا آن موقع اّم  دیگران. دوش ناپذیری �شوم بر لتحّم 
ً
ن چ��ها ایآنقدر هوشیار هستم که  واقعا

این  در معلوم است کهآید و  می جاه شان ب آلزایمر �ا�� هوش و حواس ان؟ بیمار برایم مهم باشد

 کنند حا�� پیدا میمواقع چه 
ً
و روزشان را که حال کند  هوشیار میآنها را  . ان�ار خدا مخصوصا

 ببینند و رنج بکشند.

مد از آرام��ی که داشتم ��جب و�ز�ت آا جز خدا هم پنا�� نیست. صبح وق�ی دک�� نادری برای اّم 

 کرد:

 ؟خوندی دعا می-

 بله.-
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 خواس�ی؟ شفا می-

 رسیده بود که از خدا شفا بخواهم:ی به فکرم هم نح�ّ 

 نه.-

 ب پرسید:با ��ّج 

 خو�ی؟ خواس�ی؟ �س برای �� دعا می شفا ن�ی-

 ده.    دعا بهم آرامش و قدرت می-

 ��ی؟�خواد خوب  �ع�ی دلت ن�ی-

به��ه قدرت ه. کنم خوب شدن اینقدر مهم نیست که قوی بودن مهّم  ا فکر میخواد. اّم  می چرا، دلم-

 
ً
 مشک�� نداشته باشیم. داشته باشیم برمشکالتمون غلبه کنیم تا این که اصال

کنن هر طوری هست شفا  های تو موافقن یا دعا می با�� مادرت ��؟ اونا هم با این فلسفه پدر و-

 پیدا ک�ی؟

 ا فکر کنم حرفای منو بفهمن.، اّم دونم ن�ی-

 فهمم؟ من ن�ی �ع�ی-

برای هم�ن راحت  ،ست دیگه های ما شبیه هماین نبود. منظورم این بود که باور ببخشید، منظورم -

 فهمیم. دیگه رو می حرفای هم

ه که مردم دل خودشون ی این که درسته، من هیچ وقت اهل دین و این جور چ��ا نبودم. اینا چ��ائی-

 خواد باور کنن. ه که خودشون دلشون میی کنن. چ��ائی باهاش خوش می رو 

 کن�ن! شون باور  خواد دلتون ن�یخودتون  چون ، ندار�ن بهشون اعتقادی البد شما هم -

 س�وت کرد و �عد خندید و گفت: ای در این جا دک�� چند �حظه

 حق با تو باشه! مشاید-

 

 شب شنبهچهار 

ام  بابا و سهراب گفته باشم و خندیده باشم! مامان نگران رنگ پر�د�یشود که با مامان و  باورم ن�ی

ه دارو مر�وط به بود، گفتم شاید به خاطر داروئی باشد که د�شب به من تزر�ق کردند. البتّ 

 ت نگرا�ی و فکر و خیال خوابمتوا�ستم به او ب�و�م که د�شب از شّد  آزما�شات امروز بود، اما ن�ی

دم. وق�ی بیدار شدم دیدم شب شده و خی�� هم خوابیرفتند دو سه ساع�ی ه ک ها . مالقا�یهن��د

سرحالم. شاید برای این خو�حالم که مامان و بابا و سهراب با خو�حا�� رفتند. از این که دخ�� 

اند.  ها به مالقاتم نیامده هبّچ دیگر خو�ی بودم و ناراحتشان نکردم، خو�حالم. چند روزی است که 

 .ترم شروع شده و هیچ کدام فرصت سرخاراندن ندارند امتحانات میان
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  من این ترم را افتاده
ً
ا ام. اّم  از زند�ی افتاده از دا�ش�اه و ام! چه خیال خو��ی دارم! این ترم؟! من کال

  خواهم فقط از زند�ی خواهم راجع به این چ��ها فکر کنم. می دیگر ن�ی
ّ

ت ب��م. از قطره ام لذ

 د؟فهم زند�ی را می ارزشم��د  ز آدمی که دارد میاش! چه ک��ی به�� ا قطره

ا از بخت ، اّم مرده بودمکردم که اگر تصادف من ک�ی شدیدتر بود، همان موقع  داشتم فکر می

خوش یا بخت بد با یک موتور �ازی قدی�ی زهوار دررفته که سرعت ز�ادی هم نداشت تصادف کردم 

من  که خواسته م��م. �جیب است نه؟ �س خدا می فقط برای این که بفهمم دارم می  و زنده ماندم

 رو شوم. با چشم باز با مرگ رو�ه

آید باید از  مشک�� پیش می هر وقتگفت  زاده استادمان افتادم که می های خانم حسن یاد حرف

به صورت یک امتحان  هرمشک�� را؟ باید قرار است چه چ��ی را یاد بگ��مکه خودمان ب��سیم 

با چه پاس�� گفت باید بفهمیم  زاده می گ��د. خانم حسن اش می که خدا از بندهببینیم. امتحا�ی 

وگرنه  امتحان قبولیم ، دریاد بگ��یم آن پا�خ را پیدا کنیم و اگرامتحان را پاس کنیم. توانیم  می

تا قبول  های مختلف بدهیم به ش�ل آنقدررا  امتحان شو�م همان شو�م و مجبور می می تجدید

از نظر استادها همه چ�� شبیه درس و کردم  میشنیدم فکر  ها را می که این حرف �. موق�شو�م

 .بدی هم نیست ی کنم نظر�ه ا حاال فکر میاّم کالس و امتحان است، 

ه آخرش ناتوا�ی و مرگ فهمد بیماری �جیب العال�� گرفته ک می که پا�خ درست برای ک��یو�� 

 است، چیست؟

 

 آذر ۹شنبه پنج

ی جر�ان را. فقط گفتم دک�� نادری  دک�� آرژانتی�ی را به پدرم گفتم، البته نه همهدیروز جر�ان 

 اند. ام ز�ان دیگری را بلد نبودها هیچ کدی من مشورت کند اّم  خواسته با یک دک�� آرژانتی�ی در�اره می

 پدر خندید و گفت:

 .الزمه املل�� چقدر فهمه وجود یه ز�ان ب�ن ه که آدم میی یه همچ�ن مواق�� در-

 �عد فکری کرد و گفت:

پیدا  هم ایرو�ی دک�� یههای اونجا  میون بهائی اگه در کمک بگ��یم.ت�ن شاید بتونیم از محفل آرژان-

 .ه�ار ترجمه رو به عهده بگ��  هتون ، می�عید هم نیست�شه، که 

 پیدا کرد؟ رو شه محفل آرژانت�ن  چطور می و��-

 بده. فکر کنم عمو محمود بتونه ترتیبش رو -

 ب پرسید:با ��ّج  �عر�ف کردم امروز صبح که قضیه رو برای دک�� نادری 

 محفل چیه؟-

 .ها ی امور بهائی ، برای ادارهشوراهای انتخا�ی بهائیه-

 �ع�ی آرژانت�ن هم بهائی داره؟-
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 همه جا بهائی داره.-

 ده؟ هم انجام می رو  این محفل �ار ترجمه -

م که هست بدونن قضیه چیه و �اری از دستشون بر�یاد، مطم�نا اگه اّم  ،این نیست که �ارشون 

 کنن. کمک می

 خوب �س نتیجه رو به من خ�� بدین.�سیار -

 �ی چ��ی گفت که به نظرم این بود:ل بود ز�ر همراه دک��خانم نصر که 

 ع�ن مور�ونه تو همه جا رخنه کردن!-

 ام. شنیده�حرفش را  که مکردوانمود ا راستش خی�� ناراحت شدم اّم 

 

 �عدازظهر پنجشنبه

گ��ند و یا داروی مخصوص  گ��ند، یا عکس می آزما�شات همچنان ادامه دارد، هرروز یا خون می

فهمم  گ��ند. حاال می ی �ست هوش هم میخورانند. �ا�� وقتها ح�ّ  آزما�شات مختلف را به من می

نه. احساس یک قهرمان  یا هستخواهند ببینند هنوز حواسم جمع  ها چیست. می معنای این �ست

 کنار �شک  از ها که مر�ی را دارمکش�ی 
ّ
دهند که به جنگ حر�ف  ماساژش می زنند و بادش می بمرت

 برود.

  من همیشه مرگ با افتخار می
ّ
، ر کردبرایم مقّد  ت و خواری خواستم و خدا یک مرگ همراه با ذل

خواست  دهم. دلم می ام از دست می که همیشه به آن بالیده را هو��ی ی ه همهه ذرّ مر�ی که در آن ذرّ 

تر�ن کسانم عاقبت به جائی  ی نزدیکمحبوب بم��م و خدا شرایطی را برایم فراهم کرد که همه، ح�ّ 

 که فکر کنند مرگ برایم به�� است.برسند 

های  تموفقیّ خصوص در مورد ه ، بام من همیشه مغرور بودهخواهد مرا ذلیل بم��اند؟  آیا خدا می

خواهد غرورم را �شکند، شاید آنچه که باید یاد بگ��م خضوع و خاکساری  شاید خدا می .ام تحصی��

مجازات که مرگ و��  است؟ �ع�ی غرور من بیچاره آنقدر ز�اد بوده که مجازا�ی به این سنگی�ی دارد؟

شدن روح از  آید. مرگ فقط جدا چه خوب و چه بد، می چ��ی است که به سراغ همه،نیست، 

ا خوب است، اّم  درآمدن پروازبه رها شدن و ی روح از قفس تن است.  جسد است. آزاد شدن پرنده

خواهد با چ�� از هواپیما ب��د.  آید. مثل ک��ی هستم که می می به نظر دانم چرا این قدر ترسناک ن�ی

 .ترسم میا بازهم ، اّم دانم که حس خو�ی دارد می

 

 شب شنبهپنج

باشد. امشب شیفت خانم نصر است. چند شب  هیم�عد از ن ۱ برد. ساعت باید حدود خوابم ن�ی

  آور می دقیقه پیش آمد و پرسید که قرص خواب
ً
دک�� سفارش  خواهم که بتوانم بخوابم یا نه. ظاهرا
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قبل از بخش بدهند.  یا آرامش و آور  صور�ی که خودم بخواهم به من داروی خواب است که درنادری 

 اتاق ب��ون برود، پرسیدم: این که از

 ها بدی دیدین؟ شما از بهائی-

 حا�� که جا خورده بود، جواب داد: در

 ها دارم. نه، من چی�ار به بهائی-

 ا �شد.اش از ب�ن برود، اّم  �حبت را با او باز کنم بلکه د�خوری خواستم سر می

 

 آذر ۱۰ جمعه

 دک�� نادری امروز صبح برای و�ز�ت بیماران نیامد. 
ً
د�شب تا صبح یک عمل اورژا���ی داشته.  ظاهرا

. مثل این که سر ی�ی از اند و آنها را به این بیمارستان آوردهاند  ی پنج نفره تصادف کرده یک خانواده

. اینها شدهو به �خ�ی مجروح  کردهی جلو برخورد  ها که کمر�ند ایم�ی نداشته محکم با شیشه هبّچ 

شان هم�ن �غل است، فهمیدم. پرستار نصر از وق�ی  اتاق اس��احتهای پرستارها که  را از �حبت

 ئی هستم، با من سرسنگ�ن شده.فهمیده من بها

 

 �عدازظهر جمعه

خانه  درآمد. امروز مهمان داشتند و مامان و سهراب مجبور شده بودند  پدربرای مالقات فقط 

اند و بنابراین مجبورند  من به ک��ی حر�� نزده بیماری  هستم که مامان و بابا در مورد بمانند. مطم�ن

ها و  چند جای مامان و سهراب با آن جوک حال هر ی به نظر بیاید. به هرطوری رفتار کنند که عادّ 

ا این مالقات خواند، خا�� بود، اّم  کند و برایم می هائی که از این طرف و آن طرف جمع می پیامک

ی گرد آفر�د را  ر همراه خودش شاهنامه آورده بود و قصههم برای خودش عال�ی داشت. پد هدونفر 

 رایم خواند.که از بچ�ی خی�� دوست داشتم، ب

جذابیتش را برایم گرد آفر�د داستان ام،  دا�ست که از وق�ی داستان زند�ی ز�نب را خوانده پدر ن�ی

است. ز�نب مثل گرد آفر�د یک افسانه نیست، تار�خ است، واق�� است. او یک دخ��  از دست داده

کیشا�ش  و برای دفاع از جان هم پوشد میکند، زره  ز�بای روستائی است که موها�ش را �وتاه می

کردند مرد است.  ی زنجان، ز�ن�ی که همه فکر می با�ی است، ز�نب قلعه کشد. این ز�نِب  شمش�� می

 ی عهد قاجار ساله ۱۸ا �عید است که ز�نب رود اّم  ل گرد آفر�د با لباس مردانه به جنگ میاو هم مث

دارد، تقلید از  که او را به چن�ن حرک�ی وامی چ��ی ای شنیده باشد، نه،  گرد آفر�د افسانه چ��ی از

 ای نیست، یک جوشش درو�ی است. ت افسانهیک �خصیّ 

دب�� تار�خمان افتادم. وق�ی اسم  ،د. یاد آقای احمدیب�و��اش فردو��ی دیگری بود تا شعر ز�نب را 

  مرا دید، خی�� خوشش آمد و گفت چقدر خوب است 
ّ
ی انحطاط تار��� را طی  �ی را که یک دورهمل

 ، به یاد قهرمانا�ش بینداز�م.کند می
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تا ، می امیدی باشد در دل این مرد تا شعله �سراید،را  ی ز�نب حماسه�اش فردو��ی دیگری بود تا 

  �شا�ی باشد از این که هنوز شرافت و
ّ
 ت بزرگ نمرده است.اصالت در وجود این مل

در  .ا از شعرش را سرودن ز�باتر، چون او بودن استتوا�ستم شعر ز�نب را �سرایم. اّم  �اش می

 گریس�ن و با �جاعت پیش رف�ن است.ی مرگ ن چهره

 
ً
خواهد  همان �اری است که من باید بکنم. شاید این همان چ��ی است که خدا می شاید این دقیقا

 با مرگ رو�ه رو شدن! انه�جاعقهرمانانه پیش رف�ن و به من یاد بدهد، 

 

 آذر ۱۱ه شنب

 نادری پیدا شد:ی دک��  دو�اره سرو �له امروز

 چطوری یو؟-

 تره. استفاده کن�ن، راحت تون�ن از اسم فامیلم یاد، می اگه از اسم من خوشتون ن�ی-

 خندید:

 مزخر�� رو که به من دادی، بگ��م.خوام انتقام اون لقب  می-

 ای هست که باید بکنم، بگ�ن. خوا�� کردم، اگه �ار دیگه معذرتمن که -

 باید �اری ک�ی که این لقب از ذهن �ارمندای این بیمارستان پاک �شه.-

 ا من کرد، اّم  شو�� میداشت شاید دک�� 
ً
 :تمام شودخواست این قضیه  دلم می واقعا

 کنم �شه. پوش�ن، فکر ن�ی تا زما�ی که شما اینقدر شیک لباس می-

 آمد و گفت: دردر اینجا خانم نصر که ساکت ا�ستاده بود، به حرف 

  شما به دیدن لباسمثل این که -
ّ
 ب عادت ندار�ن؟های مرت

 �ی به آن نکنم:ا س�� کردم توّج ندارد، اّم معلوم بود که خانم نصر از این حرف قصد خو�ی 

زاره که  وق�ی برای آدم با�� ن�ی پزش�یای مثل  کردم �ارهای پرمشغله من همیشه فکر میراستش -

 و وضعش برسه. بخواد خی�� به سر

 خانم نصر جواب داد:

 ت شه.ی �خصیّ  ا سر و وضع یه آدم �شونهاّم  -

 تصدیق کردم:

- 
ً
 .دقیقا

 دک�� گفت: باالخرهبرای چند �حظه همه ساکت بودیم. 

 م��جم اسپانیائی پیدا کردین؟ هارو ول کنیم، شما ها خوب این بحث-

شب د�عموم با محفل آرژانت�ن تماس بگ��ه و  �ودقرار  .پدرم با عموم که توی مکز�که �حبت کرده-

 خ��ش رو به بابام بده.

 کنه؟ عموت تو مکز�ک �� �ار می-
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 کنه. میزند�ی -

 ؟رفته مکز�کدونم، منظورم اینه که چطور شده  می-

 در که شه خونده. وق�ی درسش تموم می وم تو آمر��ا کشاورزی میاین طور که از پدرم شنیدم عم

ببینه اگه به ایران برگرده با  . مییاد گ��ی سفارت آمر��ا پیش می ی گرو�ان قضیه ایران

ستگ��ش نکنن و به زندان نیفته، حداقلش بی�ار�ه. اینه هائی که توی ایران هست، اگه د حساسیت

 به مکز�ک بره که �ار براش بوده. گ��ه که تصمیم می

 ه تو خود آمر��ا براش �ار نبوده؟مگ-

 از باشه.خواسته یه جائی بره که بیش�� به وجودش نی خوب دلش می-

 گشته ایران. اون که باید برمی-

همونطور که پدرم رو هم از �اری که توی شرکت نفت داشت و دادن.  بهش ن�ی درسته، و�� �ار-

 
ً
 خواست به سرنوشت پدرم دچار �شه. عموم ن�ی .خی�� هم مورد نیاز بود، اخراج کردن اتفاقا

 به دالئل سیا��ی؟گذاش�ن �ار کنن؟  چرا ن�ی-

 .�عصبات مذه�ی ، به خاطرنه-

 خانم نصر گفت:

 رو باید  ۵۰۷بیمار اتاق  .بر�مدک��، -
ً
 .امروز و�ز�ت ک�ی حتما

 باشه، بر�م. شغل پدرتون �� بود؟-

 .پدرم مهند��ی نفت خونده، مدیر یه قسمت از شرکت نفت بوده-

 رفت گفت: دک�� هم�ن طور که داشت می

 کردم پدرت استاد تار�خ باشه! چه جالب! فکر می-

 

 ظهر شنبه

او  بیاید و ب�و�د که درمورد م��جم ز�ان اسپانیائی چه �ار کرده. از پدرتابم. منتظرم که  خی�� �ی

کتاب گرم کنم. دیگر خواندن خواهد سرم را با  خواستم که چند جلد کتاب هم برایم بیاورد. دلم می

به دردت دا�ی ممکن است هیچ وقت  رود، خواندن چ��ی که می دست و دلم به درس خواندن ن�ی

 د؟ای دار  چه فایده نخورد

 

 عصر شنبه

. ادامه داشته باشدتا صبح بارش برف آید! ر�ز و مداوم. فکر کنم  میدارد چه بر��  دا�ی ب��ون ن�ی

رو  دیوار رو�هی  روی لبه� که روم تا بببنیم بر� پنجره می کنار. من مرتب شدهی قشن�ی  خی�� منظره

دانم چه ک��ی بود که  ن�ی !پاکصدا و  �یچقدر باال آمده. چه آرام��ی دارد برف، ساکت و  �شسته
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عا و پاک است. شب ادّ  �ار سازند�ی باید مثل برف باشیم. برف ز�باست، ساکت و �ی گفت در می

 ، یک جهان ز�با و پاک.بی�ی جهان دیگری برای تو ساخته است خوا�ی و صبح می می

 

 شب  شنبه

 کردم که دک�� نادری آمد: ها را تماشا می داشتم �شت پنجره برف

 شد؟�سالم یو، چطوری؟ از م��جم اسپانیائی خ��ی -

 هم پدرم داده که به شما بدم. رو . آدرس ایمیل و نام اس�ایپش چرا-

 خی�� خو�ه. اینم بهائیه؟-

 بله. بهائیه.-

.  ماه رو  ،و رسول  کرد نصف می مو��ی در�ا رو یا مسیحیا یا �لیمیا چیه؟  ناو متون با مسل شما فرق -

 ؟کرده انگ��ی  العاده و شگفت خارق چه �ار � شما پیغم�

 
ً
 بود، دوست نداشتم. شتم�خری را که در �حن اصال

به آدما انگ��شون این بوده که  �ار شگفتانگ�� باشه... به نظرمن  تا چه �اری از نظر شما شگفت-

 ها رو کنار بزارن. بات و دشم�ی�عصّ یاد دادن 

 !نیست؟عالم توی  برای همینه که هیچ جنگ و دعوائی! �حیح-

 �ارشون نیست. در و دشم�یجنگ  بوده 1F٢هللا شون حضرت بهاء اونائی که مر�ی-

دونم مسی�� و  ی و مسلمون و مسی�� و چه می. چقدر شیعه و س�ّ جنگها دین خودش باعث اّم -

 تار�خ پره از این جن�ای �افرک��ی! یهودی و �اتولیک و پرو�ستان از هم آدم کشته باشن، خو�ه؟

 کیش هم دین، برای وطن، برای شرف، برای خی�� چ��ا، یجنگیدنآدما برای چ��ای مختلفی با هم -

 باعث جنگ باشه. شه که دین . دلیل ن�یبوده

 جهاد کن�ن؟در راه حق گفته  این دین نبوده که-

 بردن، �ا�� الزم بوده که پ��وان ادیان هم دست به اس�حه توی دنیائی که همه دست به اس�حه می-

 .کم اونو از ب�ن ب��ن  اومدن که کما جنگ رو ادیان ترو�ج نکردن، برعکس ب��ن، اّم 

 !ن دار�م مدیون ادیان هستیم�س این بهش�ی رو که اآل -

 کنن. شون رو خود آدما انتخاب می دن. بهشت و جهنم زند�ی ادیان فقط راه رو �شون می-

 دک�� س�وت کرده بود. ادامه دادم:

 دین �ش�ن؟ مثبت�ات تأث�خواین منکر  �ع�ی شما می-

- 
ً
 �ات مثبت؟تأث�کدوم  مثال

                                                                                                                       
 )، مؤّسس ديانت بهائی.۱۸۱۷ -۱۸۹۲حضرت بهاءهللا (  ۲
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- 
ً
هم  دی واق�� حضرت محّم  م�جزه ...ن و پیشرفت، تمّد نظم و ترتیب اجتما�� ،تر�یت اخال�� مثال

گرد که دخ��ای خودشون رو زنده  از یه مشت اقوام وح��ی بیابون  که این بودشون  م�جزههم�ن بود. 

ها  قرن ن اسالمی تا قبول دار�ن  تمّد  که اینو .ن بزرگ رو گذاش�نهای یه تمّد  پایه، کردن به �ور می

 ه؟بود دنیاپیشرو علم و فرهنگ 

 برای �� یه دین دیگه آوردین؟ ،خو�هبه نظر شما اسالم اینقدر اگه هم�ن طور�اشه.  فرض کنیم-

ادیان مختلف برای دیانت اسالم برای زمان خودش اومده، دیانت بهائی هم برای زمان خودش. -

 مال یه مرحله از پیشرفت �شره. هردی�ی .یان خاص خودشون می زما�ی و م�ا�یشرایط 

 ؟هر دی�ی یه تار�خ مصر�� دارهخوای ب�ی  می�ع�ی  ��؟�ع�ی -

های مختلف به  ها و م�ان زمان که در درواقع یه دینه، یه دین دین خداوند کهگیم  این طوری میما -

داره  �شر .شه به صورت �امل��ی بیان میبار  که هر ی، دین واحدشدهظاهر  یهای مختلف اسم

 مطابق بابار حقائق دی�ی  حال �غی��ه، اینه که هر ردمسائلش  و زند�ی شرایط کنه و پیشرفت می

 له.توضیحش یه خرده مفصّ شه.  الت بیان میاین �غی��ات و تحوّ 

به  ااّم  .یاد و�ندوز هر دفعه یه ورژن جدید ازش میدین هم مثل خوای ب�ی  فهمیدم. میفکر کنم -

 
ً
 به دین و �ل این قضایا نیازی نداره. نظرمن ا�سان اصال

 .داره نیازبه حرکت و رشد چون  ،داره نیاز-

 کنه. استفاده می عقل و فکرشخوب این چه ر�طی به دین داره؟ ا�سان برای رشد و پیشرفت از -

چطوره که برای پیشرفت  ؟خواد �افیه؟ هدایت و راهنمائی ن�یش ا�سان براخواین بگ�ن عقل  می-

 احتیاج هست، اّم  یمر�ّ مثل ورزش و درس و تحصیل به  تری  سادهتوی چ��ای 
ّ

� ا برای پیشرفت ک�

 ی نیست؟�شر�ت احتیا�� به هدایت و راهنمائی یه مر�ّ 

 فکری کرد و گفت: 

 ؟آست�ن داری  ی یه جوا�ی تو  سئوا��و مثل این که برای هر ت-

 .سئواالی خودم هم بوده ،برای این که این سئواال-

 شدم که پرسید: کم داشتم عص�ی می کمکرد.  مین�اه به من در س�وت  ی وای جّد  با قیافهدک�� 

تون به هم�ن چ��ا  ی زند�ی یا همه نکن� ای هم فکر می به غ�� از دین و مذهب به چ�� دیگه شماها-

 ؟گذره می

 خوردم:خی�� جا 

 فهمم. منظورتون رو ن�ی-

 خندید:

 م.گفتی نداشتم. هم�ن طوری ناراحت �شو. منظور خا��ّ -

 کنم؟ دانم به نظر دک�� من باید به چه چ��ی فکر کنم که ن�ی ن�یهم�ن طوری نبود.  حرفش و��

خشکه  خی�� مذه�ی و به نظرشحال مناجات خواندن دیده،  هروقت آمده من را درچون شاید 
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خواندم. بح�ی  مورد یک مقاله داده بودند، می این��نت نظرهائی را که در یک بار در. ام آمدهس مقّد 

دک�� هم به هم�ن دید  نکند ها هیچ بح�ی ندار�م.»ارز��ی«درگرفته بود و ی�ی نوشته بود ما با 

ا اّم ، ک��ی که مورد توه�ن قرار گرفته حسبدی دارم،  حسحال  به هر؟ کند به من ن�اه می» ارز��ی«

 
ً
 توهی�ی!نوع داند چه  ن�ی دقیقا

 

 آذر ۱۲شنبه یک

 کرد ی که در آن �ار می. نوشته شرک�که خی�� نگرانم کرده میل برایم فرستاده رومینا یک ای

  اند. بی�ار شدهی �ارمندان آن شرکت  ا اعالم کرده و همهورشکست�ی خودش ر 
ً
طبق قوان�ن  ظاهرا

 کنچ��ی به �ار مواردی چن�ن  در�انادا 
ّ
ی بی�اری. نوشته که  گ��د، نه بازخر�د و نه بیمه ق ن�یان �عل

 حال حاضر همه با هم در اند و در ها�شان هم همه بی�ار شده ی اعضای خانواده هبقیّ  و دنیس

 ه دیگر جای نفس کشیدن هم ندارد.کنند ک آپارتمان روشنک و شوهرش زند�ی می

پو��  ی زم�ن با بحران اقتصادی و بی�اری و �ی هآن طرف کر رومینا کنم  از صبح تا به حال فکر می

ایران  توا�ستم کم�ی بکنم. خی�� �جیب است که ما در کند. �اش می این زمستان سرد چه �ار میو 

�انادا این چ��ها را ندارند و درست موق�� که مردم بیش�� از همیشه  ی بی�اری دار�م و آنها در بیمه

نباید  میل فرستادم و نوشتم که محرومند. برا�ش یک ایبه حمایت دولت نیازمندند از آن 

  کباالخره ی و اش را از دست بدهد  روحیه
ّ

این «میل هم درشت نوشتم:  پائ�ن ای شود. � پیدا میراه ح�

 ». ن�� بگذرد
ً
ی  گذرد و همه به یک نقطه کنم باالخره �خت و آسان همه چ�� می هم فکر می واقعا

 مرگ.به رسیم:  بخش می رهائی

 

 عصر: شنبهیک

سهراب یک گروه نوجوانان که گفت  پدر. وق�ی ندبرای مالقات نیامده بود و مامان امروز سهراب

ب کردم. سهراب ست، خی�� ��ّج ی ما خانه در اش ل�ن جلسه�شکیل داده و امروز �عدازظهر اوّ 

ی  هبرای تهیّ گفت چند روز است که  می پدرا رسد. اّم  خیال به نظر می همیشه خی�� باز��وش و �ی

های نوجوانان  های گروه زند. ی�ی از قشن�ی ها و به راه انداخ�ن گروه به این در و آن در می جزوه

ها�شان را پیدا کنند.  دهد که خودشان را و قابلیت هم�ن است که به آنها مسئولیت و فرصت می

 ز�ادی مذه�یسهراب هم دارد  شایدشود.  خو�حالم که این سهراب �وچولوی ما هم دارد بزرگ می

 م؟یسخشکه مقّد  ما هم�ی نکند ؟!شود می

 جوابم را با یک سئوال داد:خندید و وق�ی از پدر پرسیدم 

 بودن؟ »سمقّد «بودن بده یا  »خشکه«حاال -

بودن س مقّد  پاک و مثل این کها ، اّم خوب نیستخشک بودن و ا�عطاف نداش�ن که  ... نمو د ن�ی-

 زنه! چن�ی به دل ن�یها  هم به نظر خی��
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 ؟ک�ی خودت �� فکر می-

 اره.ی ها رو در می �ج خی��پاک بودن که خو�ه. شاید تظاهر به پاکیه که -

 ؟سخشکه مقّد  بهت گفته �� شده؟ ک��یحاال -

 
ً
 .تقر�با

 پدر خندید و گفت:

 دی؟ ت میاهمیّ  حرفشچرا اینقدر به تو حاال -

 ترسم راست باشه. چون می-

بند و  ای به دیگران بگن �ی هاین که یه عّد  س.مقّد ، نه تو نه خش�ینظر من  باشه، بهخیالت راحت -

من  اینا به نظر ،س و فناتیکدین و �افر و از این جور چ��ا و اونا هم به اینا بگن خشکه مقّد  �ی و بار

 .ی گرفت، نباید جّد �وئیه فقط ناسزا

 ع �شده بودم و پدر این را فهمید:قا�

ها من و  ساله به خاطر اعتقاداتمون با مشکالت ز�ادی رو به رو شدیم. خی�� این چند بب�ن ما توی -

�ارمون برگردیم و یه  کردن که اعتقاداتمون رو ان�ار کنیم که بتونیم سر مادرت رو نصیحت می

برای من و مادرت خی��  شی مشکال� ا این زند�ی غ��معمو�� با همهزند�ی معمو�� داشته باشیم، اّم 

به اعتقاداتمون  �شت کردن ترس و جبو�ی و که با بودتر و شادتراز یه زند�ی معمو��  بخش ترضای

  به دست بیاد.
ً
شاید  .مون تو ایران کردیم و هیچکس هم �شیمون نیست همه این �ار�ه که تقر�با

برای س هستیم که ما فکر کنن ما خی�� افراطی یا خشکه مقّد غ��بهائی خی�� از دوستای 

که  کنن تحس�ن و �شو�قرو  ه هم ممکنه مایه عّد کنیم.  ل میاعتقاداتمون این همه فشار رو تحّم 

 ی تن به مردم برای رسیدن به منافع مادّ دنیائی که این توی 
ّ
هامون  به آرمان دن می�ی هر خواری و ذل

ستیم. تو ههم را��ی گرفتیم و گرفتیم و  باید می مااین تصمی�ی بود که حال  . به هروفادار موندیم

 وری زند�ی ک�ی.هم خودت باید تصمیم بگ��ی که چط

 دونم بکنم. �اری که خودم درست میهر ، ندمبه حرف دیگران �وش �ع�ی -

خشک بودن این به نظر من . براساس قضاوت خودت زند�ی کنا ، اّم بدهبه حرف دیگران �وش -

حاضر که  ا�ستاد�ی ک�ی، خشک بودن اینه دو�ی ی که درست مینیست که روی حرف یا اعتقاد

 .رو قا�ع کنن تونبا��ی به حرف دیگران �وش بدی و به اونا فرصت بدی که اگه حرف حسا�ی دارن، 

ذهن باز داش�ن و هم�ن ، همینهفرمایند  هللا میکه حضرت بهاء ی حقیق�یتحرّ به نظرمن یه جنبه از 

 کنه. با �سلیم زور شدن فرق میاین ا اّم  ،بودن فهمیدنی شنیدن و  همیشه آماده

خشکه  کنه فکر می ای اون ده و در�اره تا زما�ی که ک��ی به نظرات مخالف �وش می به نظرشما �س-

 ؟کنهبزند�ی ی ح�ّ فدا�اری و یا  عقایدشخاطر به ی اگه س نیست، ح�ّ مقّد 

 �ی س�وت کرد.پدر مّد 
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اون چه که فکر  و اعتقادات خودشون شه �اری به جز این کرد؟ همه دارن براساس  مگه می-

ی  ی ورای منافع �وچیک و تنگ نظرانهها حقیق� ، منت�ی برای خی��کنن یزند�ی م کنن حقیقته می

 خودشون وجود نداره.

 

 آذر ۱۳ دوشنبه

 
ّ
 صبح دک�� نادری نیامد. دیروز هم برای و�ز�ت نیامد. پرستارها هم از عل

ّ
الع درس�ی ت آن اط

 کرده. مورد آن دک�� آرژانتی�ی چه �ار در باالخره خواهد بدانم نداشتند. دلم می

میل قب�� خی�� افسرده بوده و اوضاع  میلم را داده و نوشته که موقع نوش�ن ای رومینا جواب ای

 
ً
کنند و احتمال دارد دنیس بتواند به  اند خرج می اندازی را که داشته �س آنقدرها هم بد نیست، فعال

نگرانم که مبادا برای د�خو��ی من این چ��ها را نوشته باشد. به هرحال  استخدام شود.طور پیما�ی 

 شان زودتر تمام شود. برای همهدوران �خت امیدوارم این 

 

 شب دوشنبه

 دند، دک�� نادری هم از راه رسید.آور نهار را امروز ظهر هم�ن که 

 .خورشت قیمه بد نیست، آوردن ... هوم.�� ببینم برات -

 �شقاب و قاشق اضافه هست.شما هم بفرمائ�ن، -

با هم �حبت  اس�ایپنه، مر��ی. اومدم بهت خ�� بدم که با دک�� حکمت تماس گرفتم. از طر�ق -

ل �حبت کنم. هر�� دعا بلدی تا امشب بتونم با دک�� امانوئ بده رو ترتیبش  هکردیم. قرار شد

 بخون.

 خندیدم:

 اعتقاد دار�ن یا نه. خوندن آخرش من نفهمیدم شما به دعا-

 ه.خو�هم ت  اینه که تو اعتقاد داری و برای روحیه مهم-

 چرا به نظر شما مذه�ی بودن بده؟ دک�� ...-

 کرد، گفت: با شیطنت لبخندی زد و هم�ن طور که به من ن�اه می

  زند�ی زاره از کنه و ن�ی دنیا می چون دخ��ای جوون رو تارک-
ّ

 ت ب��ن.شون لذ

  کن�ن از زند�ی چرا فکر می-
ّ

حا��  بیمارستان دیدین، اونم در ی تو فقط برن؟ شما منو  ت ن�یشون لذ

 با یه بیماری العالج کنار بیام. کنم دارم س�� میکه 

ه . البتّ داشتمخی�� خوب پیش رف�ی، به��از بیش�� بیمارائی که هم که باید اع��اف کنم تا به حال -

  فکر می
ً
 �شه شکستت داد. ها این راح�ی و بهآدم سر�خ�ی با��ی  کنم ذاتا

خونم مثل اینه که به یه ن��وی خی��  خونم. وق�ی دعا می یه که می یبرای هم�ن دعاهائ فکر کنم-

 کنه. به من کمک می یخوب و درس� �ار هر توی ن��وئی که  ،شم صل میمتّ بزر�ی 
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کنن خی��  می �اری  هرکنن  کنه هم�ن احساسه که فکر می ها ب��ار می اون چ��ی که منو از مذه�ی-

ن رو دیگراکه دن  به خودشون حق میو  هس�نه بقیّ  به�� ازکنن  �که فکر میاین تک�ّ  ،خوب و درسته

 کنن. می امر و ن�ی این و اون ه بزرگ��ی کنن و به بقیّ  خوان برای می که این ،به راه راست هدایت کنن

کدومش با هیچ عقل و منطقی جور در زنن و هیچ  حرفای صدتا یه غازی که می ایناز  یاد بدم می

 یاد. ن�ی

حا�� که  شد. خی�� ناراحت شده بودم. در تر می تر و عصبا�ی زد �حنش خشن هم�ن طور که حرف می

 بگ��م و به گر�ه نیفتم، پرسیدم: کردم لرزش صدایم را س�� می

به دین زنه؟ چون  تا یه غاز می صد غ��منطقی و ایکه حرفیام  می�ی نظر شما آدم متک�ّ  و من به-

پرس�ی رو هم به گردن من بنداز�ن؟ شما چه  ب و خرافهسال �عصّ  چند هزار گناهباید  اعتقاد دارم،

ی این حرفا برای اینه که من  کن�ن؟ همه شناخ�ی از من و اعتقاداتم دار�ن که این طوری قضاوت می

ط برای جزایر هاوائی یه بلیکردین؟  شرایط من بودین �� �ار می خونم؟ شما اگه در دعا می

 گرفت�ن؟ می

 رود: ارد تند میکنم خودش هم نفهمیده بود که د احساس کردم جا خورد. فکر می

- 
ً
 ببخشید. ابدا

ً
خواس�ی بدو�ی چرا از دین و مذهب   پرسیدی. می خودتمنظورم تو نبودی. واقعا

  ...به هیچ وجه قصد توه�ن نداشتم جوابت رو دادم.یاد، منم  بدم می
ً
ی  میونه راستش من اصال

فکر  شون  در�ارههروقت  .هم هیچوقت با من خوب نبودن ها خو�ی با دین و مذهب ندارم، مذه�ی

 شم. کنم، عصبا�ی می می

  برکردم  س�وت س�� می در
ّ
خی�� م�خره است که هایم را بگ��م.  جلوی اشک ط �شوم وخودم مسل

 گ��د. ام می گر�ه همیشه اینقدر زود

 باشه؟ ..منظوری نداشتم. باور کنببخشید.  ،خانومیوتاب -

 خندید و گفت: س�� کردم لبخند بزنم.

 !بدی هم نیست رو خوب اومدی، فکر اون جزایر هاوائیا حاال خی�� به�� شد. اّم -

سرد شده نداشتم. چرا باید نظر ی  خورشت قیمهوق�ی دک�� رفت، دیگر اشتهائی برای خوردن 

این که حال  به هراندازد.  برایم مهم باشد؟ شاید چون خود مرا هم به تردید میدک�� نادری این قدر 

ی اگر مطم�ن با��ی قضاو�شان ک است، ح�ّ انتقادآم�� دیگران ن�اه ک�ی، دردنا دیدبه خودت از 

 منصفانه نیست.
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 فصل دّوم: در سرزم�ن �جایب

 آذر ۱۴ سه شنبه

اضطراب دارم. �ع�ی دک�� نادری د�شب با آن دک��  خی��برد.  صبح است. خوابم ن�ی ۵ساعت 

د، مر�ض آن دک�� آرژانتی�ی یآ های دک�� نادری برمی حرف از این طور کهآرژانتی�ی �حبت کرده؟ 

برای زنده ماندن وقت  چقدرو من  اش چقدر طول کشیده ی بیماری  خواهد بدانم دوره مرده. دلم می

 ی فکر کردن به آن هم ح�ّ ا اّم ارم. د
ً
نباید این سئوال را  وحشتناک است. نباید به آن فکر کنم. اصال

 هربگذار مرگ  ؟را �شمرم ی عمرم روزهای باقیمانده ترس و حسرتای دارد که با  ب��سم. چه فایده

 !را ی نارس بیاید و مرا درو کند، مرا، یک گندم س�� نرسیده خواهد وقت می

اند یا  را که پ��وان ادیان کرده خال��اگر قرار باشد هر کنم.  ی بحث دیروز فکر می هنوز در�اره

مثل این است که تنب�� و درس  ،انصا�� است داریشان بگذار�م که خی�� �ی کنند به حساب دین می

  هنخواندن بِچّ 
ّ
ا گفتم، اّم  باید اینها را دیروز به دک�� نادری میمشان بگذار�م. ها را به حساب معل

 توا�ستم.  ن�یام گرفته بود و  گر�ه

 خوابم گرفت. بروم بخوابم.

 

 صبح ۷ شنبه، سه

ی ب��ون را  �شستم منظره داشتم و می ام را خواهد وسائل نقا��ی آید. دلم می ب��ون هنوز برف می 

هیچوقت بیمار دیگری را در این اتاق �س��ی ا اّم تا تخت دارد،  کردم. با این که این اتاق دو ا��ی مینّق 

حال اگر قرار باشد کس دیگری به این اتاق  سفارش دک�� روحا�ی بوده. به هراند. شاید  نکرده

جائی را اگر قول بدهم  ببینمباید  �ار گذاشت. آنا��ی یک طرف شود یک بوم نّق  نیاید، راحت می

  کثیف نکنم و
ّ
 خ��. دهند یا ی چن�ن �اری را به من می ب نگه دارم، اجازهوسائلم را مرت

 

 ظهر شنبه سه

 
ً
ها را به دک�� نادری  دانم چرا این طوری شد. خی�� ناراحتم. �شیمانم. نباید آن حرف ن�ی اصال

 زدم. می

ه همیشه شاد و شن�ول . البتّ مفهم اش را ن�ی صبح دک�� نادری خی�� خو�حال بود. دلیل خو�حا��

 ب:، یک راست رفت سراصل مطلتر بود ا امروز از همیشه خو�حالرسد، اّم  غم به نظر می و �ی

راس�ی دک�� حکمت یک حکمت.  دک��ی  ترجمهه به لطف �حبت کردم. البتّ امانوئل د�شب با دک�� -

  ..ت فرستاده .پیغام هم برا
ّ

ار به الطاف حضرت پرورد�«: گفته ،ه �اغذ نوشتمایناهاش، روی این تک
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که طبیب  ی این جهان نومید مگرد، ا�حمدهللا خدای مهر�ان داری  امیدوار باش و از مصائب شدیده

 .»هر بیمار است و غمخوار هر مبتال

 ی�ی از بیانات حضرت عبدالبهاست. این-

 .ی قشنگیه، مثل شعره قطعهازش خوشم اومد. -

 :تا�ی پرسیدم با �ی

 خوب دک�� �� گفت؟ -

  تو نتایج آزما�شها و  خی�� حرف زدیم. من گرا��-
ً
 اسکن کرده بودم براش فرستادم. رو که قبال

ها  طول کشید. عکس نیم و هامون سه ساعت �حبت رو هم دیدم.  امانوئل بیمار دک��های  عکس

  امانوئل ن. دک��بودهمدیگه خی�� مشابه 
ً
ش و حواست به جاست و از هو  وق�ی فهمید که تو �امال

ها  گفت با این چ��ی که توی عکسب کرد. هیچ مشک�� نداری، خی�� ��ّج  یک�ی و حر نظر ح��

 آلن بینه تو باید ا می
ً
 .ف�ج شده با��ی �امال

 پرسیدم:بودم. وحشت کرده 

 خوب این حرفا �ع�ی ��؟-

 دک�� با خو�حا�� خندید و گفت:

- 
ً
 ی  پدیدهبا یک  �ع�ی این که ما احتماال

ً
هم  امانوئلی دک�� رو هستیم، چ��ی که ح�ّ  جدید رو�ه �امال

  پزشک باتجر�ه . برای دک�� حکمت هم با این که معلوم بودیاره سر از اون در ن�ی
ً
 ایه این کیس �امال

 آور بود. بجدید و ��ّج 

تر و  �س بیماری من پیچیدهکردم  فکر میبا خودم کردم.  نومیدی به دک�� ن�اه میترس و با 

باعث شده بود که امیدوار �شوم،  خو�حا�� دک�� .کردم آن است که فکرش را میتر از  ناشناخته

فهمیدم  .دهد و�� خ��ش خی�� ناامید کننده بودبه من ب را خ�� خو�یخواهد  میم ه بودفکر کرد

 
ً
 قرار است چه بالئی به سرم بیاید.داند که  ن�ی هیچکس واقعا

 دک�� ادامه داد:

های پزش�ی  انجمن پزش�ان ارو�ا و سایر انجمن به توصیه کرده که کیس خودم رو  امانوئلدک�� -

 بفرستم.الت پزش�ی معت�� هم باید گزارش کنم. برای مج

زند�ی حرف یک ی  خی�� عصبا�ی شده بودم، ان�ار نه ان�ار که دارد در�اره تفاوت دک�� �حن �ی از

نظ�� برای  یک فرصت �یبا بیماری من  چقدر خو�حال است کهفکر کردم  .، زند�ی منزند می

 پیدا کرده است: تشهرت و موفقیّ 

 به �ور ا و آرزوهای منو هی امید که همه گرفتمبیماری  یه خو�حالم که اگه. گرفتار�نسا�ی �س ح-

  می
ً
گم.  کشف این بیماری جدید رو بهتون ت��یک می شه. ساخته میی شغ�� شما  آینده بره، اقال

 بزار�ن.روش اسم خودتون رو  کنم پیشنهاد می
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دک�� نادری که حسا�ی �وفتم.  از عصبانیت به جوش آمده بودم و �لمات را با خشم به صور�ش می

 خورده بود، گفت:جا 

 کنم. کنم من بیش از حد برای شما وقت صرف می فکر می-

 
ً
از این که �عد از این  فقط هم�ن را گفت و از اتاق ب��ون رفت. دک�� که رفت به گر�ه افتادم. واقعا

هفته  م. دوکن ، احساس استیصال میام ی بالت�لیفی و سرگردا�ی برگشته ه انتظار باز به نقطههم

ام، بدون این که معلوم  دو هفته است که در این بیمارستان �س��ی  ام دورم، از خانواده که است

 
ّ

تنها �اری که خواهند مرا تا آخر عمر اینجا نگه دارند.  کنند. شاید هم می میص باشد �ی مرا مرخ

مقداری که بیماری جال�ی گرفته است.  ام ، موش �ی شده موش آزما�ش�اه کنند آزما�ش است. می

 هیچ کس ه لبتّ ا
ً
 و بیماری من چیست داند  ن�ی واقعا

ّ
. معلوم نیست افتد دارد میفاق وحشتنا�ی چه ات

رم و خودم را برای اها را �شم من باید خودم را برای چه چ�� آماده کنم، فقط باید اینجا بمانم و ثانیه

ی  �اسهم که دیگر کن ، آماده کنم. احساس میممکن است ف�ج �امل باشدکه  خی�� بدیک چ�� 

. خدایا کرد �اش ک��ی بود که به من کمک میل کنم. این بار را تحّم فشار توانم  ص��م ل��یزشده و ن�ی

 کمکم کن.

 

 �عدازظهر سه شنبه

 دو�اره آمد:دک�� نادری کردم که  �ه میام تمام �شده بود. هنوز داشتم گر  یک ساعت �عد هنوز گر�ه

 خوا پدر و مادرت مالقات ک�ی؟ می تو�ی با با این حا�� که داری می-
ً
 م؟اونا آماد�ی بدبه  ی قبال

 دونم. ن�ی-

 خودم و بر کردم بر س�� می. س�وت گذشت ای در . چند دقیقهدستم را گرفت وکنارم �شست 

 .شدند، غلبه کنم هایم سراز�ر می �ونه اختیار بر هائی که �ی اشک

کنه که زودتر به ��خیص و  بگذار�م. این کمک میی دک��ا در میون  هالزمه که کیس تو رو با بقیّ -

اره، نه کسب کنن، هدفش هم کمک به بیم این جور مواقع می درمان برسیم. این �ار�ه که همیشه در

 شهرت.

- 
ً
 فکر�م. دخ�� ناسپاس و �یخی�� . من کنم هائی که زدم عذرخوا�� می ازحرف واقعا

از این به ا به��ه که اّم  خوب پیش رف�ی،خی�� ال هم به نظر من تو دخ�� �جا�� هس�ی و تا به ح-

 ا کمکت کنن.مادرت پنهان نک�ی و بزاری اون و چ��ی رو از پدر�عد 

 :آورد ی آن هم دلم را به درد می ی �حبت در�ارهح�ّ 

 شه. بدتر می .تونم نه، ن�ی-

چرا خودتون رو  ؟دیگه کمک نکن�ن چرا به هم ؟ل کن�نخواین این مش�ل رو تحّم  چرا جدا جدا می-

به�� با این مسئله رو به رو تو�ی به اونها هم کمک ک�ی  ی می؟ تو ح�ّ کردیندیگه محروم  از حمایت هم

 �شن.
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 اصرار کردم: هممیان گر�ه باز  در

شناسم. با تظاهر به این که مشک�� وجود  شه آقای دک��، من خودم و اونا رو می نه، بدتر می-

سیل غم و مون رو  همه کنیم. اگه این سد �شکنه ناامیدی مقاومت میمقابل  دار�م درنداره، 

 بره. می نومیدی

  �س من می ...باشه-
ّ
 ما�ش داری و برای مالقات نیان.امروز آز  که الع بدنگم بهشون اط

 ممنونم آقای دک��.-

کند.  به من ن�اه می ظر�فاز �شت آن عینک دارد چند �حظه س�وت شد. سرم را بلند کردم و دیدم 

 رفت. هیچ وقت این ن�اه را در ن�اه عمیقی که پر از همدردی و نگرا�ی بود و تا اعماق قلب فرو می

چطور توا�سته بودم این همه در حقش . آوردی وجودم را به درد  �شیما�ی همهاش ندیده بودم.  چهره

 انصا�� کنم؟ �ی

 آقای دک��...-

 .با من راحت باش .ساسان. اسم من ساسانه-

 س... -

توا�ستم او را با اسم �وچک صدا بزنم. به زحمت س��  ، ن�یاحساس کردم تمام صورتم سرخ شده

 :شد، �شکنم کردم س�و�ی را که داشت طوال�ی می

 که صبح زدم، ببخشید. ائیمنو به خاطر حرف-

 ش کن.شفرامو -

 گرفتم: شدم، آرام ن�ی تا مطم�ن ن�ی

 �ع�ی شما منو بخشیدین؟-

 من کرد که قلبم را لرزاند:قی به �اه عمین

 من تو رو ببخشم؟-

 مان �حن سرخوش همیش�ی ادامه داد:�عد بلند شد و با ه

 به یک شرط.-

 چه شرطی؟-

 ا ک�ی. پزش�ی شغل منه نه اسم من.که منو با اسمم صد-

 من ن�اه کند از اتاق ب��ون رفت. و بدون این که دیگر به

ام.  زده ی نتوا�ستم نهار بخورم. خی�� هیجان�جی�ی دارم. ح�ّ از آن موقع تا به حال حس خی�� خی�� 

  دلم می
ّ
ه ترسم به راهرو بروم و پرستارها متوّج  زنم. می قدم می مب در اتاقخواهد یک جائی بدوم. مرت

 
ّ
 ین است که تمام وجودم آ�ش گرفته.افتد؟ مثل ا فا�� دارد برایم می�غی�� حالتم �شوند. خدایا چه ات
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 آذر ۱۵شنبه چهار 

�و�ند آن دنیا به  میکنم.  فکر می دارم بیدارم و که خی�� وقت استصبح است.  ۵ساعت حدود 

 شود. م حساب و کتاب آدم رسید�ی می
ً
منتظر نیستم شب ق�� دو تا فرشته بیایند و احوال  سلما

اعمالم را آن هم نیستم که خدا مثل یک قا��ی بزرگ بنشیند و دف��  دین و ایمانم را ب��سند. منتظر

ل بگ��د و برایم بلیط بهشت و یا جهنم ام را جمع بزند و معّد  منفی های مثبت و نمره ورق بزند و

 صادر کند.

یک بار  پدردانم که به حساب و کتاب اعمالم طوری رسید�ی خواهد شد. یادم است  می انه، اّم 

که در این جهان به دست آید  فضائل و کماال�ی است  گفت که در آن دنیا آنچه به حساب می می

ر آن دنیا از نداش�ن آنها ایم. اگر به موقع خود این فضائل و کماالت را کسب نکرده باشیم، د آورده

گر این فضائل را کسب ه بهشت ما هم هم�ن است، ام ما هم�ن است. البتّ کشیم. جهنّ  عذاب می

 کرده باشیم.

رحم مادر است. جن�ن در این دوره باید چشم گفت که حیات ما در این دنیا مثل زند�ی جن�ن در  می

 آید زند�ی سالم و راح�ی داشته باشد. اگر هر و �وش و دست و پا به دست بیاورد تا وق�ی به دنیا می

  ها�ش درست ش�ل نگ��ند، �عد کدام از اعضا و اندام
ّ
رو  های ز�ادی رو�ه د با مشکالت و رنجاز تول

فهمد دست و پا و چشم و �وش به چه دردش  فهمد. ن�ی �یه خود جن�ن این را نخواهد شد. البتّ 

 شود. ی هرکدام از اینها برا�ش روشن می آید است که فایده خورد. وق�ی به دنیا می می

ور�م. شاید بدون آنها هم آما هم در این عالم فرصت دار�م که کماالت و فضائل روحا�ی به دست 

 ی ح�ّ  ا�ارمان در این دنیا پیش برود، اّم 
ً
 هر آن دنیاست که کمبود نطور باشد، درهم همی اگر واقعا

کدام از  کشیم. در آن دنیاست که بدون هر عذاب می کنیم و کدام از فضائل اخال�� را احساس می

و فرصت غ��قابل بازگش�ی را برای  علیل وارد آن عالم شوممبادا  نگرانم کهآئیم.  آنها علیل به دنیا می

 .همیشه از دست بدهم

باشم؟  به دست آوردهآن عالم را  زند�ی در های الزم برای فضائل و توانائی ند بم��م بدون این کهنک

زدیم به این نتیجه رسیدیم که آنچه محیط ایجاب  یک بار وق�ی با منا و سپیده در این باره حرف می

بول است. کند، ق کند و برا�ش تالش می آید، آنچه فرد انتخاب می کند، فضیلت به حساب ن�ی می

ی دروغ�وئی وجود داشته باشد. در  آید که ام�ان و یا وسوسه راست�وئی وق�ی فضیلت به حساب می

وقت انگ��ه یا فرص�ی برای دروغ�وئی  این صورت است که فضیلت است، برای ک��ی که هیچ

 خاب نکرده و برا�ش زحم�ی نکشیده.نداشته، راست�وئی فضیلت نیست، عادت است، چون آن را انت

  
ً
آید هیچ وقت برای انجام  این طور باشد، فکر نکنم فضیل�ی کسب کرده باشم. یادم ن�ی اگر واقعا

ی کرده باشم. همیشه برایم درست عمل کردن درست به زحمت افتاده باشم یا تالش خا��ّ  دادن �ار

بد بزرگ تر از اشتباه کردن یا گناه کردن بوده. و�� آیا ک��ی مثل من با ک��ی که در یک محیط  راحت
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فکر کردن دانم.  کند؟ ن�ی های ز�ادی کرده، فر�� ن�ی ی شرایطی که داشته خالف شده و به واسطه

 !آور است سرگیجه چقدری این چ��ها  در�اره

 

 صبح ۶ساعت 

دک�� نادری  کنم چ��ی در گفت�وی من و ، سه ساعت دیگر با�� مانده. فکر می۹هنوز تا ساعت 

دانم چرا. مگر قرار  ا ن�یهستم، اّم  ۹ص��ی منتظر ساعت  دانم چه چ��ی. با �ی ا ن�یناتمام مانده، اّم 

است چه خ�� �شود؟ �اش در مورد وسائل نقا��ی سئوال کرده بودم. شاید بتواند ک�ی سرگرمم 

 !بههم برایم کتاب بیاورد.  بخواهم باز اوام. باید از  هائی را که پدر آورده تمام کرده کند. کتاب

بیس�و�ت چ��ی  عدد از دیروز صبح تا به حال جز چند .ام و من خی�� گرسنه آید دارد میصبحانه 

 ام. دهنیشسرز�ش  ه برای هم�ن خی��ام و البتّ  نخورده

 

 صبح ۸ساعت 

ی باالی دستشوئی به صورتم ن�اه کردم، مثل این بود  در آینهشستم.  �عد از صبحانه دستم را می

 که  
ّ
رنگم  ای قهوه مّواجم. موهای ا به نظرم آمد که خی�� بزرگ شده .بودم ها بود خودم را ندیدهمدت

دور صورت بار�کم را گرفته بود. آنها را شانه کردم و مثل همیشه �شتم دم اس�ی کردم و �عد 

صورتم �غی��  ا یک چ��ی درکشیدم. مثل همیشه بودم، اّم  ی آ�ی رنگ بیمارستان را به سرم مقنعه

ی روح است. فکر  �و�ند چشم در�چه داد، شاید ن�اهم بود. می بزرگ�� �شان میکرده بود که مرا 

مثل این که شادی تر کرده.  تر و افسرده کنم آنچه که این اواخر بر روحم گذشته، ن�اهم را عمیق می

ها قدم بزنم.  توا�ستم ب��ون بروم و روی برف خواهد می تابم. دلم می . چقدر �یهایم رفته چشم از

 یاد بگ��م،ل را ای است برای این که ص�� و تحّم  ام، شاید این تجر�ه چ وقت آدم صبوری نبودهمن هی

 چه �ار �خ�ی!

 باز من دیوانه هستم

 لرزد دلم، دستم باز می

 گری هستم ...هوای دی باز �وئی در

به ب این اتاق را های عمودی و افقی و موّر  روم و �عداد سنگ یک ساعت است که در اتاق راه می

 
ّ
ی از وجودم برود. تا� بیاید و برود، بلکه این اضطراب و �ی ۹ام. منتظرم که این ساعت  ت شمردهدق

 شاید آرام شوم.

 

 نه و ر�ع صبحساعت 

چرا همیشه وق�ی خی��  .آید. دلیلش را هم نگفتند خ�� دادند که امروز دک�� نادری برای و�ز�ت ن�ی

رو�م ر�خته باشند. حس و توان  شود؟ مثل این که آب سردی کشیم ، اینطوری می انتظار چ��ی را می
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ک��ی جز که �ی است آیند. مّد  ها می را بکشم که مالقا�ی ۲از بدنم رفته. حاال باید انتظار ساعت 

ام.  کنند من همان طور که قرار بوده به خانه برگشته آید. شاید فکر می افراد خانواده به دیدنم ن�ی

به ک��ی ب�و�ند، این �ار امید  ی بیمار�م چ��ی  که در�اره شده باشندرا��ی بابا و مامان کنم  فکر ن�ی

 برد. ب�ن می خود آنها را هم از

  ام. وق�ی یک روز به بیمارستان ن�ی خی�� به دیدن دک�� نادری عادت کرده
ً
جا�ش خا��  آید، واقعا

 است.

 

 ظهرشنبه �عداز چهار 

 امروز این��نت هم قطع بود. برای 
ّ
ه بخرد و تا هم�ن از ی�ی از پرستارها خواهش کردم برایم یک مجل

 
ّ
شود  ها�ش. باورم ن�ی ی تبلیغات ه را به طور�امل خواندم. با همهموق�� که وقت مالقات �شود مجل

ی پر  مزه چند تا داستان �ی ک��ی کنم! نالیدم، حاال اینطور وقت می کمبود وقتکه همیشه از  یم�که 

و یک عامله  به نفس ی اعتماد در�اره شت با خانم دک�� فردو��ییک مصاحبه دااز آه و ناله داشت، 

دلم اند.  ها که قرار است چه فیل�ی را بازی کنند یا چه فیل�ی را بازی کرده ی هن�پیشه خ�� در�اره

دار  �و�ند خی�� خنده کنند و می ها خی�� �عر�فش را می هرا ببینم. بّچ  سن پ��ز�ورگخواهد فیلم  می

 ند ��ی دی آن را برایم پیدا کنند.است. شاید منا و سپیده بتوان

  مامان و بابا میوقت مالقات 
ّ
  دم چه میخواستند بدانند برای �ادوی تول

ّ
دم خواهم. فردا روز تول

 خواهم، ام را می ا��ی افتادم و گفتم که وسائل نقا��یدا�ستم چه ب�و�م. یاد وسائل نّق  است. ن�ی

ی این که چرا  �ی است که هیچ کدام در�ارهه اگر �شود. پدر قول داد که س�� خودش را بکند. مّد البتّ 

 زنیم. بیمارستان اینقدر طول کشیده حر�� ن�ی ماندن من در

دانم  دو سال�ی برای مردن خی�� زود است، نه؟ ن�ی و شود. بیست سالم می دو و فردا درست بیست

 بینند که من در ماری ندارم، چرا بیمارم؟ دک��ها در آزما�شات من چه میاگر من هیچ عالئ�ی از بی

 شود که آنها اشتباه کرده باشند؟! بینم؟ ن�ی خودم ن�ی

 

 شب چهارشنبه

تا  ۹از ساعت  نصرشب است. خانم  ۱۱ام. ساعت  این��نت وصل شده و من به همه جا سرکشیده

خواهم  آور می یا نه. هر�ار هم پرسیده که قرص خوابام  زده تا ببیند خوابیده به حال چندین بار سر

 آید. شب بخ��. نه. برعکس چند شب گذشته، امشب خی�� خوابم می یا

 

 آذر ۱۶ پنجشنبه

 تر�ن جشن  رؤ�ائیتر�ن و  �جیبامروز 
ّ
صدای  و با سر ۶داشتم. حدود ساعت  د عمرم راتول

آورند، بیدار شدم و دیدم در اتاقم �اغذهای رن�ی و بادکنک آو�زان  همیش�ی کسا�ی که صبحانه می
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خورد. حالت آلیس در سرزم�ن �جائب را داشتم. با  ب�ن آنها به چشم می در هم ۲اند. یک عامله  کرده

 د شد:ب به در و دیوار خ��ه شده بودم که دک�� نادری با دو سی�ی صبحانه وار ��ّج 

 صدا نکنن! و ها گفتم اینقدر سر هبّچ بیداری؟ آخرش دیر رسیدم. به -

 دیر رسیدین؟ برای ��؟-

 هنوز گیج خواب بودم.

 ب روی سرت س���شه!تا شا�� که قرار بود از ��ّج  برای دیدن اون دو-

 گفتم:آلوده ام  لبخندی زدم و با صدای خواب

 بین�ن؟ هائی رو که در اومده ن�ی مگه شاخ-

کرد. احساس  می ها�ش بود که مرا ساکت چ��ی در چشمکرد.  جوا�ی نداد. فقط به من ن�اه

به خاطر من به خودش داده بود و از  فقط ها را ی این زحمت کردم. دک�� نادری همه خوشبخ�ی می

 ام. کنارم �شسته بود. یک دفعه یادم آمد که هنوز دست و صورتم را �شسته درهمه به�� این که 

 .�شستم و من هنوز دست و صورتم ر  ،ببخش�ن دک��-

 رم چائی بیارم. تو هم دست و صورتت رو �شور  من می ،باشه ...ساسان! قرارمون که یادت نرفته؟-

 نه بخور�م. یه ر�ع بیش�� وقت نداری.و با هم صبح تا

دا�ستم که صورتم از  کردم سرم را باال بیاورم. می رفت. چون جرئت ن�ی خو�حال شدم که دک��

بلند شدم. دست و صورتم را شستم. موهایم را شانه کردم. خجالت سرخ سرخ شده. با �جله 

تا صبح عوض کنم، عوض کردم و  رندگذا ها روی تختم می رو�وشم را که به خواهش خودم شب

وسائل دیدم دک�� دارد بدون سر و صدا  ،تمام شد مشروع کردم به نماز خواندن. وق�ی نماز 

یچ سئوا�� آن �حظات را خواست با ه که دلم ن�ی چیند. آنقدر خو�حال بودم میصبحانه را روی م�� 

 خراب کنم.

 خوندی نماز بود؟ این که می-

 بله، نماز بود.-

 کن�ن، نه؟ چادر سر ن�ی هاکنه. شما خونه ، چادر سرش می وقت نماز می مادرم هر-

- 
ً
 کنه کشوری زند�ی می تو هر یک�� ی ندار�م. هرمورد لباس و پوشش دستور خا��ّ  در نه ، ما کال

 .پوشه لباس میفرهنگ خودش  طبق

 خوری یا چائی؟ چائی برات بر�زم؟ ش�� می ..گف�ی لباس.-

 هر�� باشه خو�ه.مر��ی، -

یه موق�� طراح لباس بودم. موق�� که توی آملان درس من  ..ر�زم. خوب �س برای تو هم چائی می-

 هم آوردم. این بود که وق�ی بورسیه شدم  خوندم. پول خو�ی هم در می می
ً
 به �ارم ادامه دادم. کال

ت ر�ط نبود، چون یه مّد  خی�� �یهم طرا�� لباس رو خی�� دوست دارم. راستش اون لقب مزخرف تو 

 مانکن بودم.هم �وتا�� 
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- 
ً
 ؟!واقعا

 خندید:

- 
ً
کردم تا هر�� به درد  ات رو ز�ر و رو می ها بگذر�م. موق�� که داشتم پرونده ا از این حرف. اّم واقعا

  وزامر خوره براش بفرستم، دیدم  می امانوئلدک�� 
ّ
 شب �عد از �حبت با دک��همون پری .دتهروز تول

  �شستم امانوئل
ّ
 بپو��ی. امروز د یه لباس برات طرا�� کردم که بایدو به عنوان �ادوی تول

توا�ستم از  و کردم �اش میدرس�ی باشد. آرز  غر�به �ار مردمطم�ن نبودم که گرف�ن هدیه از یک 

 ب��سم. مثل این که تردید را در ن�اهم خواند، چون گفت: درمما

 شم ناراحت میاگه بخوای �وچک��ین مخالف�ی بک�ی، خی�� خی�� -
ً
 . آدم وق�ی توی بیمارستانه، اصال

 ؟!ه شدیبه جای دارو بهش مرگ موش بده، متوّج کنه، چون ممکنه  دک��ش رو عصبا�ی ن�ی

 .بودام گرفته  خندهور چن�ن چ��ی از تصّ 

 و�� آخه، شما چرا این همه زحمت کشیدین؟ 
ً
 دونم �� بگم. ن�ی من واقعا

 تو�ی توی محیط بیمارستان بپو��ی. طور�ه که میب�و ممنونم و لباس رو بپوش. ن��س، 

 وسائل را جمع کرد که ب��د و گفت:صبحانه که تمام شد، دک�� خودش 

 توی کشوی کمده. !ها بینمت. لباست رو بپو��ی من دیگه باید برم دنبال �ارهام. وقت و�ز�ت می-

 دک��.

 به طرف من برگشت. 

 خی�� ممنون به خاطر همه چ��.-

 رفت. بدون این که چ��ی ب�و�د، لبخندی زد و

دا�ستم چه �ار  وق�ی دک�� رفت ساعت یک ر�ع به هفت بود. مو�ایلم را دستم گرفته بودم و ن�ی

دا�ستم که این موقع روز دارد صبحانه را  زنگ بزنم و جر�ان را �عر�ف کنم یا نه. می مامانکنم، به 

اندازد که به مدرسه برود. زنگ بزنم و چه ب�و�م؟ خجالت  کند و سهراب را راه می آماده می

 . مطمئنمناراحت بکنم هم خواستم دک�� نادری را ن�ی و خواستم �ار اشتبا�� بکنم کشیدم. ن�ی می

توا�ستم  مینه ا من کرد، اّم  داد در قبولش تردید ن�ی دخ��ی می � نادری این هدیه را به هرکه دک�

 توا�ستم قبول نکنم. ، نه میقبول کنم

 فتم. سهراب جواب داد، نگران شد:باالخره شماره را گر 

 ؟؟ اتفا�� افتاده�� شده-

  نه، فقط می-
ّ
 داره؟اش�ا�� مگه دم با شماها �حبت کنم، خواستم روز تول

 و�حا�� جواب داد:با خ

 نه، -
ّ
 ! صد سال به این سالها!دت مبارکتول

 خندیدم:

 شه �و��ی رو بده به مامان. اگه می مر��ی، قر�ونت برم. حاال-
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2Fاب�ی هللا-

٣  
ّ
 ا�شاهللا صدسال زنده با��ی. !دت مبارکدخ��م، تول

 وقت داری یه مشور�ی باهات بکنم؟ . مامانباباو  توی  ز�ر سایه-

 ماجرا را برای مامان �عر�ف کردم.به هر �خ�ی بود، 

 ت هم مشورت کنم که اش�ا�� نداره؟کنم. اگه با بابا� �جیبه. باید فکر خی�-

 .بمونها دیگه ب�ن خودمون سه تا اّم  نه،-

 زنم. باشه، خودم بهت زنگ می-

 نیم ساعت �عد زنگ زد:

طرف مطم�ن  شه باید هر دو رد و بدل می ای ا وق�ی هدیهه دک�� نادری �سر بدی نیست، اّم البتّ -

ای رو بگ��ی و  اگه تو هدیه اون مورد تفاهم دارن. در فهمن و دیگه رو خوب می هم باشن که منظور 

�عد بفه�ی طرف مقابل از دادن اون منظوری داشته که تو باهاش موافق نیس�ی، ...خوب این یه 

 منظورش چیه. که ��یاب ل مطم�ناوّ از کنه. به��ه  مقدار �ارها رو �خت می

 تونم ازش ب��سم. آخه من از کجا بفهمم؟ ن�ی-

ک�ی؟ همون  �� باشه؟ اگه به چه منظوری باشه، قبولش می برایخوب تو دوست داری این هدیه -

 رو بهش ب�و.

  ...خواد  من دلم می-
ً
کنم منظورش، منظور بدی  خوام فکر کنه ... فکر ن�ی دونم. و�� ن�ی ن�ی اصال

 باشه.

خوای قبول کردن  بانه براش روشن کن که ن�یخوب به نظر ما هدیه رو قبول کن و�� خی�� مؤدّ -

 ایجاد کنه. رو  اون سوء تفاه�ی

 �ی لباس رو بپوشم؟ اش�ا�� نداره؟�ع-

اگه لباس خوب و مناس�ی باشه، فکر نکنم اش�ا�� داشته باشه، هدیه برای استفاده کردنه دیگه. -

 ببینیم دک�� نادری چه جور آدمیه.روحا�ی یه پرس وجوئی بکنه  از دک�� هم قرار شده تحاال بابا

 ظهر منتظرتون هستم.مامان خی�� دوستتون دارم، بابا رو هم خی�� دوست دارم. �عداز -

بندی شده بود.  جلو بکشم. خی�� قشنگ �سته اکه گذاشتم تازه جرئت کردم کشوی کمد ر  ا�و��ی ر 

اق بود با یک شال ی برّ  الیم از پارچهمانتو شلوار یا��ی م نوع: یک کردمبا هیجان و ترس �سته را باز 

 تر نگپرر 
ً
دستشوئی بخش  دری بزرگ ببینم.  خواست خودم را در یک آینه اندازه بود. دلم می . �امال

زدم. خی��  از خو�حا�� جلوی آینه چرخ می آنجا خودم را دیدم. ی سراسری هست. در یک آینه

 گشتم، خانم سلی�ی مرا دید. برمی مبود. وق�ی به اتاقبرازنده و قشنگ 

 یاد! بهت می این رو�وشمرخص شدی؟ چقدر  مگهیوتاب توئی؟ -

  این هدیهمرخص �شدم.  نه ،-
ّ
 شه؟ پوشم. می دمه. فقط امروز میی تول

                                                                                                                       
 گويند.  هللا ابهی به معنای خدا روشن ترين است، عبارتی است که بهائيان به جای سالم به يک ديگر می  ۳
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 اگه از تو اتاقت ب��ون نیای، اش�ا�� نداره. -
ّ
 دت مبارک.راس�ی تول

 .ممنونم-

 و دک�� نادری برات درست کردن.  شهالاز تزئینات اتاقت خوشت اومد؟ د�شب - 

 تون درد نکنه. خی�� عا�� بود. دست همه-

اش اشتباه  ی خانم نصر هم به خاطر من خودش را به زحمت انداخته بود. پیداست که در�ارهح�ّ 

 همراهش بود. هم دک�� نادری برگشت. خانم سلی�ی ۹ساعت کردم.  می

هائی رو که گفتم آماده کن�ن؟ لیست رو به  شه بر�ن اون پوشه یو، چطوری؟ خانم سلی�ی می سالم-

 زارم. کنم و براتون یادداشت می من بدین. من خودم مر�ضام رو و�ز�ت می

 پرستار سلی�ی رفت و دک�� گفت:

 ...��ی! یای چقدر خوش�ل می وق�ی از لباس بیمارستان ب��ون مییاد.  دو�ستم بهت می میواوو!...

 !ست العاده فوق 

 را که در مورد قبول کردن هدیه آماد �وتا�� �خن�ا�ی
ّ

، خی�� � فراموش کردمه کرده بودم، به ک�

 :خجالت کشیده بودم

ر کنم. یدونم چطور  قشنگیه. ن�یخی�� خی�� ممنون، لباس -
ّ

 �شک

 این لباس دو روزه آماده �شه! تاخودت رو کش�ی خی�� ممنونم که اینطوری: ساسان -

 خی�� ممنون.-

 ای،  تو یه دخ�� تحصیلکردهچرا اینقدر خجال�ی هس�ی؟  ...خی�� ممنون ��؟ ...اش؟ هبقیّ -
ً
یه پا  مثال

 !مهند��ی برای خودت

 گفت: زد، حا�� که لبخند می و درگرفت  ار  هایمو دست آمد جلو�عد 

به من یه شغل خوب دارم،  ...بله؟...تو اینقدر بزرگ شدی که ک��ی بتونه ازت خواست�اری کنه؟ -

دخ��ا برای  دونم، از این چ��ائی که تاپ و ن�ی پپول دارم، خونه و ماش�ن و مو�ایل و ل ی �ا�� اندازه

 نهستم، آهااح مغز و اعصابم، تو دا�ش�اه استادیار پروفسور سلیما�ی ، همه �� دارم. جرّ همهّم 

  ۳۴م هم سنّ 
ً
 داشتم که نامزدیمون به هم خورد. هم یه نامزد ساله. قبال

  ز�انم بند آمده بود. توا�ستم حرف بزنم. ن�ی
ً
 انتظار چن�ن چ��ی را نداشتم. اصال

 گم. خی�� هم دوستت دارم، خی��. به من ن�اه کن تا ببی�ی راست می-

دانم چقدر طول  ن�اهش کردم. ن�یام را گرفت و سرم را که پائ�ن انداخته بودم باال آورد.  چانه

گم شده بودم.  ن�اهشان�ار در دانم.  کشید. شاید فقط چند �حظه بود شاید هم نیمساعت. ن�ی

 ائی از راهرو ما را به خود آورد.باالخره صد

 رفت گفت: هم�ن طور که می

کنم  هام منتظرن. خوب فکر کن، جواب مثبت هم بده! س�� می مر�ض ی همن دیگه باید برم. بقیّ 

 �عد از مالقات بیام پیشت.
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توا�ستم فکرم را جمع و جور کنم.  رفتم. ن�ی در اتاقم راه میآ�ش گرفته بودم. تا زمان مالقات فقط 

احساس گذاشت به هیچ چ�� دیگری فکر کنم.  چرخید و ن�ی چرخید و می ها�ش در ذهنم می حرف

 وقت مالقات چه زود رسید. !ام کردم سرگیجه گرفته می

دک��  من��ی و دستیارکه می��ا عمه  کنم فکر میبه دیدنم آمدند.  می��امامان و بابا و سهراب و عمه 

آورده بودند با شمع و �ل و �ادو. وق�ی بزرگ جر�ان بیماری من هست. یک کیک  در استروحا�ی 

ست.  ب کردند. لباس مرا هم خی�� �سندیدند. فقط گفتم هدیهخی�� ��ّج تزئینات اتاق را دیدند 

و صدائی توی بخش راه انداخته  دا�ی چه سر ی چه ک��ی. ن�ی دا�ستند که هدیه ه مامان و بابا میالبتّ 

اتاق من جمع شده بودند و  درحرکت کنند و تمام �ادر بخش  توا�ستند میکه  ا�یی بیمار  بودند. همه

 بر�د، آهسته پرسیدم: دند. وق�ی مامان کیک را میکر  هیاهو می

 بابا با دک�� روحا�ی �حبت کرد؟-

 �نم.�حبت کرد و�� حاال وقتش نیست، رفتم خونه بهت زنگ م�-

خوام زودتر بدونم. دک�� نادری ازم  سوارماش�ن شدین بهم زنگ بزن. میکه  هم�نمامان، -

 !هخواست�اری کرد

 ب به من ن�اه کرد:یک دفعه ا�ستاد و با ��ّج  مامان

 !��؟-

 پرسید:می��ا عمه 

 چ��ی شده؟-

 ها رو پخش کنیم. نه، نه. سهراب بیا کمک کن این کیک-

 برای من بزار توی یخچال. همش رو  ی �ا�� هست، دوتا تیکه مامان اگه به اندازه-

 باشه، باشه.-

فهمید. باالخره وقت مالقات تمام  خودش را ن�یمامان طفلک، حسا�ی دستپاچه شده بود و حال -

 ند. پنج دقیقه �عد مامان زنگ زد:شد و همه رفت

  دار�م هم�ی می-
ّ
 به؟ر�م خونه. همه چ�� مرت

 آره.-

 ضوع که گف�ی �� بود؟اون مو -

 صدایم را آهسته کردم:

 خواست�اری کرد. ازمدک�� نادری  امروز-

 �س درست فهمیدم. خی�� خوب اگه �اری -
ً
 زنم. بهت زنگ می داش�ی زنگ بزن. باشه من خودم �عدا

 ه چ��ی بفهمند.خواهد بقیّ  پیدا بود که ن�ی

یک ساعت گذشت. س�� کردم قبل از این که خدمت�ارها بیایند و اوقا�شان ت�خ �شود، همه چ�� را 

 
ّ
م سلی�ی اخطار و با این که خان ها و �اغذهای رن�ی را پائ�ن آوردم ی بادکنک . همهب کنمدو�اره مرت
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 ب��ون رفتم و یایم،باتاقم ب��ون  ازغ�� از لباس بیمارستان به حق ندارم با لبا��ی داده بود که 

 که مامان دو�اره زنگ زد:شد  داشت تمام می �ارم. سرجا�شان گذاشتمرا  افههای اض صند��

تحصیل عیب و نقصه.  با دک�� روحا�ی �حبت کرده. دک�� نادری از هر نظر که ب�ی �ی تبب�ن. بابا-

  کرده
ّ
 ست، در �ارش خی�� موف

ً
 اّم . قیافه هم که هست ، خوشتأمینه قه و از نظر ما�� �امال

ً
 ا اوال

دو�ی یه همچ�ن ازدوا�� چه  ای نیست و خودت می ی اختالف مذهب کم مسئله دو�ی که مسئله می

که به احتمال ز�اد با بهائی �ی داره ی سنّ  نوادهو یه خ تازه دک�� نادری  عواق�ی ممکنه داشته باشه.

ترسم  دوست دخ�� ز�اد داره. می ی اینها این طور که پیداست همه . عالوه بربودن ما مش�ل دارن 

ی دخ��ا رو به  فقط از روی هوی و هوس به سراغ تو اومده باشه. این جور مردا دوست دارن همه

اون رو به دست خوان هر طور شده  بیارن و اگه دخ��ی در مقابلشون مقاومت کنه، می زانو در

 گ��ی نیست. بزار  ی ازدواج و تصمیم بیمارستان جای مناس�ی برای �حبت در�ارهبیارن. تازه 
ّ

ص مرخ

 ، �عد.���ی

دا�ستم که دک��  های پرستارها می نگفت که خودم از قبل ندانم. از �حبت را مامان چ��ی  واقع در

ن زمان با چند تا دخ�� ب��و عکس خی�� ارو�ائی است و هم�ی دارد و�� خودش بر ی سنّ ا نادری خانواده

سال اختالف  ۱۲: ر�ماو هیچ تناس�ی ندا ونگران باشد. من رود و دوست است. مامان حق دارد  می

ی این  کنم ما در�اره آید. فکر ن�ی ی اختالفا�ی که به دنبال آن می سن، اختالف دین و مذهب و همه

ی دو  خواهیم و چه هد�� دار�م هم یک جور فکر کنیم. ما تر�یت شده مان چه می که از زند�ی

  فرهنگ �سیار متفاوت هستیم. همه
ً
 دانم تا یک ماه دیگر کجا هستم و ن�ی ی اینها به کنار من اصال

 
ً
 .ی خود دک�� نادری ، ح�ّ داند کس ن�ی هیچ ،نه هستم یا اصال

 ها ل و�� افتاد مش�لکه عشق آسان نمود اوّ 

هنوز به جائی نرسیده بودم. عقلم او را �س  کردم و میوق�ی دک�� نادری آمد، من هنوز داشتم فکر 

 ل�ن بار برعلیه عقلم طغیان کرده بود.زد و�� احساسم برای اوّ  می

 فروشند. هائی که جلوی بیمارستان می برایم یک دسته �وچک �ل نرگس آورده بود، از همان

 نرگسم؟ دو�ست�ن من عاشق کجا می از-

 ن�ا�� به دور و بر کرد و گفت:

 یاد! چه بوی نرگ��ی میه پیشدس�ی کردن. بینم که بقیّ  می-

 نرگس دوست دارم. چقدر دونن من وردن. میآ ممامان و بابا برااینا رو -

 ؟تیپ هم توش هست دیگه چه چ��ائی رو دوست داری، یه جوون خوش .ادامه بدهخوب -

 ان�� شده بود.ان�ار چندین سال جو چشمها�ش بود.  ی دربرق خا��ّ 

 :هایم را گرفت کنارم �شست و دست

 ک��ی؟ دونم باور کنم یا نه. دستت رو نکش. چرا دستت رو می گن که ن�ی چشمات چ��ائی رو می-

 پائ�ن انداختم و گفتم: اسرم ر 
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 من برای خودم اصو�� دارم.-

 بهم ب�و که دوستم داری.کن.  شاصول رو ول-

خواستم راست  توا�ستم دروغ ب�و�م و ن�ی سوزم. ن�ی ام و دارم می در آ�ش افتادهکردم  احساس می

ی وجودم شعله  دا�ستم که باید بر احساساتم ل�ام بزنم. احساسا�ی که �وئی از همه ب�و�م. می

 زد. کشید و ب��ون می می

 با اوقات تل�� گفت:

 هم دار�ن؟ و احساس قلب؟ شماها راه پیدا کردبهائی دو آتیشه  به قلب یهشه  خدایا چطور می-

ا قبل از این که درش رو به روی ک��ی باز کنیم باید اطمینان داشته باشیم که قلب دار�م، اّم -

 کنه. مجروحش ن�ی

 دم زدن.بلند شد و شروع کرد در اتاق ق

 ؟شه به شما اطمینان داد و چطور می-

 ا�ستاد و درچشمانم خ��ه شد:

 خوام فر�بت بدم. نیست؟ تو با هوش�� از او�ی که فکر ک�ی می�ع�ی عشق من برای تو �ا�� -

 خی�� گیج شدم، به من فرصت بدین. من-

 س�وت کرد. �عد آمد و �شست: دقیقهچند 

ا مطم�ن باش که من �ی باید به تو فرصت بدم. اّم  راست میحق با توئه. بزار آروم آروم پیش بر�م. -

وجدان هم نیستم که بخوام  ا �ست و �یب نیستم، اّم هم برای خودم اصو�� دارم، اهل دین و مذه

 عشق وزنم. من هیچ وقت ادای  دخ��ی مثل تو رو �ول بزنم. راستش من هیچ دخ��ی رو �ول ن�ی

  تگم دوست یارم. فقط به توئه که دارم می عاشقی برای ک��ی درنیاوردم و درن�ی
ً
 دارم، چون واقعا

خوام شر�ک  توئی که میگم با من ازدواج کن ، چون فقط  فقط به توئه که دارم میدارم.  تدوست

 .زندگیم با��ی

 بود. درع�ن حال دردناک و دهان او ش��ین ها از ن این حرفچقدر شنیدچند �حظه س�وت کرد. 

 شد در صداقتش ش�ی کرد. صور�ش طوری بود که ن�یحالت �حن و ن�اه و 

- 
ً
اینقدر تودار و خسیس!  و صر�حم و توبیان احساسم رک  در عادالنه نیست. من اینقدر اصال

 ونم که دوستم داری، فقط بهم ب�و.د می

 قرار شد به من فرصت بدین.-

 کشید و گفت:نفس عمیقی 

 که منو �شنا��ی و بهم اطمینان ک�ی، خو�ه؟ دم بهت فرصت می ... دم باشه. بهت فرصت می-

 راحت شدم:

 عالیه.-

 �� باید بگم، �� �ار باید بکنم؟ خوب، حاال من-
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 خندید و گفت:�عد 

 من هیچ وقت بهشون دروغ نگفتم؟تا �وا�� بدن  خوای دوست دخ��ام رو بیارم می

 ا خندیدم و گفتم:ناراحت شدم اّم  یک� یک

 ای به دیدن دوست دخ��ای شما ندارم! من هیچ عالقه-

 دو�ی ؟ گناه میحاال این از سر حسودیه، یا دوس�ی دخ�� و �سر رو -

تونن دوست باشن، به شرطی که از یه حد و  دخ�� و �سر هم میگناه نیست. به نظر من  ،نه-

های دخ��م دوستم. نه خودم با این  های �سرم هم مثل همکال��ی حدودی فراتر نرن. من با همکال��ی

 وع دوس�ی مش�ل دارم، نه خونوادم.ن

 ر برن، چرا نباید این �ارو بکنن؟دودی فراتاگه هر دو طرف را��ی باشن که از یه حد و ح-

 
ً
 :کشاند می هائی که نباید �حبت طرف به امن ر دارد  ناراحت شدم. احساس کردم عمدا

 .هتردید من هم همین دالئل شک و. ی�ی از هکن اعتقادات و باورهای من و شما خی�� با هم فرق می-

 بهائی �شم؟ برای این که بتونم با توازدواج کنم باید�ع�ی من -

نظراتمون �سبت به مسائل زند�ی با هم اینه که اگه ما  موضوعبهائی شدن نیست.  موضوع-

 تونه ما رو به فاجعه بکشونه. ه�ی نداشته باشیم، عشق خا�� فقط میمتفاوت باشه و تفا

 د:خندی

 یای! به �سبت سن و سالت ز�ادی باتجر�ه به نظر می-

 ما  آخه-
ً
ا یادمه که ه بودم، اّم ی یه همچ�ن ازدوا�� رو داشتیم. من بّچ  تجر�همون  تو خونواده قبال

 ۵ -۴ا ازدواجشون بیش�� از ها ازدواج کردن، اّم  ی مخالفت همه با ازدواجشون مخالف بودن. با همه

طالق گرف�ن و همون روز از هم ش به قهر و دعوا گذشت، طول نکشید.  سال که اون هم همه

 رانند�ی کشته شد.م توی یه تصادف برادر 

 ؟چند سال پیش-

 سال پیش. ۷ -

 خی�� دردناکه، متأسفم.-

 بکشن. رنج و مادرم کم�� تونم بکنم که پدر �اری می خواد هر برای همینه که دلم می-

 دک�� نادری چند دقیقه س�وت کرد.

مثل تو دم که منو �شنا��ی. من  اونقدر منطقی هستم که بفهمم حق با توئه. باشه بهت فرصت می-

 شد، حاال ۴وای ساعت  ا یه جورائی جذب هم�ن تفاو�ی شدم که با خودم داری.کنم، اّم  فکر ن�ی

 چطوری خودم رو برسونم دا�ش�اه؟

 :پرسیدمبا حسرت 

 باید بر�ن؟-
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ا کنم، اّم  خداحافظی خواد یه طوری باهات متأسفانه باید برم، خی�� هم دیرم شده. دلم می-

 ممنوعه. �س هم�ن جوری خداحافظ.ش  دونم که همه می

 براتون کیک نگه داشته بودم.-

 خورم. یام می نگهش دار. فردا می-

ص��ی منتظر دک�� نادری بودم و نیامد تا امروز فقط  شود که از دیروز که آن طور با �ی باورم ن�ی

گذرد و  یک روز گذشته. این زمان هم چ�� �جی�ی است �ع��ی مواقع چند ماه به سرعت یک روز می

یک طرف  کشد. اف�ارم خی�� درهم و برهم است. از ی یک ماه طول می �ا�� یک روز به اندازه

کنم. از یک طرف  کنم، از یک طرف نگرانم و احساس گناه می خو�حالم و احساس خوشبخ�ی می

  کنم خواست�اری دک�� نادری قشنگ احساس می
ّ
و فاق افتاده تر�ن چ��ی بوده که در تمام زندگیم ات

کنم  بوده و از یک طرف احساس می هم به�� و مهم��ی عمران عل�ی آزاد  ی از قبول شدن در رشتهح�ّ 

 
ّ
ند�ی کنم بدون او ز  از یک طرف فکر میق ندار�م و باید درخواستش را رد کنم. ما به یک دیگر �عل

  ارزش زنده ماندن را ندارد و از یک طرف به خودم می
ً
 قرار نیست زنده بمانم. �و�م من که اصال

مرداب  جواب مثبت بدهم، در کنم اگر به او احساس میتوانم به او نه ب�و�م و درع�ن حال  ن�ی

 روم. بدبخ�ی و ت�خ�امی فرو می

  .ه احساسم به دک�� نادری �شده بودمدیروز متوّج  تا شاید هم تا به امروز وکه �جیب است 
ً
 اصال

شماری  . از هم�ن حاال دارم برای و�ز�ت فردا دقیقهت پیدا کردهاهمیّ از �ی اینقدر برایم  فهمم ن�ی

ام و هنوز دست به  کشوی کمد گذاشته ام و در که برایم طرا�� کرده در آورده کنم. لبا��ی را می

 ام. اند، نزده ائی که مامان و بابا برایم آوردهت ۱۲۰رن�ی  ی مداد جعبه

 

 آذر ۱۷جمعه 

  صبح است. فکر ن�ی ۵ساعت 
ً
خوابیده باشم. امیدوارم تأث��ی روی ��ی �ی اسک�ی  کنم د�شب اصال

خواب همه جا  حالت خواب و بیداری بودم. در اش در د�شب همه، نداشته باشد. دارمکه امروز 

خی�� بد باشد! باید باید کردم. حالم  شدم به او فکر می بیدار میهم کنارم بود. وق�ی  دک�� نادری در

مرا به پائ�ن نیاید،  این تبترسم اگر  بتوانم عاقالنه رفتار کنم. می تاهر طورهست خودم را آرام کنم 

هراب بخواهم باید از سبا مادرم �حبت کنم. تنها توا�ستم  خواهد می ! خی�� دلم می�شنج بکشاند

از  خانه تنهاست بتوانم امان دربه مامان روش وارد اس�ایپ شدن را یاد بدهد تا یک وقت که م

 طر�ق اس�ایپ با او حرف بزنم.

ا اند، اّم  را بیاورم و مشغول شوم. بوم و پایه هم برایم آورده یمها به�� است بروم و مداد رن�ی

این هم ا مجاز است، اّم  های روغ�ی استفاده کنم، فقط مداد رن�ی بیمارستان اجازه نداده که از رنگ

 خوب است.
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 صبح ۸ساعت 

ا��ی من هنوز دارد نّق  ا دره برف دو روز پیش بند آمد. اّم آید. البتّ  �ار در می ی خو�ی از دارد منظره

شود. هوا  یک ساختمان دیده می پنجمی  ی بر�� از شب ، آن طور که از طبقه آید. یک منظره برف می

 ی آن را هجمع کردم و بقیّ  که وسائلم را خورد. این بود ا��ی من ن�یروشن شده بود و دیگر به درد نّق 

کم باید بیایند و مرا برای ��ی �ی اسکن  ا��ی کنم! کمگذاشتم برای عصر. چه فکر خو�ی بود که نّق 

 
ً
 ام. وارد شده به این �ارها ب��ند. دیگر �امال

 

 صبح ۱۱ساعت 

، به دست داشت، وارد شد حا�� که تصاو�ر مر�وط به ��ی �ی اسکن من را در صبح دک�� نادری در

 :و پرسیدمتصاو�ر اشاره کردم 

 چه خ��؟-

 تو ترم چندمی؟-

 نوشتم. ام رو می ه به غ�� از ترم �عدی که باید پایان نامهترم آخر. البتّ -

 درست رو ادامه بدی. باید-

چطوری درسم رو یه امتحان هم ندادم.  یح�ّ  شه و من  چند روز دیگه امتحانای میان ترم تموم می-

 ادامه بدم؟

دی؟ شاید بتونن  خو�ی؟ چرا وضعیتت رو براشون شرح ن�ی تو دا�ش�اه خودتون درس ن�ی مگه-

 رن یا جدا�انه ازت امتحان بگ��ن.ی پایان ترم رو برای میان ترم هم بزا نمره

 و انجام ندادم، خی�� عقب افتادم.، ت�الیفم ر نکردمهای حضوری هم شرکت  من توی کالس-

 کمک کنن. تونن بهت ات میه خوب همکال��ی-

ها  ای داره، به این راح�ی گ��انه رات خی�� �ختکنه. مقرّ  دونم که عل�ی آزاد قبول ن�ی حال می به هر-

 نیست.

 حال باید امتحان کنیم. تونه در روند بیماری تو تأث�� مثب�ی داشته باشه. به هر ی درس می ادامه-

ی  الزم باشه شما هم یه نامه در تأیید نامهکنم  نویسم. فکر می دونم. من یه نامه برای عل�ی می ن�ی-

سم رو ادامه بدم. شاید عذرم موجه بوده و حاال الزمه که در  تا به حال این کهی  ، در�ارهمن بنویس�ن

 قبول کنن.

من صبح تلف�ی با دک�� روحا�ی �حبت کردم. اون هم موافقه. مثل این که خودش هم از استادای -

 نامه رو امروز بنویس. باشه؟ �ارت رو بگ��ه. تو ی هبتونه دنبالدا�ش�اه شماست. فکر کنم 

 چشم آقای دک��.-

خوام  بگ��م. می ازش هست که من باید خودم روزانه هم ، یه سری �ستشهال، یادداشت کنراس�ی -

 باید یه ساع�ی براش �عی�ن کنیم. رو تحت نظر داشته باشم. شهای ذهنی توانائی
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ی بود. نه اثری از سرزند�ی همیش�ی در او بود نادری �سیار خشک و جّد  ت و�ز�ت دک��در تمام مّد 

 � کهحس تل�همان  ،ها�ش ببینم. حس خی�� بدی دارم �ی که دوست داشتم در چشمو نه از محبّ 

اسکن چ�� بدی را �شان داده . نگرانم. مبادا ��ی �ی دارد ،ی انتظارا�ش بر�اد رفته ک��ی که همه

 باشد؟

 

 �عدازظهر جمعه

دیدم. در یک  می مامان و باباچشمان  مامان و بابا و سهراب به مالقاتم آمده بودند. نگرا�ی را در

 خواهم تنها با او �حبت کنم. قرار دور از چشم دیگران به مامان گفتم که میو به فرصت مناسب 

 شد فردا صبح ترتیبش را بدهد.

درسم نامه را بنویسم و هم موافق بودند که من  آنها. میان گذاشتم با آنها دری درسم را  جر�ان ادامه

 را ادامه بدهم.

 :�غلم کرد و گفتاشک شده بود،  حا�� که چشما�ش پر از در .طاقت نیاورد موقع رف�ن پدر

دونه که تو اینقدرعاق�� که دلی�� برای نگرا�ی من وجود نداره، با این حال خی��  یوتاب، خدا می-

من و مادرت تونیم ترتیب انتقالت رو به یه بیمارستان دیگه بدیم.  مواظب باش. اگه بخوای می

کنیم. دعا و مناجات رو فراموش  کم�ی که از دستمون بر�یاد بهت می همیشه �شتت هستیم و هر

3Fنکن، جمال مبارک

 کنه. کمکت می ٤

ز�اد است. ها برای من خی��  ی این فکر و خیال کنم همه وق�ی آنها رفتند، مد�ی گر�ه کردم. فکر می

ساع�ی �شسته بودم و فقط فکر  یک !من گذاش�ی ناتوان های خدایا، چه بار سنگی�ی را روی شانه

به نظرم آمد احتمالش ز�اد  فرستادمرا  آنوق�ی به هر زحم�ی بود نامه را نوشتم. کردم. باالخره  می

زنگ زدم و  منااست. به �خ�ی  افتاد�ی �ار ج��ان این همه عقب ااّم است که تقاضایم را قبول کنند، 

خواند با این حال خی�� خو�حال شد و گفت  جر�ان را برا�ش �عر�ف کردم. طفلک داشت درس می

 
ً
و هر  کنند ها به من کمک می هی بّچ  ام نباشم چون مطم�ن است همه افتاد�ی نگران عقب اصال

آید تا با هم یک  گفت فردا به مالقاتم میرسانند.  ترم می طوری هست مرا به امتحانات پایان

 یم.بکنی به قول خودش بیست ر�ز  برنامه

 خی�� خوابم گرفته، بروم بخوابم.

 

 شب جمعه

نادری  هایم را باز کردم دیدم دک�� وق�ی چشمدیدم.  یهای پریشان م خواب�عدازظهر خوابیده بودم. 

 کند. ی و نگران به من ن�اه میجّد  ی چهرهتختم �شسته و با  کنار

                                                                                                                       
 برند.  بهاء هللا، مؤسس ديانت بهائی،  به کار می اصطالحی که بهائيان برای اشاره به حضرت  ٤
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 سالم دک��!-

 لبخند گرمی زد که مثل خورشید تمام وجودم را گرم کرد:

 مر�ض! سالم-

 :لبخندی زدم و گفتم

 شد! هاتون باز چه �جب که اخم

 ین که باهات حرف بزنم، باید برم.چه �جب که بیدار شدی، فکر کردم بدون ا

 چرا منو بیدار نکردین؟ ،خوب

 ا به طرف من خم کرد و زمزمه کرد:سرش ر 

- 
ً
 !گذاشتم به خوابت ادامه بدیبی�ی،  داری خواب منو می گفتم حتما

- 
ً
گفت�ن و  ا خواب خو�ی نبود. با پرستارها میا... اّم خواب من بودین، اّم  ی شما هم تو  اتفاقا

 رسید. خندیدین و من حالم بد بود و ک��ی به دادم ن�ی می

 ؟ی�یکه از این خوابا نب بکنمباید  من که همه جوره در خدمتم، دیگه �� �ار-

های  برای همینه که خوابتقص�� شما نیست، اف�ار من خی�� درهم و برهمه. خی�� اضطراب دارم. -

 بینم. بد می

 م بیدارت کنم که خودت بیدار شدی.خواست کردی. می راستش تو خواب ناله می-

 چ�� بدی دیدین؟ من تو ��ی �ی اسکن ،دک��-

 چرا اینقدر با من رس�ی هس�ی؟دم.  �ی دک�� جوابت رو ن�ی تا وق�ی به من می-

 با حسرت گفتم:

خی�� از هم دور�م. من یه بهائیم، شما یه مسلمون یا  هاچون را�� برای صمیمیت ما وجود نداره. ما-

زند�ی  ی ما تو  یاد، م�خره میدین. من به خی�� چ��ها اعتقاد دارم که به نظر شما  به قول خودتون �ی

م��م و معلوم نیست دچار چه وضعی�ی �شم و دراین شرایط  من دارم می دنبال یه چ�� نیستیم. تازه

 د �شه.به من متعّه که د �شم و نه ازک��ی بخوام تونم به ک��ی متعّه  نه می

- 
ً
ای نیست. تو هر اعتقادی داشته با��ی از نظر من مح��مه. من هیچ  از نظر من مسئله دین اصال

دک�� منم. تو نگران این چ��ا  ،مورد بیماری و مرگ . درکنم مقابل اعتقادات تو ایجاد ن�ی ما��� در

قرار  .کنیم ، زند�ی مینده هستیم، و�� تا زما�ی که هستیمدونیم تا �ی ز  هیچ کدوم از ما ن�ی نباش.

 به انتظار مرگ �شینیم.نیست 

�سر ا به این ساد�ی هم نیست. هم�ن دوس�ی دخ�� و گذر�ن، اّم  شما خی�� ساده از این مسائل می-

 که دیروز �حبتش بود، به نظر من دخ�� و �سر قبل از ازدواج باید ...نباید...

 دا�ستم چطور ب�و�م. ن�ی

خوان  ن�یکسائیه که  مالها  این �حبت. راحت باش ،نباید روابط جن��ی داشته باشن؟ من دک��م-

مسائ�� بحث کنیم که به زند�ی ما  خوایم ازدواج کنیم، چرا باید سر ا من و تو می، اّم ازدواج کنن
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من یه همسر وفادارم، همون طور که از همسرم هم شه؟ مطم�ن باش که �عد از ازدواج  مر�وط ن�ی

رسید، دیگه  از همون موق�� که فکر ازدواج با تو به ذهنم انتظار دارم که به من وفادار باشه. من

 با ک��ی ب��ون نرفتم.

  �حبت
ً
 ف گفتم:کننده نبود. با تأّس  برایم قا�ع های دک�� اصال

 دک��.  ،من و شما خی�� با هم فرق دار�م-
ً
 دوخور�م.  به درد هم ن�یمتفاوتیم.  مال دو تا دنیای �امال

 ر�م. دار�م می تا مس�� مختلف رو 

 �ی به س�وت گذشت. �عد دک�� شروع به حرف زدن کرد:مّد 

احساس بدی دارم، چ��ی که رنگ و بوی دی�ی داشته باشه،  من �سبت به هرشاید دلیلش اینه که -

  نهو محیط خحساسیت پیدا کردم. �سبت این چ��ا 
ً
�س که توی خونه  ،ل بودغ��قابل تحّم  ی ما واقعا

. موسیقی �وش گ��ه ، اونو ن�و خدا قهرش میری تو جهنم اینو ن�و می ،گف�ن بکن، نکن به من می

این شک�� باش، این شک�� فکر کن، این طوری راه برو، این �ارو نکن، نرقص، به دخ��ا فکر نکن، 

از اون  .فالن حرف رو نزنن یا بزننی این �ارها فقط برای این بود که مردم  همه بکن، این �ارو نکن.

ا خ�� کشید. اّم  خورد. پدرم برای ما جانماز آب می بازی حالم به هم می همه تظاهر و م�خره

 ی طال هدیه با پدرم نداخت. دعواهائی که راه می همیشه توی خونه دعوا های رنگ و وارنگش صیغه

 �جبازی با پدرم بود. برای اگه درس خوندم فقط برای کرد. جواهر یا یه تکه زم�ن به مادرم حل می

ش این بود که هم�ن که  این بود که پدرم معتقد بود دیپلم بگ��م �افیه. پدرم تاجر فرشه. نقشه

برم حجره و به قول خودش عصای دستش �شم. من تنها �سر خونواده بودم و بنابراین دیپلم گرفتم 

 ارها روی من بود.ی فش همه

ی تحصیل به  رق�ی توی کن�ور قبول شدم، اصرار کردم که باید برای ادامه دوی  وق�ی با یه رتبه

 .ای نداشت فایدها کردن اّم  همه نصیحتم میم مخالف بودن.  خونوادها ، اّم خارج از کشور برم

زارن زند�ی کنم. هر طوری بود خرج سفرم رو جور کردم و رفتم.  دو�ستم که اگه بمونم ن�ی می

 خواستم آزاد باشم. می

خرج تحصیل تنها �شد حاضر ا اّم  ،ساختههای محروم  هبرای بّچ  پدرم تا به حال چند تا مدرسه

ل�ن �اری که پیدا کردم مانک�ی اوّ  .خرج تحصیلم رو در�یارم من مجبور بودم خودم �سرش رو بده.

 
ّ
  هبرای یه مجل

ّ
ه به عنوان طراح لباس مشغول به �ار شدم. �ارهام رو ی مد بود. �عد توی همون مجل

ی پزش�ی بودم که بهم بورسیه  م دا�شکدهدادن. ترم دوّ  �سندیدن. پول خو�ی هم بهم می خی�� می

 ول نکردم. حال �ارم رو  دادن. با این

 خوندین؟ کردین و هم درس می چطور هم �ار می-

 و تم ید بال بود که بااوّ  سال�خ�ی �ار همون ا �خت بود. اّم -
ّ
 جنگیدم. قیت میم وجودم برای موف

لش قوی بود. اوّ من هم  ی �اری شدنیه. انگ��ه اگه انگ��ه قوی باشه، هر که کنم من همیشه فکر می
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. راستش این که کردمفرهنگ و ز�ان اونجا عادت  بهکم  کمبرام آسون شد.  �ار ا �عد�خت بود اّم 

 ه هم داشت.ول نکردم یه دلیل دیگ خوندم درس میتا موق�� که  �ارم رو 

 �ارتون رو دوست داشت�ن؟-

ش شده بودم. اسمش آزاده  کرد که من خی�� شیفته �ی دیگه اونجا �ار میو آره . و�� یه مانکن ایر -

خی�� خوش�ل. باالخره تو�ستم  و ای طناز بودم و اون یه مانکن حرفه تجر�ه �یبود. من یه جوون 

شدیم. اون بود که چشم و �وش منو باز کرد.  دوست�ی مّد  هش رو به خودم جلب کنم. �عد ازتوّج 

 کردم.اری جوانا رو با اون تجر�ه ل�ن سی�ار مل�ن گیالس مشروب و اوّ اوّ 

 کردم. باالخره پرسیدم: ی آنچه که گفته بود، فکر می ه بود و من با وحشت در�ارهس�وت کرد

 خوب �عدش �� شد؟-

شد. زند�ی خودش رو  شد، اه�� ن�ی ا یه جورائی وح��ی بود. رام ن�یخی�� دوستش داشتم. اّم -

ا وق�ی من شیفت یم اّم کرد سال طول کشید، با هم توی آپارتمان من زند�ی میده ما  ارتباطداشت. 

م تبدیل خندید. زندگیم رو به جهنّ  شدم بهم می رفت و وق�ی ناراحت می داشتم با دیگران ب��ون می

تصمیم گرفتم و آپارتمانم رو تحو�ل  یه روزکرده بود. خی�� طول کشید تا تو�ستم ازش دل بکنم. 

زد، پیغام  به بیمارستان زنگ می داشت. دادم و رفتم یه جای دیگه. با این حال دست از سرم بر ن�ی

م به من پیشنهاد تان فارا�ی از طر�ق ی�ی از دوستابرای هم�ن وق�ی رئیس بیمارس کرد. ت میداد. اذیّ  می

وق�ی برگشتم خی�� چ��ها عوض م. ن اومدو ، قبول کردم و به ایر رو دادر�است بخش مغز و اعصاب 

با این . بودن اسمم رو �شنون، عز�ز شده بودمای که قبل از این حاضر ن برای خونوادهشده بود. 

 م خونواده کنم. نه به پول  ستقل زند�ی میم حاال یه آپارتمان جدا�انه خر�دم و همون اوائلحال 

 .هاشون  ها و امر و ن�ی نصیحتو نه به  دارماحتیا�� 

 پرسیدم:

 رشد که تا به حال ازدواج نکردین؟چطو -

مادرم گرفته تا هم�ارا  و منو دیده خواسته برام زن بگ��ه. از پدراز وق�ی به ایرون اومدم، هرک��ی -

 کنم. اّم  ی سو�ری که از اون خر�د میو ح�ّ 
ً
کردم، تا این که تو رو  به ازدواج فکر هم ن�ی ا من اصال

 دیده بودم، خی�� فرق داش�ی. که تا به حالی دخ��ائی  با همهبا من و دیدم. تو خی�� متفاوت بودی، 

�ع�ی  ...بودی، تو خی�� زاللبدون این که بخوام جذب تو شدم.  تو وجودم نفوذ کردی. یه جورائی

 .هس�ی

 س�وت کرده بودم. دک�� نادری بلند شد و شروع کرد به قدم زدن:

دونن، اینا رو برات  ن�یهم  دوستامتر�ن  ی نزدیکر�ف کردم، ح�ّ خی�� از چ��هائی رو که برات �ع-

 ای چ��ی از این حرفا بدونه. خواد کس دیگه ا دلم ن�ی�شنا��ی. اّم �عر�ف کردم که به�� منو 

گم. فقط یه آدم مطمئ�ی هست که هروقت الزم باشه باهاش مشورت  من به ک��ی چ��ی ن�ی-

 م به اون بگم؟تون کنم، می می
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 خندید:

خودش یه دوست مطم�ن دیگه نداشته باشه! من دیگه هم باشه، به شرط این که اون دوستت -

 ای هم هست؟  برم، سئوال دیگه باید

 کن�ن؟ دک�� شما هنوزم مشروب و مواد مخدر مصرف می-

 داره؟اش�ا�� از نظر تو  .هر وقت پاش بیفتها مشروب رو ر، نه. اّم مواد مخّد -

 �شده اختالف نظرها شروع شده بود.دا�ستم چه ب�و�م. هنوز چ��ی  س�وت کرده بودم. ن�ی

 خوب؟-

 برای خودم نگه دارم. وکنم نظرم ارم س�� مید-

 خندید:

 .که مخالفیمدارانه �ع�ی  این خی�� سیاست-

 عاقل ببینم. خواد همیشه شما رو هم�ن قدر هوشیار و چون دلم می-

 باید برم.حیف که دیرم شده. ا با هم �حبت کنیم، اّم بیش�� ی این عقل هم باید  در�اره-

 تا �شد  یرفت و فرص�
ّ

حال ه از آن موقع تا به کی�ی را که کنار گذاشته بودم، برا�ش بیاورم. تک

من آسان  باید خدا را شکر کنم که زند�ی را برکنم.  ی آنچه که برایم �عر�ف کرده، فکر می در�اره

من هم �سبت به همه چ�� بدب�ن کردم؟ آیا  من به جای دک�� نادری بودم، چه می ر. اگگرفته

ی  کند. این طور نیست که همه ا�سان انتخاب می ...ا نه،ّم ؟ اکردم ند�ی ن�یمثل او ز  شدم و ن�ی

�سبت به توانم  ا با این حال ن�یگ��ند، یکسان عمل کنند. اّم  کسا�ی که در شرایط مشاب�ی قرار می

نداشته و با  هاآنی  اختیاری در�ارهکنم، شرایطی که  او خی�� �ختگ�� باشم. شرایط او را درک می

 .کرده میشرایط ماها خی�� فرق 

 

 شب ۱۲ساعت  جمعه

 وشتم که دک�� آمد.ن داشتم خاطرات می

 ک�ی؟ سالم، �� �ار می-

 نویسم. خاطرات می-

 هر تا به حال چ��ی نخوردم.شه اون تکه کیک منو بدی بخورم؟ خی�� گرسنمه. از ظ می-

 ش�ن. چرا؟ این طوری که مر�ض می-

 .گذروندمخصوص که امروز �ل وقت اس��احتم رو با یه دخ�� خوش�ل ه داشتم. ب �شد. خی�� �ار-

 پرسیدم: با تردید آوردم، ها را می که کیک هم�ن طور 

 با �ی؟-

 که خی�� دوستش دارم اما  یه دخ��بدجنسبا -
ّ
ا زنه، اّم  ین� کننده دلگرمکنه. یک �لمه حرف  می یتماذ

 اینا که دو تاست! اِ  ..ده . چشماش اونو لو می
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- 
ّ
وست دار�ن این دم رو نخوردم تا باهم بخور�م. اگه شو�والت دیکیش مال منه. من هم کیک تول

 ی�ی شو�والت داره.

 بوسید. آن راب��ون بکشم، ها�ش  آمدم دستم را از دستتا من دستم را گرفت و 

دلم برات تنگ  وقت تنهام وخوام شو�وال�ش رو با خودم ب��م و هر  اون شو�والت دارش مال من. می-

 ، یه تکه از اون رو بخورم.شه می

بدون این که هیچ کدام حر�� بزنیم، کیک را خوردیم و دک�� همان طور که گفته بود تکه شو�وال�ی 

 گذاشت: را که روی کیک بود توی دستمال �اغذی پیچید و درجیبش

 نامه رو دادی؟ و خسته نکن. ترتیبمن باید برم. تو هم بیدار نمون، خودت ر -

 .ها هم قول دادن به من کمک کنن هّچ ب. میل کردم و ای آره نوشتم-

 فردا شاید نتونم بیام. ،راس�ی-

 �ع�ی -
ً
 ؟!یاین ن�ی اصال

 از نظر تو اش�ا�� داره؟-

 و سرتون شلوغه ... �ار دار�ن خوب اگه -

که به اسم صدام این  شرط یام. به تو بخوای، می اگه بازم ابا این که فردا خی�� سرم شلوغه اّم -

 ک�ی و ازم بخوای.

 خندیدم:

 حاال �ی بدجنسه؟!-

 جواب داد: لبخندبا 

و�� اگه قرار باشه به خاطر تو آسمون رو به زم�ن بدوزم و خودم رو به بیمارستان برسونم  ،من-

 دارم.من امشب هنوز یه عامله �ار باید تو هم یه زحم�ی به خودت بدی. زود باش تصمیمت رو بگ��. 

نبینم مثل یک �و�ر مرگبار خا�� جلوی چشمم  اجن�ی در درونم بر�ا بود. فکر این که فردا دک�� ر 

زنم، چه  صدا می �وچک به اسم ام ر یها ی همکال��ی خودم گفتم من که همه شد. با م میمجّس 

 هم به اسم صدا بزنم؟ اکه دک�� ر  داش�ا�� دار 

- 
ً
 منتظرم.. ینبیا ساسان! فردا حتما

 خی�� کم بود، یه باردیگه هم ب�و.-

 خندیدم:خجالت زده 

 دیگه جر نزن�ن. گفتم دیگه.-

 �س برم. خداحافظ.-

 رفت. داشت می

 یاین؟ فردا می ...ساسان،-

 های خوب ببی�ی. یام یوتابم. شب بخ��، خواب می-
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نداشته  توانم دوستش برده است. ن�ی بیاید او را تا آدم بخواهد به خودکه  استسی�� عشق مثل 

. چطور مقابلش مقاومت کنم توانم در ن�یتوانم عاقل باشم.  ن�ی توانم خوددار باشم. باشم. ن�ی

 ادق است و اینقدر مرا دوست دارد.صوق�ی اینقدر مهر�ان و  توانم دوستش نداشته باشم می

خواهم یک  کنند. ن�ی ا پدر ومادرم به من اعتماد کردند. به من گفتند که روی عقل من حساب میاّم 

خواهد یک بار دیگر تکرار شود.  بار دیگر باعث دلشکست�ی آنها �شوم. مثل این که داستان سام می

  هم ترکیب یک عشق و�رانگر و مرگ.  باز



٦۰ 
 

 ی رؤ�ایی فصل سّوم: یک خانه

 آذر ۱۸ شنبه

 ساعت تقر 
ً
  ا��یتا به حال بیدارم. نّق  ۵است. از ساعت صبح  ۱۱ �با

ً
م. ا هتمام کرد ام را تقر�با

دک�� برای و�ز�ت �شوم، آن را تمام کرده باشم.  خواندن خواستم قبل از این که مشغول درس می

 ظهر بیاید.ا به من قول داده. فکر کنم �عداز نیامد. اّم 

 
ً
 گذاشته بودیم، از طر�ق اس�ایپ با مامان حرف زدیم. �عد از این که همه صبح طبق قراری که قبال

 چ�� را برا�ش �عر�ف کردم، گفتم:

تونم در مقابل  مند شدم. ن�ی کنم و�� دست خودم نیست، بهش عالقه ای می دونم �ار �سنجیده می-

ا خوام عاقل باشم، اّم  ل کنم. میتونم دوریش رو تحّم  تفاوت باشم، ن�ی هاش �ی اظهار عالقه

 تونم. ن�ی

- 
ً
 پدرت هم مشورت کنم.خواد با  دونم �� بگم. دلم می ن�ی من واقعا

 رو فقط با یه نفر درمیون بزارم. و�� من به دک�� قول دادم که اسرارش-

 �ل قضیه باید مشورت کنیم. ی ا در�ارهگم. اّم  باشه من چ��ی از سرگذشت دک�� ن�ی-

 هر طور شما صالح بدون�ن.-

زند�ی زناشوئی ش رو فراموش کنه. توی  های زند�ی گذشته ترسم دک�� نادری نتونه عادت می-

. این برای ک��ی نیستوفق مراد به یاد. همیشه همه چ��  شرایط �خت و مشکالت ز�ادی پیش می

�ی تونه امتحان �خ�ی باشه. ممکنه محبّ  های بدی داشته می گذشته عادت مثل دک�� نادری که در

مش�ل اختالف مذه�ی  نواده تبدیل کنه، �ا�� نباشه.و که به تو داره برای این که اون رو به یه مرد خ

 ب�ن با��ی. و خونواده و سایر مسائل هم که هست. باید س�� ک�ی واقع

 گفتم. ا باید به او میشدم، اّم  اش فم که باعث نگرا�یپیدا بود که خی�� نگران شده. متأّس 

 

 �عدازظهر شنبه

 ه دک�� نادری به مو�ایلم زنگ زد:ظهر بود ک ۱۲ ساعت نزدیک

 جب کرده بودم:��

 ی منو از کجا پیدا کردین؟ شماره-

تونم ز�اد �حبت کنم. فقط زنگ زدم که بهت بگم امروز  . ن�یخی�� �ار دارماز یه جائی. بب�ن -

 تونم بیام. ن�ی

 با ناامیدی گفتم:

 و�� شما قول دادین!-
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 �ن بندازم. باشه؟تونم روش رو زم مجبورم. یه نفر خواسته منو ببینه که ن�ی .قر�ونت برم-

 بودم:خی�� ناراحت شده 

 باشه.-

باشه. اگه حواسم رو پرت ک�ی یه تو رو به خدا این طوری �غض نکن. بزار امروز حواسم جمع -

 ها! دم می ام�اری دست مر�ض

 س�� کردم معمو�� باشم:

 .اش�ا�� ندارهباشه، -

 مواظب خودت باش.�س خداحافظ، -

خواسته دک�� نادری را ببیند:  که چه ک��ی میآمدند، فهمیدم برای مالقات وق�ی مامان و سهراب 

چند تا کتاب هم برایم  منار�زی در��ی گذشت.  ود و بیش�� وقت مالقات به برنامههم آمده ب مناپدرم. 

ها  هآورده بود. قرار شد با دک�� نادری و بیمارستان هماهنگ کنند که در روز ی�ی دوساع�ی را بّچ 

 ها به من کمک کنند. درسبتوانند به بیمارستان بیایند و در 

  ، و���عد از مالقات �شستم و س�� کردم درس بخوانم
ً
شد. �ع�ی پدر و دک��  فکرم متمرکز ن�ی اصال

ا دلم اند؟ قرار شد فردا از طر�ق اس�ایپ با مامان و بابا �حبت کنم. اّم  نادری چه �حب�ی کرده

 ؟زند. چطور تا فردا ص�� کنم شور می

 

 ه شبشنب

شم ی داشته باا��ی کردن. بدون این که هدف خا��ّ درس بخوانم. شروع کردم به نّق توا�ستم  ن�ی

ی �وچک که جلوی خانه روی  هی رؤ�ائی و قشنگ شد با دو بّچ  شروع به کشیدن کردم. یک خانه

ا��ی بودم که گذشت زمان را نفهمیدم. یک دفعه ن�اه کردم کنند. آنقدر مشغول نّق  ها بازی می چمن

 کردم که دک�� نادری آمد. . داشتم وسائلم را جمع میشب شده و باید بخوابم ۱۲و دیدم ساعت 

 شکر که بیداری. و سالم یوتاب. خدا ر -

 !یاین ن�یکه دک��!! گفت�ن -

 تو�ستم نیام؟ با اون �غ��ی که صبح کرده بودی، مگه می-

 شکستم و پرسیدم:به زحمت س�وت را  توا�ستم حرف بزنم. ا ن�یقلبم از شادی ل��یز شده بود، اّم 

 صبح با �ی قرار مالقات داشت�ن؟-

فانه از این جر�ان ز�اد ا متأّس شون رو به من بدن، اّم  با یه آقای مح��م که قراره بزودی سمت غالمی-

 رسیدن. را��ی به نظر ن�ی

 پدرم �� گفت؟-

 مثل من بده. ئی�ی سرو پا ش رو به دک�� این که حاضر نیست دخ�� ی�ی یک دونه-

 زنه. من هیچ وقت همچ�ن حر�� ن�یپدر -
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- 
ً
 بود.ش  این چکیدهاینو نگفت، که  دقیقا

 شما �� گفت�ن؟-

  به عقاید تو اح��ام می گفتم که تصمیمم جدیه،-
ً
آزادی که عبادات و  زارم و از نظر من تو �امال

تونه  ، به عنوان دک��ت به��ین ک��ی هستم که میمراسم خودتون رو داشته با��ی، دوستت دارم

  ، به مخالفت خونوادهمواظب سالمتت باشه
ً
دم و به  �ی ن�یخ�� هم ندارن، اهمیّ  ام که هنوز اصال

یاد بکنم که غبار هیج غ�ی به دل  �اری از دستم بر می دم که هر عنوان یه مرد بهش قول می

 نشینه.نش عز�ز دخ�� 

 خوب، پدرم �� گفت؟-

ش  ا خالصهمه هم�ن رو گفت اّم عد از یه مقّد ه �دا�ی نیست. البتّ  گفت به عمل �ار برآید به �خن-

 ه جر�ان سام رو هم برام �عر�ف کرد.هم�ن بود. گفت که باید اثبات کنم مرد عملم. البتّ 

 شما �� گفت�ن؟-

 �اری بخواد حاضرم بکنم. برای این که اعتمادش رو جلب کنم، هر؟ گفتم تو�ستم بگم �� می-

 خوب؟-

 خداحافظی کردیم.مرد دست دادیم و �عد مثل دو تا -

 ی ت�خ سام. خصوص �عد از تجر�هه باید به پدرم حق بدی نگران من باشه، ب-

- 
ً
دم، مخلصش هم هستم، به شرط این که اینقدر با شک و سوءظن به من  بهش حق می من �امال

 ی حیثیتم ز�ر سئواله. کردم همه ن�اه نکنه. احساس می

 کشیدم. عذاب میزد،  حرف می پدر ی در�اره یوق�ی این طور 

دوست نداشته باشم؟ رو تونم ک��ی که اینقدر تو رو دوست داره و نگرانته  ناراحت �شو. مگه می-

  خواد به من اعتماد کنه. دلم می فقط دلم می
ً
 منو �سر خودش بدونه. خواد واقعا

 باید بهش فرصت بدی.-

 نو به غالمی قبول کنه.دم، به شرطی که م بهش فرصت می-

 ، گفتم:دارمچه شرایط ناممک�ی  که کردم با درماند�ی فکر میحا�� که  در

. شاید فرامو��ی، شاید ف�ج، شاید هکه معلوم نیست یه ماه دیگه درچه وضعیتی مبیمار�و�� من -

تونم یه نفر  ر�زی کنم؟ چطور می ام برنامه تونم برای آینده چطور می شرایطییه همچ�ن  مرگ. در

حرف از ازدواج زدن درچن�ن  ،نامعلوم شر�ک کنم؟ شما خودتون دک��یندیگه رو در این سرنوشت 

 .بینانه نیست واقعشرایطی 

 چرا؟-

 هائی که گفتم. خوب ... برای هم�ن-
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- 
ً
شه  ت اینه که تو نه فل��، نه فرامو��ی داری و نه میب�ن نیس�ی. واقعیّ  به نظر من تو واقع اتفاقا

آینده ممکنه  ت اینه. این که درم��ن. واقعیّ  معلوم نیست �ی میبی�ی کرد که �ی ... مثل همه که  پیش

 
ّ
 نیفته، حدسیاته، فقط حدسیات. فا�� بیفته یاچه ات

 ا دک��...اّم -

و من دوستش دارم. واقعیت اینه که دلی�� برای از  مقابل من �شسته ت این دخ��یه که درواقعیّ -

باشیم، ندار�م. چرا باید از ترس فردای  تونیم در کنار هم خوشبخت دست دادن این فرص�ی که می

 دیم تا �عد فقط حسر�ش رو بخور�م؟تونیم داشته باشیم، از دست ب نامعلوم اونچه رو که حاال می

خوام مجبور �ش�ن از یه  خواد شما رو توی همچ�ن سرنوش�ی شر�ک بکنم. ن�ی ا من دلم ن�یاّم -

 مراقبت بکن�ن. دچار فرامو��یبیمار ف�ج یا 

کنم نگرا�ی  فکر می...  .خوام تو هر سرنوش�ی که تو داری شر�ک �شم، هر�� که باشه من میا اّم -

ده و ترس روزی که نیوم مثل پدرت اینه که در یه همچ�ن روزی من بزارمت و برم و از همواق�� تو 

 
ً
جلو جلو جرمی که من هنوز مرتکب �شدم،  به خاطربیاد یا نه، و  معلوم نیست �ی بیاد یا اصال

 کن�ن. خواین منو مجازات یم

- 
ً
 این نیست. مسئله اصال

دا�ستم که مسئله این هم هست. از این که ناتوان �شوم و تنهایم  ا ته دلم میاین را گفتم اّم 

 حق با او بود. دستم را گرفت:ترسیدم.  بگذارد، می

داشته باشیم، از ما تونیم در کنار هم  به من اعتماد کن، نگذار این اف�ار پوچ اونچه رو که حاال می

تونیم تمام مشکالتمون رو از قبل  یاد رو به رو �شیم. ما که ن�ی بگ��ه. بزار با هر مشک�� وق�ی پیش می

 رو �سپار به من. تو نگرا�ش نباش.ی بیمار�ت  حل کنیم. من دک�� توئم. مسئله

فت چرا باید گ جنگیدند. راست می دیگر می یکس�وت کرده بودم و عقل و احساسم در س�وت با 

�ی که دریغ کنم؟ چرا نباید به او اعتماد کنم؟ محبّ  از او و از ترس آینده خوشبخ�ی امروز را از خودم

اختیار لبخند زدم. نفس عمیقی کشید و  �یبرد.  میی تردیدهایم را از ب�ن  چشما�ش بود، همه در

 گفت:

 .پدر و مادرتون هم رضایت بدن کن�ن باید شماها وق�ی ازدواج میگفت  پدرت میراس�ی یه چ��ی. -

 ر و مادر شما هم باید رضایت بدن.پدر و مادر من و پددرسته. -

  ا چرا؟ �ع�یاّم -
ً
مادرم رو هم به دست بیارم؟ �ع�ی من  رضایت پدر و من باید برای ازدواج با تو حتما

 واجم تصمیم بگ��م؟ی ازد سال سن، اونقدر بزرگ نیستم که خودم در�اره ۳۴با 

 اختالفات ها و جلوگ��ی از ش�� ب�ن خونوادهت بیاین قانون برای ایجاد محبّ ع این نیست. موضو -

 ب�ن شماها هم تفاهم بیش��ی به وجود بیاد.�عدیه. شاید این موضوع باعث �شه که 

 و�� اونا تا به حال با هیچ کدوم از �ارای من موافق نبودن!-

 هست. ��ی اّو  دفعههمیشه یه -
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 آذر ۱۹یکشنبه 

با مامان و بابا  طر�ق اس�ایپ از طبق قرار قب�� ۱۰امروز دک�� نادری برای و�ز�ت نیامد. ساعت 

 �حبت کردم.

 جر�ان مالقات با دک�� ن پدر
ً
همان بود که دک�� د�شب �عر�ف کرده  ادری را برایم �عر�ف کرد. تقر�با

 بود. �عد مامان گفت:

 .گ��ی تو تأث�� داشته باشه  روی تصمیمو ممکنه به��ه بدو�ی یه چ��ی هست که  یوتاب،-

 ام �حبت کنند: ی بیماری  خواهند در�اره فهمیدم که می

 دونم و  خودم می ،مهمامان اگه منظورتون بیمار�-
ً
جای نگرا�ی نیست. اینقدر دک�� نادری رو  اصال

 فشار قرار دادم که مجبور شد بگه.تحت 

 گفت: پدربه مامان 

 .شناسم دخ��م رو میدونه؟ من  دیدی گفتم می-

 پدر گفت:

تو�ی عواقب یه همچ�ن  ه نیس�ی. خودت میتو دیگه بّچ  دخ��مزدیم که فهمیده با��ی.  حدس می-

 ها، هیچ فر�� ب�ن شمابزرگ کردیمرو درشرایطی برابر با برادرات  ازدوا�� رو حدس بز�ی. ما تو

 نگذاشتیم، اّم 
ً
برای از خونه  .دی از دست می ی حقوقت رو  همه ا در یه همچ�ن ازدوا�� تو عمال

�اری باید  برای هر ی مسائل پزش�ی و عمل کردن،ح�ّ  ب��ون رف�ن، مسافرت کردن، درس خوندن،

ا هائی برای فرار از �ع��ی از اینها هست، اّم  یه راه تو�ی. ی شوهرت رو داشته با��ی ، وگرنه ن�ی اجازه

 
ً
 اهم برای زن یتازه اگه تو قانون حق شده.قائل � از�ادی برای زن و حقوق  حق قانون کشور ما کال

 باشه، برای تو که بهائی هس�ی نیست. 
ً
 ی شوهرت. ��ی برده می رسما

 ادامه داد: مامان

- 
ً
  نداری، خودت رو  قدرت قانو�یهیچ  توی یه همچ�ن ازدوا�� تو تقر�با

ً
اختیار دک�� نادری  در �امال

تو فکر کن فقط محرومیت از تحصیل دا�ش�ا��  دی که �سته به انصافش با تو رفتار کنه. قرار می

چقدر برای از ب�ن برد�ش تالش کردی. حاال فکر کن یه سری تا به حال چقدر غ��منصفانه است و 

اینو بدون که  دیگه هم به اینهائی که تا به حال داش�ی اضافه �شه.های  و محدودیتها  محرومیت

  گ��ه. ونو میوقت مشک�� ب�ن شماها پیش بیاد، قانون طرف ا هر
ً
 لش رو داری؟تحّم  واقعا

 گفتم:

 .بخواد به زنا زور بگهکرده، آدمی نیست که  زند�یست. خارج  ا دک�� نادری یه آدم تحصیل کردهاّم -

 پدر گفت:

دلش وقت  ه غلط بود�ش هم باشه، و�� هراین قوان�ن رو دک�� نادری درست نکرده، ممکنه متوّج -

به نظر این گه،  تش تظاهره یا دروغ میگم اظهار محبّ  کنه. من ن�یتونه ازشون استفاده  می بخواد
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یا قانونه که  اون موقع ها فروکش کرد، وق�ی تب .مونه ا آدم همیشه عاشق با�� ن�ی، اّم یاد ن�ی یطور 

 وجدان.اصول اخال�� و  باید عدالت و انصاف رو برقرار کنه یا

 گفت: مامان هم

  خی�� قابلت یه آدم مطم�ن باش که �خصیّ -
ّ
شه  ها ن�ی توی این زمینها اّم  احساسشه. از �اترات

 به دک�� نادری اطمینا�ی 
ً
یه زنگ خطره  این حرفگه که اعتقادی به چ��ی نداره.  می داشت چون علنا

کنه که دوست  کنه و �اری رو می بند نباشه به حکم دلش عمل می برای تو. وق�ی ک��ی به اصو�� پای

 یا به نفعشه.داره 

 شناس�ن. و ن�یی �ا�� اون هفانه شما به انداز ا دک�� نادری یه همچ�ن آدمی نیست. متأّس اّم -

گ��ی �جله نکن. اآلن وقت خو�ی  در تصمیمبده.  رو  شنتخوب �س به ما و به خودت فرصت شناخ-

ا �عد از کنه، اّم  ی �ا�� رو ایجاد می �ی که ب�ن شما هست، انگ��همحبّ برای ایجاد تفاهمه، چون 

 مشکال�ی که ازدواج ممکنه 
ً
 .ایجاد تفاهم با�� نگذاره، فرص�ی برای یاد تو هر ازدوا�� پیش می طبیعتا

  با گذشت زمان تازه
ّ

ت تصمیم  تو�ی برای آینده شه و به�� می ص میوضعیت بیمار�ت هم م�خ

 �س �جله نکن. ،بگ��ی 

 را ادامه داد: مامانپدر حرف 

ی هوش و حواست  دک�� نادری عمل ک�ی و درست رو ادامه بدی. همه تجو�زبه��ین �ار اینه که به -

 های ما موافقی دخ��م؟ با حرفرو روی درست متمرکز کن و به خودت فرصت بده. باشه؟ 

  می
ً
 با آنهاست. دا�ستم که حق �امال

 .کنم س�� خودمو میبله، حرف شما منطقیه. چشم. -

 مادرم با اندوه آ�� کشید و گفت:

کردن. �اش اونها هم قبل از ازدواج فرصت بیش��ی به  ش��ین هم اینقدر �جله ن�ی�اش سام و -

و رسیدن  به تفاهم بیش��ی میاون موقع شاید  .دادن که هم دیگه رو �شناسن خودشون می

  تالش
ً
تو�ستیم  اون موقع هم می�اش  رفت. برای آش�ی دادن اونها کردیم، به باد ن�ی هائی که �عدا

 مون مثل امروز باشه.  ابط�اری کنیم که رو 

 گفتم:

دین ش��ین سهند رو با تون گذشت�ن و اجازه دا اینه که شما از تنها نوه به خاطرا دوس�ی امروز اّم -

 خودش به ان�لیس ب��ه
ً
 سر�رس�ی سهند با پدر بود. . قانونا

 پدر گفت:

- 
ً
 بود، اّم  قانونا

ً
عمل کنیم و به  و اعتقادات خودمون  تو�ستیم برخالف وجدان نبود. ما ن�ی ا وجدانا

ه بماند که خاطر خودخوا�� سهند رو که پدرش رو از دست داده بود، از مادرش هم جدا کنیم. البتّ 

  بکشنبهائی بودن ما رو پیش  تو�س�ن می ی ش��ین نوادهو خ
ً
 و احتمال ز�ادی داشت که داد�اه اصال



٦٦ 
 

هائی  ها و فیلم تلف�ی باهاش �حبت کنیم، عکس تونیم اقل میسر�رس�ی سهند رو به ما نده. حاال حّد 

 د�خوش باشیم.چ��ها و به هم�ن  ببینیمفرسته  رو که ش��ین می

 

 عصر یکشنبه

امتحانات تمام شده بود و همه دیروز و سپیده و فرشید هم آمده بودند.  منا برای مالقات

مالقات بمانند تا درس بخوانیم. خو�حال بودند. توا�ستند از سر�رستار اجازه بگ��ند که �عد از 

ماندند و  ۴ها تا ساعت  هی درس خی�� خوب پیش رفتیم. بّچ  ل�ن جلسهخی�� خوب بود. به عنوان اوّ 

�عد سر�رستار، خانم قدیری آمد و از آنها خواست که بروند و مرا ز�اد خسته نکنند. جالب است که 

 !ای ندارم هیچ ناراح�یکنند و من  رفتار می هامن مثل بیمار  با

ی دک��  ، در�ارهمامان و باباهای  ی حرف ساع�ی قدم زدم و فکر کردم. در�اره یکها  ه�عد از رف�ن بّچ 

ش را بهاءهللا و عصرجدیدکتاب گفتم که برایم  منای همه چ��. حق با آنهاست. به  نادری، در�اره

دهم. دک��  را به دک�� نادری میها  چند تا کتاب بیاورد. فردا این کتاببیاورد. از مامان هم خواستم 

 �شناسد. به�� من و اعتقاداتم راتا  را داشته باشدفرصت این نادری باید 

 

 شب یکشنبه

خصوص که دک�� نادری هم بدون این که خ��ی بدهد، نیامده بود. ه عصرخی�� دلم گرفته بود. ب

حضرت عبدالبهاء را برداشتم و  های های پدر رنجیده. مجموعه مناجات رففکر کردم نکند از ح

ان�ار در  خواندم و شروع کردم به خواندن. حال خوب و �جی�ی داشتم. مناجات �شت مناجات می

ها را خودم حفظ بودم. یک دفعه که چشم باز کردم تا یک مناجات  این عالم نبودم. بیش�� مناجات

 :دیگر انتخاب کنم، دیدم دک�� نادری کنار تختم �شسته. پرسید

 خو�ی؟ دعا می-

 ، دلم گرفته بود.آره-

 خونن؟ خو�ی، همه هم�ن طوری می با یه �حن �جی�ی می-

 خونم. خونه، منم این طوری می خواد می �حن و صو�ی که می نه، هرک��ی با هر-

 خو�ی؟ چسبه. ی�ی دیگه می خی�� به دل می-

 تونم چون حواسم رو پرت کردی. دیگه ن�ی-

 :پرسیدبا شطینت 

 خوای برم؟! میاگه -

 ؟بری  خوای که اومدی می محاال بری؟! -

 ک��ی! ترفته بودم منّ -

 !ک��ی؟ تمنّ -
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به سراغشون نرفته بودم و خی�� عصبا�ی بودن. رفتم تا که �ی بود ک��ی مامان و بابام. مّد  تمنّ -

قا آیاد. حاج  ه فقط مامانم میدست بیارم. قرار شده بیان عروسشون رو ببینن. البتّ ه دلشون رو ب

 تون �شر�ف بیارن. گف�ن این طوری خوب نیست، باید خونه

 �ع�ی را��ی هس�ن؟-

- 
ً
 فقط را��ی شدن که تو رو ببینن. فعال

 دونن که من بهائیم؟ می-

از این  تادونن و بالفاصله فرمودن که باید مسلمون �ش�ن. دو ساعت باهاشون �لنجار رفتم  می-

 م کردن. فکر ب��ون بیان. خسته

 اخالق بود. تا به حال او را این طوری ندیده بودم.خی�� خسته و بد

 ی �عد ازدواجتونه؟! ، این قیافهخوام معذرت می-

 خندید:

هائی شنیدم و چقدر �وتاه اومدم! راس�ی توی یخچالت هی�� پیدا  . اگه بدو�ی چه حرفدببخشی-

 باهم بخور�م؟تا شه  ن�ی

 دار�م، بیس�و�ت و ش��ی�ی و یک عامله کمپوت؟ موز و پرتقال دار�م، آب میوه ریخو  چرا. �� می-

 دو�س�ن دوست ندارم برام آوردن. ها برای بدجن��ی آوردن هم دار�م، می هکه بّچ  آناناس

 ست. که خی�� خوشمزه آناناسکمپوت -

 با انزجار گفتم:

 ...َوی -

مروز به رو به خاطر من بخوری، شاید معادل این �اری باشه که من ا آناناسحاال اگه تو کمپوت -

 خاطر تو کردم!

 خورم. �اری نداره، می-

 یخچال یک کمپوت آورد و باز کرد: خی�� خندید و رفت سر

 تا چن�ال. خور�م . اینم دو خوب حاال با هم می-

کردم. دک�� چن�ال را توی یک آناناس زد و  ظرف ن�اه میتوی های  آناناس �شسته بودم و با ترس به

 پرسید: وباری به من کرد  ن�اه شیطنت

 ای؟ آماده-

جیغ �وتا�� کشیدم و هردو اختیار  �یاو هم آناناس را در دهانم فرو کرد.  سرم را ت�ان دادم که بله.

 خانم نصر وارد اتاق شد. در زد که به سرفه افتاده بودم و دک�� به �شتم میزدیم ز�ر خنده. 

 ن�اه غر��ی بود. با خشونت گفت: اش چهره

 سرتون!بخش رو گذاشت�ن روی 

 دک�� گفت:
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 ست. بیا توهم بخور. کمپوت آناناسه. خی�� خوشمزه-

 ه جوا�ی بدهد از اتاق ب��ون رفت.خانم نصر بدون این ک

 با ناراح�ی گفتم:

 گه خی�� سروصدا کردیم. راست می-

 خوای؟ اش�ا�� نداره. بازم می-

 نه ، مر��ی. هم�ن یه تیکه �س بود.-

 دک�� چند تا تکه خورد و �عد گفت:

 .چسبه بهم ن�یخواستم باهم یه چ��ی بخور�م. تنهائی  می-

 ج��ان �اری که امروز کردی. خو�ه؟خورم. برای  باشه. من هم می-

 به من ن�اه کرد و زمزمه کرد:

 محاله. ؟من و این همه خوشبخ�ی-

  خندیدم و باهم �شستیم و کمپوت را تا ته خوردیم.
ً
 خورم. فقط خو�حال فهمیدم �� می ن�ی اصال

 وق�ی تمام شد دک�� پرسید:خور�م.  هستم و با هم آن را می بودم که با او

- 
ً
 یومد؟ از کمپوت آناناس بدت می حاال تو واقعا

 نداشت در صداقت من شک کند. دلی��دا�ستم چه ب�و�م. ناراحت شده بودم ،  ن�ی

 خوردی.ها رو  ببخشید، ناراحت �شو، هم�ن طوری پرسیدم. آخه خی�� راحت آناناس-

یاد هیچ وقت لب به  بیای. من از وق�ی یادم می کنارمادرت  امیدوارم تو هم به هم�ن راح�ی با پدر و-

ز�ی، به  مادرت حرف می ا امشب به خاطر تو اون رو خوردم. وق�ی با پدر واّم  ،کمپوت آناناس نزدم

 !یاد کمپوت آناناس باش

 خندید:

ترسم مادر منو نتو�ی به راح�ی کمپوت آناناس  ا می. اّم خانوم ای بود، یوتاب حکیمانه نصیحت-

 یارم. ل ک�ی. فردا حاج خانوم رو میتحّم 

 فردا؟!-

 �ار تمومه. فقط �افیه خودت با��ی.ن��س. اگه نصف اون د�� که از من بردی، از مادرم هم ب��ی، -

 فردا خی�� زوده.-

 و عرو��ی رو راه بنداز�م. رو به راه �شهزودتر �ارا بزار خی�� هم دیره. فکر دل من بیچاره هم باش. -

 ل درسم رو تموم کنم!اوّ باید ا من اّم -

 !درساشو بخونه عروس خانومتونه دو ترم ص�� کنه که  حرفش رو هم نزن. �ی می-

 شون عمل کنم. خوام خالف میل این چ��یه که پدرو مادرم از من خواس�ن و من ن�ی-

 کرد و گفت:ظه در س�وت مرا ن�اه ی شد و چند �حجّد 

- 
ً
 .تونم �اریش بکنم ، ن�ی، و�� با مامانم برای فردا قرار گذاشتمزنیم این باره حرف می در بب�ن �عدا
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 برام دعا کن. �س-

 فکر نکنم خدا به حرف من �وش بده.دعا کنم؟ -

 ده. مطم�ن باش که خدا به حرف همه �وش می-

 از جا بلند شد:

 بخ��.شب خوام برم. و�� باید برم.  ن�ی-

 های دنیا خاموش شد. ان�ار تمام چراغ او رفت و با رف�ن

 

 آذر ۲۰دوشنبه 

. ام که امروز به خ�� بگذرد دهک�� دعا کر  خی�� وقت است که بیدارم وصبح است.  ۶ساعت 

ها را �سبت  دیوی که چشم ،بدیو سیاه �عصّ  رود، به جنگ دیو میاحساس رستم دستان را دارم که 

. �ارد ب�ن مردم تخم دشم�ی میدیوی که   ،کند ت سرد میها را �سبت به محبّ  قلببه حقیقت �ور و 

 خدایا کمکم کن بر این دیو غلبه کنم!

هایم گرم کنم. خوشبختانه چند صفحه تمر�ن است که باید برای �عدازظهر  بروم سرم را با درس

 خواهند. ها تمرکز ن�ی ی م�ن ها به اندازه . خو�حالم که تمر�نیند حل کنمآ ها می هکه بّچ 

 

 ساعت هشت و ر�ع دوشنبه

 آورد. می شمادرش را هم همراه و آید دک�� نادری هم�ن اآلن زنگ زد و گفت که برای و�ز�ت صبح می

 مورد بیماری من حرف زدی؟ مادرت در راس�ی با-

 چ��ی ن��سید من هم چ��ی نگفتم.-

 

 شنبه عصردو 

آمدند. دک�� مادرش را به  حاج خانمدک�� نادری و  ۹ساعت  ای بود، امروز. حدود چه روز پرمشغله

 داخل اتاق راهنمائی کرد و گفت:

 ا�شون یوتاب خانوم هس�ن. ،مادر-

 �عد خطاب به من گفت:

 م نادری.و ا�شون هم مادرم هس�ن، حاج خان-

 سالم حاج خانوم.-

 الش رفتم.از روی تخت بلند شدم و به استقب

 .بفرمائ�ن-

 سالم دخ��م.-
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ی خوش�ل بود با  ساله ۶۰ - ۵۰ی که گفت ک�� به من امید و جرئت داد. یه خانوم »دخ��م«این 

 ه فکر کنم خی�� هم گرانقیمت بود.مانتو و مقنعه و یک چادر توری مش�ی ک

 بفرمائ�ن اینجا. فکر کنم این صند�� به�� باشه.اینجا وسائل پذیرائی درس�ی ندار�م.  دبخشی می-

 مهم مالقاته، این چ��ا مهم نیست.خ��م. اینجا هم خو�ه د-

 دک�� گفت: .�شست این را گفت و روی صند�� کنار تخت

، حدود نیم ساعت دیگه �ارم تموم حاج خانوم .زارم رو با هم تنها می تون من شما �س با اجازه-

 یام دنبالتون. خو�ه؟ شه، می می

 م.خو�ه، �سر -

 کرد:به �حبت دک�� چشم�ی به من زد و رفت. چند �حظه س�وت شد و �عد حاج خانوم شروع 

 شما چند سالتونه؟-

 بیست و دو سامله.-

 که نداره؟ یرادی�شیم. ا ها، برای اینه که بیش�� با هم آشنا کنم ببخشید سئوال می-

- 
ً
 . هر سئوا�� دار�ن ب��س�ن.ابدا

 ه هس�ن؟اون وقت پدرتون �� �ار -

 ابون دا�ش�اه یه کتابفرو��ی دارن.پدرم مهند��ی نفت خوندن، و�� حاال تو خی-

 فروشن؟ کتاب می-

- 
ً
  بله ، مادرم هم قبال

ّ
 کنن. داری می خونه پاکسازی شدن، از �عد از انقالبم بودن، و�� معل

 تون کجاست؟ خونه-

 گیشا.-

 ؟یهچند م�� -

 .م��ی  ۳۰۰-

 ؟مال خودتونه یا مستأجر�ن-

 خودمونه.مال -

 نه که بیش�� هم دیگه رو �شناسیم.ها. برای ای کنم بخ��ی اینقدر سئوال می می-

 ��س�ن.خواین ب اش�ا�� نداره. هر سئوا�� می-

 ست؟ تون یه طبقه خونه-

 ی باال هستیم. ی پائ�ن مستأجر �شسته. خودمون طبقه ست. طبقه نه دو طبقه-

 مغازه هم مال خودتونه؟-

 خواهد وضع ما�� ما را بداند. معلوم بود که می

  ی دو دهنه بله. یه مغازه-
ً
 بزرگه. ی �سبتا

 البد پدرتون چند تا شاگرد هم داره.-
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کنه. �ا�� که  ه تا�ستونا برادرم هم بهش کمک میکنه. البتّ  نه، خودش تنهائی اونجا رو اداره می-

 کنیم. شه من و مامانم هم کمک می خی�� شلوغ می

 رادر�ن؟چند تا خواهر و ب-

 منم و برادرم، سهراب. یه برادر دیگه هم داشتم که توی تصادف کشته شد.-

ی شوهر.  شون ازدواج کردن و رف�ن خونه خدا رحمتش کنه. دک�� چهار تا خواهر داره که همه-

 یه. میفقط دک�� مونده. دک�� دوّ 

 ا�شاءهللا همه سالم باشن.-

 توی �حبت و �عارف گ�� کردی، آرزوی سالمت کن!گفت هر وقت  یاد گرفتم که می منااین را از 

 یه چ��ائیگم، ا�شون خونه و مغازه ز�اد دارن. من خودم هم  حاج آقا، پدر دک�� رو میزنده با��ی. -

 رسه. دارم. حاج آقا تاجر فرش هس�ن. خوشبختانه دستمون به دهنمون می

 آ�� کشید و ادامه داد:

و دوتا ماش�ن سه خوابه  آپارتمان مستقلیه دک�� خودش  هها دار�م. البتّ  ههر�� دار�م برای بّچ -

 رف.�وچیک کم مص های داره، یکیش بن�ه، یکیش هم از این ماش�ن

 
ً
 شدم تا خودش بحث را ادامه بدهد. دا�ستم چه باید ب�و�م. منتظر ن�ی این دفعه دیگر واقعا

 ک�ی س�وت کرد و دو�اره پرسید:

هست�ن؟ حیف شماست، دخ�� به این باکماال�ی و خوشگ��،  بهائیمادرتون  شما هم مثل پدر و-

 مو�ی. ع�ن ماه می

 یش�� دوست دار�ن یا آب سیب؟حاج خانوم آب پرتقال ب ..ت دار�ن.محبّ -

 عز�زم. همون آب پرتقال هم خو�ه. قر�ون دستت، زحمت نکش-

از از توی یخچال قوطی آب پرتقال طبی�� را که برایم آورده بودند آوردم و برا�ش آب میوه ر�ختم. 

لیوان یک بار مصرف هم استفاده کردم که خیالش از بابت نجس و پا�ی راحت باشد. بیس�و�ت هم 

 اش را خورد: برا�ش آوردم. �عار�� به من کرد و آب میوه

هر�� جای گرفته شده،  کتا�ی هست، از قرآن به، هر�� تو هرشما قرآن بخون�ن، �امل��ین کتا-

 . من براتون یه قرآن آوردم.�امل��ش تو قرآن هستدیگه هست، 

از کیفش یک جلد قرآن زر�و�ی شده آورد و به من داد. من قرآن را گرفتم و بوسیدم و روی م�� 

 گذاشتم.

 خونه قرآن دار�م. ی خی�� لطف کردین. ما هم تو -

 اینو آوردم که بخو�ی.دخ��م.  قرآن رو داشته باشن فایده نداره، باید بخونن،این که -

  ب��سمخواستم 
ً
ا به نصیح�ی که مادرم همیشه اّم خون�ن؟  می شما هم قرآن رو فقط دار�ن یا واقعا

 کند، �وش کردم و ز�انم را نگه داشتم. می

 چشم.-
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 درهم�ن �حظه دک�� وارد شد.

 حاج خانوم بر�م؟-

 و خی�� درد آوردم. ببخش�ن عز�زم.�سرم. سر یوتاب خانوم ر بر�م -

 اختیار دار�ن، خی�� هم خو�حال شدم.-

 زنگ زد: دک�� یکساعت �عد

 با مامان من �� �ارکردی؟-

 با نگرا�ی پرسیدم:

 چطور مگه؟-

کرد که چقدر خوشگ��، چقدر  ساعت داشت �عر�فت رو می خی�� ازت خوشش اومده بود. یک-

ی یه چ��ی حرف زدیم و  در�ارهل�ن بار برای اوّ  ، حیف که بهائی هس�ی!مهر�و�ی بااد�ی، چقدر

 مون �شد. بحث

 .هس�ن ل�یق منم ازشون خوشم اومد. پیداست خانوم خوش-

وق�ی مامان و بابا برای مالقات آمدند جر�ان مالقات با حاج خانم را برا�شان �عر�ف کردم. مامان 

آمد  مناکمد گذاشتم. �عد از مالقات  برایم آورده بود که گرفتم و دری بهائی  چند جلد کتاب و جزوه

نم. خانم نصر آمد که از من خون بگ��د، ز  رفته تا به حال دارم قدم می مناو درس خواندیم. از وق�ی 

گفت به��  بیش�� از اتاقم ب��ون بیایم. مهر�ان شده بود. میزنم پیشنهاد کرد که  رم قدم میدید دا

 م.و ی بیماران هم آشنا �ش هبخش قدم بزنم و با بقیّ  یهرو است در را

 

 شنبه شبدو 

 بود که باالخره دک�� نادری آمد. ۱۱ ساعت حدود

 امشب �� بخور�م؟-

 خندیدم:

 کمپوت آناناس چطوره؟-

روش�اه پائ�ن برای خودمون نه ، تو امروز صبح کمپوت آناناست رو خوردی. دو تا �ست�ی از ف-

 خر�دم.

 مر��ی.-

 �ست�ی را که خوردیم گفتم:

 دک��، ... -

  .ساسان-

 ند تا کتاب برات گرفتم که بخو�ی.ساسان، چ-

 سه جلد کتا�ی را که برا�ش انتخاب کرده بودم به دستش دادم.
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. آرامش برای جهان پرآشوب، آئی�ی که باید شناخت، بهاءهللا و عصر جدید�� آوردی : برام ببینم -

 خوای منو بهائی ک�ی؟ می

ها  ی دیانت بهائی و بهائی کنم الزمه خی�� چ��ها رو در�اره . فکر میوام منو به�� �شنا��یخ مینه -

ا کنیم، اّم  میون شماها زند�ی می گ��یم چون در قرار می هابدو�ی. ما راحت در فضای فکری شما

 رسیم. فضای فکری ما قرار بگ��ین، این طوری زودتر به تفاهم می الزمه که شماها هم در

- 
ً
  کنم.  لعه ندارم، و�� باشه، یه �اریش میوقت مطا باور کن اصال
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 فصل چهارم: �ابوس

 آذر ۲۱ سه شنبه 

و�ند. فکر کنم � ی به من ت��یک هم میها ح�ّ  من و دک�� نادری خ�� دارند. �ع��ی دیگر همه از جر�ان

بفهمند به این زودی همه که خواست  همه چ�� را لو داده است. دلم ن�ی آمدن مادر دک�� نادری 

 مشکالت ز�ادی در پیش دار�م. وهنوز چ��ی قط�� �شده چون 

ه در این فواصل ام. البتّ  ا��ی کردهیا نّق  ام از صبح تا به حال مثل یک دخ�� خوب یا درس خوانده

دک�� نادری صبح برای و�ز�ت آمد. خانم سلی�ی هم همراهش  آزما�شات معمول بیمارستان هم بوده.

  بابود و پیدا بود که 
ّ
. دک�� خی�� خشک و رس�ی بود و ه هر�لمه یا هر حرکت ما هستت متوّج دق

هنوز د. نرو  ها خی�� خوب پیش می به دیدنم بیاید. خوشبختانه درس منتظرم که شب ز�اد نماند.

توانم موفق  کنم می با تقاضایم موافقت بکنند، چون فکر میامیدوارم  جواب عل�ی آزاد نیامده.

 شوم.�

 

 شب سه شنبه

شود؟ چرا خدا اینقدر  شود؟ چرا این غ�ی که به دلم چنگ انداخته تمام ن�ی چرا این شب تمام ن�ی

م��م؟  خواهد بم��م. �س چرا ن�ی کند؟ چرا من باید اینقدر امتحان �س بدهم؟ دلم می مرا امتحان می

مامان شود؟ چرا  م��م؟ خدایا ... خدایا مرا ببخش. چرا صبح ن�ی یک بیماری العالج دارم و�� ن�یچرا 

 فهمم. حکمت اینها را من ن�ی فهمم خدایا. ه بخورند؟ ن�یاینقدر غصّ و بابا باید 

 وداین اشتباه من است، این �اری بی خدا شدن را یاد بگ��م. من باید یاد بگ��م.  من باید �سلیم اراده

 کردم. تقص�� هیچ کس نیست. تقص�� خودم است. منخودم کردم، این انتخا�ی بود که با  من که

�ستم، من نباید ...  من نباید به دک�� نادری دل می آب و علف فرو رفتم. �ی خودم با سر در این شن�ار

بازی کند! ها�ش را خوردم! چه راحت اجازه دادم با من  چقدر احمق بودم! چه ساده فر�ب حرف

دیگران ببی�ی.  توا�ی دروغ و فر�ب را در �و�د چون خودت اهل دروغ و فر�ب نیس�ی، ن�ی مامان می

 با مامان گر�ه کردیم! شبچقدر ام

 
ّ
قدم  بخششود. آخر شب بود، منتظر دک�� بودم، داشتم در راهروی  ب در ذهنم تکرار میمرت

در آن ی داروها  که قفسه رسیدم اتا��ی به بوی ادو�لن آشنائی را احساس کردم. وق�زدم که  می

دیدم باور  آنچه را که جلوی چشمم میخشکم زده بود،  ،ی را دیدموحشتنا�ی   ... منظرههست

کردم دارم  چرخید. احساس می مثل این بود که دنیا دور سرم می. دک�� نادری و خانم نصر! کردم ن�ی

ام سراغ  با تمام ن��وئی که در بدن نیم مردهو من  و به طرف من برگشتندمرا دیدند شوم.  بیهوش می

شد. این  طرف اتاقم دو�دم و در را �ستم و به آن تکیه دادم. قلبم داشت از جا کنده می داشتم به
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ابراز به من این بود آن عشق سوزا�ی که  !زد که دک�� نادری از آن حرف میبود وفاداری همان 

خود بیخود بود که آبرور�زی هم برا�ش مهم نبود، برا�ش مهم  آنقدر ازشدم.  داشتم خفه می !کرد می

  .نبود که ک��ی او را ببیند
ّ
  افتاد. های این بیمارستان می اتاق روز در فا�� که هراین بود ات

ً
مرا هم  حتما

 ... ، یوتاب خسروی رامرا آن هم های بیمارستان، برای تفر�ح در اتاق خواست. می �ارها برای هم�ن

 !زشته ..یوتابدر رو باز کن بیام تو باهات حرف بزنم. !یوتاب !تابیو  !دررو باز کنیوتاب -

 کردم و حاضر بودم تا پای جانم برای �سته نگه داش�ن آن در بجنگم. من فقط گر�ه می

 ..راحت در رو بازکنم. خودت در رو باز کن.تونم  میتونم.  دو�ی که اگه بخوام به زور بیام، می می-

 زشته.

 ی خشم و انزجارم را بیان کنند: توا�ستند همه �لمات ن�ی

 از زش�ی حرف نزن.! دروغ�وی �ست آشغال-

 .. یوتاب!بزار باهات حرف بزنم. یه فرصت �وچیک به من بده. !آروم باش�ی؟!  �� میهیس! -

 ن هق هق گر�ه فر�اد زدم:ااز می

من اون ک��ی نیستم که تو فکر دیگه اسم منو به ز�ون نیار. من و تو دیگه هیچ حر�� ندار�م بزنیم. -

 کردی!

 و با ناله اضافه کردم:

 کردم. میتو هم اون ک��ی نیس�ی که من فکر -

 اجازه بده توضیح بدم.-

تو هیچ حر�� ندار�م بزنیم. تو برای من  من ودیگه �� داری ب�ی؟ ک�ی اینقدر احمقم؟  فکر می-

 هم دیگه برای تو وجود ندارم.مردی. من 

 ک�ی. اشتباه مییوتاب داری -

گذشت و فکر کنم  دانم بیمارها بودند یا �ادر بیمارستان. چند دقیقه صداهائی از �شت در آمد. ن�ی

 دک�� نادری رفت.

 :مو�ایلم را برداشتم و به خانه زنگ زدم

 شه بیاین دنبالم؟ مامان می-

 خدا �� شده؟ به رو  تو ...چ��ی شده؟ !اآلن؟ !بیایم دنبالت؟-

 خی�� نگران شده بود.

خواد خوب  زور که نیست. دلم ن�یخوام توی این بیمارستان بمونم.  چ��ی �شده، فقط دیگه ن�ی-

 
ً
 خوام بم��م. می �شم. اصال

 ده ، خی�� نگرانه.ا�ستاپدرت هم اینجا  ؟ب�و �� شدهز�ی؟  این حرفا چیه می-

- 
ّ
 فاق خا��ّ من حالم خو�ه، ات

ً
نگران نباش�ن. فقط دیگه از این بیمارستان حالم  ی هم نیفتاده، اصال

 خوره! به هم می
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م را بگ��م. نیم ساعت �عد مامان و بابا ا توا�ستم جلوی گر�ه �و��ی را قطع کردم چون دیگر ن�ی

 شنیدم: کردیم، صدای پدر را از راهرو می را جمع میلم یوق�ی من و مامان وسابیمارستان بودند. 

رات شما مقرّ  ..تونه جلوی منو بگ��ه. خوام دخ��م رو از این بیمارستان ب��م و ک��ی هم ن�ی می من-

زارم که مطم�ن  اگه مسئله �سو�ه حسابه که من یه چک خدمت شما می ..به خودتون مر�وطه.

 یام برای �سو�ه حساب. باش�ن فردا می

 درم وا�ح و م�خص بود:ا صدای پ�و�د اّم  لوم نبود مسئول بخش چه میمع

زن�ن؟ من دخ��م رو  رات حرف میشما از مقرّ  ،ت ندارهگم دخ�� من توی این بیمارستان امنیّ  می-

 ن. اینم چک. فردا صبح من اینجام.تون�ن جلوی منو بگ��ی برم و شما هم ن�ی می

نادری بود.  دک��بازهم شروع به زنگ زدن کرد.  چندم�ن باربرای وق�ی سوار ماش�ن شدیم، مو�ایلم 

 �و��ی را خاموش کردم.

کرد.  �عر�ف کردم، او هم همراه من گر�ه می مامانکنان همه چ�� را برای  خانه که رسیدیم گر�هبه 

کرد به  س�� می شنید. پدر های ما را می کنم سهراب هم در اتاق خودش حرف هم آمد.  فکر می پدر

 هر دو دلداری بدهد. مامانمن و 

 گفت: رفت، ب��ون میمامان وق�ی 

تونم بکنم که  هم ن�ی و فهمیدی. فکرش ر  زودتر حقیقت رو که خدا رو هزار مرتبه شکر ک�ی باید -

  تو با یه همچ�ن آدم �س�ی ازدواج می
ً
 شد یه همچ�ن آدمی باشه. باورم ن�ی کردی! واقعا

 !دادین و�� من خی�� احمق بودمبه من هشدار ها شما !چقدر احمق بودم-

 
ّ
 ر گفت:پدر با تأث

 خورد. من خودم  ای هم به جای تو بود �ول می کس دیگه خودت رو سرز�ش نکن دخ��م. هر-
ً
 واقعا

قید پیداست که به هیچ  و�� کردم. خوب بلده چطوری حرف بزنه و آدم رو قا�ع کنه هاشو باور  حرف

نگه نداره، هم رو محیط �ارش  حرمتک��ی که تا این حد وقیح باشه که پایبند نیست.  و بندی

 ه خوردن نداره.ارزش غصّ 

 برای من دک�� نادری مرده.-

ا ی �ل �اوز�ان آورد و خواهش کرد که بخوابم. اّم  برایم یک لیوان دم کرده مانچند دقیقه �عد ما

بابا و مامان خوابیدند. چراغ را روشن . در تار��ی آنقدر قدم زدم که صداها تمام شد و توانم ن�ی

کنم  . احساس میخواهد از بدنم خارج شود و روحم می کنم قلبم سوراخ شده ام. احساس می کرده

چه حرف  ...د صبح دیگر از خواب بیدار �شوم،م��م و خو�حالم از این که بم��م. خدا کن دارم می

 توانم بخوابم! مثل این که من می، ای م�خره
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 آذر ۳۰به پنجشن

شود گفت  میواقع  درام.  ت مر�ض بودهبه شّد را ت خواهم دو�اره خاطراتم را بنویسم. این مّد  می

 
ً
کردم. شب  هذیان و �ابوس و رؤ�ا و تب س�� می میان خواب و بیداری، در .ام این دنیا نبوده در اصال

بیند  �و�د صبح می رفتم. مامان می کنم تا صبح توی اتاقم راه می ل نفهمیدم �ی خوابم برد. فکر میاوّ 

کند و دک�� روحا�ی را خ��  ام. وحشت می بدون این که چ��ی رو�م انداخته باشم، روی تخت افتاده

. من چ��ی از آن جر�ان بگذارند را به طور ک�� و سر�سته در شوند دک�� روحا�ی کنند. مجبور می می

دو�دم و با  های تار�ک می دم، توی جن�لدی یک هفته یادم نیست. فقط یادم است که �ابوس می

وم و د می تمیان جمعیّ  در قدی�ی توی  در های تودیدم در بازار  کردم. �ا�� می وحشت از دک�� فرار می

سوزم و  گ��م و می آ�ش میکند.  به طرفم پرتاب می مشع��ک��ی اند.  های چادری دنبالم کرده زن 

ای کمپوت ه ام و در مردا�ی از حلقه ی یک مورچه شده اندازهبه دیدم  . �ا�� میم��م ا ن�یاّم  سوزم می

شوم. یک بار  توانم نفس بکشم و دارم خفه می کردم ن�ی شوم. �ا�� احساس می آناناس غرق می

  آورد. ام و دک�� برایم �ست�ی می ی قشن�ی �شسته بالکن خانهدیدم که در 
ّ

ت �ست�ی خن�ی بود که با لذ

، نبود، تومر�ضش کردی چ���شگفت: دخ��م  را شنیدم که می�عد صدای مادرم خوردم.  می

 این ی تو مردم و دخ��مو  انداختیش. �اش می و روز حال ، تو اینطوریش کردی، تو به اینانصاف �ی

خوب نیست باالی «گفت:  را شنیدم که میمی��ا صدای عمه » مردم. دیدم. �اش من می حال ن�ی

 »پا شو بر�م. !فهیمه ،ک�ی، پاشو بر�م سرمر�ض گر�ه می

ها را کنار زده بودند. در اتاق خودم بودم.  ی پرده از نور بود. همه هایم را باز کردم. اتاق پر چشم

ا اّم  !کرد. صدا زدم: مامان آمد. مثل این که مامان گر�ه می از �شت در میمی��ا صدای مامان و عمه 

کشیدم  ک�ی خودم را از روی تخت باال�لو�م خشک شده بود و صدایم خی�� ضعیف بود. به زحمت 

 و بلندتر صدا زدم:

 !مامان !مامان-

 و مامان داخل شدند. دیگر نفهمیدم چه شد.می��ا شد و عمه  باز در

وق�ی دو�اره چشم باز کردم، �عدازظهر بود. احساس خو�ی داشتم. مامان کنارم �شسته بود و به 

 کرد. من ن�اه می

 با خو�حا�� لبخند زد و گفت:

خدا دعاهای ما رو مستجاب کرد!  کردی! بیدار شدی عز�زم؟ خی�� خوب خوابیده بودی، ناله ن�ی-

 سهراب، بیاین، یوتاب بیدار شده. ،می��اد، سعو م

 زدند. داشت�ی که به من لبخند می های دوست شد از چهره چند �حظه �عد اتاق پر

 امروز چه روز�ه؟-

 سه شنبه.-

 سه شنبه؟!-
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 پرسیدم:فکری کردم و 

 روزه خوابم؟ چند�ع�ی من -

 سهراب خندید و گفت:

 .امروز درست روز هفتمه-

 شه. روز! باورم ن�ی هفت-

 مامان جواب داد:

اون ش�ی که از بیمارستان برگشتیم، بدون این که روت رو بندازی خوابت برده  .تب و لرز داش�ی-

 تب و لرز داش�ی.ش  همه .بود. شب خی�� سردی بود. سرمای شدیدی خورده بودی

 گفت:می��ا عمه 

های بزر�ی که  با این پنجرهه باشه، این اتاق تاتاق �س خی�� بده که اتاقت بخاری نداره، وق�ی در-

 .شه یخچال میداره، 

 پدر گفت:

 ت باالی سرت بوده.از �ارش مرخ��ی گرفته و تمام این مّد می��ا عمه -

 پرسیدم:

 اآلن توی مغازه باش�ن؟مگه نباید شما چرا سر�ار نرفت�ن، -

 مغازه رو باز نکردم. منم خی�� نگران حالت بودم. این هفته در-

- 
ً
 خو�ه. از فردا دیگه باید بر�ن سر�ار، حال من �امال

 ، خیالم راحت باشه.هم باشم ه رو سه روز  رم. بزار این دو باشه دخ��م، از شنبه می-

باالی سرش هستیم. دک�� روحا�ی هم که می��ا من و برو سر�ار. خیالت راحت باشه.  گه راست می-

 .گفته هر وقت �اری داشتیم بهش زنگ بزنیم تا اگه الزمه بیاد

 �عد خطاب به من گفت:

 ت هرشب بهت سر زده.توی این مّد دک�� روحا�ی  طفلک -

کنم همه از  به�� شده. احساس می خی��ا حاال دیگر حالم کردم، اّم  اوائل خی�� احساس ضعف می

ه ل که صورت مامان و بابا را دیدم خی�� غصّ ایم. روز اوّ  بالی آسما�ی جان سالم به در بردهیک 

ی خودم را هم در آینه �شناختم. آنقدر الغر و استخوا�ی  خوردم. ان�ار سالها پ�� شده بودند. قیافه

نم؟ همان دخ�� کردم: این م �ی به آینه خ��ه شده بودم و خودم را تماشا میام که تا مّد  و تکیده شده

هیچ ام!  رو�� پیدا کرده چه صورت سفید و �ی ؟زد شادی که شیطنت و اراده در چشما�ش برق می

کند. تمام  میبه سوخ�ن افتم قلبم شروع  . هروقت به یاد دک�� نادری مینماندهاثری از زند�ی در من 

توا�ست اینقدر دروغ�و ها�ش. چطور  تها�ش، اظهار محبّ  ها�ش، مهر�ا�ی سوزد. ن�اه وجودم می

 �ی را که در بیمارستان بودم از آن درا�� کنم و مّد توا�ستم مغزم را جرّ  خواهد می باشد؟ دلم می

 را فراموش کنم. توا�ستم او بیاورم، �اش می
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باشم، شاید ... شاید باید  کردهکنم، شاید توجی�ی وجود داشت، شاید من اشتباه  �ا�� فکر می

که ، که مرا خام کند، که مرا �ول بزند، که دو�اره مرا قا�ع کند ،...توضیح بدهدگذاشتم برایم  می

بودم ساده و خام ! چقدر !م زند�ی کنم. آخ تو با من چه کردیا هکه بتوانم با آنچه دیدچ��ی ب�و�د 

توئی که رو دوست دارم، فقط  فقط تو: «ی استدر احساسش جّد  و�و�د  ر کردم راست میفککه 

خواست.  ها�ش می فقط یک نفر دیگر را برای هوسرا�ی او »!شر�ک زندگیم با��یخوام  می

 رد و خواست مرا به زانو در�یاو  می .و شکست خواست غرور مرا �شکند می
ّ
تو آدمی « .ق شدموف

، کننده بودم برا�ش یک بازی سرگرم چه راحت شکست خوردم!» نیس�ی که �شه راحت شکستت داد

چه ب�و�د یا چه بکند تا آنقدر تجر�ه داشت که بداند . آن پ��وز شد یک بازی ساده که راحت در

چن�ن آدم �س�ی اجازه دادم  چطور . که این بازی را باور کردمچه احمق بودم . ی مرا برانگ��د عالقه

 ؟�ستمدل به او  چه شد که؟ بازی کنداحساساتم این طور با من و 

یلداست. قرار شده یک مهما�ی �وچک خانواد�ی نباید اینجا بنشینم و گر�ه کنم. امشب شب 

ام را  باید روحیهآیند.  و مادر�زرگ هم میمی��ا اش هم دعوتند. عمه  بدهیم. دک�� روحا�ی و خانواده

ام و من باید دو�اره خو�حا�� را به این خانه برگردانم.  حفظ کنم، من باعث این همه ناراح�ی شده

 !آمد ام بند می �اش این گر�ه

 

 ل دیجمعه اوّ 

شوند.  تر می تر�ن شب سال را گذراندیم. از این به �عد روزها طوال�ی تر�ن و طوال�ی د�شب تار�ک

ام  خی�� عقب افتادهاند.  ی عل�ی آزاد آمده که تقاضای مرا قبول کرده رو�م. نامه دار�م رو به بهار می

درس بخوانم.  ن��و و هوش و حواسمو زمان ز�ادی به امتحانات پایان ترم با�� نمانده. باید با تمام 

خواهم اینجا  ن�ی پرسم. می مناها را از  زنم و احوال درس باید همه چ�� را فراموش کنم. امروز زنگ می

�ی مرا شکست بدهد، نه های دلشکسته را به خودم بگ��م. نباید بگذارم چ� ی آدم بنشینم و قیافه

 ی در��ی درست و حسا�ی بر�زم. باید یک برنامه ک��ی مثل دک��، نه چ��ی مثل یک بیماری مرموز.

 

 دی مسوّ یکشنبه 

 اند هر روز صبح ی�ی بیاید و در ها قرار گذاشته هام. بّچ  ها را شروع کرده از دیروز خواندن درس

هستند. دیروز سپیده آمد و امروز فرشید. خی�� های کالس  هی بّچ  ها به من کمک کند. همه درس

شود و به �انادا برود. برای هم�ن ش این است که بورسیه گفت آرزوی �سر خوب و مهر�ا�ی است، می

  ت درس میدارد به شّد هم 
ّ
 ق شود.خواند. امیدوارم موف

برای  تاترتیب و�زای من را بدهد  تواند میبا وکیلش �حبت کرده و  کهدیروز تلفن زد و گفت ش��ین 

من هم خی�� دلم برای ص��انه منتظر عمه یوتاب است.  سهند �ی گفت میمعا�جه به ان�لیس بروم. 

 باید با دک��های اینجا ها سهند تنگ شده اّم 
ً
به��ین �و�ند  میی دک��ها  همه م مشورت بکنیم. فعال
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ال نگه دار�م و جر�ان بیماری را دنبال مغز را فعّ هائی مثل درس خواندن  تالیّ �ار این است که با فعّ 

  من کهان�لی��ی که ش��ین با او مشورت کرده هم �ارهای پزش�ان اینجا را تأیید کرده.  دک��کنیم. 

به یک این که دو�اره  ر ی تصوّ ح�ّ ترم فع�� را تمام کنم.  �اری  قبل از هرکنم به�� است  فکر می

بیمارستان  مرا در بابا و مامانکند. خوشبختانه  شوم، حالم را بد می�س��ی  بیمارستان دیگر بروم و

ا از �س��ی شدن �خت است، اّم خی�� ه انجام آزما�شات و رفت و آمدها دیگری �س��ی نکردند. البتّ 

 است.به�� 

 

 دی  پنجمشنبه  سه

خودم را شاد  آنهاکنم جلوی  حال گر�ه کردن دید. خی�� س�� می مرا در ،د�شب که پدر به اتاقم آمد

کند،  جمع میبرایم این طرف و آن طرف  هائی که سهراب از ها و جوک ی پیامک �شان بدهم. به همه

دارم کم  کممی��ا دهند تا ته بخورم. به قول عمه  به من میرا که کنم هر غذائی  خندم و س�� می می

تر�ن حرف یا حرک�ی  کند، �وچک همه حال فکر گذشته روی ذهنم سنگی�ی می ا درگ��م! اّم  ن میاج

فهمم  کرد. ن�ی به �اری که وکنم  شوم به او فکر می وقت تنها می اندازد. هر مرا به یاد دک�� نادری می

چرا به  کند؟ک��ی مثل من که خودش اس�� بازی مرگ است، بازی  احساسات باتوا�ست  چرا. چطور 

این همه دخ�� که دور و حق من این نبود. مگر چه کرده بودم؟ فر�ب داد؟  من دروغ گفت؟ چرا مرا

های  آدم�سبت به نفر�ی را که  به نحوی  خواست شاید می ؟ندبرش ر�خته بودند برا�ش �ا�� نبود

آید، چقدر  و دلم به درد می مافت ها�ش می به یاد �ارها و ن�اهمذه�ی داشت، ارضا کند. 

 رسید. داشت�ی و معصوم به نظر می دوست

 که پدر آمد. کردم  و گر�ه می هم�ن فکرها بودمد�شب مثل همیشه در 

 � س�� کن همه چ�� رو فراموش ک�ی.دونم �خته، و� یوتاب می-

 تونم. خوام پدر، و�� ن�ی می-

هاش باید با این موضوع کنار بیای. باید اونچه رو که پیش اومده به عنوان یه تجر�ه بپذیری و ر -

 ت نکن.ک�ی. اینقدر خودتو اذیّ 

 اه کردم، تاوا�ش رو هم باید بدم.ت �شم. اشتبت �شم. باید اذیّ باید اذیّ -

 ا تو تقص��ی نداش�ی.اّم -

هاش  تا من نتو�ستم خوددار باشم، نتو�ستم در مقابل محبّ اّم  ،شما و مامان به من گفت�ن-

 مقاومت کنم.

سال از تو بزرگ�� بود. ظاهری  ۱۲تجر�ه بودی و اون یه مرد �امل باتجر�ه که  تو یه دخ�� جوون �ی-

خواست مرد  میدلش زد، چه برسه به تو. شایدم  میکه اون داشت من رو هم که پدر توام �ول 

 مقابل وسوسه مقاومت کنه. تو�ست در ا ضعیف بود و ن�یزند�ی باشه، اّم 

 و ادامه داد:پدر نفس عمیقی کشید 
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خصوص �سرا رو طوری تر�یت کنن که ه شه جوونا، ب ما کم�� س�� می فانه تو کشور متأّس -

اضافه کردن مأمور و بگ�� و ببند  های ب��و�ی و ش به فکر محدودیت دار باشن، همه خویش�ن

هس�ن، ک��ی به فکر این نیست که جوونا رو از درون تر�یت اخال�� کنه. اینه که یاد نگرف�ن وق�ی 

 هر فرص�ی، ت بکنن، به نظرشون ده، مقاوم �شون می ییاد و ک��ی بهشون روی خو�� فرص�ی پیش می

 .برهیاد که نباید از دست  میحساب به  فرصت مغتن�ی

که ضعیف نبود، شنیده بودم که �ع��ی  مطمئنمنه پدر، اون اینقدرها هم ضعیف نبود. من -

خواست  فقط میاون کنه.  بهشون ن�ی اعتنائیچرخن و اون  پرستارها چطور دور و برش میدک��ها و 

ل در مقابلش ا�ستادم و شاید به خاطر این که از همون اوّ  خواست منو �شکنه. کنه، میبا من بازی 

یومد. آدم باید خی�� �ست  شاید به خاطر این که از آدمای مذه�ی بدش می. ش رو نکردم چاپلو��ی

 ... باشه

 به گر�ه افتادم.دو�اره 

 هر�� بود باید اونو ببخ��ی.-

 ببخشم؟! اونو ببخشم؟!-

وق�ی توش کینه و رنجش هست، روی آرامش  . تاتا خودت رها ���ی. قلبت رو صاف کناونو ببخش -

 �ن مناجا�ی که یاد گرف�ی �� بود؟لیادت هست اوّ بی�ی.  رو ن�ی

 قلب صا��؟-

 بله قلب صا��. یه بار برای من بخون، بابا.-

 با صدای �غض کرده خواندم:

 .هوهللا خداوندا قلب صا�� چون ُدر عطا فرما-

باشه  و پاک صاف مثل مروار�د تونیم از خدا بخوایم چون قلب ما باید مهم��ین چ��یه که میاین -

 
ّ

� کنه. قل�ی که توش کینه باشه، خدا هم بهش را�� نداره. مگه نفرمودن تا خدا بتونه توش تج�

ّهرها لن�و��؟ قلب تو خانه
ّ
 .ای نزول من پاک کن؟ خوب پاکش کنی من است آن را بر  فؤادک من��� ط

 تونم ببخشم. تونم اونو ببخشم چون خودم رو هم ن�ی تونم. ن�ی ن�ی-

کجا  و�� تو ازدرست. کردی،  خودت رو هم ببخش. اشتباه کردی درست، نباید بهش اعتماد می-

دو�ستیم، فقط نگران  دو�س�ی؟ دک��ت بود. طبی�� بود که بهش اعتماد ک�ی . باور کن ما هم ن�ی می

در تماس بودیم ممکن بود �ولش رو بخور�م. خی�� موّجه به تو با اون تو بودیم. ما هم اگه به اندازه 

 و فراموش کن. اونو ببخش ،حال به هرومد. ی نظر می

 چطور؟ چطور ببخشمش؟-

که اونم سر�ه راه �شه و زند�ی دعا کن ه اشتباها�ش �شه. . از خدا بخواه که متوّج کنبراش دعا -

 پیش بگ��ه. دررو  سال�ی
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به یاد آوردم و س��  ادک�� نادری ر  دم. کر ش دعا �ندم برااخو  نماز و مناجات می که  امروز صبح

  فکر میا خی�� دردناک بود اّم ش دعا کنم. �ببخشم و برااو را کردم 
ّ
 . حال خو�ی دارم.�ودر کنم مؤث

اینقدر خوب و  اندتو  د میهبخوا رک��ی که اگ ودش که باعث میاست  کردم این چه حماق�ی فکر می

  د؟ اگر، اینطور نباشدن و بزر�وار باشامهر�
ً
اگر  و هست کرد تظاهر میکه  هما�ی بود او واقعا

 
ً
 .اش تظاهر بود همهحیف که ا شدیم، اّم  می کنار هم خوشبخت در چقدر دوستم داشت، واقعا

 ارز��ی شد، آدمی که فقط به درد باشد را ندا�ست و آدم �ی توا�ست می که حیف که قدر آنچه

 خورد. خانم نصر می امثال

 

 دی ۱۰ یکشنبه

گ��ند. خی�� برا�شان  شان را می ل سال میالدی است و فرشید و سپیده جشن نامزدیامشب شب اوّ 

جدیدم به من  . دک��کنم میامعرف�ی هستند. برا�شان آرزوی خوشبخ�ی های ب هخو�حالم. خی�� بّچ 

شب خانه باشم و ز�اد خودم را  ۱۱اجازه داده که در این جشن شرکت کنم. به شرطی که ساعت 

و تصمیم گرفتم ی�ی از همان لباس جدیدی بدوزم  نکردموقت  که آنقدر درس دارمخسته نکنم. 

کمد لباسم رفته بودم و به دنبال یک لباس مناسب  سرام را بپوشم. صبح  های قدی�ی لباس

که چشمم به لبا��ی افتاد که دک�� نادری به من هدیه داده بود. یک �حظه فکر کردم آن را  گشتم می

وق�ی به یادش  ام و�� هنوز  بپوشم و �عد �شیمان شدم. هنوز آماد�ی این �ار را ندارم. او را بخشیده

که خی��  محمود برایم فرستاده دارعمو مکز��ی قرمز چ�ن پ��اهنسوزد. یک  افتم، قلبم می می

 قشنگ است. تصمیم گرفتم همان را بپوشم.

 

 دی ۱۱ دوشنبه

که دو  های باالتر بود دا��جوهای ترمپرور هم بود. مهرداد از  ها مهرداد ص�ح میان مهمان د�شب در

عل�ی آزاد محاسبات درس بدهد.  . قرار شده درحاال برگشتهسال پیش بورسیه شد و به �انادا رفت. 

 مهندس �سیار روز. مطمئنم که یک ل شده. خی�� �سر باهو��ی استشاگرد اوّ  �انادا در دا�ش�اه

 
ّ
ها خا�� شده  ی صند�� رقصیدند و همه ها می هشود. بّچ  مثل فر���ز صهبا یا مهندس امانت می یقموف

سال پ��تر  ۲۰کردم  رقصیدن و گف�ن و خندیدن را نداشتم. احساس می ی حوصله ا من، اّم بود

نداشته  دادند که دل و دماغ حق میبه من  ز�اد به من اصرار نکردند، شاید همها  هام. بّچ  شده

 زد. این که مثل شهر های جال�ی می ی غرب حرف در�ارهمهرداد آمد و کنار من �شست. باشم. 

  های پینوکیو می احمق
ّ

را  روحشانمردم  .ت و خوشگذرا�ی هستندماند. همه فقط به دنبال لذ

 اند و برای  داده
ّ

گفت با  ا معنا نیست. میاند. این که آنجا همه چ�� هست، اّم  ت خر�دهخودشان لذ

 تا بتواندم بوده که به ایران برگردد اند، بازهم مصّم  همان دا�ش�اه به او پیشنهاد �ار داده این که در

کمک کند. خی�� قشنگ حرف که از تحصیالت دا�ش�ا�� محرومند  های بهائی ی جوان هبه بقیّ 
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ه گذشت زمان �شدم، تا این که پدر به دنبالم آمد و فهمیدم ساعت که متوّج  قشنگ ، آنقدرزد می

کند. حاال دیگر  به من کمکها  اگر بخواهم در خواندن درسکه شده. مهرداد گفت حاضر است  ۱۱

 دانند. موقع خداحافظی گفت: همه جر�ان بیماری من را می

 رو جا بزاری!یادت نره لنگه کفشت  خداحافظ سیندرال! -

 آید میمن خوشش  کنم از فکر می
ً
یا هیچ کس  و خیال ندارم لنگه کفشم را برای او ، و�� من اصال

 یگری جا بگذارم.د

 

 بهمن ۱۱شنبه چهار 

ام و تصو�ب شده است. یک  ام را هم داده نامه شود. موضوع پایان دو روز دیگر امتحاناتم شروع می

روم عکس  نویسم، به بیمارستان می خوانم، ت�لیف می می خوانم. درس ماه است که فقط درس می

گ��م، ��ی �ی اسکن، ام آر آی و آزما�شات مختلف دیگر. دیگر دارم برای خودم شهر�ی کسب  می

هنوز مسئله حل آسائی  به طرز م�جزهب�ن رفته و��  های مغزش از به عنوان ک��ی که سلول  ،کنم می

کند. دک�� نخ��  ی مغزش همه �ار می های نبوده با سلول  آورد و کند، همه چ�� را به یاد می می

  می
ً
اند.  را به عهده گرفته ب�ن رفته ازهای  های به جا مانده وظائف سلول  سلول  �و�د احتماال

های مغزی من شدیدتر باشد، پیشروی بیماری  تالیّ دهند که هر چقدر فعّ  آزما�شات �شان می

 رسد بیماری کن��ل شده. اّم  حال حاضر به نظر می . درشود کندتر می
ً
چ��ی  ا در واقع هیچ کس واقعا

  ی این بیماری ن�ی در�اره
ً
در  �ها. خی�� دلشوره دارم. خدا کندام موضوع آزما�ش دک� شده داند. فعال

 
ّ
 ق �شوم.امتحانات موف

 

 بهمن ۱۲پنجشنبه 

دست مثل یک انفجار بود. دانم چه شد.  ن�یبخش، حس ندارد.  داروی آرامش هنوز بدنم از تأث��

که مامان مرا از بیمارستان برگشته بودم  تازه صبح. ، یک دفعه کن��لم را ازدست دادمخودم نبود

های سفید، از بوی  شوم. از رو�وش م��م و زنده می روم می دفعه که به بیمارستان می . هردکر صدا 

 آید. همه چ�� بیمارستان بدم می بیمارستان، از

 . دک�� روحا�ی د�شب با پدرت �حبت کرده.�ارت دارمبیا اینجا یقه قیه د ،یوتاب-

 دلم برانگیخت، دک�� نادری؟! اش امید مبه�ی را در دیدن خو�حا��

. هم�ن ی خو�ی هس�ن ه، چه خونوادهت و مؤدبیّ با�خصیّ �سر  چهازت خواست�اری کرده. مهرداد -

ده که چقدر �سر مسئول و وظیفه شناسیه.  کنه، �شون می که به تنهائی از مادرش مراقبت می

 من که مهرداد رو خی�� دوست دارم. دو�ی. تحصیالت و شغلش رو هم که خودت به�� می

 �� �ار کنم؟حاال من باید -

 ی پیشنهادش فکر کن. هی��. در�اره-
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کنم که زنده بمونم و  من خی�� زحمت بکشم مواظب خودم باشم که نم��م. فقط دارم س�� می-

کم. از من انتظار نداشته باش�ن که ک��ی رو ی متحرّ  بکشم که دل تو و بابا �شکنه. من یه مردهنفس 

 به تابوت خودم دعوت کنم!

 یوتاب!!-

ه کمه که بقیّ  ی تو و بابا و هخواین عرو��ی کنم؟ که �� �شه؟ غصّ  م��م و شما می من دارم می-

 کن�ن؟و هم به صف عزادارها اضافه خواین یه نفر دیگه ر  می

 مامان به گر�ه افتاد:

 تو خو�حال � که طوری �شه خواد یوتاب ما فقط دملون می-
ً
، همون طور که همیشه ��ی، واقعا

هات باورم  ک�ی خنده فهمم؟ فکر می و ن�یر  ک�ی دردت فکر میدادی.  و به من میر  بودی. �اش دردت

 !نیس�ی که بفه�ی من چه حا�� دارم. مادر نیس�ی دخ�� شه؟ مادر می

 دم و باکر  می ل از دستم رفته بود. گر�هبه گر�ه افتادم. سد شکسته بود. طاقت و تحّم  هممن 

شدم،  ا آرام ن�یکرد مرا آرام کند. اّم  زدم. مامان مرا �غل کرده بود و س�� می صدای بلند زار می

بخ��ی به من تزر�ق  عمه می��ا را خ�� کرد تا بیاید و آرامخواستم آنقدر گر�ه کنم تا بم��م. باالخره  می

  کند. خی�� دلم به حال مامان و بابا می
ّ
نم. به مامان قول فا�� که امروز افتاد خی�� �شیماسوزد. از ات

از امتحانات مو�ول کنیم.  کنم. قرار شد جواب را به �عد ی پیشنهاد مهرداد فکر می دادم که در�اره

 اّم 
ً
این دل ازدواج کنم.  ی ا با هیچکس دیگر قصد ندارم با مهرداد و ی ا حقیقت این است که اصال

 .ببندمخواهم به ک��ی  شکسته را دیگر ن�ی

 

 بهمن ۲۷جمعه 

کنم در مجموع نمراتم خوب �شود. دک��ها معتقدند که  فکر میامروز آخر�ن امتحان را هم دادم . 

ه خو�ی است، بنامه را شروع کنم. نباید ذهنم را بی�ار بگذارم. فکر  من باید بالفاصله �ار روی پایان

از صبح تا به حال که نگرا�ی امتحان را  دهد. خصوص که مرا از خاطرات گذشته نجات می

دیدم. آیا در این  ام. د�شب خوا�ش را می وقت دیگر به فکر دک�� نادری بوده ام بیش�� از هر نداشته

ا وحشتناک است، اّم های  کنم. بیش�� �ابوس ؟ فکر ن�یندیده باشمت ش�ی هم بوده که خوا�ش را مّد 

 
ّ
هنوز در دنیای دروغ هستیم، دروغ ما فا�� نیفتاده و �ا�� هم طوری است که ان�ار هیچ ات

 
ّ

 .داد که �شان میاست همان موجود ش��ی�ی  اوکه در آن بخ��ی  تلذ

  ی کتاب قفسه را که به دک�� نادری داده بودم، در آرامش برای جهان پرآشوبدیروز 
ً
 ها دیدم. حتما

�ی برا�ش اهمیّ کردم این چ��ها  ای �س داده است. چقدر ساده بودم که فکر می ها را به وسیله کتاب

 .دارد

آدمی هرگز وجود نداشته. همه فراموشش  چن�نآورد، ان�ار  ن�یبه ز�ان هیچ کس اسم او را 

 .فراموشش کنم عمرمی  کنم تا آخر�ن �حظه فکر ن�یمن که  اند، جز کرده
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کنم. همه چ�� تمام شده است. دیگر  آید باور  و من باید بهاری را که می نمانده از زمستان چ�� ز�ادی

. فکر ، آماده شو�مشود روز دیگر شروع می ۱۰-۱۴ت�ا�ی کنیم و برای ماه صیام که  هباید خان

خواهد یک طوری با خودم و با خدا خلوت  دلم میا کنم به من اجازه بدهند که روزه بگ��م، اّم  ن�ی

 ی همه چ�� فکر کنم. ارهکنم و در�

 

 جمعه شب

 
ّ
 ای افتاده است. کننده فاق خی�� �جیب و گیجامروز ات

بودم. پدر به خواندن کتاب اتاقم مشغول  خانه را زدند. در �عدازظهر بود که زنگ در ۳ساعت 

 اتاقم آمد و گفت:

 �شنوی. رو ش ها الزمه حرفکه فکر کنم  اومده دیدنتنفر به  هی- 

 فرو ر�خت، دک�� نادری؟�حظه قلبم یک 

 ؟�ی-

برای من �عر�ف کرد  و . داستا�ی ر اومدروز پیش تلفن کرد و به مغازه  ۱۰. شناسیش می. یه خانومه-

م یخواست دادی و ن�ی موقع داش�ی امتحان می اون . خودت قضاوت کن. هراست باش ممکنهکه 

 داشته با��ی. و آماد�ی شنیدن این داستان ر  دیگه بایدا حاال م. اّم یکن فکرت رو پریشون 

 چه داستا�ی؟-

 خودت بیا و �شنو.-

  موق�ی وارد پذیرائی شدم ک��ی را دید
ً
نصر. شهال  :مبین میهایم  �ابوس درشب  هر که تقر�با

 ستم به اتاقم برگردم.خوا می

 �شنو. رو  ون حرفاش. دخ��م نرو -

 . من یومدم و گرنه ن�ی سالم یوتاب خانوم. پدرتون از من خواست که بیام-
ً
 حرفام رو زدم. قبال

کنارم �شست و  مامانلرزد.  کردم که دست و پایم دارد می اسحساجلو آمدم و �شستم. 

 هایم را گرفت و گفت: دست

لطف کن�ن و  ،م نصرو کنم برات خوب باشه. خان به حرفاشون �وش کن، فکرقوی باش دخ��م. -

 
ً
 کردین برای یوتاب هم �عر�ف کن�ن.برای شوهرم �عر�ف  اونچه رو که قبال

 سازی بود. که تو دیدی فقط یه �حنه چ��ی کنم. اون  باشه، �عر�ف می-

 پرسیدم:

 سازی؟! �حنه-

به ل�ن باری که از همون اوّ  رو خی�� دوست داشتم، حاضر بودم براش بم��م.ساسان  ،من-

اون با من ب��ون کردم.  �اری می آورد�ش هر، عاشقش شدم. برای به دست بیمارستان ما اومد

کردم باالخره  فکر می. براش یه زنگ تفر�ح بودم بیش�� منبه من نداشت.  ه ز�ادیتوّج ا اومد، اّم  می
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ی  پر�ده رنگعای ای پرمّد  ه مدرسهتونم قلبش رو هم به دست بیارم تا این که تو اومدی. یه بّچ  می

ی با من ب��ون هم . اون منو �س زد. دیگه ح�ّ گرفت ماز  منوساسان بیمار که نفهمیدم چطور 

  هامو جواب ن�ی ومد. تلفنی ومد. مهمو�ی ن�یی ن�ی
ّ
دت داد. وق�ی از من خواست که اتاق تو رو برای تول

 تو�ستم قبول نکنم.ا ن، اّم کردم، خی�� تحق�� شدم بدبخ�یتزئ�ن کنیم، خی�� احساس 

 ر�خت. خانم نصر هم آرام آرام اشک می

تو رفتار  کنه. چطور مثل یه پر�سس با زنه، چطور به تو ن�اه می دیدم چطور با تو حرف می می-

شدم، تنها چ��ی که باعث شد همون اوائل �ارم رو ول نکنم و  درون خرد می دیدم و از کنه. می می

به  خواست دلم میبگ��م. از اون و از تو رو  هاانتقام این رفتار خواستم  جوئی بود. می برم حس انتقام

�ع�ی ��. دلم  دور انداخته شدنبفهم�ن ک��ی رو از دست دادن �ع�ی ��،  قیم�ی هم که شده هر

وق�ی آدم چه حا�� داره  نبفهم� ،حس کن�نهم  هاکنم، شما من حس میخواست اون دردی رو که  می

 .شن می رد شکنن و از رو  می پا له ز�ررو 

گشتیم  شب من و ساسان داشتیم دنبال یه دارو میش رو کشیده بودم. اون  تها بود که نقشهمّد 

هستیم  اتاق. دیدم از انتهای راهرو داری به طرف اتا�� که ما که صدای پا اومد. اومدم دم در

  نقشهکه  از قبل منتظر یه همچ�ن فرص�ی بودم. وقت خو�ی بود یای. می
ً
 مو اجرا کنم. در رو �امال

رو  ها باز کردم و به طرف ساسان که داشت توی قفسههای لباسم رو  تند تند دکمه و کردم باز

  گشت، رفتم و �غلش کردم. برای چند �حظه گیج شده بود، ن�ی می
ّ
افته.  فا�� داره میفهمید چه ات

من �ا�� بود، بیچاره وق�ی دنبال تو دو�د هنوز گیج بود و ی  نقشههمون چند �حظه گی�� برای 

 ی.نکردتو �وش  اّم ا توضیح بده،فهمید من برای �� اون �ارا رو کردم. خواست  ن�ی

ا هیچ جوری حاضر �شد با من حرف س�� کردم با ساسان �حبت کنم اّم  بارها اون شب �عد از

ش هم  خونه بار در ینی چندداد. من ح�ّ  هام جواب ن�ی پیامکبه  داد. هام جواب ن�ی به تلفنبزنه. 

بیمارستان به دیگه  و زاده نایب دک��هاشو س��د به  مر�ض دو هفته �عد کرد. ن�ی زرفتم. در رو با

 . ماهه به آملان برگشته ی شش برای دیدن یه دورهفهمیدم  تا این که نیومد
ً
شنیدم مادرش  از �عدا

 .که گفته قصد نداره به ایران برگرده

 اختیار پرسیدم: �ی

 !؟برگشته آملان-

 پرنده از قفس پر�د. ...هوم!-

 کردم. من فقط گر�ه می

 مادرم پرسید:

 �� شد که زودتر حقیقت رو نگفت�ن؟-

پچ ز�ادی توی  پچ قرار نبود حقیقت رو بگم. من انتقامم رو گرفته بودم. تاوا�ش رو هم داده بودم.-

 خواست بدونه اون شب  بیمارستان منو به دف��ش خواست. می مدیربیمارستان راه افتاد. 
ّ
فا�� چه ات
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  من اظهار �ی یوتاب با اون حالت بیمارستان رو ترک کرده. کهافتاده 
ّ
 دو�ستم که می .ال�� کردماط

برای هم�ن تصمیم گرفتم حر�� برعلیه گ��ه  طرف اون رو می و سپا��ی دوست قدی�ی ساسانه دک��

 تر نکنم.  اوضاع رو برای خودم خراب ساسان نزنم و
ً
من با ساسان هم قبل از  سپا��ی دک�� ظاهرا

و دونم  گفتم چ��ی ن�ی پرسید می کس از من چ��ی می هرای نگرفته بود.  �حبت کرده بود و نتیجه

 
ً
بدی  ا شا�عاتاّم  هیچ کس حقیقت قضیه رو نفهمیدی عص�ی شده بوده.  یوتاب دچار حمله احتماال

ن�اه سنگ�ن هم�ارام رو تو�ستم توی بیمارستان بمونم و  با این وضع ن�ی .توی بیمارستان پیچید

مادر ساسان منو پیدا کرد و باالخره . یه ماه پیش شدمو من��ی یه دک�� ول کردم �ارم رو ل کنم. تحّم 

منو دوست داشته، چرا با یوتاب ساسان اگه خواست بدونه که  کنم اومد. می به مط�ی که �ار می

 .نامزد کرده

 ا اونا نامزد نبودن.اّم -

وق�ی نامزدی ساسان با یوتاب به هم  خواست بدونه گفت. می اینطوری میخوب مادر ساسان -

چرا با من ازدواج نکرده و به آملان برگشته. اونقدر سئوال پیچم کرد که مجبور شدم حقیقت خورده 

خواد  گفت ن�ی قسم داد که حقیقت رو به یوتاب بگم. می دستم رو روی قرآن گذاشت و منورو بگم. 

چند بار به من زنگ زد.  دنیا بره. از حالل کنهاین دخ�� قبل از این که حقیقت رو بفهمه و �سرش رو 

یوتاب . قضیه رو برای یوتاب �عر�ف کنمه و تصمیم گرفتم کن م فرق ن�یه چ��ی برادیدم دیگباالخره 

تلفن آقای خسروی  های بیمارستان هبّچ  روز پیش از دهاین بود که  عوض کرده، که سیم �ار�ش رو 

 رو گرفتم و بهشون زنگ زدم.

 شکنجههایم مرا  شب در �ابوس کردم که هر ی ن�اه میوحشتنا� هیوالیهایم به همان  میان اشک از

رسید. به ک�� همه چ�� را باخته و خودش را نابود  م برانگ�� به نظر میچقدر شکسته و ترّح داد.  می

ن بود که ک��ی بخواهد سرز�شش تر از آ بیچارهاتاقم برگشتم. . بدون این که حر�� بزنم به کرده بود

 کند.

 اتاقم آمد:به  پدر که خانم نصر رفته بود، �عد ر�عیک 

. همون �عر�ف کنمش رو هم برات  هرو فهمیدی، بزار بقیّ قضیه حاال که تا اینجای  جان، یوتاب-

کتابفرو��ی  رو قطع کردم. روز �عدش ا من جواب ندادم. تلفنمدک�� نادری به من زنگ زد. اّم ل اوّ روز 

. خی�� گذشت میبیماری تو از روز  دوخواست با تو حرف بزنه.  به کتابفرو��ی اومد. می رو پیدا کرد و

ش  بری یا نه. همه می دو�ستیم که از اون بیماری جون سالم به در ی ن�یناراحت و نگران بودم. ما ح�ّ 

ام�ان نداره اجازه گفتم بهش م. یکرد این طوری فکر میهم تقص�� دک�� نادری بود، یا اون موقع 

�� به روز تو آورده و تونم. بهش گفتم  با تو حرف بزنه. تازه اگرم بخوام اجازه بدم ن�یدو�اره بدم 

 
ً
 دوس�ی اون و خانمگر�ه افتاد. گفت که به  در شرایطی نیس�ی که بتو�ی با ک��ی حرف بز�ی. اصال

م نصر به طرف اون اومده و اون و با توئه و اون شب هم خان نصر مر�وط به قبل از آشنائی

خودش دورش کنه که تو رسیدی و نگذاش�ی توضیح بده. �عدش من به قدری نگران  خواسته از می
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تا این که  پرسید و احوالت رو می زد تو بودم که مغازه رو برای یه هفته �ستم. هر روز به من زنگ می

رف از ط ل ی اوّ اون روز هم. خواستم که دیگه به من تلفن نکنهازش شده و  خطر رفعبهش گفتم 

  وننبد خواس�ن من تماس گرف�ن، می بیمارستان هم با
ّ
 �� بردیمبیمارستان  از و ت این که تو ر عل

 نگفتم. اوناا من چ��ی به بوده. اّم 

 هق گر�ه پرسیدم: از میان هق

 به من نگفت�ن پدر؟این چ��ا رو چرا؟ چرا -

- 
ً
  حالت اغما بودی و ن�ی در یک هفتهتا  تو اوال

ً
حرفش رو باور  تو�ستم باهات �حبت کنم. دوما

که بخواد �ار خودش رو توجیه کنه. وق�ی حالت به�� شد و شروع کردی به  نکرده بودم. طبی�� بود

درس خوندن هم با مامانت مشورت کردیم. هر دو به نظرمون رسید که به��ه دو�اره آرامشت رو به 

م و روز پیش خانده تا این که  دک�� نادری رو باور نکرده بودیم. ایهیچ کدوم حرفما  ،یوتاب هم نزنیم.

اومد و ماجرا رو  خواد با تو �حبت کنه. آدرس کتابفرو��ی رو بهش دادم. زنگ زد و گفت می نصر

م نصر خواهش کردم و گذاشتیم امتحاناتت رو بدی و �عد من از خانبا مامانت برای من �عر�ف کرد. 

 ،که به نظرمون رسید انجام دادیمرو ما به��ین �اری که بیاد و خودش ماجرا رو برات �عر�ف کنه. 

 اه کردیم، امیدوارم ما رو ببخ��ی.ا اگه اشتباّم 

 کردم: کنان پدر را �غل گر�ه

�حبت کنم، شماره  هاشبا زودتر من باید...  بیچاره دک�� نادری! !وای پدر ما �� �ار کردیم؟-

 کن�ن؟ تلفنش رو برام پیدا می

- 
ً
 دخ��م. شماره مو�ایلش توی �و��ی من هست، اّم  حتما

ً
ای نیست که در آملان  این شماره ا احتماال

 کنم. ش رو پیدا می شمارهی خودش  خونواده یا کنه. از طر�ق دک�� روحا�ی ازش استفاده می

کشم. از این که دک��  خو�حالم، ناراحتم، رنج می فهمم. حال و روزم را ن�یبه حال، از عصر تا 

 
ً
مورد او اشتباه کردم و چقدر  ا فکر این که چقدر درمرا دوست داشته، خو�حالم اّم  نادری واقعا

گ��م.  ن�یکنم، آرام ن�حبت  اوتا با کند.  رنج تبدیل می ی این خو�حا�� را به درد و ش دادم، همهآزار 

کنم؟ نکند مر�ض شده باشد؟ نکند بالئی به سرش آمده باشد و من نتوانم به نکند نتوانم پیدا�ش 

روم، احساس  ازعصر تا به حال در اتاقم راه می متأسفم؟ چقدر دلشوره دارم. او ب�و�م که چقدر

 خدایا.. سرگیجه دارم
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 فصل پنجم: در شادی و غم

 بهمن ۲۸شنبه 

تلفن دک�� نادری را پیدا  شماره صبح است و هنوز از پدر خ��ی �شده. قرار بود هم�ن که ۱۰ساعت 

 را به من بدهد آنکرد به خانه زنگ بزند و 
ّ
کند که  اصرار میبه من  ب. مامان خی�� نگران است. مرت

ترسد دو�اره مر�ض �شوم. فکر نکنم از شب تا صبح یک ساعت هم خوابیده  بروم و بخوابم، می

 باشد. پدرهم فقط �ابوس دیدم. صدای زنگ تلفن آمد. شاید  شم، آنبا

 

 �عدازظهر شنبه

تلفن دک�� نادری را به من داد و من بدون این که ص�� کنم و ببینم در آملان چه شماره  پدرصبح 

 .ا درست بود. خودش بودکه مبادا درست نباشد، اّم  بودمنگران را گرفتم.  شمارهساع�ی است، 

 گ�� است. ص�� کردم تا صدای بوق بیاید، گفتم: فهمیدم پیغام .زد آملا�ی حرف می

- 
ً
 با من تماس بگ��ین. سالم من یوتابم، لطفا

 ردم و �عد تردید را کنار گذاشتم:یک �حظه ص�� ک

 کنم با من تماس بگ��. منتظرم. ساسان، خواهش می

جواب ندهد. من به او فرصت توضیح یا ترسم دیگر به من  هنوز خ��ی از دک�� نادری �شده. می

اگرشده تا آملان بروم،  های بدی به او زدم! چه حرف خوا�� ندادم، چرا او باید بدهد؟ معذرت

 گ��م. فم. تا مرا نبخشد، آرام ن�یروم. باید او را پیدا کنم. باید به او ب�و�م که چقدر متأّس  می

 

 شب شنبه

 دو�دم: آنتلفن به صدا در آمد. به طرف زنگ شب بود که  ۱۰ساعت 

 بله؟-

 خودش بود:

 زنم. ن ساسانم از هامبورگ زنگ میالو، یوتاب؟ م-

 :بینم مثل این بود که دارم خواب میشد،  ن�یباورم 

 !!قر�ونت برمساسان توئی؟ -

 �� گف�ی؟!...��؟! -

 رو برام �عر�ف کرد. ی جر�ان خانم نصر همهفم. به خاطر همه چ�� متأّس  -

 رو؟ جر�ا�یچه -
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- 
ً
و به ر  ی ما سازی کنه و میونه خواسته �حنه می این رو که او�شب تو تقص��ی نداش�ی و اون عمدا

 هم بزنه.

 چند �حظه س�وت شد.

 دو�ی ... دو�ی با من �� �ار کردی؟ تو می تو هیچ می-

 به دست بیاورد: الرز�د. چند �حظه ص�� کرد تا کن��ل خودش ر  ش می�صدا

من و به سر خودت آوردی؟ �ا�� بود یه دقیقه، فقط یه دقیقه به  دو�ی چه بالئی به سر تو می-

 به من اعتماد نداش�ی. از قبل حکمت رو صادر کرده بودی...و�� تو نخواس�ی.  .بدیحرف من �وش 

ردی. به من اعتماد و�� به حرفای شهال �وش ک ارزش بود . حرفای من برات �ی�وش ندادی امبه حرف

 به اون اعتماد کردی.و�� نکردی، 

 کردم. من فقط گر�ه می

 های تو ردخور نداره، درسته؟ حکمنه؟  ،�� داری ب�ی؟ همیشه حق با توئه-

 حق با او بود. .چ��ی نداشتم که ب�و�م

 خواست دعوتت کنم. کنم، دلم می حال خو�حالم که زنگ زدی چون دارم ازدواج می به هر-

 اختیار پرسیدم: �یقلبم فرو ر�خت. 

 با �ی؟-

 مگه برات مهمه؟-

 انصا��! ساسان! خی�� �ی-

 به خاطر دو�ی میدار کردین.  حیثیت من رو لکه کشت�ن. ت منو خونواده تو. تو و تر از انصاف نه �ی-

 خوای ب�ی متأسفم و تموم شد؟! حاال میمجبور شدم به چند نفر حساب �س بدم؟  �اری که کردی

 ش ت�خ و خشن شده بود.�چقدر صدا

 شناختم نیس�ی. میمن تو دیگه شبیه اون دک�� نادری که -

 .دفنش کردم کشتیش و منمتو  ،اون دک�� نادری خی�� وقته مرده-

  آن مرد مهر�ا�ی که مرا دوست داشتان�ار 
ً
ی جانم چنگ انداخته  مرده بود. درد و رنج به همه واقعا

 ن��ل کنم و لرزش صدایم را بگ��م:س�� کردم خودم را ک ..نداشت.ای  بود. �حبت بیش�� فایده

فراموش  که پیش اومده رو  اونچهتونیم  فکر کردم می. کردم خوا�� میعذر زدم و  باید زنگ میمن -

��ی. اگه بدونم تو اامیدوارم خوشبخت ب حال به هر ا ...، اّم و برای هم آرزوی خوشبخ�ی کنیم کنیم

 رم. هم دنبال زندگیم می، من خوشبخت و خو�حا��

 .»یا به دنبال مرگم«ذهنم ادامه دادم: و به تل�� در

 رم؟ دنبال زندگیم می بهمنظورت چیه که -
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ل�ن فکرم وق�ی حقیقت رو فهمیدم اوّ . و�� کشیدمن عذاببب�ن من در مورد تو اشتباه کردم و کم -

، دوی ما رو رنج بده هراین سوءتفاهم بیش�� از این ادامه پیدا کنه و این بود که به تو بگم و نزارم 

 ک�ی،... حاال که همه چ�� رو فراموش کردی و داری ازدواج می ااّم 

 کردم؟ �ی گفته رنج من تموم شده؟ گفته من همه چ�� رو فراموش�ی -

گرفت،  گر�ه جلوی نفسم را میحا�� که  در، ام را بگ��م توا�ستم جلوی گر�ه ای بود، ن�ی تالش بیهوده

 :پرسیدم

 ؟�� �ار باید بکنم که منو ببخ��ی�� باید بگم، ساسان ب�و من -

 بخشم. رو ن�ی بک�ی، چون من توالزم نیست �اری -

 گفتم:میان گر�ه  در

- 
ً
  ..فم که مزاحم شما شدم.متأّس  ..اون دک�� نادری مرده. مثل این که واقعا

 س�وت کرده بود.

 خداحافظ. خوشبخت �ش�ن.امیدوارم -

یاد من  این همه وقت�عد از خوای ازدواج ک�ی؟ برای همینه که  خوای دنبال زندگیت بری؟ می می-

 خوای وجدانت راحت �شه؟ افتادی؟ می

خواستم او را ازدست  اگر میام را گرفتم.  جلوی گر�هذهنم درخشید.  دریک دفعه چ��ی مثل برق 

 :کردم رها میی ت��هایم را  ندهم باید همه

 هام از من خواست�اری کرده. خوب ی�ی از همکال��ی-

 رفت؟ گرف�ن جو�ش در می همون فرشید که دماغشو می-

- 
ً
 ا برگشته.مهرداد رو ندیدی. تازه از �اناد تو اصال

به هم�ن ری برای خودت ازدواج ک�ی؟  آفر�ن! زند�ی منو به آتیش کشیدی و حاال هم داری می-

 راح�ی؟

 وری از من داشت.کننده بود که چن�ن تصّ  ناراحتخی�� 

 ه.ازدواج کنم، گفتم ازم خواست�اری کرد هاشخوام با من نگفتم می-

 خوای باهاش ازدواج ک�ی؟ �ی؟ �ع�ی ن�ی �س �� می-

 هنوز جوا�ی بهش ندادم.-

 چرا؟-

 با خشم و گر�ه گفتم:

 فهمیدم مرده. ی دیگه رو دوست داشتم، ی�ی رو که حاالچون ی�

چند �حظه �عد مامان وارد اتاق کردم.  . احساس ضعف �جی�ی میقطع کردمو بالفاصله �و��ی را 

 .. س�� کردم خودم را کن��ل کنمشد

 �� شد؟-
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 بود. و بداخالق دونم، خی�� عصبا�ی ن�ی-

ین زودی تو رو فراموش کرده کنم به ا فکر ن�ی ،نخور  شو هغصّ  شه. کم آروم می ا کمحق داره، اّم -

 باشه.

- 
ً
 کنه. . گفت داره ازدواج میکرده ظاهرا

 

 بهمن ۲۹ یکشنبه

 ۱۰امشب ساعت کرد.  . هیچ چ�� دیگری آرامم ن�یخواندم و گر�ه کردمد�شب و امروز را فقط دعا 

 زنگ زد. ساساندو�اره 

 بله؟-

 یای �شت اس�ایپ با هم حرف بزنیم؟ یوتاب خود�ی؟ می-

 ای هم مونده؟ گف�ی، چ�� دیگه بهمخواس�ی  فکر کردم د�شب هر�� می-

 تم نکن. بیا �شت اس�ایپ، باشه؟اذیّ -

 باشه.-

م �شسته بودم که تاپ پص��ی �شت ل �و��ی را گذاشتم و به طرف آینه دو�دم. چند �حظه �عد با �ی

 آمد. ساسانتصو�ر 

 ه گفت:خر باال  .شدم از تماشا�ش س�� ن�یکردیم.  فقط هم دیگر را ن�اه می�ی تا مّد 

 و مقنعه ندیده بودمت! شالتا حاال بدون یه ش�ل دیگه شدی! -

 گفتم:

 یه کم الغر شدی!تو هم -

 تازه چاق شدم، خی�� الغر شده بودم.-

 چرا؟-

 هاشون میوه و ش��ی�ی و... چون اینجا بیمارام توی یخچال-

 و... کمپوت آناناس-

 همان دک�� نادری همیش�ی بود. .خندید

 شب برم بخورم. که آخر دارن  نگه ن�یآره، کمپوت آناناس و این جور چ��ا -

 ساسان؟-

 جاِن ساسان.-

- 
ً
 خوای ازدواج ک�ی؟ می واقعا

 خندید:

 ؟آبرو  �افر �یشه؟ یه دک��  خوام ازدواج کنم و�� �ی زن من می می-

 آبرو. و�� تو نه �افری، نه �ی-
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 �س �� هستم؟-

 امیدوارم بخشنده. و ...شر�ف، اصیل، مهر�ون، بزر�وار-

 بخشیدم! کردی و من داشتم می یاد تو داش�ی عذرخوا�� می از وق�ی یادم می-

 .دونم چرا ی تو اشتباه کردم. ن�ی من خی�� در�اره حق با توئه. �ی. راست می-

ا من درست به کردم. اّم  مثل تو فکر ن�ی چون دلیل �سبت به من داش�ی. شاید  ل یه سوءظن �یاوّ  از-

صاف و کردی.  ل ازت خوشم اومد. به خاطر این که مثل ماها فکر ن�یاز همون اوّ  دلیل هم�ن تفاوت

 توش نبود.پاک بودی و تظاهر و ر�ائی هم 

 کردم. اخم کرد و گفت: با خو�حا�� ن�اهش می

 ام. ا هنوز از دستت عصبا�یاّم -

جا  خواست از زدی قلبم می عصبا�ی باش و�� نامهر�ون نباش. د�شب وق�ی اون طوری حرف می-

 کنده �شه.

 گفتم. باید بهت می .توی �لوم مونده بود تتوی این مّد این چ��ی بود که -

 بخ��ی. کشیدم ، منو می ��ت دو�ی چقدر �شیمونم، اگه بدو�ی توی این مّد  ن�ی-

هیچ �اری  ا مناّم خاطر منه ه دو�ستم که ب می تازهک�ی خ�� ندارم چه حال و روزی داش�ی؟  فکر می-

تو�ی بفه�ی چه حا��  می�ی گذشتم؟ دو�ی من از چه جهنّ  میکه بکنم؟  دی اجازه ن�یتونم بکنم؟  ن�ی

شه بیش��  زدی؟ تازه این باعث می داشتم وق�ی به قول دک�� روحا�ی ب�ن مرگ و زند�ی دست و پا می

 از دستت عصبا�ی �شم.

 منو ببخش.

 شه. �شد. هم�ن جوری ن�ی-

 زانو بزنم؟�� �ار کنم؟ -

پیش کنم،  جز تو عرو��ی ن�یه ب ای م، خی�� دوستت دارم. با هیچ کس دیگهب�و ساسان عز�ز  ... نه،-

 رم. ای هم ن�ی هیچ دک�� دیگه

 خندیدم: از ته دلتها �عد از مّد کرد!  ان�ار با این چند تا جمله بهشت را به من پیشنهاد می

 خوا�� بود؟ خوب این کجاش معذرت-

 �� ب�ی. که گم من می�س مگه قرار نیست من ببخشمت؟ -

 :برای احتیاط وجود نداشتدیگر دلی�� 

این رو هم نکردم که  فکر یح�ّ  هیچ وقت ..عز�زم، بیش�� از او�ی که فکر ک�ی دوستت دارم. ،ساسان-

 هس�ی و خوا�� بود.بودی و جز تو ازدواج کنم. تو دک�� عز�ز من ه ب ای دیگه با کس

ی عشقی که در قلبم هست و در تمام  کردم، با همه و ن�اهش می کرد مین�اهم  فقط �حظهتا چند 

 ت بوده.این مّد 

 بیای آملان یا من بیام؟تو رسه! حاال بلیط برات بفرستم  یوتابم، عز�زم... حیف که دستم بهت ن�ی-
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 ک�ی؟ ت رو �� �ار میادونم. تو بیای که به��ه، و�� �ار  ن�ی-

تونم ز�اد  من ن�ی کنم، ببینم بلیط برای �ی هست. و�� . امشب یه سر�� مینیستای  مسئلهاو�ش -

 باشه؟ید با من برگردی آملان. بمونم. �عدش با

 ه سفرطوال�ی هوائی برام بد نیست؟آقای دک��، ی ..باید با دک��م مشورت کنم.-

 !هیچ اش�ا�� نداره کنارش ت�ون نخوری و ازبچس�ی به دک��ت اگه نه ، -

 ش��ین بود!چقدر هر دو زدیم ز�ر خنده. آش�ی 

 پرسید: از �شت در آمد که می مامانصدای 

 م؟یشه من و بابات هم با دک�� �حبت کن یوتاب جان می-

 شه؟ خوان باهات �حبت کنن، می مامان و بابا هم می-

  خندید. چقدر صدای خنده
ّ

 بخش بود. تاش برایم لذ

 خوره؟ غالما میم خو�ه؟ به ا قیافه ؟شه چرا ن�ی-

 ا-
ً
 خوری! ا به دامادا میتیپ و شی�ی! اّم  . برای غالم بودن ز�ادی خوشبدا

سهراب کردند.  حرف زدند و از او به خاطر همه چ�� عذرخوا�� ساسانبابا هم آمدند و با  مامان و

 هم ک�ی حرف زد. با او ساسانهم آمد و 

 کنم تا صبح خوابم ب��د. فکر ن�یتوانم ب�و�م چقدر خو�حالم. آنقدر خو�حالم که  ن�ی

 

 بهمن ۳۰ دوشنبه

آقا نادری و خانم و  بود که بابا از کتابفرو��ی زنگ زد که امشب حاجیازده صبح امروز حدود 

 آیند می برای خواست�اری  �شانها دخ��خانم
ً
ل وقت اوّ  صبح ! من ومامان چقدر هول شدیم. ظاهرا

مادرش خواسته که به خواست�اری من بیایند. فکر کنم  زنگ زده و از پدر و شان ه خانهساسان ب

ا �جله کرده و قبل دادم خودش هم باشد، اّم  هنوز نگران خواست�اری مهرداد است. من ترجیح می

دائی شیده هم  و زن می��ا این که خودش بیاید، ترتیب خواست�اری را داده است. مامان از عمه  از

صدا  و کنند که اینقدر سر یست در آش��خانه چه �ار میخواسته که برای کمک بیایند و معلوم ن

تو  خواهد ن�یفرستند که  روم کمک بکنم مرا به زور به اتاقم می وقت من می اند. هر راه انداخته

تا به  از وق�ی از مدرسه آمدهکمک ک�ی. برو اس��احت کن، شب سرحال با��ی. سهراب بیچاره را 

آید این است که دعا کنم  تنها �اری که از دست من بر میاند.  حال چند نو�ت برای خر�د فرستاده

 همه چ�� به خ�� بگذرد.

 

 عصر شنبهدو 

 و گفت: داخل کرد نوشتم که سهراب سرش را از الی در داشتم خاطرات می

 تو رو با یه سی�ی و چند تا فنجون پالستی�ی تمر�ن بدم؟!خوای  یوتاب، بلدی چای بیاری؟ می-
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 خندیدم:

 نکرده.الزم -

 رفت، گفت: �ست و می حا�� که در را می سهراب ادائی در آورد و در صدای زنگ تلفنم بلند شد.

 ز  ش زنگ می دست دک��ای این دوره زمونه، همه وای از-
ً
کردن آدم خودش بره  ها ص�� مینن. قبال

 شون! پیش

 بود. ساسان، گفت سهراب درست می

 باید بگن.پرسه برای مهر�ه و ش��بها و این جور چ��ا ��  خی�� نگرانم. مامانم زنگ زده می-

 ، مهر�ه هم چ�� سنگی�ی نیست.ندار�م ش��بها که ما-

 ک�ی. نباید مهر�ه بگ��ی؟ دونم توی کتاباتون خوندم، و�� تو داری با یه مسلمون ازدواج می می-

نقره. اونم جاش خوام. یک واحد  که در دیانت بهائی هست میرو اق�� من خودم همون حّد -

 سرعقده، نه حاال.

 باید  ناو مدو�ی که توی مسل می-
ً
 ،مثقال ۱۹شه  ی شما می روش توافق �شه. یک واحد نقره قبال

 درسته؟

 نخودی.  ۱۹مثقال ۱۹ -
ً
 که بخوای در موردش نگران با��ی.شه  چ��ی ن�ی اصال

- 
ً
ها  دریغ کنم. فقط نگران این بحث وت از رو چ��ی  من مبلغش نیست. ممکن نیست موضوع اصال

دو�ی چقدر حرف و حدیث به دنبال خودش داره. برای جشن عرو��ی و حلقه و سرویس  هستم. ن�ی

  طال و این جور چ��ا هم مامانم می
ً
دو�ستم �� بگم. یادم رفته  ن�ی خواست نظر من رو بدونه. واقعا

 زدواج کردن چقدر دنگ و فنگ داره.بود تو ایرون ا

ی چ��ا رو  هی خودت، هم�ن. بقیّ  برام بخری، به سلیقهی خوش�ل  خواد یه حلقه دلم می قطف من -

خواد یه جشن �وچولوی  طور خودتون بخواین. اگه به خواست من باشه که دلم می هم هر

اونا بخوان .  یت از این فکر خوششون بیاد. هر طور  کنم خونواده ا فکر ن�یاّم  ،دا��جوئی بگ��یم

 ه!برای من فقط دامادش مهّم 

 :خی�� خندید

جشن  یه �� عروس بخواد، همونه. اگه تو ه. هربرای من هم فقط عروسش مهّم قر�ونت برم. -

 کنیم. خوای، هم�ن �ارو می دا��جوئی می

- 
ً
دارن. اونا هم یه آرزوهائی برای تنها �سرشون  نه، بزار مامان و بابات �ار خودشون رو بکنن. حتما

 ت برنجن.اهمیّ  خوام سر این جور چ��ای �ی ن�ی

 . خو�ه؟، بکنندوست دارن  �اری گم عروسشون گفته هر  �س می-

 .من و تو ی�ی هستیماز طرف هردومون ب�و. از این به �عد -

 .گم از طرف هردومون می ،باشه-

 ساسان؟-
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 جاِن ساسان.-

 دونن؟ وضعیت من رو میت حرف زدی؟ اونا ی بیماری من با خونواد تو در�اره-

که پیش اومد حاج خانوم اومده بود بیمارستان و یه چ��هائی به �وشش  یاون جر�ا� تا حدی. سر-

ی بیماری تو پرسید، گفتم بیماریش کن��ل شده و هیچ  خورده بود. امروز صبح که از من در�اره

��  احت کنم و دیگه نخوانمی رو هم گفتم که خیال اون و حاج آقا رو ر این دوّ . خطری وجود نداره

 هم دور از حقیقت نیست. ز�ادگ��ی کنن.  مسئله رو �ی

 خی�� ��ّجب کردم:

 ؟!جر�ان وضعیت بیماری من هس�ی درتو -

- 
ً
ک��ی رو که کنم؟ اونم  فکر کردی من بیمارهامو هم�ن طوری به امید دک��ای دیگه رها می واقعا

در  تماس داشتم وو دک�� نخ��  با دک�� روحا�ی تتمام این مّد  در من ...؟جونم بهش �سته است

 .کردیم با هم مشورت می . ماتو بودم جر�ان �امل روند بیماری و آزما�شات

 ، با شرمساری گفتم:ت به درد آمده بودر این همه محبّ قلبم از تصوّ 

 !ی تو اشتباه کردم ساسان، من چقدر در�اره-

خواست�اری کرده.  تهات از  بود که ی�ی از همکال��یراستش ... راستش دک�� روحا�ی به من گفته -

 بیمار�ت نداره. ای روی �شه که ازدواج تأث�� منفیخواست مطم�ن  می

 ساسان ازچ��ی را چن�ن دک�� روحا�ی �جیب است که دا�ستم چه ب�و�م.  س�وت کرده بودم. ن�ی

 پرسیده باشد.

جواب دادن به رش رو هم بک�ی که ی تصوّ تو�ی ح�ّ  دو�ی با شنیدن این خ�� چه حا�� شدم. ن�ی ن�ی-

ا کنم. اّم  مثل این بود که دارم حکم مرگ خودمو صادر می برام �خت بود. چقدراین سئوال 

جبور بودم روی بیمار�ت داشته باشه و من م یتأث�� مثب� ممکنهی حقیقت این بود که ازدواج ح�ّ 

 حقیقت رو بگم.

 فم.متأّس  دو�ی چقدر ال�ی بم��م. ن�ی-

 خری؟ یه حلقه برام می ،راس�ی ..گه این حرف رو نزن.دی-

 که زوده! حاال-

 رام بدونن این دک�� صاحب داره!هم�ا خوام می-

 !م��ه براش مییه نامزد داره که ا اّم این دک�� صاحب نداره، -

 راش زنده بمون.، ببرای ساسانت نم��باز گف�ی؟ -

  

 شب شنبهدو 

ها چه  ل�ن موضو�� که مطرح شد این بود که خانمآمدند. اوّ بود که بابا و دائی فر�د  شب ۷ حدود

ول خودمان را می دک�� نادری چادری هستند، باید لباس مع دا�ستیم که خانواده بپوشند. میباید 
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کردیم؟ باالخره تصمیم گرفته شد که به اح��ام اعتقادات  پوشیدیم، یا این که روسری سر می می

را پوشیدم.  ساسانی  سرشان بیندازند. من که همان لباس هدیه ها یک شال ناز�ی روی آنها خانم

 طبق قرار قب�� از راه رسیدند. نادری ی  همه آماده بودیم که خانواده ۸ساعت 

کنم  هرگز فراموش ن�یمن و حاج خانم مثل دو تا دوست قدی�ی هم دیگر را �غل کردیم و بوسیدیم. 

 حاج آقا نادری . دیگر رسیدیمهممن و ساسان دو�اره به بود که  ت اوکه به لطف دخالت و حسن نیّ 

ا ، اّم شود پ�� �شود، چه شک�� می ساسانرا که دیدم فهمیدم وق�ی  تی�ی بود. او پ��مرد خوش

همه آمده ساسان هم ی . خواهرها و شوهرخواهرهانیفتدفکر صیغه کردن هیچ وقت به امیدوارم 

طال و  بودند، خی�� شیک لباس پوشیده و آرا�ش کرده بودند.بودند. خواهرها همه با مانتو و روسری 

رسیدیم.  مقابل آنها خی�� ساده به نظر می ما در کرده بودند. به خودشان آو�زانهم  یجواهرات ز�اد

ل دقایق اوّ  ب کردند.بودم و به استقبالشان رفتم ک�ی ��ّج  سالنل که آمدند در از این که من از اوّ 

گذشت تا این که حاج آقا موضوع خواست�اری را مطرح کرد و �حبت به ش��بها به �عارفات معمول 

 حاج آقا گفت: .و مهر�ه رسید

ا من خوان. اّم  مادرش گفته که عروس خانوم فرمودن ش��بها و مهر�ه ن�ی ،به حاج خانوم دک��-

 بکنیم.�اید خودتون �شنوم که ما چی�ار ز�ون  خواستم از می

 پدر گفت:

و مهر�ه نیست،  ، ش��بهاهزند�ی مش��کشون ها در خوشبخ�ی جوون ضامنحقیقتش، اونچه که -

ش ت ز�ادی نداره. ا�حمدهللا دخ��ای امروزه توا�مسائل ما�� از نظر ما اهمیّ  ، اینه کهتهتفاهم و محبّ 

 .و به این چ��ا احتیا�� نیست از نظر ما�� تأم�ن کننخودشون رو رو دارن که 

 ادامه داد: مامان

�ی که شما خواد شما هم یوتاب رو دخ�� خودتون بدون�ن. محبّ  ما هم�ن یه دخ�� رو دار�م، دملون می-

  بهش می
ّ

 تره.  ی طال برای ما باارزش هکن�ن از هزار، هزار سک

 :واقع شرط اص�� را گفت دردائی فر�د هم 

داشته ز�ادی  لص�� و تحّم ه که دو تا خونواده دون�ن که یوتاب خانوم بهائیه. خی�� مهّم  ه میالبتّ -

تبدیل  و ناراح�ی اختالف ای برای بهانه به عقیده ت و درایت اجازه ندن که این تفاوتو با محبّ  باشن

، روز به روز تا خونواده هست ت و اح��امی که اآلن ب�ن دواین محبّ  از در�اه حق آرزومندیم که�شه. 

 تر �شه.  بیش�� و عمیق

 که �عد دک��ی�ی از خواهرهای ها بودم.  و بدل شدن ن�اه ه ردّ متوّج من 
ً
فهمیدم اسمش مهتابه  ا

 گفت:

آملان درس خونده و زند�ی کرده، اگه با  توحاج خانوم هم گفتم، برادر من سالها همونطور که به -

آورد  خودش می با اونو کرد و آملا�ی که ما هیچ شناخ�ی از سابقه و زندگیش ندار�م ازدواج می دخ��یه 
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نجابت و  از م، برادر ستوطن ما تو�ستیم بکنیم؟ ا�حمدهللا یوتاب خانوم هم ایرون، ما �� �ار می

 هم�ن برای ما �افیه. مادرم خی�� �حبت کرده. برای شبود� باخدا

 مامان هم جواب داد:

خواهرای ت دار�ن. خو�حالم که یوتاب من که تا به حال خواهر نداشت، از این به �عد محبّ -

 داره. هاای مثل شما فهمیده

سی�ی را بی�ی کرده بود، بدون این که  پیشکه سهراب  برخالف اونچهنو�ت چائی آوردن من هم شد و 

با ساسان قرار گذاشته مجموع همه چ�� به خ�� گذشت.  چپ کنم به همه چائی �عارف کردم. در

 :از ساسان پرسیدمنیمه شو��، نیمه جدی �شت �امپیوتر باشیم.  ۱۱اعت بودیم که س

 دیانت بهائی گرف�ن زن دوّ  توی دو�ی که  راس�ی می-
ّ
 ت و این جور چ��ا ندار�م؟م و عقد موق

 خی�� خندید.

 !ل رو بگ��م، �عدبزار من این زن اوّ حاال -

 ها! هم�ن اآلن تصمیمت رو بگ��! �ار نیست دیگه �عدی در-

  میخودم ی این چ��ا رو  من همه ،ن��س-
ّ

 خوندم. شماهای  � کتاب در�ارهدونم. ک�

 !�ی؟ میی جّد -

هامبورگ هست.  سن�� تو کردم؟ یه بهائی ت توی غر�ت سرم رو با �� گرم می�س فکر کردی این مّد -

 هم شرکت کردم.جلسه  تا ی�ی دوخر�دم. توی ازش  چند تا کتاببه حال تا 

 شه! باورم ن�ی-

ی دعا  داشتم، وق�ی توی جلسه رو خی�� دوست من دعا خوندن تو ی دعا بود. جلسه ش همهالبته -

 افتادم...  خوندن، یاد تو می ها هم بودن و مناجات می ایرو�ی شستم و� می
ً
هم جلسات دعا رو  اما کال

. ندعا بخون ون روش خودش و اتاعتقاد طبقدن  که به همه اجازه مییاد  خوشم میدوست دارم. 

 ا من هنوز فرصت نکردم برم اونجا....اّم  .یه معبد هم توی فرانکفورت دار�ن هاراس�ی شما

 .خواد اونجا رو ببینم منم خی�� دلم میدونم.  می-

 .ر�م وق�ی اومدی آملان با هم می-

 او. مثل این که دیوار بلندی که همیشه ب�ن خودم و شدیمکردم چقدر به هم نزدیک  احساس می

  می
ّ

 ر�خته بود.� فرو دیدم، به ک�

 دو�ی من از اون روز که با هم �حبتش رو کردیم دیگه لب به مشروب نزدم؟ یه چ�� دیگه. می-

 و هوسش از سرم پر�د. کردن یاد تو افتادم هر دفعه بهم �عارف. بخورم راستش نتو�ستم

 خندید و گفت: کردم. با ح��ت ن�اهش می

 .این طوری بهم ن�اه نکن، بهائی �شدم-

ا خو�حالم که این مسائل رو ندارم بهائی ���ی، اون یه چ��یه ب�ن خودت و خدا. اّم من اصراری -

 ی گرف�ی.جّد 
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 از این حرفا بگذر�م یه خ�� حسا�ی برات دارم. -

 چه خ��ی؟-

 !گرفتمبرای پنجشنبه بلیط -

 شه! وای باورم ن�ی �ی؟!و �ع�ی پنجشنبه ایر   !�ی؟ راست می-

 .فرود�اهخوام فقط خودت بیای  رسم و�� به ک��ی ن�و. می مینیم صبح  ساعت دو وبه وقت تهران -

 ؟از خونه بیام ب��ون چطورینیم صبح  آخه اگه به ک��ی نگم، ساعت دو و-

  !�ی راست می آخ-
ّ

 � یادم رفته بود ایرون چه خ��ه. خوب �س به بابا و مامانت ب�و.به ک�

 مامان خودت ��؟ بابا و-

 کنه. دیگه �عدادشون فر�� ن�یی دیگه هم باشن،  هقرار باشه یه عّد گم. وق�ی  باشه به اونا هم می-

 ر��ی با ک��ی شر�ک �شم. رو که به ایران می ��ی اّو  خواست این �حظه منم دلم ن�ی-

ت کنم... که دیگه خواستم تو همون فرود�اه دست ت خر�دم که میفقط این نیست. یه حلقه برا-

 مال خودم با��ی.

این که الزم نیست نگران هیچ چ�� باشم و تا آخر  زد. از های قشن�ی می حرفهم حرف زدیم .خی�� با 

به هم قول دادیم که نگذار�م دیگر هیچ چ�� ب�ن ما  .ماند میبه من وفادار و هست کنارم  دردنیا 

 که: شد دبلنصدای مامان از �شت در  باالخره فاصله بیندازد.

 رو اینقدر خسته نکن، برو بخواب. یوتاب جان، ساعت یک شده. خودت-

برد. وق�ی مطم�ن شدم مامان خوابیده، بلند شدم تا  ا خوابم ن�یخداحافظی کردیم. اّم  ساسانبا 

 حلقه بخرم. ساسانبرای  خواهم فردا میخاطراتم را بنویسم، و�� حاال خوابم گرفته. بروم بخوابم. 

 

 دل اسفنسه شنبه اوّ 

ا با اینکه با ساسان آید خی�� خو�حال شدند اّم  شنیدند که ساسان دارد میصبح وق�ی مامان و بابا 

 دانم چطور باید آنها را را��ی کنم چون  به آملان برگردم موافق نبودند. ن�ی
ً
ل جدائی تحّم  دیگر واقعا

 را ندارم. اواز 

 به که م دان میخر�دیم.  ساسانبرای  زنج�� قشنگبا مامان رفتیم یک حلقه و یک  امروز
ّ
ت عل

پدر در وضعیت ما�� خو�ی نیست این بود که  مختلف آور بیمارستان و آزما�شات های سرسام هز�نه

 :ا مامان نگذاشت. گفتاّم  ،ی ساده بخرم خواستم یک حلقه می

- 
ً
�ی برای یانداز �وچ �سندی بردار. من و پدرت یه �س �� می فکر قیمتش رو نکن. هر یوتاب اصال

 دک��ی  نوادهو ا خی ساده هم خوب باشه، اّم  حلقه هی دک�� به نظر تو واین روزها دار�م. ممکنه 

 .نکنن قضیهممکنه برداشت خو�ی از این 

- 
ّ
 قیمت داشته باشن؟ ع چ��های گرونآخه ما که ازشون چ��ی نخواستیم، چرا باید اونها از ما توق
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�اری نکنیم باعث که مواظب باشیم باید کنه. خی��  فرق می ید اونا �سبت به این مسائل با ماد-

 شه. رنجش یا سوءبرداشت �شه. خی�� از اختالفات از هم�ن خر�دها و مراسم ازدواج شروع می

 ساعت، زنج�� بخرم ��؟ اینم بده؟ اگه به جای-

به ساعت داشته احتیا�� کنم  دست دک�� دیدم، فکر ن�یکنم. من یه ساعت خی�� شیک  ر ن�یفک-

 باشه.

ای به او  خواهم هدیه ل�ن باری است که میها�ش را بدهم. این اوّ  بیاید و هدیه ساسان طاقتم که �ی

 بدهم.

 

 اسفند ۲چهارشنبه 

و صورتم بکشم. باالخره  اصرار داشتند که به آرا�ش�اه بروم و دس�ی به سر می��امامان و عمه 

خواستم خی�� فرق کنم.  ن�ی�ار آرا�شگر دخالت کردم که از دستم کالفه شد!  ا آنقدر دررفتیم اّم 

خواستند یک  ی دیگر مرا راه بدهد! می کنم آرا�شگر دفعه باالخره من را��ی ب��ون آمدم و�� فکر ن�ی

دانم که  پوشم، می می هدیه داده ساسانا من همان مانتوئی را که مانتو جدید هم بخرم، اّم 

که باید به طرف فرود�اه  ۱۲شب است. تا ساعت  ۷شود. تازه ساعت  تر می اینطوری خو�حال

 خدا کند به سالمت برسد.و دلشوره دارم.  ضطراباساعت با�� مانده.  ۵حرکت کنیم 

 

 اسفند ۳پنجشنبه 

. خی�� بودند. به غ��از هم آنجا هستند ساسانی  د�شب به فرود�اه که رسیدیم، دیدیم خانواده

ها�شان هم آنجا بودند. همه  فامیلی دیگر از  ها�شان، چند خانواده و خانواده خواهرهای ساسان

دائی شیده ب�ن آنها مثل نخود توی آش بودیم!  و زن  می��اچادر سر کرده بودند. من و مامان و عمه 

 ها�شان برد و به همه معر�� کرد: حاج خانوم هم�ن که مرا دید دستم را گرفت و به طرف فامیل

 یوتاب خانوم، عروسم.-

شد،  می ساسانی  خصوص یک دخ�� جوان که دخ��عمهه ها�شان، ب کردم که �ع��ی احساس می

توا�ست از من جلوی عمه و دخ��  ا حاج خانوم برعکس تا می. اّم دنیستنز�اد از دیدن من را��ی 

فهمیدم که شوهر  پزد! چه آ��ی برای من میدارد  دا�ست ن�ی شاید �عر�ف کرد. ساسانی  عمه

ها این بود که باالخره وقت  خو�ی این معارفهو برادر هم�ن دخ�� است.  ساسانی  مهتاب، �سرعمه

یک دفعه  .منتظر بودیم ا�ستاده و وارد فرود�اه شد. همه �شت شیشه ساسانگذشت و هواپیمای 

ه هم او را دیدند و صدای داد و فر�اد و جیغشان آید. بقیّ  ها پائ�ن می دارد از پلهکه دیدم را  ساسان

گشت. دسته �ل �وچ�ی را که برا�ش  کرد و دنبال ک��ی می به طرف ما ن�اه می ساسانباال رفت. 

با دست برایم بوسه فرستاد. از خجالت داغ شدم.  و مرا دید .آورده بودم باال بردم و ت�ان دادم

 
ً
ز�اد بود و معلوم نبود هدف این بوسه کیست. باالخره مراسم  خو�حال بودم که فاصله �سبتا
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کم هرکس به طرف  گذشت. کم مالقاتی فرود�اه به  شد و نیم ساعت در محوطهگمر�ی تمام 

ی دسته �لها، فقط دسته �ل مرا  ، ازمیان همهمرا صدا زد ساسانرفت که  ماش�ن خودش می

 :دردست داشت

برام  ،شوهر خواهرم ،. تو با ماش�ن من بیا. ماش�ن منو عل��ضامن هنوز ندیدمتها.  یوتاب، نری -

 .آورده

را هم  ساسانخواستم  ن�ی�� دهند و  ی چن�ن �اری را به من ن�ی مادرم اجازه �ستم که پدر واد می

 :کنمناراحت 

از من قول گرفته که یه بار  ماشینت بن�ه شب خواست�اری که فهمیدهشه سهراب هم بیاد؟ از  می-

 سوار �شه.

 رنجش را در ن�اهش دیدم و تصمیم گرفتم حقیقت را ب�و�م:

 دن تنها بیام، اینجا ایرونه. اجازه ن�یبه من -

 سهراب را صدا زد: چند �حظه مکث کرد و

 .بر�م میبا خودمون رو هم رسونمت. یوتاب  من می ،ری؟ بیا سهراب جان، کجا می-

 تکرار کردم:

 !؟»بر�م می با خودمون  رو همیوتاب «-

 خندید:

 خوب اینجا ایرونه دیگه!-

مده آبه هیجان خی��  ساسان راه افتادیم. سهراب از دیدن ماش�ن به سه نفری به طرف پارکینگ

 :بود

 ش رو ندیده بودم! �اینه؟! چقدر قشنگه! تا به حال این مد�-

 فروشمش. خواس�ن ازم بخرن، و�� ن�ی ها می خودم از آملان آوردم، خی�� چند سال پیش اینو-

کن�ن، هیچ وقت از ماش�ن س�� خواین ماش�ن بازی  ش�ن هنوز می شما �سرا بزرگ هم که می-

 ش�ن! ن�ی

 ا �شس�ن در آن ماش�ن اّم 
ً
 برای خودش  واقعا

ّ
 لذ

ّ
 درها �ی داشت. چقدر نرم و راحت بود. �عد از مدت

 در دنیا عوض کنم. ی با هیچ چ�� دیگر  این سعادت راکنارش �شسته بودم و حاضر نبودم 

 پرسید: ساسانچند دقیقه به س�وت گذشت. 

زند�ی ی�ی نیست؟ هیچ وقت  ی تو  هامون  هدف من و تو عقاید مختلفی دار�م و گف�ی یادته یه بار می-

ت  ی این جمله �شد که بیش�� برام توضیح بدی. موق�� که تازه به آملان برگشته بودم، خی�� در�اره

 گشتم. های بهائی دنبال جوا�ش می توی کتاب .بوده منظورت ��خواستم بدونم  کردم. می فکر می

 کرد.س�وت 

 خوب؟-
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 یه که تو یائه هدفاین اون ها به دنبال ص�ح و وحدت و این طور چ��ا هس�ن.  دونم که بهائی می-

 ک�ی من ندارم؟ فکر می داری و

خواسته زندگیم  . راستش من همیشه دلم میباشهارتباط ن �ی، شایدم نبودص�ح و وحدت منظورم -

 .باشه دونهبرای رسیدن به آب و  وار زندگیم یه زند�ی معمو�� مورچه مخوا �ینمعنائی داشته باشه. 

فرمایند:  حضرت عبدالبهاء می ارزش هدر بره. افتاده و �یپا حیفه که عمر آدم برای چ��ای پیش

 »نماید.صرف امری عظیم  درعز�ز است، ا�سان باید این حیات عز�ز را خی�� حیات ا�سان «

اش �ست�ی  شه. شاید اینا همه بینه ، این چ��ا براش مهم�� می نزدیک میوق�ی آدم مرگ رو به خودش 

 ا نه.که ما به اون دنیا اعتقاد داشته باشیم ی دارهبه این 

 چ��است؟ جور ین م و امنظورت �ار خ�� کردن و بهشت و جهنّ -

 و به این دنیا محدود نیست وشه  که حیات ما با مردن ما تموم ن�ی هنه به این ش�ل. اعتقاد به این-

ایه در این س��  حیات ما در این دنیا مرحله. کنیم ما یه س��ت�ام�� رو دار�م به طرف خدا طی می

 ت�ام��، فرصتیه برای رشد و ت�امل بیش��.

 سهراب گفت:

 داره! رش میبوحشت ک�ی، آدم  ی چه چ��هائی �حبت می ش�ی در�اره تو هم نصفه-

 خندید و گفت: ساسان

هاش رو �شنیدی: جر�ان قهر و غضب خدا و آتیش و مار و اف�� و عقرب. این چ��ا  ترسناکتو �س -

آوردیم! برای  م در میردیم، سر از جهنّ ک رو من تو بچ�ی خی�� شنیدم. تو بچ�ی هر �اری می

حرف حاج  �وش نکردن به آرا�ش کردن خواهرام،  �اری، خندیدن شب عزاداری، رقصیدن، کتک

 آقا و خی�� چ��ای دیگه.

منظور من اینا نیست. منظورم اینه که این زند�ی رو فرص�ی برای رشد و ت�امل بدونیم و هدرش -

 .»عظی�ی امر«ی بکنیم، یه ندیم، یه �ار مهّ� 

 مثل ��؟-

ن، بان خودمون. یه �اری برای دیگرا ن با�چهمثل �اری که آل��ت شوای��ر کرد یا مادرترزا یا هم�-

 .تونیم بهشون کمک کنیم میبرای کسائی که 

 پرسید: ساسان �ی س�وت شد ومّد 

  همه-
ً
 ک�ی؟بخوای  می�� �ار �ع�ی این که تو  ی اینا دقیقا

ا یه �اری مثل رف�ن به آمر��ای جنو�ی یا نقاط محروم کشور هنوز خی�� مطم�ن نیستم، اّم -

 تر کردن دنیا. یه �اری برای عادالنه خودمون و کمک به ساخ�ن و آباد کردن اونجاها.

 و دک�� حکمت تو آرژانت�ن. درسته؟کنه  هائی که عموت داره تو مکز�ک میمثل اون �ار -

- 
ً
 ه ��ار . این دقیقا

َ
 بکنن. دارن ها س��  بهائیی  همه که تقر�با

 کنن. ا می�ار  جور ها نیس�ن که ازاین  ا فقط بهائیاّم -



۱۰۳ 
 

یه �ار باارز��ی بکنن، یه خوان  ی اونائی که می همه کنن، می ها خی�� که �ارائیهدرسته. اینا -

 امرعظی�ی.

 ی آملا�ی گفت که فکر کنم معنیش این بود که فهمیدم و به فار��ی ادامه داد: یک جمله ساسان

 کنم.ش فکر  باید در�اره. جالبه-

یک دفعه  پر کرده بود.فضای ماش�ن را شد،  موسیقی مالی�ی که پخش می �ی به س�وت گذشت.مّد 

 گفت: ساسان

 !ن�اه کن�ن پی��ا فروشیه باز بود-

 گفت:یک �ارت بانک درآورد و به سهراب داد و  داز داشبور  ماش�ن را نگه داشت و و بالفاصله

 مه.�ا بخری، بخور�م؟ من خی�� گرسنشه چند تا پی� می ،سهراب جان-

 گفت:و  انداختن�ا�� به من سهراب 

 و�� ما شام خوردیم. -

 .بخور�م با هم همهتا �س فقط ی�ی بخر -

دستم را گرفت . یک حلقه بود. ی �وچک قشنگ از جیبش در آورد یک جعبه ساسانسهراب رفت و 

 .انگشتم کرد و حلقه را در

 ست؟ اندازه-

 وای چقدر قشنگه!!ست.  درست اندازه، آره -

 :هایم خ��ه شد و به چشم ها�ش گرفت دستهایم را دردست

سالمت ...دارائی و نداری،  ...در شادی و غم ، ،... تا آخر عمر،....برای همیشه ،باش مشر�ک زندگی-

  ..و بیماری.

کردم  ها�ش خ��ه شده بودم و با تمام اطمینا�ی که به عشقش داشتم، �لما�ش را تکرار می چشمبه 

 :س��دم و خودم را به دستش می

  ...سالمت و بیماری. ...دارائی و نداری، ...شادی و غم ، ،... تا آخر عمر،... دربرای همیشه-

 �عد خندیدم و گفتم: .چند �حظه ساکت بودیم

 ها! مثل مسی�� ؟کنن می نامزدیه بهائی و یه مسلمون چه طوری  اگه گف�ی-

 ا که برا�ش خر�ده بودم، درآوردم.از کیفم حلقه و زنج��ی ر و  کشیدمش ب��ون ها� دستاز دستم را 

 سهراب برگشت:

 ؟�ارت �� بودرمز -

 کردم.انگشتش حلقه را به  را گرفتم و ساسان دست من .سهراب رفترمز �ارت را گفت و  ساسان

 نه تو بیداری! ،هیچ وقت درش نیار. نه تو خواب-

 کرد: به من و به حلقه ن�اه میساسان 
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 ازانگشتم در�یاد، ترسم ، مجبورم هم�ن اآلن درش بیارم. مییه ک�ی برام گشاده ... عز�زم مممنون-

 گم �شه.

 خواند، گفت: مثل همیشه که اف�ارم را می

فکر ت  هی در�ار جّد  ل�ن روزی که به طور تم هست، از همون اوّ انگشی تو به  ناراحت �شو، حلقه-

کردم برای همیشه ازدستت  ی وق�ی فکر می، ح�ّ درش نیاوردمهیچ وقت هم  ،بودهانگشتم کردم به 

 اون ی�ی چیه؟ ..دم برام تنگش کنن. اون وقت دو�اره دستم کن. میحلقه رو هم  این دادم.

 ندازی گردنت؟ مییه زنج��ه. -

 !بنداز گردنمخودت ندازم! بیا  بخوای من می تو و زنج��ی  غهر نوع یو -

 گشت. گفتم: سهراب داشت بر می

 حاضر شد! پی��ا چه زود-

 خندید: ساسان

 ماست! بخت و اقبال-

 ژاک�ی که به تن داشت فرو کردم.ب جی زنج�� را در

 باشه پیشت.-

 :ب کرد و خندید��ّج دید،  انگشتم در حلقه را مامانوق�ی 

 دونم چرا همیشه هول�ن! شما جوونا ن�ی-

 

 اسفند ۴جمعه 

و مادر�زرگ هم دعوت بودند. از فامیل می��ا دیروز من�ل حاج آقا مهمان بودیم. دائی اینا و عمه 

 ساساننفری بودند. شب قبل هم درست نخوابیده بودم، خی�� خسته شدم.  ۴۰ -۳۰خودشان هم 

به من گفت هم�ن که به خانه رسیدم یک راست به اتاقم بروم و بخوابم. هم�ن �ار را هم کردم و 

ی  ها خانه ی آن مهمان �جیب بود که خوابم برد، یک خواب آرام و پر از رؤ�اهای ش��ین. امروز همه

�اری برا�ش که  زنگ زدصبح  ۶ساعت دائی شیده هم برای کمک بیاید اما  بود زن ما دعوتند. قرار 

  تواند بیاید. خی�� نگران شدیم، می ن�ی وپیش آمده 
ّ
یک ساعت  فاق بدی افتاده باشد.ترسیدیم ات

ی چند نفر از  مأمور�ن ن��وی انتظامی به خانه ۵ساعت  میفهمید با پرس وجوئی که پدر کرد �عد

اند. دک�� روحا�ی، مهرداد  ای را با خود برده هاند و عّد  دست اندر�اران عل�ی آزاد ر�ختهاستادان و 

  هم درمیان آنها بوده شیدرخپرور و  ص�ح
ّ
بابا و دائی چه بوده.  زن  عذرخوا��ت اند. تازه فهمیدیم عل

اسم من هم �اری کردم مرا ن��دند، گفتند ممکن است  ی آنها رفتند، و�� هر با �جله به خانه مامان

 ۸حدود  ند. من و سهراب در خانه ماندیم.لو رفته باشد و مرا هم بگ��  ل حق تحصیلابه عنوان فعّ 

 :، پیدا بود تازه از خواب بیدار شدهزنگ زدساسان بود که صبح 

 ؟خوب خوابیدی ؟، چطوریعز�زمسالم -
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 صبحت به خ��.، خو�م-

 پرسید:با نگرا�ی 

 �� شده؟صدات چرا اینطور�ه؟ -

 ها ممکن است کن��ل باشد: دا�ستم که تلفن می

 تو�ی یه سری به ما بز�ی؟ نگران نباش من طور�م نیست. می-

 افتم. اآلن راه می-

 گر�ه کرد:�ی مّد ل . وق�ی فهمید، اوّ آمد می��اچند دقیقه �عد عمه 

شون. اآلن  همهبرای خانوم دک��. بم��م برای  !هس�ن چه حا�� دائیت، اآلن دائی و زن ی بم��م برا-

 خدا ص�� و طاقت بهشون بده. !ی اینا که دستگ�� شدن چه حا�� دارن  خونواده

 گفت: �عد یک دفعه یادش افتاد و

بود به یک رستورا�ی چ��ی  بابات�اش  ه!ش می ای کنیم ؟ چه آبرور�زی  � �ار� و ر  �ی ظهرحاال مهمو -

 هاگو �ار کنیم؟ اینها ر  �� و ا این همه مواد غذائی ر دادیم. اّم  ظهر سفارش می زدیم و برای زنگ می

 .نش درست نکنیم، خراب می

دا�ست چه �ار کند. یک ر�ع �عد  و ن�ی در رفت و آمد بودطفلک هم�ن طور از آش��خانه به پذیرائی 

 ب پرسیدم:ی ما بود. با ��ّج  خانه جلوی درساسان 

 چقدر زود رسیدی! ؟!پرواز کردی-

 حالت خو�ه؟ همه حالتون خو�ه؟ تو-

 آره همه خو�یم، بیا تو.-

 �س چرا رنگت پر�ده؟ �� شده؟-

دخ��دائیم رو گرف�ن. دک�� روحا�ی رو هم گرف�ن. مثل  ،شیدرخی دائی فر�د و  هی��، ر�خ�ن خونه-

 .شدننفری هستند که دستگ��  ۱۵-۱۰این که 

 ی؟دک�� روحا�ی؟! آخه به چه جرم-

 ارتباط با عل�ی آزاد بودن. در ون ش همهدونم.  او�ش رو ن�ی-

 با ناراح�ی گفت: می��اعمه 

های محروم بهائی  نو اند، چرا برای جو  اند، چرا زنده . جرمشون اینه که چرا بهائیخواد جرم ن�ی-

 !باشنسواد  گن جوونای بهائی نباید تحصیل کنن، باید �ی میام�ان تحصیل ایجاد کردن. 

 با عصبانیت گفت:ساسان 

 شه ک��ی رو برای این چ��ا گرفت؟ �ی ��؟ مگه مملکت قانون نداره؟ مگه می�ع-

 گفتم:

 شه. شد�ش که می-

 سهراب گفت:



۱۰٦ 
 

 تازه ممکنه یوتاب رو هم بگ��ن.-

 :گفتم

 سهراب!-

 گفت:ساسان 

 برای �� یوتاب رو بگ��ن؟برای ��؟ -

 را آرام کنم:  اوس�� کردم  به سهراب کردم وای  پر�ده بود. ن�اه هشداردهنده ساسانرنگ 

نگران نباش، سهراب دوست داره تو همه چ�� اغراق کنه. منو برای �� بگ��ن؟ اینائی رو که گرف�ن -

مسئول�ن �ادر اداری و استادای دا�ش�اه بودن، اگه بخوان دا��جوها رو هم دستگ�� کنن که دیگه 

 باید بگ��ن. همه رو 

 اف�ار خودش بود: هنوز درمی��ا عمه 

رف�ن و  هم مامان و بابای یوتاب با این همه �ار که دار�م مهمو�ی امروز ظهر رو �� �ار کنیم؟-

 ار باید بکنم. �اش زودتر برگردن.دونم �� � . من ن�یمعلوم نیست �ی برگردن

 گفت: ساسان

 .زنیم مهمو�ی رو به هم میمهم نیست -

 گفت:می��ا عمه 

 گه. شه. حاج آقا �� می آبرور�زی میشه آقای دک��،  ن�ی-

 گفت:ساسان 

 کنم. من خودم یه جوری درستش می-

 گفت: ،آورد حا�� که مو�ایلش را درمی و در

 نکردم.من برم پیش ماشینم. درش رو قفل -

 برگشت. ساسانچند دقیقه �عد 

 ، خو�ه؟مهمو�ی رو شب بنداز�م-

 گفت:می��ا عمه 

 کنیم. رو رو به راه میخو�یه، تا شب همه چ�� خی�� فکر -

- 
ً
. فقط آدرس دائی فر�د رو به من بدین، برم شد نگران نباش�ن. مسئله حل �سیارخوب. اصال

 شون ببینم �� شده. خونه

 گفت:می��ا عمه 

کنه،  شون فرق می شون تحت نظر باشه. داداشم اینا مسئله صالح نیست شما بر�ن. ممکنه خونه-

و  خوره نیست�ن، رف�ن شما خی�� توی چشم میتازه شما بهائی هم فامیلن. طبیعیه که برن اونجا. 

 شه. ساز می مسئله
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اال هم های ب یاد. بابام دوست و آشنا ز�اد داره، توی رده خوام ببینم چه �اری ازدستم بر می آخه می-

 هس�ن.

 گفتم:

اعث . اگه دخالت کنن فقط ببتونن در موردش �اری بکنناین چ��ی نیست که دوست و آشنا -

دونن و  اینو میکه اونا هم . مطم�ن باش و به خطر بیف�ن شه که خودشون هم ز�ر سئوال برن  می

 کنن. دخالت ن�ی

 گفت: ساسان

 برای خواهرت بیاری؟ ، چ��ی ال�ی�و و ششه یه آب قندی،  سهراب جان می تو خی�� رنگت پر�ده.-

 کنارم �شست و پرسید:ساسان هم همراه سهراب رفت. می��ا عمه 

 گفت �� بود؟ نکنه تو هم درخطری؟ این که سهراب-

 وست داره پیاز داغش رو ز�اد کنه.ست دیگه، د هنه بابا. بّچ -

 ی مادر�زرگت. حاال یه چند روزی رو خونه نباش. برو خونه-

 آخه دلی�� نداره.-

 م��م! می دلشورهدارم از  ...به خاطر من. منو ن�اه کن،-

 
ً
 هم رنگش خی�� پر�ده بود. واقعا

، برامون عادی شده. تو هم یاد هم�ن طور بوده. ما به این چ��ا عادت کردیم نگران نباش. تا یادم می-

 ک�ی. عادت می

- 
ً
؟ مرد به این مرتکب شدهدک�� روحا�ی بیچاره چه جرمی مگه فهمم. آخه  این چ��ا رو ن�ی من اصال

 کن�ن؟ چرا شماها �سلیم شدین، چرا ازشون ش�ایت ن�ی ؟ برای �� باید دستگ��ش کنن؟مح��می

ی ساسان یک فنجان چاو سهراب با یک سی�ی چای و ش��ی�ی آمدند. می��ا در این �حظه عمه 

 برداشت و به من داد و گفت:

 فشارت نیفته. یا یوتاب هم�ن چای رو با قند بخور،ب-

 گفت:می��ا عمه 

 گتون پر�ده.، آقای دک��. خی�� رنخودتون هم بخور�ن-

چند نفر با  ۴صبح ساعت  جر�ان را �عر�ف کردند. خوردیم، مامان و بابا هم آمدند و چای را که می

تا ساعت �و�ند که حکم بازر��ی خانه را دارند.  زنند و می ی دائی فر�د را می لباس �خ��ی زنگ خانه

کنند  جمع می را در خانه بوده �اغذ و کتابر�زند، کیس �امیپوتر و هرچه  ی خانه را به هم می همه ۵

 برند.  را هم می شیدرخو 
ً
 اند. اند، کجا برده معلوم نیست کسا�ی را که گرفته فعال

کرد که  خوا�� می تازه خداحافظی کرده و رفته بود که حاج خانم نادری زنگ زد. معذرت ساسان

  تماس گرفتهدک�� صبح 
ّ
خوا�ش به هم ر�خته سردرد  ی �رنامهاثر سفر  ت این که درو گفته به عل
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بتواند بیاید. طفلک چقدر هم شب بینداز�م که دک�� به شدیدی دارد و اگر ممکن است مهما�ی را 

 خوا�� کرد! معذرت

 دو�اره زنگ زد: ساسانزدیک ظهر بود که ن

 و به راست؟ر  چ��چطوری؟ همه -

 �ارا هم رو به راهه.ی  من خوب خو�م. همه-

 بر�یاد؟�اری هست که از دست من -

  رو  تو-
ّ
اون سردرد مص�ح�ی که مهمو�ی ه به لطف به. البتّ به خدا اینقدر نگران نباش. همه چ�� مرت

 شدم. تلش باورم شد، خی�� نگرانرو عقب انداخت. اوّ 

 نگرانم شدی؟ی؟ جّد -

 که این طوری مامانت رو �ول زدی! تو خی�� بدجن��یا معلومه، اّم خوب -

 !برای سالم�ی خو�هه بدجن��ی یه ذرّ  اش�ا�� نداره.-

خانه نباشم. هنوز به او هشدار را هم اصرار داشت که چند روزی  باز ساساندوتائی خندیدیم. 

 :را عوض کنم مسائل �حبت نکند. س�� کردم موضوعی این  نداده بودم که �شت تلفن در�اره

 �ی بلیط برگشتت برای چه تار�خیه.راس�ی هنوز به من نگف-

 .نادری  خانوم و آقایبرای  ...،مون   بلیط-

 :ش �حبت کردا در�اره �شودا این موضو�� نبود که تلف�ی اّم 

 زنیم. ش حرف می در�ارهیای  شب که می-

 خوای نیای؟ نکنه می-

 چه اشتبا�� کردم! ،وای

 بی�ی که اوضاع چه طور�ه. فقط تا شب ص�� کن، باشه؟ قر�ونت برم. می-

 یام. �س شب من یه ساعت زودتر می-

 !ها دیگه پرواز نک�ی ااّم باشه، منتظرتم. -

 

 جمعه شب

ا چ��ی که ازهمه برایم آمد. مثل همیشه خی�� شیک کرده بود، اّم  ساسانبود که  ۷ب ساعت امش

 ود.ی پ��اهنش پیدا ب تر بود زنج��ی بود که از ز�ر یقه قشنگ

 ن�اهم را دنبال کرد:

 خو�ه؟-

 یاد. خی��! خی�� بهت می-

 این ��؟-

 خندیدم: تنگ کرده بود. آن را اش را �شانم داد. دستش را بلند کرد و حلقه
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 ؟با من ازدواج ک�ی خوای ؟ فکرکردم مینامزد داری چه حیف! -

ام گرفت. با وحشت دور و برم را ن�اه کردم. خوشبختانه من و  خندید و به شو�� نیش�و�ی از �ونه

 برها نبود. ک��ی آن دور و در پذیرائی تنها بودیم و ساسان

 به اع��اض گفتم:

 !ساسان!-

 دو تا زن بگ��م! که تونم بگذرم مجبورم چون از هیچ کدومتون ن�ی... جان ساسان!-

 با د�خوری گفتم:

 یاد. ش هم بدم می ی از شو��ح�ّ -

 گردم. باشه، اخم نکن. اون حرفا �� بود صبح پای تلفن؟ من دوتا بلیط گرفتم و بدون تو برن�ی-

 تونم بکنم که دو�اره ازت جدا شم، رش رو هم ن�یی تصوّ دونم �� �ار�اید بکنیم. من ح�ّ  ن�یباور کن -

سه روزه هم که  ا آملان اومدن من هم بدون این که ازدواج کرده باشیم عم�� نیست. توی این دواّم 

رو تموم کنم.  ام نامه ای بگ��م باید پایان م نتیجهنتونیم ازدواج کنیم. من اگه بخوام از درس خوند ن�ی

 ادامه بدم. رو  تو خودت گف�ی که باید درسم

دی، تحت نظر  ادامه می اونجاکنیم و تو هم درست رو  تونیم ازدواج کنیم؟ ازدواج می چرا ن�ی-

 وجود نداره.هم خودم هم هس�ی. مشک�� 

- 
ً
این جشن شه ازدواج کرد؟ با این �جله؟ با  ک�ی توی همچ�ن اوضاع و احوا�� می فکر می تو واقعا

 خوان بگ��ن؟ ت می هزار و یک ش�ی که خونواده

 ره. شه می کنیم و تموم می تا عقد بهائی و مسلمون می خوب جشن نگ��ن. دو-

  و تونن جشن بگ��ن. پدر ما خودمون بهشون گفتیم می-
ّ

شه از هم�ن  � نقشه کشیدن. ن�یمادرت ک�

ل گن به��ه اوّ  مادر من هم می م. پدر ول همه چ�� رو به هم بر�ز�م و د�خوری به وجود بیار�اوّ 

 با این �جله ازدواج کنیم. موافق نیس�ن م که اونا هممطمئن ام رو بنویسم. نامه پایان

ا این دفعه رو تو به حرف من �وش کن. من کردم، اّم  قبول یوتاب! من همیشه هر�� تو گف�ی -

 احوال که ممکنه تو رو هم بگ��ن. خصوص توی این اوضاع وه تونم بدون تو برم، ب ن�ی

 ی گفت، تو چرا اینقدر جدی گرف�ی؟سهراب یه چ�� -

 اینقدر با من بحث نکن! پرس�ی که می او�یرو به  من نگرانم. تو-

 :ها�ش پر از نگرا�ی بود چشم

ش این بود که خود  م که نفوذ ز�ادی داره، �حبت کردم. چ��ی که گفت چکیدهمن با ی�ی از دوستا-

 یاد. هیچ �اری از دست ک��ی بر ن�یها رو از دست اینا در�یاره.  تونه بهائی هم ن�یخدا 

 خندیدم و گفتم:

 اینو که راست گفته.-

 با عصبانیت گفت: ساسان
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تو یه بیماری ناشناخته داری، نباید دستگ�� ���ی! چرا اینقدر خو�سردی؟  !یوتاب !یوتاب-

 فه�ی؟! می

ها�ش پاک کرد.  ی چشم ها�ش را از �وشه ساکت شد و اشکلرز�د.  صدا�ش میزد و  فر�اد می

 و گفتم: را گرفتم و به گر�ه افتادم انگشتان خیسش

 ا�سته. رو به خدا گر�ه نکن، قلبم داره می تو-

ت و کنیم، سی�ی را روی م�� گذاش وق�ی دید دار�م گر�ه می با یک سی�ی چای وارد شد ومی��ا عمه 

 بدون این که حر�� بزند، رفت.

آثار گر�ه را پاک کرد و من به دستشوئی رفتم تا ها�ش  به سرعت چشمساسان  صدای زنگ در آمد.

 را پاک کنم.

تا �عد از شام  ،مدیگر فرص�ی �شد که بتوانیم تنهائی �حبت کنیدائی شیده بودند.  دائی فر�د و زن 

پیدا کردم و کنارساسان در یک جای خا��  ��ون کردند وبه زور از آش��خانه ب ها مرا که خانم

 �شستم.

 ها. یام یوتاب فکرهاتو کردی؟ من �وتاه ن�ی-

ست. باورکن  ساسان، تو رو به خدا منطقی باش. تو ز�ادی وحشت کردی. برای تو این چ��ا تازه-

 خطری برای من نیست.

دوتا بلیط خر�دم. اگه بخوای سر به سرم بزاری  صبح ۳٫۵بب�ن من برای چهارشنبه ساعت -

 برمت! دزدمت و به زور می می

همه برگشتند و ما را ن�اه خنده!  ن�اه کردم و �عد هر دو زدیم ز�ر ساسانیک �حظه وحشت زده به 

 کردند.
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 فصل ششم: دل کندن

 خرداد ۲۸دوشنبه 

یادم  کردم. این چند ماهه برایم پیش آمده، فکر می به آنچه در ی�صبح که بیدار شدم تا مّد  امروز

 ام تا خاطرات این چند ماهه را بنویسم. حاال آمدهام.  خی�� وقت است خاطرات ننوشتهافتاد که 

خسته و  شب قبلی ما ر�ختند. آنقدر از مهما�ی  صبح بود که به خانه ۴اسفند ساعت  شنبه پنجم

 �د:�و  فهمیدم مامان چه می گیج خواب بودم که ن�ی

 ل لباست رو بپوش.اوّ  ،نه .داری قایم کن شواگه چ��ی  بلند شو، بلند !یوتاب، یوتاب، مأمورا-

داند چه �ار کند. تازه  م وسط اتاق ا�ستاده و ن�یتاپ پبا ل مامانم را که باز کردم دیدم هایچشم

 
ّ
آن  .تنها چ��ی که به فکرم رسید این بود که دف�� خاطراتم را نجات بدهمفا�� افتاده. فهمیدم چه ات

 ر اتاقم وجود داشت فرو کردم.را در فضائی که ب�ن کتابخانه و دیوا

زد. تازه رو�وش و روسری پوشیده بودم که پدر  آمد که �شت آیفون با ک��ی حرف می صدای پدر می

 
ّ
. چهار نفر داخل شدند، عصبا�ی بودند، بودندل شده در را باز کرد و مأمورها که از این که معط

 اختیار گفتم: بودند و همه اس�حه داشتند. �ی

 بح بخ��.ص-

 
ً
 رئیس بقیه بود، جواب داد: ی�ی از آنها که ظاهرا

 ، یوتاب خسروی شما هست�ن؟علیک سالمٌ -

 بله.-

 ب شما رو دار�م. آماده ش�ن بر�م.ما حکم جل-

 ر�ختند. گشتند و به هم می ه خانه را میزد، بقیّ  با من حرف میاین ی�ی هم�ن طور که 

 :�رسیدپدر 

 جرم دخ�� من چیه؟-

 نداد. یک��ی به او جوا�

پزشکه. یه بیماری دخ�� من مر�ضه، تحت نظر  ؟خواین دخ�� منو ب��ین آخه ، شما به چه جرمی می-

 خی�� خاص داره.

 یه نامه برای دادستا�ی بنویس�ن.-

 ای ندارد. پرسیدم: دا�ستیم که این حرفها فایده همه می

 م؟ حوله و مسواک و این جور چ��ا؟ام رو بردار  تونم وسائل �خ��ی می-

 با ��ّجب ن�اهم کرد:

- 
ً
 هم دستگ�� شدین؟ شما سابقه دار�ن؟ قبال
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 جواب داد:ن�اه تندی به من کرد و پدر 

 .بینه نه، فیلم ز�اد می-

 م.ا شنیده دوست و آشناشرح این ماجرا را بارها از قوم و خویش و که دا�ست  مأمور بیچاره ن�ی

 تون�ن بردار�ن. یه وسائل مختصری می-

 لرز�د: داشت سرتا پا می مامان

 داروهات یادت نره.-

 الزم دار�ن، بردار�ن.دارو هر�� -

 کتابام �� ؟-

 اوقا�ش ت�خ شد:

 این بیاین. فقط وسائل خی�� الزم.خو  خانم پیک نیک که ن�ی-

 چشم.-

 شته بود، آمد. پدرم اع��اض کرد:هائی که بردا دی ی�ی از مأمور�ن با کیس �امپیوتر سهراب و ��ی

 بر�ن؟ ها رو کجا می دی ��ی-

  دیم. همه کنیم، �عد بهتون �س می دیم، یه برر��ی می �س می-
ً
تحو�ل  ی این وسائل رو بیاین �عدا

 بگ��ین.

 تند.تمام کتابهایم را هم برداشتاپ از اتاقم ب��ون آمد.  ی�ی از مأمور�ن با لپ

 دارم.بر�ن؟ من اینا رو الزم  اینا کتابای در��ی منه، اینا رو برای �� می

کرد.  ک��ی جوا�ی به من نداد. سهراب هم با رنگ پر�ده و موهای پریشان ا�ستاده بود و تماشا می

 بودم. مامان یک ساک �وچک آورد: هنوز گیج

 .این تو وسائلت رو بزار -

 
ّ
بردند. دستگ�� شده  فتد. داشتند مرا میا فا�� دارد میوق�ی سوار ماش�ن شدم، تازه فهمیدم چه ات

چشمانم  .احساس سرگیجه داشتم ز�ر پایم خا�� شده باشد.زم�ن مثل این بود که یک دفعه  بودم.

 گفتم هم�ن بود: �ی تنها چ��ی که میتا مّد را �ستم و شروع کردم ز�ر لب دعا خواندن. 

 .جمال مبارک، یا حضرت بهاءهللایا -

با خدا که بود خی�� آرام مناجات خواندن.  مثل این ت و قدرت پیدا کردم. شروع کردم کم قوّ  کم

. خی�� آرام ه بودقلب دادت ت هم به من قوّ ، با همان شّد به در�اهش رو کرده بودم�ی که همان شّد 

ا تواند آسی�ی به من برساند. برای همه چ�� آماده بودم.اّم  کردم هیچ کس ن�ی احساس می. شدم

، ساسانکنند؟  کردم حاال مامان و بابا چه �ار می کر میبودم. فساسان نگران مامان و بابا و 

 کردم مامان و بابا در طاقت است. آرزو می دا�ستم چقدر کم کند؟ می وق�ی بفهمد چه �ار می ساسان

 کنارش باشند و به او دلداری بدهند.
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بند زد و  چشم تحو�ل یک مأمور زن دادند که به من مرادر این اف�ار بودم که به زندان رسیدیم. 

شو�م. به اتا�� رسیدیم.  دستم را گرفت و به راه افتادیم. پیدا بود که از راهروهای مختلف رد می

. ی مرا گرفتند بند و حلقه و گردنل مرا تحو�ل مأمور دیگری داد. به من لباس زندان دادند ۀمأمور او 

 با دنیای ب��ون خداحافظی کردم.

خدا  با فرص�ی بود که برای خلوت کردن با خودم وشاید این همان  د.بو ماه بازجوئی  دوآغاز این 

به من گفته بود که  ساسانا ، اّم ام صیام شروع شدام ایّ  یک هفته �عد از دستگ��ی . خواستم می

به  ساعت ۱۰ تاروزها �ا�� کردم.  داشتم. احساس قدرت �جی�ی می یخا��ّ نباید روزه بگ��م. حالت 

های دیگر هم  خی��دا�ستم که  کت�ی. می. �ا�� شفا�� بود و �ا�� دادم �س میمداوم بازجوئی طور 

مرا رو خی�� وقتها  .شوند هم بازجوئی می ی دیگری  هعّد  های �غ�� اتاق شدم که در ه میهستند. متوّج 

�شت در اتاق بند  مجبور بودم با چشموق�ی را ببینم. �ا��  بازجو�شاندند که نتوانم  به دیوار می

شنیدم. یک بار صدای مهرداد را  می ،شد می دیگرانکه از را سئوال و جوا�ی ، انتظار بمانمبه بازجو 

اش را به  داد. این جمله جواب میمحکم و با کمال قدرت او هم اینجاست. که هم شنیدم. فهمیدم 

» ایرانیه یشهروندا ی همه حق ، تحصیالت عا��من �اری برخالف قانون انجام ندادم«خاطر دارم: 

 فهمیدم 
ً
 د.هستنهم اینجا  اند ی کسا�ی که با او دستگ��شده هبقیّ  احتماال

 همان روزهای اوّ 
ّ
 ی هاماتم را به من تفهیم کند.ل مرا به اتاق باز�رس بردند تا ات

ً
چاق و  ک مرد �سبتا

هم من متّ  کرد. هایم ن�اه می به چشم مستقیم و ت�� موقع حرف زدن های تنک بود که ریش �وتاه قد با

: توطئه و زدند همیش�ی که به همه میاساس  های �ی � چ��ها شده بودم، همان تهمتبه خی�

املل�� ضد انقالب که  های ب�ن جاسو��ی و �شویش اف�ار عمومی و �شر ا�اذیب و هم�اری با سازمان

ی  زمینه ت درالیّ اصل قضیه همان فعّ پیدا بود که  ااّم  .بود های حقوق �شر منظور همان سازمان

  ی دیگران هم از من . در�ارهاست محروم از تحصیل تحصیل جوانان حق
ّ
این  :خواستند می العاتاط

  کرده که چه کسان دیگری در این زمینه �ار می
ّ
ی �شا�ی و شغل و دارائی  العات دقیق در�ارهاند و اط

کردند و  دادم. خی�� تهدید می میوارد مر�وط به خودم جواب به م فقط. من خودمان اعضای فامیل

  ا هرگفتند اّم  ناسزا می
ّ
 کردم. خواستند س�وت می ه میالعا�ی که از بقیّ چه فشار آوردند در مورد اط

 :ل بود که بازجو پرسیدهمان روزهای اوّ 

 ؟هدار با تو دک�� ساسان نادری چه �سب�ی -

دانند. نکند او را هم گرفته باشند؟  را می ساسانجر�ان که دلم فرو ر�خت. با خودم فکر کردم 

فکر کردم ک��ی را که زندا�ی است تحت فشار بگذارند.  تا کنند �ا�� از این �ارها میدا�ستم که  می

�و�م. اما  را بگ��ند. اگر بخواهند او را شکنجه کنند من هرچه بخواهند به آنها می ساسان�ا�� است 

 
ّ
 :ی ضعف مرا بفهمند طهنقفا�� بیفتد. نباید نه... نباید چن�ن ات

 ما باهم نامزد بودیم.-

 �ی بودیم؟ چرا می-
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 نامزد هستیم.-

 ؟نیا بودی نباالخره نامزد هست�-

 قبل از دستگ��ی من نامزد بودیم.-

 ؟ن�ع�ی حاال نیست�-

 .هخ��ی از من ندار  نمندارم. او  شنم. خ��ی از و د ن�ی و حاال ر -

 .دادم تفاوت �شان می باید خودم را �ی

 نادری آملان تحصیل کرده؟ دک��-

 بله.-

آمر��ا یا ان�لیس یا یک جائی که �سبت به آن حساسیت داشتند،  ساسانخو�حال بودم که 

 را سند جاسوس بودن ما بدانند.تحصیل نکرده بود. چون ممکن بود هم�ن 

 ؟هدک�� نادری هم بهائی-

 نه.-

 و�� خ�� دار�م که بهائی شده -

 خواهد از من حرف بکشد. بالفاصله فهمیدم که فقط میا اّم  ب ن�اهش کردم،با ��ّج 

 ندازه؟ بیخود ان�ار نکن، اگه بهائی �شده، برای �� گردنبند طال گرد�ش می-

 گی�� من را دید و اضافه کرد: فهمیدم. فقط گیج ن�اهش کردم. منظورش را ن�ی

 کنه! مرد مسلمون که از ز�ورآالت طال استفاده ن�ی-

 دونه . کشور زند�ی کرده، البد این چ��ا رو ن�یدک�� نادری خارج از -

 دست وردار خانوم، راستش رو ب�و. دونه؟! �سر حاج آقا نادری ن�ی-

 تا جائی که من خ��دارم بهائی نیست. .گم دارم راستش رو می-

 است با یه دخ�� بهائی عرو��ی کنه؟خو  �س چطور می-

 فهمید: ا نباید راه ناراحت کردن مرا میاّم برایم دردناک بود،  ی که گفت خی��»خواست می«این 

 دونم. ن�ی-

 شناخت؟ تو رو از کجا می-

 ش بودم.بیمار -

 ؟تو رو بگ��هخواست  فقط هم�ن؟ برای هم�ن می-

 ا هرچه بود، چ�� خو�ی نبود.خواهد ب�و�د، اّم  دا�ستم چه می س�وت کرده بودم. ن�ی

 ؟زن یه مرد مسلمون ���یخواس�ی  تو چرا می-

 تونیم باره وجود نداره، می تو دین ما من�� در اینا�شون از من خواست�اری کرد و منم قبول کردم. -

 با اهل ادیان دیگه ازدواج کنیم.
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زار�ن  یه مشت اف�ار منحرف آمر��ا و اسرائیل رو می اسم دین؟�ی  به بهائیت می؟ تو شما »دین«-

که ی زنا و دخ��ائی  ه؟ مثل بقیّ ودی نهتو طعمه ب خواست�ن براش تله بزار�ن و بهائیش کن�ن؟ میدین؟ 

 کنن؟ ها ازشون برای طعمه استفاده می بهائی

ا بار او�� ، اّم  درهم بر�زدو  های زشت عص�ی کند کرد مرا با تهمت �� نبود که س�� میی اّو  این دفعه

 
ّ
 تنها بار. و ق شدبود که موف

ی  ای به جز فکر وعقیده کنن هیچ فکر و عقیده فکر می کهرسه  به فکر اون کسائی میها  این روش-

 .نگرف�ننتیجه  هم ل و غارت و شکنجه و اعدامقت از و خودشون نباید وجود داشته باشه

 سی�� محک�ی به من زد که سرم را چرخاند. چنان اینجا بود که دستش را عقب برد و در

 ون نادری ... رو.ا کشیم ، هم هم تو رو می-

کردم �شنوم و به  کرد. س�� می و توه�ن و فحا��ی می کشید فر�اد میی �عد فقط  دقیقه بیستتا 

کتک خوردن  دا�ستم ورم کرده. تا آن موقع ن�یکردم صورتم  �و�د فکر نکنم. احساس می آنچه می

 
ّ
دهد، چون تا آن موقع کتک نخورده بودم. به دائی فر�د فکر  �ی به آدم میچه احساس خواری و ذل

حاال  شدند. خوردند و شکنجه می های قبل در زندان کتک می ی آنهائی که در دهه به همهکردم و 

فهمیدم چرا اینقدر نگران شیدرخ  فهمیدم، حاال می ، میبودن�اه دائی فر�د  مع�ی وحش�ی را که در

  برد. این بار دیگر ال خوابم ن�یشب از فکر و خی آن بود.
ً
را ساسان نکند نگران شده بودم.  واقعا

اند؟  زنج�� را به گرد�ش دیده چطور ا او که تا به حال باید به آملان برگشته باشد. �س اّم  ؟اند گرفته

تا کشیم؟  او را می یااز اعتقاداتت برگرد  ب�و�ند یا؟ اگر کنندت اذیّ او را اگر اگر او را گرفته باشند؟ 

کشیدم. تا این که صدای اذان  میخواندم و باز دراز  �شستم و مناجا�ی می صبح بیدار بودم. �ا�� می

 صبح بلند شد.

 
ّ
کردم دیگر تنها نیستم، مامان و بابا و  حس می احساس �جی�ی در من ایجاد کرد،ن صدای مؤذ

یک حالت رو�� خاص بود. شاید ی�ی از روزهائی بوده که آنها در  .دیدم کنار خودم می سهراب را در

4Fهای زود که برایم لوح احمد بارها صبح�و�د  میخواندند. مامان  خانه برایم دعا می

و  پدرخوانده  می ٥

ی پیدا کردم، مثل ک��ی که از حس خا��ّ ند. ا هخواند کنارش دعا می شدند و در سهراب هم بیدار می

ت آمد. مهم نبود که ما را اهمیّ  به نظرم همه چ�� �یکند،  باالی یک �وه بلند به همه چ�� ن�اه می

مان مال  رسید. روح این فقط جسم ما بود، ک��ی دستش به روح ما ن�ی، بکشند یا زنده بگذارند

  ن�ی ک��یکردم  ی پیدا کرده بودم و حس میخودمان بود.آرامش خا��ّ 
ً
مهم  تواند آسی�ی که واقعا

 برساند. نباشد به م

                                                                                                                       
 از آثار حضرت بهاءهللا که بهائيان تأثير خاّصی برای آن قائلند.  ٥
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 سلول  وق�ی از بازجوئی به .پرسیدند ا�� را بارها و بارها میها همچنان ادامه داشت. هر سئو  بازجوئی

از �شت دیوار با دخ��ی که در سلول �غ�� بود،  ام�ا�ش بودخواندم. �ا�� که  دعا می ،گشتم برمی

 ، اسمش شیوا بود.کردیم ی �وتاه رد و�دل می چند جمله

 جرمت چیه؟-

 ام. تو ��؟ بهائی-

 �ی؟خو  داری �� میام.  سیا��ی-

 خونم. دعا می-

 خدا هم ما رو فراموش کرده.-

 ��ی. بخون، آروم می نه، تو هم دعا-

امل، ه نه درست و �خواند. البتّ  خواندم می �ی همان دعاهائی را که من میجالب بود که �عد از مّد 

مامان و بابا دو هفته �عد از دستگ��ی من ساخت.  هائی را هم از خودش می خواند. یک قسمت ا میاّم 

داروها  که و به آنها گفته بودندفهمیده بودند کجا هستم، چون �ع��ی از داروهایم تمام شده بود 

 را تهیّ 
ً
آنقدر برا�شان مهم نبودم که بگذارند بیماری و یا مرگ من برا�شان  ه کنند و بیاورند. ظاهرا

 دردسر درست کند.

 :پرسید شیوااز بازجوئی برگشته بودم که  نوروز  شب عید

 اوضاع چطوره؟-

 .دونم ن�ی-

 کنن.کنم اعدامم  خی�� خرابه. فکروضع من که  -

 هی�� معلوم نیست. نگران نباش.-

تو رو  اگه هم�اری نک�ی گن دونم �� �ار کنم. می دیم. ن�ی گن هم�اری کن، تخفیف بهت می می-

 کشیم. می

 . برات دعا...�اری به حرفشون نداشته باش-

 :فر�اد نگهبان بلند شد

 زنه؟ صدای پچ پچ از کجاست؟ �ی داره حرف می-

 ساکت شدیم.

خواستیم حرف بزنیم به دیوار  مثل همیشه که می هرچه ،که از بازجوئی برگشتمدو روز �عد 

دانم که به سوی مرگ یا به سوی زند�ی.  دم، جواب نداد. او را برده بودند. ن�یکر ش �صدا�و�یدم و 

 خی�� گر�ه کردم.  ، شب خی�� بدی بود.آن شب
ً
بازجو به من گفته  وحشتناک بود. روزهای �عد واقعا

آنقدر در زندان بمان تا بپو��ی و رنگ موهایت  کنم. دیگر صدایت ن�ی ک�ی بود حاال که هم�اری ن�ی

 هایت سفید شود. مثل دندان



۱۱۷ 
 

فرستاد، ک��ی به  ی مخصوص به درون می گذشت و جز مأموری که غذا را از در�چه می روزها

چند نفر در آن موقع م تا به دان دیوار را حفظ شده بودم. ن�ی های روی تمام نوشته آمد. سراغم ن�ی

 ، اّم بودندسلول زندا�ی شده  آن
ً
  به جا مانده �اری  نفر نوشته و کنده ۱۱از  ا دقیقا

ً
هر  بود. حتما

ای بود که با خط خوش روی دیوار  از همه جمله ند. بزرگ��دز  �ا�� دیوار سلول را رنگ می ازچند

. از ته تیوب . من هم یک �وشه شروع کردم به نوش�ن»داد از غم تنهائی«: سمت راست کنده بودند

را  ...»ال�ی تو بینا و آ�ا��«مناجات ل کردم. اوّ  خم�� دندان برای خط انداخ�ن روی دیوار استفاده می

گفتم �اش  و دیوار مناجات و ذکر بنویسم. با خودم می نوشتم. چند روزی �ارم این بود که به در

مانند، بخورد،  های دیگری که در آینده در این سلول تنها می بلکه به درد زندا�ی ،را پاک نکننداینها 

 بلکه به دلشان امید و گرمائی بدهد.

روز پنجاه  خواندم. هر داشته باشم. دعا و مناجات می ای ی روزانه کردم برای خودم برنامه س�� می

خواندن آثار و با  کردم خودم را دادم. س�� می م میزدم و حر�ات ورز��ی انجا دور سلول قدم می ،دور 

ی مورچه در کنار سلولم بود. برای  چه که حفظ بودم سرگرم کنم. یک النه ی ترانه و هرشعر و ح�ّ 

کردم که  ا من وانمود میشد از هم ��خیص داد اّم  ه آنها را ن�یها اسم گذاشته بودم. البتّ  مورچه

دادم.  سازی می خانهی �ا�� به آنها درس کردم. ح�ّ  قصه �عر�ف می شناسم. برا�شان شان را می تک تک

  وجود مورچه
ً
دا�ستم که باید طوری خودم و ذهنم را سرگرم نگه  می برایم غنیمت بود. ها واقعا

ساکت ماندن ممکن است  که دا�ستم ا میرسید، اّم  ها دیوان�ی به نظر می دارم. حرف زدن با مورچه

 
ً
 صدابرای بازجوئی  باالخره �عد ازچند هفته دو�اره مرا . طوری بود که وق�یمرا دیوانه کند واقعا

 آدمآن  ی اگرح�ّ ، رفت به شمار می. دیدن یک آدم و حرف زدن با او موهب�ی د، خو�حال شدمکردن

 !بود بداخالق و توز  ی کینهبازجو  یکفقط 

دا�ستم این آخر�ن  موقع ن�یه آن البتّ در آخر�ن بازجوئی شرکت کردم.  که اوائل اردیبهشت بود

 بازجوئی است.

 دو�ی جرمت چیه؟ هیچ می-

- 
ّ
 دونم. م رو میاتهامات

 دو�ی �ع�ی ��؟ می-

 �ع�ی اعدام.-

 ت؟خوای برگردی پیش خونواد ن�ی .هم�اری ک�یدرسته. هنوز فرصت داری -

 شاید س�وت من امیدوارش کرده بود، چون دو�اره پرسید:

 خونوادت؟خوای برگردی پیش  ن�ی-

 جواب دادم:

 قیم�ی! نه به هر-

 آخر سر هم فر�اد زد: از این حرف خی�� عصبا�ی شد و یک ر��� فر�اد زد و توه�ن کرد.
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 . ... کشیمت. مثل یک دیگه بازجوئی تموم شد. می-

زدم که  ه حدس میالبتّ به سلولم که برگشتم به گر�ه افتادم. تا آن موقع خودم را نگه داشته بودم . 

بارها به من گفته بودند که اگر هم�اری نکنم  ؟شد مطم�ن بود ا چطور میاینها فقط تهدید باشد. اّم 

جلوی  ساسانی مامان و بابا و سهراب و  گر�ه کردم و دعا خواندم. قیافه خی�� کنند. مرا اعدام می

فقط  کنند؟ دیدم؟ اگر اعدام �شوم، آنها چه می ن�یدیگر شد. �ع�ی آنها را  م میچشمانم مجّس 

هیچ وقت آنقدر مرگ را به خودم  کردم که خدا به من قدرت بدهد. خواندم و دعا می مناجات می

مگر این مر�ی نبود که همیشه ی آن موقع که تازه فهمیده بودم بیمارم. نزدیک ندیده بودم، ح�ّ 

 �عد از مردنراه یک هدف عا�� بم��م و نه از بیماری؟  خواستم در آرزویش را داشتم؟ مگر ن�ی

ی آن امیدها و آرزوها چقدر �خت و ترسناک به نظر  همهشناخ�ن و دوست داش�ن ساسان و �عد 

وق�ی به این جا ی آخر  در آن روز سه چهار باری مناجات لقا را خواندم. دفعهفکر کنم آمد.  می

 و البس�ی ثوب الفنا واغرق�ی �� بحرالفنا و ایرب اسق�ی �أس الفنا «رسیدم که 
ً
�� ممر  اجعل�ی غبارا

5Fاالحباء

و  یاد آوردمه همه را ب ساسان و بابا، مامان، سهراب باالخره توا�ستم دل بکنم. »٦

هم آنها را خواهم دید، اگر  شان را دوست داشتم. مطم�ن بودم که باز چقدرهمه .خداحافظی کردم

را که هنوز غذایم شد.  تار�ک میهوا داشت در عالم �عد.  یک طورهائیکه  این عالم، نه در

 .از خست�ی خوابم بردنخورده با�� مانده بود، خوردم و  دست

روم.  های ز�رزم�ن بزر�ی پائ�ن می همان شب بود که آن خواب �جیب را دیدم. خواب دیدم از پله

6Fاءبینم یک حوض با آب خی�� زالل و قشنگ وسط ز�رزم�ن است و دور تا دور آن احبّ  می

اند.  �شسته ٧

7F�و�م اینها قدمای امرند د. در خواب به خودم مینهای قدی�ی به تن داشت همه لباس

که  از آنها . ی�ی٨

برگرد : «و�د� به من میکند و  با دست اشاره می است پدر�زرگ م م��زاحس�ن جدبین یدر خواب م

 پرم. گردم و از خواب می ها برمی من به طرف پله» تان آن طرف است. دخ��م. خانه

 .که چند نفر دیگر هم در آنجا بودند دیگری منتقل کردند سلول فردا صبح خوابم �عب�� شد، مرا به 

اجازه پیدا کردم با  گرفتم یاد گرفته بودم، من توا�سته بودم دل بکنم. کنم آنچه باید یاد می فکر می

 دستم داد.مأمور شماره تلفن خانه را گرفت و �و��ی را به  ام تلف�ی �حبت کنم. خانواده

ل به احوال����ی و قر�ان و صدقه رف�ن گذشت. �عد سئوا�� ی اوّ  فقط مامان خانه بود. چند دقیقه

 ، پرسیدم:خی�� برایم مهم بودرا که 

 برگشت آملان؟ ساسانمامان، -

 .مشغولهرفت و�� برگشت. اینجا -

 حالش خو�ه؟ -

                                                                                                                       
خدايا مرا از جام نيستی بنوشان و لباس نيستی را بر من بپوشان و در دريای نيستی غرق کن و غباری در گذرگاه   ٦

 دوستانت کن.
 برند. ه بهائيان برای اشاره به ساير بهائيان به کار میاحبّاء: دوستان. اصطالحی ک  ۷
 قدمای امر: اصطالحی برای اشاره به بهائيان قديمی و محترم.  ۸
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 شه! خو�ه، طفلک چقدر خو�حال میگم تلفن کردی و حالت  می و زنم آره. اآلن بهش زنگ می-

دستگ�� �شده و حالش خوب  ،ایران است ساسان که دا�ستم میدیگر  !چقدر خو�حال بودم

 .است

  مامان و بابابه مالقات بند بود. مطم�ن نبودم که  چند روز �عد
ّ
توانند برای  الع داده باشند که میاط

صبح وق�ی بلند�و روشن شد، همه ساکت  .ت هیجان خوابم ن��دشب قبل از شّد مالقات بیایند. 

باالخره خواندند...  رفتند، می کسا�ی را که باید برای مالقات می سامیا کردیم. شده بودیم و �وش می

از یغ �وتا�� کشیدم و از جا پر�دم. وارد سالن شدیم. جوتاب خسروی. اسم مرا هم خواندند: ی

زد.  ت میی آشنائی را ببینم. قلبم به شّد  چهره کردم تا شاید شدم و ن�اه می رد می ها �شت شیشه

ل�ن ک��ی که دیدم سهراب بود که برایم دست ت�ان داد و من به طرفش دو�دم. مامان و بابا و اوّ 

قر�ان ر�ختم و  زدم و اشک می صل �شده بود. فقط لبخند میها و  هم بودند. هنوز �و��یساسان 

سه  ،ها که وصل شد �و��یافتادند.  من به گر�ههای  آنها هم با دیدن اشک رفتم. شان می صدقه

ل�ن کردند تا این که باالخره پدر �و��ی را برداشت. چقدر آن اوّ  چهار نفری �� با هم �عارف می

آخر از همه جلو  ساساندلم برد.  ماه زندان انفرادی را از دو تل��اش  مالقات ش��ین بود. ش��ی�ی

 و سهراب فاصله گرفتند تا ما راحت �حبت کنیم.مامان و بابا ریش گذاشته بود.  ته آمد.

 .بوده شده ت یه ذرّ ؟ عز�زم. قر�ونت برم. دلم براخو�ی یوتابم-

 منم هم�ن طور.-

 به س�وت گذشت.چند �حظه زنج��طال هنوز به گرد�ش بود. خواست ن�اهش کنم.  لم میفقط د

 .هات سفید شده روی شقیقهساسان، -

 دخ��! ت پ��م کرد، غصه-

 بم��م. منو ببخش. ال�ی-

 :دستش را به عالمت رد ت�ان داد و خندید

دی؟ نگفتم برو پیش  تو چرا هیچوقت به حرف من �وش ن�ی !خوا�� شروع شد باز مراسم معذرت-

 نگفتم با هم برگردیم آملان؟مادر�زرگت؟ 

 شدم یه فراری. اون وقت می-

 حاال شدی یه زندا�ی!-

 خوایم؟ دار ن�ی عروس سابقهگن  گن؟ ن�ی مامان و بابات �� می-

ا خی�� باهاشون حرف زدم. حاج خانوم رو تو دو�ی برام مهم نیست اونا �� بگن. اّم  تو که می-

 هامبورگ به بهائی سن�� هم بردم!

ها کن��ل  با چرخاندن چشم و اشاره به سیم تلفن س�� کردم به او بفهمانم که ممکن است تلفن

 شد.ه متوّج باشد. 
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گشتم آملان به جای تو حاج خانوم رو همرام بردم.  بلیط استفاده نکنم، وق�ی برمی دیدم حیفه از-

 شه. گفتم یه چ��هائی رو ببینه، براش بد نیست، ذهنش �سبت به �ع��ی مسائل باز می

 �� شد آملان نموندی؟-

 گشتم. بر یک هفته بیش�� نموندم رفتم ترتیب �ارام رو دادم برگشتم ایران. مگه قرار بود بمونم؟-

 ایران دنبال �ارای تو رو بگ��م.

 ت �� شد؟خود�ار -

 !. وایوقت آزاد داشته باشمخواستم  مطبم رو باز نکردم. می امشغولم اّم  و دا�ش�اه تو بیمارستان-

 ه رو هم گرفتم!من وقت بقیّ 

و عالمت داد که ا پدرم نیامد با دست به پدرم اشاره کرد که جلو بیاید و با من �حبت کند. اّم 

 خودش ادامه بدهد.

 کرد: با شیطنت به من ن�اه می

 کردم هیچ وقت توی چادر ببینمت! فکر ن�ی-

 کردم تو رو با ته ریش ببینم! منم هیچ وقت فکر ن�ی-

 !باشیم جور خواستم با هم -

 دوتائی خندیدیم.

 ر�خت شدم، نه؟ خی�� �ی-

 :کرد شادی میدیدم مرا غرق  ها�ش می چشم �ی که درجواب ن�اهم کرد. محبّ  در

 که خو�ه؟ مشک��که . حالت شه یه ک�ی الغر شدی که اونم وق�ی بیای ب��ون ج��ان میفقط -

ی بیماری تو رو مطرح کنیم، بلکه اجازه بدن من درمان تو رو   نداری؟ ما خی�� س�� کردیم مسئله

هات هم خی��  کال��یا �شد. شاید حاال بتونیم یه �ارائی بکنیم. همادامه بدم، حداقل توی زندان. اّم 

 .هس�ن و دائی فر�دمی��ا پیش عمه زندان  در دم زحمت کشیدن. چند تاشون 

 دن. ی مالقات می فقط به فامیل درجه یک اجازه ؟بیای تو چطور شد به تو اجازه دادن-

توا�ستم آنجا  تا آخر�ن �حظه که میها قطع شد.  ی آخرم را شنید چون �و��ی کنم جمله و�� فکر ن�ی

  . دیدن آنها �عد از دوماندم و ن�اهشان کردم
ّ

بخش بود.  تماه دوری و نومیدی چقدر ش��ین و لذ

 !برگردانده استبه من آنها را خدا دو�اره  کردم احساس می

 یک ماه �عد داد�اه من �شکیل شد. با توّج 
ّ
 ه به این که مدت

ّ
جر�ان  ت بیمار�م درها بود به عل

  تهای حق تحصی�� نبودم والیّ فعّ 
ّ
. ت بیمار�م مرا به پنج سال حبس �علیقی مح�وم کردندشاید به عل

احضارم  که وقت هر تا بدهند د�عّه  باشند �ارمند دولتنفر که باید دو با این حال گفتند که 

با وجود ضمانت مرا کردند.  ساسانشوهرخواهرهای  . �سرخاله و ی�ی ازشوم�کنند، حاضر  می

 پیش بیایدبرای خودشان ممکن است که  مشکال�ی
ً
 ت کردند.محبّ  ، واقعا
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  دو
ً
بندم  ی مرا �س دادند، گردن شدم، حلقه وق�ی آزاد میخرداد بود.  ۲۶ روز پیش آزاد شدم. دقیقا

قیم�ی را �س بگ��م، خودش  ی به این گران را نگرفتم. هم�ن که توا�ستم حلقهنبود و من هم سراغش 

گشته بودم، دو�اره به زند�ی بر �عد از سه ماه کردم،  انگشتمحلقه را با خو�حا�� به ای بود!  م�جزه

  و وضعیت بیماری  بودمعکس نگرفته که  بود هاماها تا �ی؟ اّم 
ً
آنقدر حال  به هر. نبودمعلوم  ام اصال

 توا�ست از خو�حالیم کم کند. ی بیماری هم ن�یخو�حال بودم که ح�ّ 

ها با شنیدن این که آزاد شده ام، ی�ی ی�ی به  هبه دنبالم آمده بودند. آن روز بّچ  ساسانپدر و  

های  اند. به دادستا�ی، مجلس، سازمان ت چقدر تالش کردهفهمیدم که در این مّد آمدند.  دیدنم می

هرجائی که به فکرشان رسیده بود، نامه نوشته بودند. چقدر برای به  مختلف حقوق �شر و

 های مختلف خ�� و مطلب فرستاده بودند. سایت ها و الگ وب

حمایت  داخل و خارج از ایران در در مختلف ایرا�ی های که چطور گروه�عر�ف کردند برایم ها  هبّچ 

اند و خواستارآزادی  ، اعالمیه و بیانیه صادر کردههستندعل�ی که زندا�ی  ناز �ادر اداری و استادا

 ند.ا هآنها شد

 ، بودیمچقدر همه خو�حال 
ّ

شکسته س�وت باالخره سال  ۱۶۰�عد از  بینیم دارد که می�ی چه لذ

در  بینیم کننده است که می خی�� دلگرم. اند وطنان ما در حمایت از ما به صدا در آمده هم و شده

 
ّ
حمایت از  بهبات و خطرات ه به �عصّ بدون توّج های شر�ف و �جا�� که  آدمهستند ت میان این مل

حس قشنگ همبست�ی، خو�ی دارد، خی�� حس ، شوند بلند می اند، گرو�� که مظلوم واقع شده

 
ّ
 کس و �ارایم و  گفت باالخره ما هم ازجوجه اردک زشت بودن درآمده منا می .ت بودنحس یک مل

 ایم! برای این که ساسان هم بفهمد قضیه چیست مجبور شدیم چندتائی داستان جوجه پیدا کرده

 اردک زشت را برا�ش �عر�ف کنیم!

 برود. هم بلند شد که  و ساسانها رفتند  ی مهمان بود که همه ظهر�عداز  ۱نزدیک ساعت 

 مامان گفت:

- 
ً
�وفته درست کردم که یوتاب خی�� دوست حرفش رو هم نزن�ن. ظهر باید پیش ما بمون�ن.  اصال

 داره.

 :خواست بماند خی�� دلم می

  خی�� خوشمزههای مامان  �وفته-
ً
 !بخوریباید  ست، حتما

 شم، باشه یه فرصت دیگه. آخه تو خسته هس�ی. مامان و بابا هم خسته هس�ن. مزاحم ن�ی-

 :پدر گفت

 ی ما هست�ن.  شما دیگه عضوی از خونواده؟ �سرم این حرفا چیه-
ً
ت خی�� زحمت این مّد  واقعا

اگه خدا سام  کنیم من و خانوم فکر میکردیم.  دونم اگه شما نبودین، �� �ار باید می کشیدین، ن�ی

 یه �سر دیگه بهمون داده.ما گرفته عوضش  رو از

 شما لطف دار�ن، پدر.-
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  شنیدن این حرف چقدر
ّ

دو�اره کنارم �شست، با بدجن��ی ساسان وق�ی بخش بود.  تها برایم لذ

 گفتم:

 کردم هیچوقت خجالت کشیدن تو رو ببینم! فکر ن�ی-

 خندید:

ه فقط من و تو رو. شه. فردا شب مهتاب دعوتمون کرده. البتّ  خجالت کشیدن تو هم مینو�ت -

 تونن با هم ب��ون برن یا نه؟ تو ایرون دو تا نامزد میباالخره اش�ا�� که نداره؟ 

 باشه، فکر نکنم اش�ا�� داشته باشه!هم اگه برادر عروس -

 خندید:

 !باید یه دخ�� خوب براش پیدا کنم !سهراب بکنم این من باید یه فکری به حال-

 و پرسید: تر آمد سهراب که اسم خودش را شنیده بود، نزدیک

 بحث چیه؟-

 چشم�ی به من زد و گفت: ساسان

 تا رو فردا شب به شام دعوت کرده.بحث اینه که خواهرم ما سه -

هم �شسته بودیم ساسان تمام �عدازظهر و عصر را پیش ما ماند. پدر هم به مغازه نرفت. همه کنار 

  و حرف می
ّ
فاقا�ی که درآنجا افتاده بود �عر�ف کردم. وق�ی ازساسان زدیم. برا�شان از زندان و ات

 ، جواب داد:رداندازد خ��دا میزنج�� طال از این که کجا  از پرسیدم بازجو

 خواس�ن میاحضار کردن.  منوکه  بودم هنوز به آملان برنگشته و همون اوائل دستگ��یت بود-

د خواس�ن از من �عّه  با هم نامزد کردیم و آیا من بهائی شدم یا نه. �عد هم می بدونن چطور شده که

تهدید کردن که منو نگه  کنم. گفتم من یه همچ�ن �اری ن�یبگ��ن که نامزدیم رو با تو به هم بزنم. 

شون  که ی�ی نفرچند با از قبل  بکنن چون  �اری برعلیه من تونن دو�ستم که ن�ی من می دارن، و�� می

 زادم کردن.آ�عد . تا شب منو نگه داش�ن و مشورت کرده بودم بود، وکیلهم 

 :پرسیدمب با ��ّج 

 هم�ن راح�ی؟ دیگه احضارت نکردن؟ به-

 حاج آقا دوست و آشنا ز�اد داره. که دو�ی که نبود. می هم به هم�ن راح�ی راح�ی-

 که احضار شدی؟ی گف�پدرت به �س -

ون �شه ه بهش اجازه ندادن داخل ساختم. البتّ عل��ضا رفته بودیم. با گفت بهشل��ضا ع-

شه و من هنوز نیومدم به حاج  . وق�ی دیده بود داره شب میبمونه همون ب��ون منتظر مجبورشدو 

 حاج آقا هم چند تا تلفن این ور و اون ور کرده بود.. آقا خ�� داده بود

خی�� از �ارهای مر�وط به داد�اه و ت زندا�ی بودن من، مّد  که در �عر�ف کردآن شب پدر برایم 

داشته باعث  ساسانبا ت در این مّد  هائی که تماسپدر گفت  .وکیل و غ��ه را ساسان انجام داده

 �شناسد و  به��را  شده که او
ً
ا این طور که پیداست اّم  مثل فرزندا�ش دوست داشته باشد. واقعا
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  از زندا�ی شدن من با خانواده �عد ساسان
ً
اند که  آنها تازه فهمیده اش مشکال�ی پیدا کرده. ظاهرا

را از این ازدواج  ساساناند  خطرناک باشد. خواسته تا چه حدتواند  میدر ایران بهائی بودن 

به آملان برگردد. پدرم  که را��ی کنند اند او را خواستهی ز�ر�ار نرفته. ح�ّ  ساسانا منصرف کنند، اّم 

 برای ازدواج ما رضایت ندهند.آنها نگران بود که 

برای انجام آزما�شات به  تا به دنبالم آمد ساسانل وقت طبق قرار قب�� که داشتیم صبح اوّ دیروز  

 پرسید: ب�ن راه مسئله را با او درمیان گذاشتم.بیمارستان برو�م. 

 نیست، چرا اینقدر برای تو مهمه؟ ا برای من مهممخالفت اون-

 تونیم ازدواج کنیم. ا ن�یچون بدون رضایت اون-

 آخه اونا که بهائی نیس�ن.-

بهائی رضایت  تونم باهات ازدواج کنم. عقد ن�ی تمادر  من که بهائی هستم. من بدون رضایت پدر و-

 خواد. نفر رو می ۶

های بابامو  مثل همیشه حرفبا این که با تو مشک�� نداره. من خی�� باهاشون �حبت کردم. مادرم -

شه! مش�ل اص�� حاج  گه مهر این دخ�� به دلم افتاده، آخرش هم�ن عروسم می ا میکنه اّم  تأیید می

 .هکن هم که خواست�اری اومدن فکرش این بود که تو رو مسلمون میلش از اوّ  .آقاست

 ؟ای نیستیم �ارهما  ،دونن میگفت جوونا خودشون  ا حاج آقا که میاّم -

 شمداریاین جور حرف زدن رو به حساب سیاست شناسم. ا من میشنا��ی، اّم  تو پدر منو ن�ی-

  می
ً
 اید بکنیم.دونم �� �ار ب ن�ی زاره. من واقعا

 

 خرداد ۲۹چهارشنبه 

دعوت بودیم. از صبح تدار�ات مهما�ی شروع شد. صبح د، محّم  ،ی مهتاب و شوهرش خانه امشب

های ایرا�ی دارد.  خر�دیم. از این طرح شیکرنگ خی��  ش��ی ان رفتیم و یک مانتو و روسری با مام

ا وق�ی پوشیدم و مامان دید، بالفاصله هم�ن که دیدم خی�� خوشم آمد. یک ک�ی گران بود، اّم 

برایم از می��ا �عدازظهر هم عمه پوشاند.  ام را می گفت الغری  میکیفش را در آورد و آن را خر�د. 

ا خواست مرا به آرا�ش�اه بفرستد اّم  آرا�ش�اه وقت گرفته بود. همان روز اول که آزاد شده بودم می

 .ظهرز �عدا فرصت �شد تا دیروز

دانم چه �ار  ی اینها ساعت هفت و نیم من حاضر بودم و سهراب هنوز توی اتاقش ن�ی با همه

 کرد. می

  اون وقت می. زود باش. لباس هم نپوشیدیتو هنوز  و یاد می ساساناآلن ! سهراب-
ّ
ل گن دخ��ا معط

 کنن! می

 اووه. چقدر �جله داری!-

 !ها گه جات بزار�م، بر�م شیطونه می-
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 با بدجن��ی خندید:

 خودی حرص و جوش نخوری! تون�ن بر�ن، به��ه �ی بدون من که ن�ی-

 سید و سهراب هنوز حاضر �شده بود.ر  ساسانباالخره 

 شه.�تا سهراب حاضر  پائ�نخوب تو بیا -

 را برایم بازکرد: در ماش�ن �شسته بود. توی  ساسانوق�ی پائ�ن رفتم، 

 ر�ن من شما رو برسونم؟ کجا می ! خوش�لهخانوم سالم واوو! -

 ع کردم به ادا درآوردن:خندیدم و من هم شرو 

 وا، مگه شما تاک��ی تلف�ی هست�ن؟-

 بخور�م و قید مهتاب رو هم بزنیم؟خواین بر�م در�ند یه شام دوتائی  برای شما، بله. می-

 ک�ی؟ شو�� می-

یومدن و  ی �لم در می کنم آدما از ز�ر بوته کنم. آرزو می دارم آرزو می شایدکنم،  شو�� که ن�ی-

 نداش�ن. و فامیل خونواده

 ساسان!-

بود. پیدا بود  فکر و درتمام طول راه ساکت  دردر عقب را برای سهراب باز کرد.  ساساندر اینجا 

 است.  ناراحتاش  که خی�� از دست خانواده
ً
های ب�ن او و پدر  با آزاد شدن من بحث فکر کردم حتما

آید. خی�� دلم  دا�ستم چه �اری از دستم بر می دیدم و ن�ی اش را می ناراح�یو مادرش باال گرفته. 

 گرفته بود.

با یک منقل اسفند به استقباملان  ،رفت مان می حا�� که قر�ان و صدقه در ،مهتاب ،وق�ی رسیدیم

تائی  رسید و دو ما ن�ی هیچ کدام ازقدش به قد با آن کفش پاشنه بلندی که پوشیده بودم، آمد. 

 .دوال شدیم تا منقلش را روی سر ما بچرخاند

 سهراب به شو�� گفت:

 بچرخونم!�ارتون که تموم شد بدین من هم یه دور روی سرم -

ی  ها�شان هم هستند. خانواده هها و بّچ شوهر و  ساسانی خواهرهای  هم بقیّ وق�ی وارد شدیم دید

 گفت: ساسان رسیدیم،آنها  وق�ی به �شسته بودند. سالنانتهای  درهم  ساسانی  عمه

مهندس یوتاب خسروی، نامزدم. خانم  :کنم �� میم، معّر و ه خانآقای جعفری، عمه جان، سمیّ -

 هم برادرشون، آقای سهراب خسروی. ا�شون 

 . گفتم:ب کرده بودمخی�� ��ّج  ساسان�� از این طرز معّر 

-  
ً
 ست دادم و رو�و��ی کردم و �شستیم.ها د . با خانمشدیمبا هم آشنا  ما قبال

 شروع به حرف زدن کردند. پرسیدم: چای آوردند و همه ،هم�ن که �شستیم

 بودم؟!م مهندس من و خان منظورت از-

 جواب اونام به موقع خودش.. یه حرفائی زدن که سرجاشون �شوننها رو  �ع��ی از این الزمه-
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 خی�� نگران شدم:

یه همچ�ن  ی آلودهتر از او�ی که خودت رو  تو خوب ..رو ول کن، باشه؟ به خاطر من. این حرفا-

 ک�ی.بهائی  �حبت

های خا�� را بردارد،  مهتاب آمد که است�انچ��ی نگفت و مرا هم�ن طور در نگرا�ی گذاشت. وق�ی 

 پرسید: ساسان

 آقا و حاج خانوم کجان؟ حاج-

. حاج خانوم هم خسته بود... ا خوب دیگه گرده، اّم  ه امشب برمیالبتّ  .صبح رفته ت��یزاز آقا که  حاج-

 و�ست بیاد.ت که حالش خوب نبود، ن�ی

 رو شوند. اند با من رو�ه نخواستهاند و  حاج خانم و حاج آقا بهانه آورده فکر کردما ناراح�ی ب

یک تا این که و این جور چ��ها �حبت شد گرم شده چقدر ی این که هوا  ای در�اره ند دقیقهچ

 دفعه آقای جعفری پرسید:

 مهندس، شما برای �� زندان بودین؟م و خان-

 :هیجانم را پنهان کنمس�� کردم ترسیدم.  می ساسان واکنش. از همه بیش�� از یک �حظه خشکم زد

جمله جوونای  محروم از تحصیل و از جوونایجهت احقاق حق تحصیل  اتهام اص�� من تالش در-

  بود. ن�یبهائی 
ّ
ا تحصیل در دا�ش�اه محروم هس�ن. اّم  ای بهائی ازار�ن یا نه که جوونالع ددونم اط

برای همه، بدون هیچ استثنائی مح��م شمرده. �اری که من ه که قانون اسا��ی ی حقی ت عا��تحصیال 

 بود. عدال�ی و �یجلوگ��ی از تبعیض برای جهت اجرای قانون و  واقع تالش در کردم در می

 ه پرسید:سمیّ 

 چطوری درس خوندین؟خودتون �س شما -

هاشون از تحصیل  ها خودشون برای این که جوون من توی سیست�ی درس خوندم که بهائی-

فانه �عدادی از �ادر اداری و اساتید محروم نمونن درست کردن، اسمش عل�ی آزاده. و�� اآلن متأّس 

 هم�ن دا�ش�اه رو هم دستگ�� کردن.

 مهتاب گفت:

  من که ن�ی-
ً
 تونن دا�ش�اه برن؟ ای بهائی ن�یجووندو�ستم. �ع�ی واقعا

 :جواب دادم

 ن.کن می شون دا�ش�اه اخراج ، ازبفهمن هه �شن بهائ�ن. اگاین که متوّج  همگ-

 مهتاب پرسید:

 فهمن؟ ازکجا می-

 تون مذهب داشته باشه، بهشون بدن.که س رو  ای پرسشنامه��سن یا �افیه از خودشون ب-

 خندید:

 !خوب راستش رو نگن-
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 جواب داد:ساسان که هنوز اوقا�ش ت�خ بود، 

 گن. اینا برعکس ماها همیشه راست میآخه -

 آقای جعفری پرسید:

 که رفت�ن، گفت�ن که بهائی هست�ن؟�ع�ی شما زندان -

وم ال حق تحصیل هستم. من هم هیچکددو�س�ن که فعّ  دو�س�ن که من بهائی هستم و می اونا می-

 از این موارد رو ان�ار نکردم.

 ه با بدجن��ی گفت:سمیّ 

 زندون!ب��ن چقدر بده یه دخ�� رو -

ا به خاطر یه هدف درست، ا�سان باشه، چه �سر، اّم زندون، چه دخ�� ب��ن رو  خی�� بده که آدم -

که حضرت همون چ��ی  ،کنه. هدف من هم درست بود، هدفم عدالت بود ل میچ��ی رو تحّم  هر

 امام حس�ن براش جنگیدن.

ه دشمن کرد ب�ن یه عّد  چند دقیقه س�وت شد. سهراب رنگش پر�ده بود. طفلک شاید فکر می

 ست زنده ب��ون بر�م یا نه.لوم نیمتخاصم گ�� افتادیم و مع

 پرسید: مر�مباالخره 

 ن، شما امام حس�ن رو قبول دار�ن؟یوتاب جو -

 .زار�م شون اح��ام می و به همه رو قبول دار�می ادیان  همهمعلومه. ما -

 مر�م دو�اره پرسید:

 ؟سوزون�ن گن شما اسالم رو قبول ندار�ن و قرآن رو می می�س چرا -

 جواب داد: کرد، حا�� که به آقای جعفری ن�اه می درحوصل�ی و  با �یساسان 

 دوست دارن ب�ن بقیه اختالف و دشم�ی بندازن.ه برن. یه عّد  سود می ها اختالفچون از این -

 پرسید: من د ازمحّم 

 هست�ن؟ ای از اسالم یه فرقهشما هم  درواقع �س-

 جواب دادم:

 .ا مسی�� نیست�ناّم نه، مثل شما که حقانیت دیانت مسی�� رو قبول دار�ن -

 با ناراح�ی پرسید: ساسان

 رو بزار�ن برای �عد از شام. ها ل شام بخور�م؟ این �حبتۀشه او  مهتاب، می-

 بازویش را فشار دادم و آهسته گفتم:

 کنم. ساسان، خواهش می-

 ز�رل�ی گفت:

 ی دی�ی. مجلس مناظرهبه معلوم نیست ما رو به شام دعوت کرده یا -
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و  کردند با همدیگر �حبت میها بلند شده بودند که شام بیاورند و آقایان هم  خوشبختانه خانم

دا�ستم من هم برای کمک  شنید. چند �حظه بالت�لیف �شسته بودم. ن�ی های ما را ن�ی ک��ی حرف

 �� برایم �خت بود.بروم، هرچند خی که بروم یا نه. باالخره تصمیم گرفتم

مشغول �اری ه هم هرکدام کشید. بقیّ  ها را در د�س می مرغی بزر�ی بود. مهتاب داشت  آش��خانه

ل اوّ از مهتاب خواستم �ار کشیدن مرغ را به من �سپارد و خودش دنبال �ار دیگری برود. . بودند

ه برای کمک آنها جا دادم. خوشبختانه سمیّ  میان درا هر طوری بود، خودم را کرد، اّم  قبول ن�ی

هم آمد. شاید نگران شده بود و  ساسانچند دقیقه �عد فقط خواهرها بودند.  ،نیامده بود

 ها را به دستش دادم و گفتم: ام یا نه! ی�ی از د�س خواست ببیند من هنوز زنده می

 بچی�ی؟ روی م�� ها رو  بک�ی و این د�س یه کم�ی به ماشه  می-

کشیدم و به دست  ها را می ها و ما�� من مرغ د�س را گرفت و برد.بدون این که حر�� بزند  ساسان

دا�ستند چه  کدام می هرجالب بود که خواهرهای ساسان چید.  برد و می او می دادم و می ساسان

غذاها را تند و تند  ،باید بکنند و بدون این که حرف بزنند و یا توی دست و پای هم دیگر بپیچند

 گفتم:. کشیدند می

 دین؟ تیم خودتون راه می ی منم تو چه تیم خوب و هماهن�ی! به به ! -

 گفت:رد و بدل شد و ماهرخ  ماهرخن�ا�� ب�ن مر�م و 

 قر�ونت برم؟ ،دیم چرا راه ن�ی-

 مر�م گفت:

 م��. یبزار رو  بیا ماندانا، بیا این زعفرون رو  ، زن داداش.تو تیم ما هس�یخود به خود تو دیگه -

 در طول مهما�ی لبخند زد. ل�ن باربه من ن�اه کرد و برای اوّ  ساسان

 گفت:به من  آهستهساسان خوردیم  وق�ی شام می

 ه مر�ض اورژا���ی پیدا کنم، بر�م.شام من ی به نظرم به��ه �عد از-

ها زودتر از ب�ن  به��ه. سوءتفاهم �حبت �شهچقدر  . هربزننشون رو ها حرفنه، ساسان. بزار -

 ره. می

- 
ً
 اینا بر�یای؟ حرفایی  ازعهدهتو�ی  ک�ی می فکر می تو واقعا

 نگران نباش.-

 پرسید: آقای جعفری  ،ماش�ن ظرفشوئی گذاشتیم و �شستیم ها را در ظرفهم�ن که از شام �عد 

  ه �شدم، شمابخش�ن من متوّج  خانم مهندس می-
ً
 اسالم رو قبول دار�ن؟ واقعا

 و قبول دار�م.ی ادیان ر  بله، عرض کردم ما اسالم و همه-

ر�ن که یه دین هللا علیه، خاتم انبیاست. شما چطور اسالم رو قبول دا د، صلواتمحّم حضرت �� و -

 دیگه �عدش آوردین؟
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آخر�ن پیام��  دحضرت محّم  یا مورد این که اسالم آخر�ن دین و ا درما اسالم رو قبول دار�م اّم -

 رو درست درک نکردن. آیات قرآن یاد که مردم مع�ی �ع��ی از به نظر میخداست، 

 متوجه شدی؟ ،، دخ�� بهائیه �شدن و شمامسلمون مع�ی آیات قرآن رو متوّج  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰�ع�ی  -

دخ�� بهائی آخر�ن نفری است در دنیا که ممکن است  رو طوری گفت که ان�ار »دخ�� بهائی«این 

 چ��ی را بفهمد!

کنن که  کردن و هنوز هم فکر می نیست. مسیحیا هم فکر می �خ�ی �ارفهمیدن این موضوع -

کنن. این  ها هم هم�ن فکر رو می دیانت مسی�� آخر�ن دین و حضرت مسیح آخر�ن پیام��ه. �لی�ی

از حضرت مو��ی، حضرت مسیح اومد و �عد از حضرت مسیح  ا �عدای نیست. اّم  ی تازه مسئله

 یه ، یام��ا برای هدایت و راهنمائی �شرد. اومدن پحضرت محّم 
ّ
قرآن هست که  ت الهیه و درسن

 
ّ
 کنه. ت ال�ی �غی��ی ن�یسن

 دانند. پ��وان سایر ادیان هم دین خودشان را آخر�ن دین می شنود میکه ل�ن باراست پیدا بود اوّ 

ست. مگه د خاتم انبیاقرآن به صراحت هست که حضرت محّم  من �اری به ادیان دیگه ندارم. در-

 شما قرآن رو قبول نداری؟

تبدیل  تماشا�� نفر ۳۰ -۲۰ا بدو نفره  ی مبارزهو یک مجادله  یکبه  داحساس کردم بحث دار 

تری  جو�انه س�� کردم بحث را به مس�� مساملت. درس بحث به جائی ن�ی نوعاین پیدا بود که . شود می

 بیندازم:

هم  عرض کردم ما به حقانیت اسالم و قرآن اعتقاد دار�م و نهایت اح��ام رو  ببین�ن، همون طور که-

ت این از محبّ  ا، اّم دارهمون با شما فرق  اعتقادات�ع��ی موارد  در هالبتّ د قائلیم. برای حضرت محّم 

 کنه. و اح��ام ما چ��ی کم ن�ی

 لبخندی زد و گفت:

 شما جواب سئوال منو ندادی.-

 رسد که بکه آخراین نما�ش درست به همان چ��ی  ترسیدم دا�ستم چه ب�و�م. می ن�ی
ً
 اصال

اگر جواب  ام. دام افتاده کردم در کدورت و سوءتفاهم بیش��. احساس می ی�ع� ،خواهم ن�ی

 دو طرفو گرفت  بحث باال میدادم  اگر جواب می رسیدم و میبه نظر نادان و احمق  که دادم ن�ی

ی  ناراح�ی و دشم�ی خانواده هم چ��ی که ،شدیم برای شکست دادن طرف مقابل می مبارزهوارد یک 

کرد. به یاد  ها بیش�� می ساسان را از مذهب و مذه�یخود نفرت هم انگیخت و  ساسان را برمی

8Fدک�� داوودیافتادم و س�� کردم از رو��ی که  �وئیم چرا جواب ن�ی �خن�ا�ی

استفاده  توضیح داده ٩

 کنم:

                                                                                                                       
ی دانشگاه طهران و عضو شورای (محفل) ملّی بهائيان ايران  دکتر عليمراد داوودی، نويسنده و مترجم و استاد فلسفه  ۹

 و اّطالعی از سرنوشت وی دردست نيست. ميالدی ربوده شد۱۹۷۹که در نوامبر سال 
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کنم؟  تر ای وقت جمع رو بگ��م تا بتونم مسئله رو یه خرده روشن فرصت دار�ن من یه چند دقیقه-

 ین؟د اجازه می

رسید. دو�اره  ا آقای جعفری خو�حال و سرحال به نظر میکرد، اّم  ساسان با نگرا�ی به من ن�اه می

 ی زد و از طرف جمع جواب داد که:لبخند

 م مهندس!و خان ،ما سراپا �وشیم-

عرض کنم  باید د و دیانت اسالم برسیم، این رو ی خاتمیت حضرت محّم  قبل از این که به مسئله-

ه، مقصدشون هم ی ی ادیان ی�ی همهمنشاء  ی ادیان وحدت دارن. براساس �عالیم بهائی همهکه 

مردم بوده. همه اومدن  تر�یت و هدایتهمه از طرف خدا اومدن و همه هم قصدشون  �ع�ی یه. یی�

 که محبّ 
ّ
کدوم از  حاد و صداقت و امانت وعدالت و خالصه فضائل اخال�� رو ترو�ج کنن. هیچت و ات

درک  حّد  ا هرکدوم به ز�ان و درادیان نگف�ن دروغ بگ�ن، دزدی کن�ن یا نجابت نداشته باش�ن. اّم 

ی پنج  همردم زمان خودشون �حبت کردن. یه استاد ف��یک اگه بخواد قانون جاذبه رو برای یه بّچ 

 فهمه، درسته؟ه بزنه که اون بّچ  نویسه، به ز�و�ی حرف می ساله توضیح بده، براش فرمول ن�ی

 چه ر�طی به موضوع داره؟ ،درستبه فرض که -

 هالبتّ شه.  ر�طش معلوم میی بحث روشن �شه،  زمینه ل بکن�ن کهدیگه تحّم  ی هیه ذرّ  چشم. اگه-

 کنم س�� می ا مناّم  این که �حبت من به نظرتون قا�ع کننده بیاد یا نیاد به خودتون �ست�ی داره

 درک و معلومات خودم بدم. تون رو در حّد  جواب سئوال

 ، پرسید:خواندهفلسفه  دا�ش�اه درعل��ضا که برای آزادی من ضمانت داده و مثل این که 

 خواین بگ��ین؟ ای می حاال شما از این وحدت ادیان چه نتیجه-

 ، اشتباهه؟ل صف هستمبگه من نفر اوّ  و اده باشهتاگه توی یه صف فقط یه نفر ا�س-

 .نهخوب... -

ل و وسط و آخر، نفر آخر صف هستم. چون یه نفر بیش�� نیست. اوّ  من تونه بگه که می اینو هم 

 ش خودشه. درسته؟ توی صف ادیان هم فقط یه دین هست. همه

 .شم ه ن�یچطور یه دین هست؟ متوّج -

هر دی�ی که اومده واقع مراحل مختلف یه دین هس�ن.  شون در همه. مسئله همون وحدت ادیانه-

دیانت قبل از خودش رو تصدیق کرده و �شارت به ظهور دی�ی داده که قرار بوده �عد از حقانیت 

 
ّ
بینیم ادیان با هم دیگه هماهن�ی �امل دارن، این پ��وا�شون  ت کنیم میخودش بیاد. خوب که دق

و دچار  شون دور  کم از اصل دیانت کم با هم اختالف پیدا کردن، چون با گذشت زمان هس�ن که

غلط خودشونه که اونها رو از هم جدا کرده، نه  ، این خرافات و اف�ارنظری شدن تنگ خرافات و

 .هاشون  دین

 اهم این مط خواست او یک ن�ا�� به ساسان کردم، دلم می
ّ
ت تمام �وش لب را بفهمد. داشت با دق

 آقای جعفری گفت: کرد. می
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 .جواب سئوال منو بدهری.  شما دیگه داری خی�� حاشیه می-

ها و  واقع یه دینه که در زمان نیست. دررقیب  چند تا دین سر بحث برخوام بگم  می. چشم-

. یه دینه که هر بار متناسب با پیشرفت �شر و شدههای مختلف ظاهر  های مختلف و به اسم م�ان

توی کالس های مختلف یه مدرسه.  کالس. مثل شدهتری بیان  باالتر رف�ن درک آدما به صورت �امل

 مطالب های باالتر، کالس درو  ضرب و تقسیم دن، تو کالس �عدی و تفر�ق یاد میل جمع اوّ 

 ش یه درسه. ا همه، اّم تر �خت

 اینجا ساسان هم وارد بحث شد: در

  تونه بگه من آخر�ن دینم، چون �شر همیشه در گن هیچ دی�ی ن�ی ها می بهائی-
ّ
ب حال پیشرفته و مرت

 احتیاج به یه دین تازه داره.

 گفتم:

همون واقع  یاد در تونن بگن من آخر�ن دینم، چون دین �عدی هم که می هم می یا به عبار�ی همه-

تری بیان  ، جز اون نیست. همون دینه که مطابق با شرایط زمان و درک �شر به صورت �املدینه

  می
ً
قرآن  . درهد معادله رو یاد می به جای ضرب و تقسیم، حلدفعه این ا همون ر�اضیه، اّم  شه، مثال

 ابراهیم حضرت از صور�ی که اسالم چند قرن �عد از ابراهیم هم به عنوان مسلمان یاد شده. در

همون طورکه  واقع اسالم هس�ن، ی ادیان در . همهبوده از اسالم، دین ال�ی منظور چون ظاهرشده. 

 ی همهکنه.  فر�� ن�یاسمش یهودی.  دیانت هس�ن یا دیانت مسی��ی ادیان هم  شه گفت همه می

 ال�ی. مراحل مختلف یه دین هس�ن، یه دین واحدادیان 

 شه؟ �س مع�ی اکملت لکم دینکم �� می-

 ا من آمدم حر�� بزنم، ساسان گفت:ت

که ها فردا امتحان ندارن  هها رو بزار�ن برای �عد؟ این بّچ  خواین این بحث ساعت یازده و نیمه. ن�ی-

 تا دیر وقت شب اینجا �شس�ن؟

 گفت: لبخندی زد وآقای جعفری 

�شر�ف بیار�ن شب همه شام  جمعهگ�ن دیروقته.  ا راست میمدن. اّم و اونائی که امتحان داش�ن نی-

نداشته . ا�شاءهللا حاج آقا و حاج خانوم هم دیگه مشک�� مون رو ادامه بدیم ، �حبتمن�ل ما

 هم باشیم. دور که همه بتونن بیان  و باشن

، خودش را نباخت و را نداشتهاین دعوت ناگها�ی شوهرش  انتظارخانم جعفری با این که پیدا بود 

 :گفت

- 
ً
  ، شما همآقا ساساندورهم باشیم. همه بیاین  حتما

ً
 .�شر�ف بیار�نبا عروس خانوم  حتما

 ساسان با نارضای�ی گفت:

 دم. ی �ارم چطوره. بهتون خ�� می باید ببینم برنامه-

 جعفری گفت:آقای 
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 نداز�م هروقت شما وقت داشته باش�ن. خ��ش با شما. �س مهمو�ی رو می-

 :داد و گفت من، مهتاب ظرف در داری را به وقت رف�ن

 که دوست داش�ی، برات گذاشتم. ی یه ک�ی از اون دسر -

، کرد خو�حالیم کم ن�ی ازا این کنند اّم  ه و مادرش ما را ن�اه میدیدم که سمیّ  ی چشم می از �وشه

 ها�ش را بوسیدم و �شکر کردم. �ونه

 :گفت ساسانگشتیم  وق�ی برمی

 ای؟! �ارکشتهخی�� بحث کردن  درمثل این که -

این کنن که خود به خود توی  ازت سئوال می ت با��ی، اینقدر وق�ی همیشه تنها بهائی مدرسه-

 ��ی! ماهر می ها بحث

 سهراب گفت:

 کنن. از مدرسه اخراجها  بحث هم�نبه خاطر یوتاب رو یه دفعه نزدیک بود -

 ساسان با اوقات تل�� گفت:

  ن�ی-
ّ
 هس�ی! هم ها غ بهائیدو�ستم مبل

- 
ّ
 مون توه�ن کرد، منم جواب دادم. اگه ی�ی بیاد و بگه شماها محرم و نامحرم ندار�ن و م دی�یمعل

  دی؟ من فقط کنن، جوا�ش رو ن�ی برادر و خواهر با هم عرو��ی می ب�ن شما
ّ
ش عا�ال بهش گفتم اط

ا به خاطر هم�ن اّم زنن،  ها می ی بهائی حرفائیه که از روی دشم�ی در�اره ایندرست نیست و ا

  میخواس�ن منو از مدرسه ب��ون کنن.  می
ً
 حق نداش�ی حرف بز�ی! گف�ن این �ار تبلیغه و تو اصال

مردم دین ی این حرفا چیه. مگه قرار نیست  فهمم فایده یاد. ن�ی ها خوشم ن�ی و�� من از این بحث-

ر�ن دنبال همون  �ی دین داره آدم خو�ی باشه؟ �س چرا ن�ی کنه؟ مگه قرار نیست هررو تر�یت 

 پیچ�ن؟ این همه به پرو�ای هم دیگه می تر�یت و

 شد جواب آقای جعفری رو نداد؟ کردم؟ امشب می به نظر تو من باید �� �ار می-

نه برای  ه، البتّ این ما رو دعوت کرد که هم�ن حرفا رو ادامه بدهعفری برای مطم�ن باش آقای ج -

 نباید. آبروت رو ب��هبرای این که تو رو به دام بندازه و جلوی جمع  ،اینکه جواب سئواالشو بگ��ه

 .بر�م جمعه

 شه که دعو�ش رو رد کنیم. اینقدر بدب�ن نباش، ن�ی-

بزار با اف�ار خودشون خوش  بخوای چ��ی رو به اینا ثابت ک�ی. شه؟ هیچ دلی�� نداره که تو چرا ن�ی-

 باشن.

  کمل بنای شه که از هم�ن اوّ  اینا فامیل توئن. ن�ی-
ّ

� و اختالف رو بزار�م. خواهرا و مح�

 کنن؟ شوهرخواهرات �� فکر می

 دنبال دین و این، شناسن. آدم سال�ی نیست خوان بکنن. آقای جعفری رو همه می فکری می هر-

زنه و جای مهر روی  تراشه و کراوات می هاشو می هر وقت به نفعش باشه ریش. جور چ��ا هم نیست
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�� ب�ی و هر دلی�� هم که بیاری  . مطم�ن باش که هرکنه طوری شده پاک می پیشونیش رو هم هر

 خودی خودت رو خسته نکن. کنه، �س �ی حرف تو رو قبول ن�ی

باهاش رو�رو �شیم. اعضای  این چ��یه که باید یه بار و برای همیشها نبایدم ترسید و فرار کرد. اّم -

ت باید سئواالشون رو بکنن و جواباش رو هم �شنون. مهم نیست که قبول کنن یا نه، مهم خونواد

 شه. رو نکنیم، تموم ن�ی ها تموم �شه و تا این بحثباید ها  اینه که این بحث

 شون؟ خونه خوای بری  می�ع�ی تو -

گه باید از نظرات مخالف استقبال کرد چون باعث  تر��ی؟ پدرم همیشه می ر�م؟ از �� میچرا ن-

 .و بیش�� بفهمیمفکرکنیم بیش��  نش می

خصوص اگه ه شه؟ ب اگه گ��ت بندازن و نتو�ی جواب سئواالشون رو بدی �� میکه فکرشو کردی -

خواد اونا هم باشن؟  میک�ی آقای جعفری برای ��  حاج خانوم و حاج آقا هم باشن؟ فکر می

 وی اونا گ�� بندازه و �وچیک کنه.رو جل خواد تو می

 یه همچ�ن �اری بکنه؟بخواد  برای ��آخه -

ه که پدرم اینقدر روش سمیّ  ازدواج بابه جای که برای این که ثابت کنه من چه اشتبا�� کردم -

 اصرار داشت، رفتم یه دخ�� بهائی برای خودم پیدا کردم.

 هم محاج خانبود که  . پیدافهمیدم میه و مادرش و حاج خانم را ها و حر�ات سمیّ  حرف تازه مع�ی

 به من داد: این اف�ار حس بدیآید.  ه خوشش ن�یاز سمیّ 

 کردی، این همه دردسر نداش�ی. ازدواج می یا یه دخ�� مسلمون دیگه هاگه با سمیّ -

 خندید:

 با این همه دردسر! نکنه جا زدی؟ حاال �� �ار کنیم-

 من جا بزنم؟! تو هنوز منو �شناخ�ی!-

 

 خرداد ۳۰پنجشنبه 

بینم  کنم می فکر می هرچها ، اّم د�م موافق نیستنو �ی فردا بر امامان و بابا هم با این که به مهم

ام.  ترسیدهه فکر کنند که از رو�ه رو شدن با آنها خواهم آقای جعفری یا بقیّ  ن�ی ای نیست. چاره

هم این  ا غ�� ازرف�ن است، اّم  نامعقو�� برای به �ام ش�� و�انه  هدرست است که این دلیل بّچ 

ها  ها و حرف ی این بحث زند�ی کنم. اگر نتوانم از عهدهاین فامیل  درمن باید  توانم �اری بکنم. ن�ی

ی �ارش برای فردا  نم برنامهگر�ز باشم. به ساسان زنگ زدم تا ببی بر�یایم، همیشه باید در هراس و

خواهد برو�م. قرار شد شب بیاید بیش�� باهم  ا دلش ن�یشب چطور است. وقتش آزاد است اّم 

 .�حبت کنیم
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 پنجشنبه شب

 بود که ساسان آمد، البتّ  ۱۱ساعت حدود 
ّ

خوا�� که نتوا�سته زودتر بیاید.  � معذرته با ک�

 بودند. نیم ساع�ی حرف زدیمخوشبختانه بابا ومامان هنوز نخوابیده 
ً
موافق نبود که  . ساسان اصال

ا وق�ی اصرار من را دید  باالخره را��ی شد، به قول خودش فقط برای این که به به مهما�ی برو�م اّم 

 با او بوده. من ثابت �شود حق

 

 خرداد ۳۱جمعه 

از �ار در�یاید. با این های مامان و بابا و ساسان درست  بی�ی ترسم که پیش خی�� اضطراب دارم. می

�سبت به خودم و  رای ساسان  ذهن خانواده بایدکنم.  درس�ی می حال ته دلم مطم�ن هستم که �ار

میان خودشان بپذیرند. این دو خانواده باید بتوانند از این  تا بتوانند مرا دراعتقاداتم روشن بکنم 

 و یک فامیل را �شکیل بدهند. هم معاشرت کنند با به �عد 
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 فصل هفتم: مسئول بهشت و جهنم

 ل ت��شنبه اوّ 

 آید. ا دیگر خوابم ن�ی�شده، اّم  ۵ساعت هنوز  مهما�ی د�شب، مهما�ی �جی�ی بود. خی�� گیجم.

  های د�شب حرف
ّ
شوند. به�� است بنشینم و  د و بارها و بارها تکرار میخنچر  می ذهنم درب مرت

 بتوانم آنها را به دف��م زنج�� کنم و نگذارم به ذهنم برگردند!ی آنها را بنویسم، شاید این طوری  همه

 به بود که ساسان  شب ساعت حدود هفت
ً
دلش  دنبال من و سهراب آمد. سهراب اصال

ب�ن راه  در. و پدر او را همراه من فرستاد ای نداشت چه بهانه آورد فایده را هاّم  ،خواست بیاید ن�ی

 و گفت: نگرا�ی ن�اهم کردبا وق�ی رسیدیم  .ساسان ساکت بود

 ن خدائی که بهش معتقدی کمکت کنه.امیدوارم او -

 کردم به خدا اعتقاد داری. فکر می-

دو�ستم  آقا و حاج خانوم هم هس�ن. می خی�� نگرانم. امشب حاج ،�ا�� دارم، �ا�� هم نه. یوتاب-

 کنه بیان. آقای جعفری هر طوری هست اونا رو هم مجبور می

 شنون. هم�ن. کنن، جوا�ش رو هم می ر�م، چند تا سئوال می نگ که ن�ینگران نباش، ج-

 ب�ن باشم. ی تو خوش تو�ستم به اندازه �اش می-

 یاد. من مطمئنم. هیچ چ�� بدی پیش ن�ی-

 ا رسید اّم  آقا ن�ی ی حاج به پای خانهی بزر�ی بود،  ی آقای جعفری خانه خانه
ّ
تر از  لخی�� مجل

  . خان�یبود ی مهتاب خانه
ً
ی خانه است در را به روی ما باز کرد. وق�ی وارد  فهمیدم از خدمه که �عدا

 :پذیرائی شدیم آقای جعفری بلند شد و به استقباملان آمد

 و جور ک�ی و با عروس خانوم بیای.دک�� جان باور کن خی�� خو�حال شدم که تو�س�ی امشب ر -

. یک وارد شدندو حاج خانم هم چند دقیقه �عد از ما  آقا خواهرهای ساسان همه آمده بودند. حاج

 گذشت تا این که آقای جعفری گفت:ر��� به احوال����ی 

�ن خانوم مون رو ادامه بدیم. موافق تا شام یه ساع�ی فاصله هست. چطوره بحث اون دفعه-

 مهندس؟

بدونم هدف خواستم  . فقط میتوان خودم در خدمتتون هستم حّد  هرجور شما بفرمائ�ن، من در-

 رسیم. چیه. فکر کنم اگه بدونیم هدف چیه زودتر به نتیجه می ها از این بحث

 نداشت. مک�ی کرد و باالخره گفت: که آقای جعفری انتظار این سئوال را پیدا بود

یا یه مشت  حقیقت داره،کنن  ها عنوان می خوب منظور اینه که همه بفهمیم آیا مسائ�� که بهائی-

 .زنن می�ول با اون رو  ی خامشالیه که جووناعقاید پوچ و پو 

 های پدرش را بگ��د، گفت: خواست زهر �حبت د که شاید میمحّم 
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  می ها �� خواد بدونیم بهائی بیش�� دملون می-
ً
اگه  هاست که باید بدونیم و حق با بهائی گن. اگه واقعا

 ن و دنبال چ��ی که نادرسته نر�ن.نه، که خوب شما باید بدون�

 ن بتوانم حر�� بزنم، ساسان گفت:از این که مقبل 

 دو�ستم داد�اه تفتیش عقایده. کردم ما رو به مهمو�ی دعوت کردین، ن�ی ا من فکر میاّم -

 �شنوند:م را ه را مجبور کنم حرفهیاهوئی به پا شد. به �خ�ی س�� کردم بقیّ 

بکنیم، جاش توی یه  اثباترد یا به نظر من این که بخوایم دیانت بهائی رو  احق با شماست اّم -

ا درع�ن حال بد نیست که بیش�� با نظرات و عقاید هم آشنا �شیم که مهمو�ی فامی�� نیست، اّم 

 .تفاهم بیش��درک و باشه برای  شرو��ا�شاءهللا 

 آقای جعفری گفت:

�� ها  خوایم بدونیم بهائی خوایم داد�اه راه بنداز�م و ک��ی رو مح�وم کنیم. فقط می ما هم ن�ی-

 ها فامیل �شیم. باالخره هر�� باشه قراره با بهائیگن.  می

آقا ن�اه تندی به آقای جعفری  خطاب به حاج آقا گفت. حاج آم�� و ی آخری را با �ح�ی طعنه جمله

آید.  شود و �اری از دستم برن�ی کرد و چ��ی نگفت. با نگرا�ی فکر کردم اوضاع دارد بحرا�ی می

ا این �اری بود که شده بود و باید آیم. اّم  ی کن��ل اوضاع برن�ی از عهده ام و اشتباه کرده فهمیدم

 :ها را عوض کنم کردم که مس�� حرف ام را می مام س��ت

اون  رو  ت ما اینه که بیش�� با هم آشنا �شیم و حقیقت قضایامن هم با �حبت شما موافقم. نیّ -

 
ً
 ببینیم ها مخدوش شده، و نه اون طور که با شا�عات و تهمت هست طور که واقعا

ً
منظور  . مسلما

هدف فقط  ائی �ش�ن یا من بیام مسلمون �شم.شما بیاین به و �عدش یه بح�ی �شه این نیست که

 اینه که شناخت به��ی از هم پیدا کنیم.

 ساسان گفت:

دنیا هست و ی�ی بیش�� یا کم�� فر�� به حال ک��ی  ی ی �ا�� مسلمون تو  کنم به اندازه من فکر می-

خدا و ها  کنه. شما هم ز�اد خودتون رو برای مسملون کردن یوتاب به زحمت ننداز�ن. بهائی ن�ی

خواین صواب کن�ن به��ه از اون چند میلیارد نفری شروع کن�ن  اسالم و قرآن رو قبول دارن، اگه می

 ی اینا رو زدن. که قید همه

 ا�ی شده رو به ساسان کرد و گفت:که پیدا بود خی�� عصبآقا  حاج

و خدا و قرآن باید قید هم  ما هم مثل تو باشن که دیگه�ی  که می ئیی اون مسلمونا هاگه بقیّ -

 !بزنیممسلمو�ی رو 

حاج خانم و خواهرهای ساسان هر کدام چ��ی به طرفداری از ساسان گفتند و هیاهو باال گرفت. 

 باالخره آقای جعف
ّ
 ق شد همه را ساکت کند:ری موف

جواب  مون رو ادامه بدیم. اگه یادتون باشه سئوال من �ی از این حرفا بگذر�م. بزار�ن بحث قب��-

 موند.
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ا نباید ی س�� و تالشم برای این که بحث به مس�� مجادله نیفتد، بر�اد رفته. اّم  دیدم که همه می

 شدم: �سلیم می

ا قبلش اجازه کنم، اّم  عرض میفرمودین  اون دفعه ی اون آیه که در�ارهچشم. من دید�اه بهائی رو -

ها روشن شدن حقیقته و نه خدای نکرده مجادله و منازعه، یه  مون از این بحث دین، چون هدفب

مورد سئوالتون  خوام در ای �ع��ی مسائل رو روشن بکنم چون به درک مطل�ی که می چند دقیقه

 کشه. ز�اد طول ن�ی .کنه عرض کنم، کمک می

 ل جواب سئوال من رو بدین.اوّ -

 تانه عل��ضا در اینجا دخالت کرد:خوشبخ

 ه. وقت که هست، تازه سرشبه.بگ خواد مطلبش رو  طور می هر یوتاب خانوماجازه بدین  -

 :مصطفی هم خندید و گفت

 نفر�م، بزار�م ا�شون حرفش رو بزنه! ۳۰-۲۰ره و ما ماشاءهللا هر�� باشه ا�شون یه نف - 

بزار�ن و  چ��ی رو که از این و اون شنیدین کنار شا�عات و هرل اینو بگم که اوّ خی�� ممنون.  -

 .فراموش کن�ن

 پرسید: ماندانا

 بهائیت خوب �س حاال ب�و -
ً
 گه؟  چیه؟ �� می اصال

دیانت یهودی و مسی�� و اسالمه. خودش مثل  قبل ازادیان ها شبیه  دیانت بهائی از خی�� جنبه-

مرگ و مجازات و م�افات معتقده و یه  کنه، به حیات �عد از توحیدیه، اصول اخال�� رو ترو�ج می

با این که  گفتمهمون طور که اون دفعه هم  اسری مسائل دیگه که توی سایر ادیان هم هست. اّم 

رف�ن درک �شرو �غی�� شرایط اجتما��  ه به باالبار با توّج  هراین حقیقت ا حقیقت ادیان یکیه اّم 

 شه  تری بیان می کنه، به صورت �امل ای که پیدا می اون و نیازهای تازه

 پرسید: ،اندخو  برای کن�ور درس می دکنم دار  فکر می�سر مر�م که 

 ی دینا چیه؟ فرق دیانت بهائی با بقّیه-

یه  ی. دیان�هدیانت وحدتدیانت بهائی گم: باید باگه بخوام دیانت بهائی رو توی یه �لمه خالصه کنم -

که به وحدت خداوند، �ع�ی توحید، به وحدت ادیان و به وحدت �شر معتقده و هدفش اینه که 

 
ّ
 حاد هدایت کنه.مردم دنیا رو به سوی وحدت و ات

 :پرسیدعل��ضا 

 چیه؟ منظورتون از وحدت �شر-

. یکپارچه �شهتونه  ای رسیده که می حاال �شر�ت به مرحله گیم وحدت �شر منظور اینه که وق�ی می-

 �شر مراحل مختلفی از وحدت رو طی کرده. از 
ّ
  حاد خونواده تاات

ّ
کشور.  و شهرحاد قوم و قبیله و ات

. �شکیل بدناملل��  ب�نی  یهیه اتحاد جنگ و اختالف بردارن و دست از حاال وقتشه که کشورها

 در آثار بهائی �شر�ح شده. لمفصّ  به طور  اتحادیه همشرایط و اسباب �شکیل این 
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تا�ی  حرک�ی از روی �یها نارا��ی شده بود،  پیشرفت �حبت ی کنم از نحوه که فکر می آقای جعفری 

 گفت: کرد و

اسالم اقتباس از  همه ای نیست. اینا همون چ��ائیه که در اسالم هم هست و بقیّ  اینا که چ�� تازه-

 .کردن

- 
ً
یه. فقط هر دی�ی که اومده این  ی ادیان ی�ی عرض کردم حقیقت همهاسالم هم هست.  در مسلما

 بوده. ظرفیت درک مردم بیش�� شدهچون تر توضیح داده،  تر و �امل لحقیقت رو از دین قب�� مفصّ 

 :عصبانیت �جی�ی گفتبا غیض و آقای جعفری 

 استغفرهللا. !اسالم �امل��ه؟ی روس و ان�لیس از  خوای ب�ی بهائیت ساخته �ع�ی شما می-

 کردم آن وسط حرف خودم را بزنم: من هم س�� می .صدا بلند شد و سر

 بیان کرده چون ظرفیت درکش بوده. تری  حقایق دی�ی رو به طور �امل گفتمتره.  �امل نگفتم-

 ها! �جیبهکنه،  چه فر�� می-

 ست �انه هتره ندار�م. این بحثا بّچ  این که چه دی�ی از اون ی�ی �امل فرقش اینه که ما بح�ی سر-
ً
 . قبال

  هبنا به اعتقادات بهائی ادیان هم گفتمهم 
ّ
تری بیان  ب به صورت �املشون یه دین هس�ن که مرت

درک �شر زمان خودشون حرف  ا هر دفعه در حّد شون �امل و عا�� هس�ن اّم  هاصل هم شن. در می

 کنن. زنن و حقایق رو بیان می می

توضیحات من بدتر  کنند یا دا�ستم دارند فکر می س�وت شده بود. ن�یو صدا ها ک�ی خوابید.  سر

 عصبا�ی شده بود:ساسان  گیجشان کرده. اّما

ون رو ب��س�ن. قرار تاالتئو س ها رو تمومش کن�ن. قرار بود به نظرم به��ه این بحثآقای جعفری، -

 .کن�ن توه�ننبود 

مون دعوت کردیم و همه جور اح��امی هم  هکه یه بهائی رو به خون من چه توهی�ی کردم؟ جز اینه-

 خواد بگه؟ گذاشتیم و بهش فرصت دادیم هر�� هم می

ل�ن چ��ی که به فکرم رسید این بود که جلوی ساسان را بگ��م که جوا�ی ندهد. محکم بازویش را اوّ 

 کنم: او را آرامفشار دادم و س�� کردم 

 گن. راست می ساسان، مهم نیست.-

 :ا آقای جعفری دست بردار نبوداّم 

 مال�ن؟  میدست و به هم ی محرمیت خوندین که این طور کنار هم �شست�ن  شما صیغه-
ً
 واقعا

 !آقا مرحبا به غ��تت حاج

 :ساسان بالفاصله بلند شد

 دیگه شورش رو در آوردین!-

 :بلند شدآقا هم  ب صدای حاجمن و سهراب هم بلند شدیم که با کمال ��ّج 

 خواد بهمون بگه. �� دلش می بر�م دیگه. �سه. ما رو دعوت کرده هر-
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م که بلند شده بودند رفت و س�� کرد جلوی رف�ن آنها را آقا و حاج خان جعفری به طرف حاج خانم

 بگ��د:

خدا اگه بزارم  داداش کجا؟ جعفری منظوری نداشت. شما چرا ناراحت شدین؟ نه، حاج خانوم به-

 بر�ن. طوری �شده.

 نیت رو به ساسان کرد و گفت:حاج آقا با عصبا

کردی، مجبور نبودیم �شینیم به دری  خواست ن�ی تو هر غلطی دلت میش تقص�� توئه. اگه  همه-

 های این ... �وش کنیم. وری

 لرز�د. آمدن به این مهما�ی اشتباه بزر�ی بود: تمام بدنم می

ش تقص�� منه. من اصرار کردم که دعوت آقای جعفری رو قبول کنیم. ما نباید  همهآقا،  نه حاج-

رو به  چ�� یومدیم. اینقدر سوءتفاهم ب�ن ماها هست که هر حرف و هر حرک�ی مثل یه جرقه همه می

منه. من نباید این همه ناراح�ی برای شما و ساسان درست  ها سر ی بحث کشه. همه آتیش می

 کردم. می

گفتم.  ام گرفته بود و این جمالت آخر را در میان گر�ه می آیم، گر�ه یشه که به هیجان میمثل هم

به من رساند. چ��ی نمانده بود که او هم که تا دم در رفته بود، دو�اره برگشت و خودش را سهراب 

 به گر�ه بیفتد:

 گر�ه نکن یوتاب. تو رو به خدا گر�ه نکن.-

 حلقه کرد و مرا به طرف در کشاند:ام  ساسان دستش را به دورشانه

 شه. بر�م. بهت گفتم این طوری می ،بر�م عز�زم-

به زحمت جلوی . دکن ی دنیا روی قلبم سنگی�ی می کردم بار همه گشتیم احساس می وق�ی برمی

ها را  ی این حرف به خاطر من همهباید سوخت که  . دلم به حال ساسان میام را گرفته بودم گر�ه

 همآمد که نه تنها نتوا�سته بودم مشک�� را حل کنم، بلکه اوضاع را بدتر  خودم بدم می شنید. از می

 کرده بودم.

 ساسان به سهراب گفت: ،وق�ی به در خانه رسیدیم

 ضمن ر د من یه دقیقه با یوتاب �ار دارم. خونهتو برو -
ً
 بابات ن�ی. چ��ی به مامان و به��ه فعال

 هم�ن که سهراب رفت ساسان گفت:

 یوتاب، -
ً
کردم،  فم. س�� کردم بهت بگم با چه آدمائی طر��. نباید به حرفت �وش میمتأّس  من واقعا

 شناسم. من اینا رو به�� از تو می

شاید به�� باشه  ...ل ک�یتحّم این حرفا رو  جبوریمکه به خاطر من  ناراحتمخی��  .بود حق با تو-

 منو فراموش ک�ی.

 :کرد و با مهر�ا�ی لبخند زدها�ش پاک  هایم را با دست اشک
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کنم. تو روش خودت رو  گن! نگران نباش، خودم یه را�� پیدا می می رو  ای ا چشمات چ�� دیگهاّم -

آقای جعفری اومد جلوت اون رو  تصو�روقت  هر .ه نخور امتحان کردی، حاال نو�ت منه. فقط غصّ 

ی اینا که  با همه تور من عوض کن و یادت بیاد که چقدر دوستت دارم و حاضرم به خاط تصو�ربا 

 باشه؟ ی دنیا بجنگم، هی��، با همه

تر�م.  کردم از همیشه به هم نزدیک آسائی داشت. احساس می های ساسان تأث�� م�جزه حرف

سر عشقمان  اطمینان برا هم�ن که با این قدرت و آید اّم  دانم چه �اری از دست ساسان برمی ن�ی

 .برد ها را از یادم می ی تل�� همههست، 

 

 �عدازظهرشنبه 

ی مرا از ساسان گرفته بود. خی��  . شمارهصبح بیمارستان بودم که مهتاب به مو�ایلم زنگ زد

اند بخوابند. طفلک  د تا صبح از ناراح�ی نتوا�ستهخوا�� کرد و گفت چطور خودش و محّم  معذرت

کرد این بود که  های آقای جعفری را توجیه کند. تنها چ��ی که تکرار می چطور حرفدا�ست  ن�ی

اش فرق دارد و چقدر ناراحتند که د�شب بحث به قهر و  خانواده و مادر و د خی�� با پدرمحّم 

 
ً
 با مهتاب �حبت کرده. مر�م گفت: ناراح�ی کشیده. نیم ساعت �عد مر�م زنگ زد. پیدا بود که قبال

  امشب بیام اجازه بدهیوتاب جون، -
ً
عذرخوا�� کنم. پیش  از تو و آقا سهراب و خونوادتون  حضورا

رو دست ما س��د که برات خواهری کنیم و اونوقت د�شب با چشم گر�ون  م که توا مادرت شرمنده

 خونه. تفرستادیم

ساسان زنگ زد. نزدیک ظهر بود که  .ای نداشت ، فایدهاحتیا�� به این �ارها نیست گفتمهرچه 

 خندید: صدا�ش شاد بود و می

 آماده باش، شب مهمون داری.-

 مهمون؟ مر�م بهت زنگ زد؟-

باشه که ما پنج تا خواهر و برادر  ل�ن بارفکر کنم برای اوّ تون.  شون شب بیان خونه آره. قراره همه-

 ان و بابات گف�ی د�شب چه خ�� شد؟راس�ی به مام با هم جائی بر�م!خوایم  می

و حاال هم  بیمارستانرفتم  ا صبح باید میه فهمیدن که اوضاع خوب پیش نرفته. اّم نه هنوز. البتّ -

 ته خر�د.که اومدم مامان نیست، رف

 ب نکنن.که شب از دیدن ما ��ّج ای قضیه رو �عر�ف کن  آبرومندانه �س یه طور -

 

 عصرشنبه 

د و سعید و آیند: عل��ضا و محّم  ها�ش هم میچند دقیقه پیش زنگ زد و گفت شوهرخواهر  ساسان

ا پدر هنوز از جر�ان د�شب را به طور خالصه برای مامان �عر�ف کردم، اّم  .شان همه ،مصطفی

ی د�شب حسا�ی مرا  ا خی�� نگرانم. تجر�هآیند اّم  مغازه نیامده و خ�� ندارد. خو�حالم که می
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عصبا�ی و د�خور کند. باید به هیچ و پوچ بحث در بگ��د و همه را  ترسم دو�اره سر ترسانده. می

 بدهم که آرام باشد و چ��ی ن�و�د.ساسان هشدار 

 

 شنبه شب

 ا ها را شسته شب است. ظرف ۱۲ساعت حدود 
ّ
ا اند اّم  ایم. همه خوابیده ب کردهیم و همه جا را مرت

طوری هست  دعوت کرده و قول داده هر شان برد. مر�م ما را به خانه ت هیجان خوابم ن�یشّد  من از

های د�شب در  د، تال�� ناراح�یخو�ی بو خی�� بیایند. شب که آقا و حاج خانم را هم را��ی کند  حاج

ی  در�ارهرا که پدر ی�ی از بیانات حضرت عبدالبهاء  هیّ لهای اوّ  خوا�� ها و معذرت �عد از حرف آمد.

 که خی�� خوششان آمد. عل��ضا پرسید: د بود برای جمع خواندعظمت مقام حضرت محّم 

ی جها�ی شرح داده شده. این  ی ایجاد یه اتحادیه آثار بهائی نحوه د�شب یوتاب خانوم گف�ن که در-

 یل شده نیست؟همون سازمان ملل که اآلن �شک

کردم.  ی میداد، احساس آسود�ی خا��ّ  ها را می از این که پدر بود و با کمال آرامش جواب سئوال

ها شرکت  بحث ه مامان هم �ا�� درکردم. البتّ  ساسان �شسته بودم و به پدر افتخار میکنار 

پدر توضیح داد که مواردی مثل حق  ا بیش�� در رفت و آمد ب�ن پذیرائی و آش��خانه بود.کرد، اّم  می

تواند  ا میّم ا، به آن چ��ی که باید باشد تبدیل �شده باشد سازمان ملل هنوز که وتو باعث شده 

 اند. ش را دادها که حضرت بهاءهللا وعده را �شکیل بدهدی آن نظم نو�ن جها�ی  هسته

 
ً
 علیه دیانت بهائی خوانده بود، پرسید: ای را هم بر یهردّ  مصطفی که ظاهرا

خواین  کنن، حقیقت داره؟ اگه این طوره شما چطور می ها در سیاست دخالت ن�ی این که بهائی-

 ؟خودش یه �ارسیاسیهکه به وجود بیار�ن؟ این  گفت�ن که ی جها�ی رو  این اتحادیه

گ��ی  های مشورت و تصمیم کنیم و روش ی این که ما در سیاست حز�ی دخالت ن�ی پدر در�اره

ی انتخابات بهائی و این که در انتخابات بهائی  ی نحوه دار�م توضیحا�ی داد. وق�ی در�اره خودمان را

 داد، ساسان هم چند تا سئوال پرسید. نیست، توضیح می نامزدها مجازشدن و تبلیغات  نامزد

من را شناخت و به آنها رأی داد،  نامزدهای انتخابا�یشود  خواست بداند بدون تبلیغات چطور می می

 :هم پرسیدم

که دن  به نظر من که تبلیغات فقط �شون میشناخت؟  و از روی تبلیغات �اندیدائی ر شه  چطورمی-

  به�� تو�سته برای خودش تبلیغ کنه، �شون ن�ی �ی پول بیش��ی داشته و
ً
�ی برای انتخاب  دن واقعا

 شدن به��ه.

 ساسان جواب داد:

گ��ه. تازه همیشه تبلیغات  مینظر  خواد رأی بده این مسائل رو هم در ه ک��ی که میخوب البتّ -

خود اون یغات فقط به تبل مردم شه  انتقادهای اون هم هست که باعث می �اندیدای مقابل و

 �اندیدا تکیه نکنن.
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ک��ی  �ار هر پردها پیدا کردن حقیقت میون این همه لفاظی و ساخت و پاخت و مسائل �شت اّم -

 خواد! ص مینیست، خودش یه تخصّ 

 پدر گفت:

عوض همه وظیفه دارن به این که برای انتخابات  در انتخابات بهائی تبلیغات ممنوع شده و در-

داشته باشن. چند  نظر هس�ن فکر کنن و �ارکردهای افراد رو ز�ر تر �عدی چه کسائی شا�سته

  مرحله
ً
 ای بودن انتخابات باعث شده که افراد همیشه بتونن به کسائی رأی بدن که واقعا

 جر�ان �ارهاشون هس�ن. شناسن. همون کسائی که باهاشون به نحوی ارتباط دارن و در می

کشیش و  دیانت بهائی کنند. پدر گفت که ما در میاین شوراها چه �ار خواست بداند  د میمحّم 

 
ّ

 شود. شوراها انجام می هم�نجامعه از طر�ق  ی روحا�ی ندار�م و امور  طبقه �آخوند و به طور ک�

 عل��ضا پرسید:

 تون�ن رأی بدین؟ به کیا می فهم�ن اگه شما �اندید شدن و تبلیغات انتخابا�ی ندار�ن، �س از کجا می-

 آمد، جواب داد: ظرف �سته و بادام از آش��خانه میمامان که با یک 

شه  سال بیش�� باشه می ۲۱که سنشون از  ی اعضای رس�ی جامعه توی انتخابات بهائی به همه-

 بده و هم ممکنه به خودش رأی بدن.رأی داد. �ع�ی هر ک��ی هم وظیفه داره رأی 

 مهتاب پرسید:

 فقط به خودشون رأی بدن!همه شه؟ ممکنه  ها پراکنده ن�ی این طوری رأی-

 پدر جواب داد:

نفر رأی بده. اگه یکیش  ۹نفره هس�ن و هرکس باید به  ۹یاد. شوراهای بهائی  مش�ل پیش ن�یاین -

عضو�ت در �شکیالت  ا در اصل مسئله اینه کهنفر دیگه هم باید رأی بده. اّم  ۸هم خودش باشه، به 

شن خارج از شورای مر�وطه  افرادی هم که انتخاب میت ما�� نداره، مقام و مز�ّ برای ک��ی بهائی 

 ک��ی برای انتخاب شدن به اصطالح خودمون سر و، اینه که ی ندارن خا��ّ  زیا امتیا و هیچ قدرت

ن که وقت و ن��وی خودت رو صرف عضو�ت در �شکیالت بهائی و ای واقع . درشکنه دست ن�ی

 خواد. خودگذشت�ی و فدا�اری می یاد که از ، یه خدمت به حساب میهای جامعه بک�ی�ار 

 مصطفی پرسید:

 و�ت دراین شوراها مخصوص مرداست؟عض-

 پدر جواب داد:

 ه ، زنا هم عضو این شوراها هس�ن.ن-

 پرسید:دو�اره  مصطفی

 اص�� شما انتخاب �شن، این درسته؟تونن توی اون شورای  اما زنا ن�ی-

 نا از عضو�ت در این شورا معافند.درسته، ز  املل�� بهائی یا بیت العدله؟ منظورتون شورای ب�ن-

 تونن عضو این شورا �شن؟ ا مگه شما به �ساوی حقوق زن و مرد معتقد نیست�ن؟ چطور زنا ن�یاّم -
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 پدر گفت:

  بهائی عضو�ت در �شکیالت-
ً
ت یا یه حق به یه مز�ّ  کردم داشتم عرض میهم  همون طور که قبال

از خودگذشت�ی و فدا�ار�ه. ممکنه برای شما که مستلزم  یه خدمته که انجامش بلکه یاد، شمار ن�ی

گذشته این �شکیالت رو  ا برای ماها که درکن�ن درکش �خت باشه، اّم  از ب��ون به قضیه ن�اه می

ملموسه که  های سایر نقاط دنیا این مسئله خی�� قابل درک و ایران داشتیم و یا برای بهائی در

از  و العدل حقی ر  ست. اینه که عدم عضو�ت زنا در بیت یالت حق نیست، وظیفهعضو�ت در �شک

ا در مورد این که اّم  کنه. کنه، فقط اونها رو از انجام یه سری از خدمات معاف می اونها زائل ن�ی

 
ّ
جواب این سئوال رو به آینده مو�ول  ،ن آثار بهائیمب�ّ  ،ت این معافیت چیه، حضرت عبدالبهاءعل

برای ک��ی با��  که دیگه جای سئوال شه می به قدری روشنکردن و فرمودن که در آینده دلیلش 

 .مونه ن�ی

 :گفتساسان خندید و 

ه این موردی که مصطفی گفت رو من از اون جائی که منافعم مطرح بود یه تحقیقی کردم، البتّ -

 ا دو�ستم اّم  ن�ی
ً
 خونواد�ی حقوق زن و مرد یکسانه. در مسائل اجتما�� و ظاهرا

 ادامه داد:�عد با شیطنت به من ن�اه کرد و 

 .در �ار نیستهم ای  صیغه ،تونن بگ��ن  مردا چند تا زن ن�ی فانهمتأّس -

 عل��ضا گفت:

 چند تا زن نگ��ن به نفع خودشونه!مردا  ف نداره،تأّس  این که-

ها خی�� راحت و شاد و  �حبتخی�� خو�ی بود.  پیش آمد. شب های متفرقه همه خندیدند و حرف

ی خودشان  ی آینده به خانه آخر هم مر�م و مصطفی همه را برای جمعه دستبدون تنش بود. 

حال خداحافظی بودند، فقط فرصت رد و بدل کردن  درو وق�ی همه خوش و خندان دعوت کردند. 

ها  ها�ش بود، احساس کردم �عد از سال چشم در ییک ن�اه را با ساسان داشتیم. یک شادی خا��ّ 

 اش را پیدا کرده. خی�� خو�حالم. خانواده

 

 ت�� ۲یکشنبه 

های آقای  حرف ،های د�شب ا بحثام �ار کنم، اّم  نامه خوب روی پایان ام این هفته را تصمیم گرفته

دانم  . ن�یرود ن�یاز سرم ب��ون آقای جعفری  . فکرروند فکرهای مختلف در ذهنم رژه می و جعفری 

  چرا باید �سبت به من که در
ً
 �اش را�� برای ازشناسد، اینقدر کینه داشته باشد.  ن�ی واقع اصال

آن  ترسم. از ا می، اّم توا�ستم با آقای جعفری �حبت بکنم خواهد می دلم میب�ن بردن این کینه بود! 

دیگری از جانب من ممکن است تالش  ترسم. هر ها�ش بود، می چشم بر�� که موقع عصبانیت در

اگر این طور  ؟آقا هم شبیه آقای جعفری باشد اف�ار حاج نکندورتر کند.  آ�ش این کینه را شعله
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آقا هیچ وقت به ازدواج ما رضایت ندهد.  ساسان چه �ار باید بکنیم؟ ممکن است حاج باشد من و

 ام. نامه پایان نباید این فکرها را به سرم راه بدهم. به�� است بروم سر

 

 ت�� ۳دوشنبه 

بیاید. دیروز و امروز را توی  خواهد از �اسه در هایم می کنم چشم است. احساس می عصر ۷ساعت 

  ا اصل �ار پیدا کردن کتابآوری کردم، اّم  ام. مطالب خو�ی جمع کرده این��نت سرچ می
ّ

ت ها و مجال

های معت��ی  تواند مرا طوری عضو کتابخانه ام که ببینم آیا می میل زده معت�� است. برای ش��ین ای

وق�ی با ساسان  روزنه. هنوز جواب نداده. ام های دیجیتا�� کم��یج و آکسفورد بکند یا مثل کتابخانه

 مقاالتآیا اینقدر ان�لی��ی بلد هستم که بتوانم خواست بداند  میزدیم،  باره حرف می  این در

توانم مطالب مناسب را ��خیص ی هست که بحّد  درام  ان�لی��ی را بخوانم یا نه. گفتم که ان�لی��ی

تواند این �ار را برایم  بدهم و �عد به یک م��جم بدهم برایم ترجمه کند. ساسان گفت خودش می

�اه ی دا�ش خواست مرا عضو کتابخانه اش اینقدر خوب است. می دا�ستم ان�لی��ی انجام بدهد. ن�ی

 خودشان در آملان بکند، اّم 
ً
کرد که  ی �ار تحقیق را باید خودش می آملا�ی بلد نیستم، همه ا چون اصال

 کند. عم�� نیست. منتظرم ببینم ش��ین برایم چه �ار می

 

 دوشنبه شب:

شنیده  ها هاز�ّچ  را برایم فرستاده بود. تابوی ایرا�یمستند ی  منا امشب لینک یک مصاحبه در�اره

آن به عل�ی آزاد و  ی شرایط بهائیان ایران ساخته و در در�ارهفیل�ی  معروف ساز مستندیک که  بودم

ا تا به اّم  ،ی حقوق هم مصاحبه کرده های رشته هو با چند تا از بّچ  دا��جو�ا�ش هم اشاره کرده

 هایمان در ی ما، مائی که کالس حال نتوا�سته بودم آن را ببینم تا امشب. این فیل�ی بود در�اره

صدای زاده،  هفیلم عالّم کنیم.  مس�� تحصیل را طی می به �خ�یشود و  های خودمان برگزار می خانه

�شسته بودم  متاپ پای لپ هیچ کدام بهائی نیستند. .دار�وش، شعر فر�دون مش��ی، آهنگ منفردزاده

 .هایم به هم آمیخته بود اشک شادی و غم درر�ختم.  و اشک می

 هم آن را دیدیم. همه بادو�اره هم صدا کردم و  و سهراب رامامان و بابا 

 

 ت�� ۴سه شنبه 

 
ّ
اش  آقا و حاج خانم را را��ی کند که جمعه به خانه ق شده حاجامروز مر�م زنگ زد. باالخره موف

. نفوذ داردمادرش  و پدر ه رویبیش�� از بقیّ تر خانواده  بزرگ فرزندبه عنوان کنم  فکر میبیایند. 

آقا از  خواست به من بفهماند که چه بپوشم و چه �ار کنم که حاج بود که به طور ضم�ی میجالب 

شوم.  ناامید می، �سندد ه را میدخ��ا�ی مثل سمیّ حاج آقا که کنم  ا وق�ی فکر میمن خوشش بیاید. اّم 

حال اش را تا به  ای به ذهنش برسد. خنده �شیند تا یک �وشه کنایه ای می ه ساکت یک �وشهسمیّ 



۱٤٤ 
 

آید که  ی مییزند. به نظرم درست از همان دخ��ها رنگ می ام، خی�� لطف کند یک لبخند �ی ندیده

 کنم. هائی سرهم می چه حرف ام و اینجا �شسته !خواسته باشم. خدا مرگم بدهد هیچوقت دلم ن�ی

خواهد  ی اضطرا�ی است که دارم، دلم می ها نتیجه شاید هم این حرف؟ کنم نکند حسودی می

 ا چطوری؟آقا را جلب کنم، اّم  بتوانم طوری نظر مثبت حاج

 

 ت�� ۵چهارشنبه 

آمد و چند �حظه �عد  گشتم که زنگ اس�ایپ به صدا در می مطلبصبح داشتم توی این��نت دنبال 

سهند را ندیده بودم. از که ها بود  ظاهر شد. مدّت  ی مونیتور  تصو�ر ش��ین و سهند روی صفحه

ش��ین فقط رسید که کد ورود به شود.  گرفته بود، روز به روز بیش�� شبیه سام میام  دید�ش گر�ه

  کتابخانه
ً
ها را  �ع��ی درس ی آکسفورد را به من بدهد، چون سهند با �امپیوتر �ار داشت. ظاهرا

احوال  نیم وج�ی های مجازی بخوانند. بامزه است که سهند خانه و از طر�ق کالس توانند در می

آید با آنها تماس بگ��یم. باالخره او هم حق دارد  پرسید! قرار شد یک بار که ساسان می ساسان را می

 عمو ساسا�ش را ببیند.

 

 ت�� ۶ پنجشنبه

ی مجازی آکسفورد و جمع کردن  کتابخانه صبح را بیش�� سرگرم گشت زدن در دیروز و امروز

اش را برایم  کنم ساسان وقت داشته باشد همه ن�یمطلب بودم. مطالب ز�ادی جمع کردم که فکر 

تواند بیاید و مطالب را با هم بخوانیم و  ترجمه کند. به نظرم به��ین �ار این است که هر وقت می

ام، مطالب  تاپم نصب کرده انتخاب کنیم. فکر کنم خودم بتوانم به کمک دیکشن�ی که روی لپ

من در �وشه و کنار دنیا اجرا  روستای ی �ی با پروژههای مشاب انتخاب شده را ترجمه کنم. پروژه

 مر�وطه را به طور �امل بفهمم. توانم مقاالت . حیف که ن�یخی�� جالب استشده که 

 

 پنجشنبه شب

ل احساس کردم که ز�اد سرحال نیست، از همان اوّ ه ساسان آمد. بود ک ۱۰حدود امشب ساعت 

نامه و مطال�ی که جمع کرده بودم و این  ی پایان در�ارها فکر کردم شاید خست�ی �ار است. ک�ی اّم 

 م:جور چ��ها �حبت کردیم. تا این که باالخره پرسید

 ساسان چ��ی شده؟ اتفا�� افتاده؟-

- 
ّ
 شد انتظارش رو داشت. ی که نیفتاده، از هم�ن �ارهائی که میفاق خا��ّ نه... �ع�ی آره. ات

 �� شده؟-

 ستاده. برای خواهرام هم فرستاده.جزوه فر هی�� آقای جعفری برای بابام یه -

 ای ممکن است فرستاده باشد: آقای جعفری چه جزوهکه  توا�ستم حدس بزنم می
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 ی دیانت بهائی؟ در�اره-

 دیانت بهائی. نه، در ردّ -

ا اّم  ی آقای جعفری هنوز خاموش �شده، خی�� ناراحت شده بودم، دیدم آ�ش کینه از این که می

 خودم نیاورم:س�� کردم به روی 

 ن دیگه.گ خواد می �� دلشون می هر، زارن چاپ �شه جواب ماها رو که ن�ی ها ز�اده. یهاز این ردّ -

-  
ً
. خود جزوه که پر از مطالب فهمم این �ارا �ع�ی �� درک منه. من ن�ی �ع��ی �ارا خارج از حّد  واقعا

  خودش همیه یادداشت روش گذاشته و هم تازه آقای جعفری ر�طه.  �ی
ّ

به مطالب چرت و پرت � ک�

 جزوه اضافه کرده.

 ؟حاال کدوم جزوه هست-

 ساکت شد.سرش را ت�ان داد و  اآمد چ��ی ب�و�د، اّم  ساسان ن�ا�� به من کرد و

 اینا رو خوندم. کدومش هست؟ نگران نباش، من چند تا از-

ام��ی به را آورد و به دستم داد، اسمش این بود:  ای جواب رفت و از داخل ماش�ن جزوه ساسان در

آم�� بود. دلم از این  خی�� توه�نت ناراح�ی ماندم که چه ب�و�م. . چند �حظه از شّد حشرات بهائی

کردند و  بابا و سهراب آن طرف سالن تلو�ز�ون تماشا می انصا�� به درد آمده بود. مامان و همه �ی

 رای من آورد، اّم ه شدند که ساسان کتا�ی را بمتوّج 
ً
ی پایان  فکر کردند در�اره ا سئوا�� نکردند، حتما

 نامه است.

ری. منم جواب دادم شما ببین�ن  دنبال کیا میداری آقا به من داد. گفت بخو�ش بب�ن  اینو حاج-

ای  کن�ن. خوشبختانه این آقای جعفری رو بابام به��از هر کس دیگه دار�ن به حرف کیا �وش می

 شناسه. می

 اینو خوندی؟-

 الزم نیست که آدم خی�� در. شا خوندماّم  که چه جور کتابیه، از اسمش پیداستآره. از سرتا ته. -

 .مورد دین شما مطالعه داشته باشه که بفهمه این کتاب ارزش خوندن نداره

 زه قبل ای سمیّ  داشته باشه؟ تو که گف�ی مسئلهکینه از من اینقدر آخه، آقای جعفری چرا باید -

 آشنائیت با من منتفی شده بوده.

- 
ً
فکر دونه.  اخالقش هم�ن طور�ه، خودش رو معاون خدا و مسئول بهشت و جهنم همه می اصوال

 خواسته یه جوری تال�� کنه.تون،  کنم از یه جائی فهمیده که پریشب خواهرام اومدن خونه

 کنه؟ �ع�ی حاج آقا این حرفا رو باور می-

ا اونقدرها هم ساده نیست. خودش هم دل خو��ی از آقای هست، اّم ب پدر من مذه�ی و متعصّ -

 تونه منو مثل بقیه رو  . از این د�خوره که چرا ن�یخواد منو اذیت کنه بیش�� میجعفری نداره، 

 ست ب�ن من و پدرم. ی کهنه مسئلهیه  خواد وادار کنه. این می که �اری  انگشتاش بچرخونه و به هر

 بمونه؟ هیچ را�� برای حلش نیست؟ با�� �ع�ی هم�ن جوری هم باید-
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. یه دونه از این اش رو جارو کنم حجره دربیارم و ریش بزارم و برم  راه حلش اینه که رو�وشم رو در-

های غلیظی  م که س�نلب یه چ��ائی بگ ها هم دستم بگ��م و �� بچرخونم و ز�ر چ��ا، �� یه؟ �سبیح

 داشته باشه!

 بود: ام گرفته ها�ش خنده از حرف

دو�ی شب خواست�اری با چه افتخاری از آقای دک�� حرف  ک�ی، نیست. ن�ی اینطورام که تو فکر می-

 شبیه پدر�ی؟ خی�� س�یدو� به خاطر هم�ن خی�� ازش خوشم اومد. می زد. می

 گن. ، همه بهم میآره-

تو  نظرم به اخو�حاله. اّم خی�� هم ش �شدی،  این که دک��ی و شاگرد حجره ازپدرت به نظرم -

 .زاری بهت نزدیک �شه ک��ی و ن�ی خودت رو کنار می

 به ازدواج ما را��ی �شه؟دلش رو به دست بیارم که خوای  می-

، هم دیگه رو که دوست دار�نباالخره پدرته، ا کن�ن اّم  فقط این نیست. درسته که مثل هم فکر ن�ی-

 درسته؟

 .کرد با لبخند به من ن�اه میفقط 

ی تو حالت د�خوری و کدورت باش�ن؟ ح�ّ  ش باید در آوره. چرا همه بباشه ��ّج اگه غ�� از این -

 ش نکردی، خی�� رس�ی و سرد بودین.فرود�اه هم درست �غل

ی چ��ائی رو که ب�ن ما گذشته برات �عر�ف کنم. خی�� چ��ا هست که ب�ن ما  تونم همه من ن�ی-

 ندازه. فاصله می

 ی داره خاطرات گذشته رو کش دادن؟ا هچه فایدشون رو فراموش کن.  خوب همه-

تو�س�ی  دو�س�ی ن�ی ی هست که خودت هم اگه میئچ��ا هم نیست.�ی  که تو میها  به این راح�ی-

 ی.ازش بگذر 

تری. پدرم یه بار نصیحتم کرد که ببخشم تا خودم آروم  دونم که خی�� عاقل ا تو میمن، شاید. اّم -

دو�ی اون شب که با خواهرات اومده بودین،  شادتر با��ی. ن�یتر و  �شم. تو هم ببخش تا خودت آروم

 ک�ی؟ ت بود. چرا اینو از خودت دریغ می هچه آرامش و �شاطی توی چهر 

اینجا پدر با یک سی�ی چای به طرف ما آمد. سر�ال تمام شده بود و تلو�ز�ون را خاموش کرده  در

 سهراب هم آمد و کنار من �شست: .ا پدر نگذاشتبودند. بلند شدم که سی�ی را بگ��م، اّم 

 آباد بود؟ بازهم بحث سهراب-

 م:جواب دادبه ساسان ن�اه کردم و آباد!  ی من را گذاشته سهراب سهراب اسم پروژه

�لم در ی  بوتهنه، بحث این بود که خونواده داش�ن چقدر خو�ه. چقدر خو�ه که آدما از ز�ر -

 یان! ن�ی
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 ت�� ۷جمعه 

ی وجودم را  کنم اضطراب همه آن را می وقت فکر هری مر�م برو�م.  قرار است به خانه مروزا

ی ما چه فکری  داند که حاال در�اره خدا میاند و  خصوص این که آن جزوه را هم خواندهه گ��د. ب می

 ی شود حدس زد که چه چ��هائی در�اره ام و�� می را نخوانده» ام��ی...«ی  . من این جزوهکنند می

به من ن�اه کنند، خی��  یهردّ  اینها نوشته است. فکر این که وارد جمع �شوم و آنها با عینک  بهائی

 گنا�� خودم را ثابت کنم. �یدانم چه باید بکنم یا چه باید ب�و�م تا  کند. ن�ی ناراحتم می

 

 هم جمعه صبح  باز

 :پرسید . به اتاقم آمد وکه چقدر نگرانمه شد متوّج مامان صبحانه  سرصبح 

خوا�� کردن. آقای جعفری هم  ها که همه اومدن و معذرت یوتاب ، چرا اینقدر نگرا�ی؟ این طفلک-

 آقا و حاج ی دک�� صمی�ی ���ی، بلکه حاج دعوت نداره. فرصت خو�یه که بتو�ی با خونواده مروزکه ا

 خانوم هم دست از مخالفت بردارن.

 خود هم�ن هم �ار آسو�ی نیست، تازه آقای -
ّ
کنه که اونا رو �سبت به  ب داره �اری میجعفری هم مرت

 من بدب�ن کنه.

د شه به حرفاش اعتما دونن چقدر می شناسن، می میتو  به�� ازنگران نباش. اونا آقای جعفری رو  -

 کرد.

یه فرستاده. حاال خدا ردّ آقا و خواهرای ساسان  مسئله این نیست. مسئله اینه که برای حاج-

 چه برخوردی با ما دارن. روزکنن و ام می چه فکری ی ماها  در�ارهدونه اونا  می

ها پره از این  ها و کتابخونه اونم نفرسته توی کتابفرو��ی. فرستاده باشهخوب ! یه فرستاده؟ردّ -

از  �� بخوان هرتونن  می ،که هس�یتو باور کنن؟  رو  کتابا. مگه اونا باید هر�� توی ردیه نوشته

 خودت ب��سن.

 .ها ن��سونده باشه ها اونا رو از هر جور �شست و برخاس�ی با بهائی یهی ردّ  همثل بقیّ به شرطی که -

، دیگه شناسن رو می هادارن و ما اومدرفت و ها چند ماهه با مادیگه اینا اینقدر نگران نباش. -

 اینقدرام خوش باور نیس�ن.

 دونم. خدا کنه. ن�ی-

- 
ً
همو�ی باش که شون هست. تو  کنن یا �� تو ذهن ه اونا �� فکرمینگران نباش ک بب�ن یوتاب. اصال

 های دیگران با��ی. باوری رات غلط یا خوشتو�ی مسئول تصوّ  حقیقت همینه. تو که ن�یهس�ی. 

بپوشم. یاد پیام�ی  باید چه برای ظهردانم  . فقط ن�یمامان خی�� به من دلگرمی دادهای  حرف

 رها عمری  تا آخر�ن �حظهدخ��ها را یک سئوال هست که : «دافتادم که سهراب یک بار برایم خوان

یک رو�وش یک مقنعه و به�� است کرد،  آن طوری که مر�م اشاره می». کند: حاال �� بپوشم؟! �ین

کس  خواهم دهد. ن�ی . فکر پوشیدن چن�ن لبا��ی هم احساس بدی به من میپیدا کنممش�ی گشاد 
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  خودم باشم: یوتاب خسروی، دخ��ی که �سرشان انتخاب کرده و مخواه . میدیگری باشم
ً
 اتفاقا

 دخ�� خو�ی هم هست!

 

 جمعه شب

  همهشود. بگذار  کنم باورم ن�ی چه فکر می شود. هر باورم ن�ی
ّ
ل بنویسم. شاید از اوّ  فاقات رای ات

  بتوانم همه چ��
ّ
 و بفهمم.ب کنم را در ذهنم مرت

با درطول راه خودش بود.  رو�م، خی�� گرفته و در ها می ساسان مثل همیشه که به این مهما�ی امروز

هم شدم.  های در ه قیافهمن و سهراب یک �لمه هم حرف نزد. هم�ن که وارد مهما�ی شدیم متوّج 

 ا مر�م هم مر�م همیش�ی نبود. خواهرها مر�م با گرمی مرا �غل کرد و بوسید، اّم 
ّ
انه ب به آش��خمرت

کردند. من هم  �شستند آرام آرام با هم دیگر �حبت می آمدند. وق�ی هم می تها ن�یرفتند و تا مّد  می

کنم. سهراب هم آن طرف اتاق تنها مانده بود. دلم به حالش  برای خودم مانده بودم که چه �ار

  می
ً
کنند بیاید.  ن و بابا مجبورش میدفعه ماما ا هر، اّم ها را دوست ندارد این مهما�ی سوخت. اصال

 ین که به من ن�اه کند، جواب داد:حاج خانم نیامده بود. وق�ی از مر�م احوالش را پرسیدم، بدون ا

 ج خانوم کسالت داشت نتو�ست بیاد.حا-

به من و سهراب  حاال دیگر ی آقای جعفری �ار خودش را کرده، با تل�� احساس کردم باالخره جزوه

ی ساسان هم مثل همیشه ح�ّ ندار�م. هم کنند که ارزش اعتنا کردن را  به چشم حشرا�ی ن�اه می

ی یک بار او را هم به آش��خانه هم ساکت و در فکر بود. ح�ّ  ه را ج��ان کند. اوکرد رفتار بقیّ  س�� ن�ی

که فکرشان این طوری است حاال  کردم با ناراح�ی فکر ای آنجا بود. صدا کردند و بیست دقیقه

�� که مفصّ  ن�اه کردم. باالی سالن و کنار م�� آقا با نگرا�ی به حاج. زدند می�اش مهما�ی را به هم 

جلویش چیده بودند، �شسته بود و کتاب بزر�ی را دستش گرفته بود و �اه �ا�� چ��ی از ظرف آجیل 

ممکن  را چ��ی آقا چه  کتا�ی است و حاجخواست بدانم چه  خورد. خی�� دلم می داشت و می بر می

کردم، یک  ی دیگر پیدا کرده. هم�ن طور که ن�اهش می یهکردم نکند یک ردّ  است بخواند. فکر می

خال��  حال �ار کنم. احساس ک��ی را داشتم که در دفعه سرش را بلند کرد و دید که دارم ن�اهش می

 زد. پرسید: گ�� افتاده باشد. قلبم تند تند می

 تون چطوره؟ حال ابوی و خانم والده-

 خو�ن. سالم دارن خدمتتون.-

 ؟�شر�ف نیاوردن روزام�س چرا -

 و�م دعوت نبودند، زشت است. گفتم:فکر کردم اگر ب�

 دیم. ی �ا�� به مر�م جون زحمت می من و سهراب به اندازه-

 شما بلدی حافظ بخو�ی؟-

 ام: کردم اشتباه شنیده ب کرده بودم که فکرآنقدر ��ّج 
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 بله؟-

 شه �حبت کرد. ن�ی که بیا اینجا. از اون دور -

کنند. با این که صورت ساسان  کردم همه دارند به من ن�اه می همه ساکت شده بودند. احساس می

که با یک پله از  کردم. به طرف باالی اتاق اش را روی خودم احساس می ن�اه خ��ها اّم دیدم  را ن�ی

 ی  هبقیّ 
ً
 آقا کتا�ی را که در ها �شستم. حاج خا�� بود، رفتم و روی ی�ی از مبل سالن جدا شده و تقر�با

 دست داشت به من داد و گفت:

 بخون.-

 دیوان حافظ بود. هم�ن که باز کردم شعر آشنائی آمد، شروع کردم به خواندن:

 جهان آزادم... ی عشقم و از هر دو بنده     ی خود دلشادم �و�م و از گفته فاش می

س�� کردم شعر را  د.یکش یمثل این که هیچ کس در آن سالن نبود. مثل این که ک��ی نفس هم ن�

�و�د بلند و شمرده و با احساس بخوانم. وق�ی تمام شد و سرم را بلند  همان طور که پدر همیشه می

لبخند  ساسان در آنکند. �جیب بود، چ��ی از  آقا دارد با لبخند به من ن�اه می کردم، دیدم حاج

 بود. من هم لبخند زدم.

 ک�ی؟ می �عب�� یو شما چطور  خوب این شعر-

 ه.ی عشق الهیّ  کنم در�اره ش عرفانیه. این هم فکر می وهللا اشعار حافظ که همه-

 فس�� من ز�اد خوشش نیامده. گفتم:آمدم ادامه بدهم که احساس کردم از این ت

و ر  رد نیستم. پدرم خی�� حافظ رو دوست داره. بیش�� شعراشببخش�ن من ز�اد به اشعار حافظ وا-

 .توضیح بدهاین شعر رو  مع�ی تو�ست میخوب حفظه. اگه پدرم بود 

 آمد، گفت: ساسان هم�ن طور که به طرف ما می

یه. حافظ اهل عشق زمی�ی و یار و شراب  تو هم اشتباه مع�ی نکردی. از شعر پیداست که عرفا�ی-

 کرده. به این چ��ا آلوده ن�یهیچوقت خودش رو  واق�� که نبوده.

 گفتم:ها�ش خی�� به نظرم �جیب آمد.  حرفساسان آمد و کنار من �شست. 

ایه  ا عشق زمی�ی هم آلود�ی نیست. عشق زمی�ی هم قشنگه، تجر�هعشق عرفا�ی به جای خود. اّم -

 .شه حروم میمونه، یه جورائی  ناقص میشه،  �امل ن�یمن بدون اون زند�ی آدم  که به نظر

 آقا با خو�حا�� خندید و گفت: حاج

 .زند�ی رو حروم کردنباید مرحبا. -

 ساسان با خشونت جواب داد:

ندارن، هم بینم ارزش این که توی جوک بیان  تا آدم اسم �� رو بزاره عشق. این عشقائی که من می-

 چه برسه به غزل حافظ.

 ،زند ها را می پرسیدم چرا این حرف از خودم میهای ساسان احساس بدی به من داده بود،  حرف

 ند از دوست داش�ن من �شیمان شده؟کن
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ی احساسات  تونیم به خودمون اجازه بدیم که در�اره ساسان! چرا اینقدر بدبی�ی؟ ما چطور می-

شون ا�احساسارزش توی قلب مردم بر�م و تونیم  دیگران این طور راحت قضاوت کنیم؟ چطور می

 ؟بفهمیمرو 

- 
ّ
 فهمه. ه و همه چ�� رو به�� از همه کس میآخه �سر من عقل �ل

 شد. گفتم: گیج شده بودم. داشت از هیچ و پوچ یک دعوای خانواد�ی ایجاد می

ما گه قضاوت رو باید به خدا واگذاشت. خدا از  کنم حق با پدرمه که همیشه می من که فکر می-

ی ما اینه.  ت کنیم. وظیفهی هم دیگه قضاوت کنیم، خواسته به هم محبّ  نخواسته که در�اره

 ده. انجام می شبه موقعخدا خودش قضاوت رو 

 کرد: های من را تأیید می ی حرف آقا همه حاجب با کمال ��ّج 

 حق با پدرتونه.-

 �عد رو کرد به ساسان و گفت:

 این بهائی یاد بگ��ین. شماها باید از بزرگ��ا رو حرمت گذاش�ن به -

 :با تم�خر جواب دادساسان 

- 
ً
 دارم. شون رو نگه دم حرمت ، قول میا�شون پدرشون رو با من عوض کنناگه . حتما

 ز�ی؟ میکه یه  این چه حر�� ساسان!-

 
ً
  این حرفها را می چرافهمیدم  ن�ی خی�� از دستش ناراحت شده بودم. اصال

ً
همه  زند. داشت عمدا

  چ�� را خراب می
ً
تا از دست من خالص زند  ها را می این حرف کرد. با ناامیدی فکر کردم مخصوصا

 شود.

 مر�م به دادمان رسید:

 گ��ی؟ یه فال برای من می ،یوتاب جون -

- 
ً
 ت کن.. نیّ فال بگ��م؟! باشه، حتما

 هیچ حر�� نزدند. ناهارآقا تا وقت  نه ساسان و نه حاجا فال گرفتند. اّم ه هم جلو آمدند و بقیّ 

. ناهار ا فرص�ی �شد تا �عد ازاّم  بتوانم با ساسان حرف بزنم.تاب بودم که  �یدلم آشو�ی بود.  در

 :شنید های ما را ن�ی زدند و ک��ی حرف همه داشتند حرف می

 گفته؟ بهت ساسان، از دست من د�خوری؟ ک��ی چ��ی -

ها�ش پر  ب دیدم چشممن ن�اه کرد و با کمال ��ّج  گفت. دو�اره سئوالم را تکرار کردم. به چ��ی ن�ی

 اشک است. از

 ال�ی بم��م، �� شده؟-

- 
ً
 کنم. برات �عر�ف می هی��، �عدا

بتوانم راحت با ساسان حرف  فرستادم تاباال هم�ن که جلوی در خانه رسیدیم، سهراب را  عصر

 بزنم:
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 کردم؟ ک��ی چ��ی گفته؟من �اری کنم!  ساسان تو رو به خدا ب�و �� شده؟ دارم دق می-

 کنه؟ مگه ک��ی جرئت می ،نه عز�زم-

 ؟�س �� شده-

 س�وت کرده بود.

 !ا�سته ساسان، تو رو به خدا حرف بزن. قلبم داره می-

 .�ختهبرام خی�� گفتنش -

 ی تل�� کرد: خنده

 خواس�ی خجالت کشیدن منو ببی�ی؟ حاال بب�ن. می-

 
ً
 ا�ستاد: قلبم داشت می واقعا

 ک��ی! ب�و �� شده! منو میساسان، داری -

 .چطور بهت بگم ... پدرم ازدواج کرده-

 �ع�ی ��؟ !ازدواج کرده؟-

شده و حاال دخ��ه باردار ش کرده بوده،  صیغه چند ماه پیشساله.  ۳۰ -۲۰با یه دخ��  ،ازدواج کرده-

 نمونه، دخ��ه رو عقد کرده. پدر مش �یبرای این که این �سر دوّ 

 ؟�ی-

د�شب فهمیدیم. د�شب که من رفتم خونه، دیدم حاج خانوم توی  �نما�� هست. ما هم ی�ی دو-

کنه تا  آقا رو سئوال پیچ می اینقدر حاجحاج خانم از قضیه بو برده بوده،  ال�ی ساختمون �شسته.

ی من.  قهر کرده اومده خونه شه. حاال حاج خانوم  کنه و دعواشون می آقا اع��اف می باالخره حاج

همون . رو اون ی�ی دم نه  دم، نه تو رو طالق می آقا گفته طالقت ن�ی ا حاجخواد طالق بگ��ه اّم  می

ا هر�� حرف زدیم به همه اومدن اّم  ه رو هم خ�� کرده بود.د�شب به مر�م زنگ زدم. اومد، بقیّ 

 نرسیدیم. ای نتیجه

 شد. پدر بود: خانه باز در

 خوب نیست. دم در. توبیاین ، آقای دک��یوتاب،  .بفرمائ�ن تو-

 ساسان آهسته به من گفت:

 مادرت چ��ی نفهمن. و پدر-

 و از ما خداحافظی کرد و رفت.

سوزد.  م میرسم. چقدر دلم به حال حاج خان �یکنم به جائی ن چه فکر می از آن موقع تا به حال هر

دامادها�ش تحق�� �شود.  ها و هجلوی بّچ  سوزد که در این سن و سال باید این طور  خی�� دلم می

 
ّ

 آمد. دیگری هم از دستم برمی � دعا کردم. �اش �ارامشب برا�ش ک�



 فصل هشتم: عشق قدی�ی

 ت�� هشتمشنبه 

 ت ناراح�ی و نگرا�یشّد  از امروز صبح به ساسان زنگ زدم. برا�ش نگران بودم. د�شب هم نتوا�ستم

 ب کرده بود. چون درست بخوابم. ��ّج 
ً
خودش وقت داشت به من زنگ وقت  گذارم هر می معموال

 بزند:

 چطور شد یادی از ما کردی؟-

 س که دلش برات تنگ شده حرف بز�ی؟وقت داری با یه نامزد لو -

- 
ً
  توبه  وقت و عمر من که کال

ّ
 هام تموم �شده. ا مر�ضام وقت ندارن، و�ز�ت، اّم ق داره�عل

 بزن. هر وقت تو�س�ی یه سری به ما�س امروز -

 و�اره به ساسان زنگ زدم:چند دقیقه �عد د

حواسم نبود حاج خانوم تو خونه تنهاست. حاج خوام بگم  فقط میداری،  دونم �ار ساسان می-

 تنها نزار. خانوم رو 

 بتونم بیام.. فکر کنم �عدازظهر امروز ماندانا پهلوشهنگران حاج خانوم نباش. -

آید. �اش  اشک ساسان جلوی چشمم می از های پر چشماش  رود. همه دست و دلم به �ار ن�ی

 توا�ستم �اری بکنم. می

 

 شنبه عصر

 و مامان هم در ساسان آمد. سهراب همراه پدر به مغازه رفته بودبود که  �عدازظهر ۴حدود ساعت 

 توا�ستیم �حبت کنیم. کرد. راحت می آش��خانه س��ی پاک می

 خواس�ی ب�ی؟ میخدمت شما هستم. چ��ی  خوب اینم من. در-

 ر�ان بزارم؟ شاید بتونه کمک کنه.خوای مامانم رو در ج می ،ساسان-

 تونه بکنه؟ آخه مامان تو چه کم�ی می-

شون رو با مامانم  ها مشکالت خونواد�ی مامانم توی سیستم خودمون مشاوره خونده. خی��-

فکر کنم حاج خانوم با مامانم ا ه عمه می��ا هم هم�ن دوره رو گذرونده، اّم زارن. البتّ  درمیون می

 تر باشه. راحت

�سبت به  حاج خانومطبیعیه که . آقاست حاجاص��  نیست، مش�ل حاج خانومآخه مش�ل -

که  آقاست حاجهمچ�ن �اری واکنش �شون بده و نخواد زندگیش رو با یه غر�به شر�ک �شه. مش�ل 

ل کنن. جالبه که وق�ی باهاش باید تحّم ه هم خواد رفتار کنه و بقیّ  طوری می کنه آزاده هر فکر می

مهم نیست، آدما مهم نیس�ن. شرع حاج خانوم براش م. خالف شرع که نکرد گه �ار زنیم می حرف می
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  ه که یه وقت حوریه، بهشت آقا مهّم مهّم 
ً
کنه ما ��  درک ن�ی های بهش�ی رو از دست نده. اصال

 گیم.  می
ّ
 ش کنم.به من حق بده که نتونم تحمل

هاشون رو  هپدرو مادر باید بّچ که  همون طور  من به نظر اه حق داری که ناراحت با��ی اّم البتّ -

ها هم نباید �اری به این داشته  هبّچ  ،این که چقدر خوب یا بدن دوست داشته باشن صرف نظر از

اح��امشون رو نگه دارن.  و، باید دوستشون داشته باشن چطور�نمادرشون  و باشن که پدر

 ته، نه قضاوت.�سبت به هم محبّ شون  وظیفه

 !بل گرفتآقا اینقدر  همون حر�� که دیروز زدی و حاجبله. -

 به نظرم درستش همینه.ا دو�ستم قضیه چیه، اّم  من ن�ی-

کرد،  تون یه همچ�ن �اری می آ�ش دار�ن و اگه پدر مح��م بر فکر کنم جنا�عا�� هم دس�ی از دور -

 کردین! ن�ی برخورداینقدر بزر�وارانه 

 ا حق با او بود.آمدم ان�ار کنم، اّم 

 کردم. رو می خودما س�� شاید... اّم -

�ی کردین رفت�ن مثل آدمای عهد دقیانوس زن خو  این س�� که گف�ی �ع�ی ��؟ �ع�ی به پدرم بگم �ار-

 دوّ 
ً
ه هم خی�� ممنون که همیشه فقط به فکر خودتون هست�ن و احساسات بقیّ  م گرفت�ن؟ کال

 مهم نیست؟براتون 

کنه. اونا باید  به مادرت ن�یهم  کم�یکنه.  حل ن�ی هم مشک�� رو این که با پدرت بدرفتاری بک�ی -

 .کنه دردی رو دوا ن�یها  هبندی شما بّچ  حل کنن. دسته خودشون  شون رو �مشکال

 با اوقات تل�� گفت:

 قضیه خونوادگیه؟!دی،  تو هم که داری مشاوره می-

 رسید. به نظر میز خست�ی کبود ا اش گرفتهی  چهره ،ن�اهش کردم

 ک�ی بد نیست.باز  اگه اون اخمات رو نه، و�� حرفای مادرم رو ز�اد شنیدم. در ضمن -

 هم خوب بود. در اینجا مامان از آش��خانه آمد. ا بازاز ته دل نبود، اّم  ز�ادخندید. 

 دی! ای می مامان، چه بوی خوشمزه-

پلو درست کنم. آقای دک�� شما هم اگه  شب س��ی برای خوام  می گرفتم! ، بوی س��ی دببخشی-

 تون�ن بمون�ن. می

 مهمون دارم. ،دونه . یوتاب میتونم ن�ی فانها متأّس خواد. اّم  خی�� دلم می-

 :با حر�ات چشم پرسیدم

 بگم؟-

 ها�ش را باال انداخت: شانه

 ب�و.-

 خ��ه ا�شاءهللا. ...رو بگه؟ ... خ��ی شده؟ ��-
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 هست، اّم خ�� که -
ً
 من. فقط برای پدر ا ظاهرا

ن فرصت به ل�قول داد که در اوّ  و وق�ی مامان جر�ان را به طور �امل شنید، خی�� ناراحت شد

 مالقات حاج خانم برود.

 

 نهم ت��یکشنبه 

توانم متمرکز  فکرم خی�� پراکنده است، ن�ی. ا �شد، اّم ام برسم نامه به پایانخواستم  امروز می

 پرسیدم: ساعت پیش مامان از دیدن حاج خانم برگشت.نیم �شوم. 

 گفت؟ حاج خانوم �� می�� شد؟ -

تر  ، اونقدر باهاش �حبت کردم، تا یه خرده آرومکرد میگر�ه ، خواس�ی بگه؟ ناراحت بود �� می-

 شد.

ا کنه؟ باید جدا �شه؟ اّم بباید  �� �ار گ��ه قرارمی در موقعیت حاج خانوم که به نظر شما ک��ی-

 حله؟ گ�ن طالق بدتر�ن راه شما که همیشه می

حل کنن.  شرایط خودشون ه به رو باید خود کسائی که درگ��ش هس�ن و با توّج این جور مشکالت -

 حل براش چیه. به��ین راهتونیم به حاج خانوم بگیم �� �ار کنه. خودشه که باید بفهمه  من و تو ن�ی

 گه؟ خوب خود حاج خانوم �� می-

من حاج خانوم ک��ی  به نظرا گرده، اّم  گه ص��ش تموم شده و دیگه به خونه برن�ی میخودش که -

آقا تکیه کرده، حاال هم جدا شدن و  نیست که بتونه به طور مستقل زند�ی کنه. یه عمر به حاج

تره تا پذیرف�ن ورود یه زن جدید به زندگیش. به نظر من آخرش �سلیم  مسائل اون خی�� براش �خت

 گرده. ش برمی به خونهشه و  می

 چ��ی رو به حاج خانوم تحمیل کنه؟آقا باید بتونه یه همچ�ن  انصافیه. چرا حاج ا این خی�� �یاّم -

سیست�ی  توی ی زند�ی اونا فکر کنیم. اونا  خودمون در�اره راه و رسماساس  تونیم بر بب�ن ما ن�ی-

تونه هرچند تائی که خواست زن  یه. مرد می بزرگ شدن که یه همچ�ن �اری توش شر�� و قانو�ی

ا ته دلش بگ��ه. حاج خانوم هم توی هم�ن سیستم بزرگ شده. از این وضع ناراحت هست، اّم 

آقا حق همچ�ن �اری رو داره و �ارش غلط نیست. برای هم�ن به نظر من آخرش  معتقده که حاج

 ار بیاد.کناین شرایط جدید بتونه با تا کشه  ت طول میشه. فقط یه مّد  �سلیم می

 شما �شو�قش کردین که �سلیم �شه؟ �ع�ی-

ی مشکالت و این که  ی فلسفه در�اره یه خردهی این که چه �اری بکنه حر�� نزدم.  من در�اره-

مون تبدیل بکنیم، حرف  ی خ�� و برکت در زند�ی مون اونا رو به مایه های درست تونیم با واکنش می

درنظر های مختلف رو  حل طور باید به دور از احساسات راهی این که چه  ، یه خرده هم در�ارهزدم

 و به��ین گز�نه رو انتخاب کرد.گرفت 

 نه ساسان هم یه همچ�ن �اری بکنه؟مامان! �ع�ی ممک ..سوزه. خی�� دلم به حالش می-
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 مامان خندید:

 وش نیست.ت�اری بکنه. تضمی�ی  ک��ی ممکنه هر هر که گه تجر�ه به من می-

 ساسان از این وضع خی�� ناراحته. ااّم -

ا ممکنه ناراح�ی اون فقط به خاطر رفتاری که با مادرش شده نباشه. به احتمال ز�اد برای اون اّم -

 وی ناخواسته چندان خوشایند نیست.�وچول هم داش�ن یه نامادری و یه برادر

 ان هم ممکنه یه همچ�ن �اری بکنه؟گ�ن ساس �ع�ی شما می-

 به ک هم ا نباید یه همچ�ن ام�ا�ی رو این �ارو بکنه، اّم گم ممکنه  ن�ی-
ّ

های  احتیاط � کنار گذاشت و�

تونه طالق بگ��ه.  آقا موافقت نکنه، ن�ی بکن، اآلن حاج خانم تا حاج از دست داد. فکرش رو  رو  الزم

ی باشه. گ��  آقا خونه رو ترک کرده هم ممکنه از نظر قانو�ی قابل �ی ی حاج ی این که بدون اجازهح�ّ 

باهاش ی ا بده که دیگران بتونن یه همچ�ن معامله در وضعی�ی قرار من آدم نباید خودش رو  به نظر

 
ً
 خوره. برات گفتم، به درد یه همچ�ن روزی می بکنن. اون شروط ضمن عقد که قبال

 ا در، اّم کنمحق ندارم به ساسان شک دانم که  انداخته. می های مامان خی�� من را به فکر حرف

  ع�ن حال می
ً
زدواج کرده است. چه ا عتمادعشق و ا ازحاج خانم هم با هم�ن اندازه  دانم که احتماال

 است که من به سن حاج خانم برسم. کنم! خی�� �عید فکرهائی می

 

 دوشنبه دهم ت��

 ساسان زنگ زد: ،�شده ۸ساعت صبح هنوز 

 بیداری؟ ،یوتاب-

 مگه؟خور�م، چطور  بیدارم، دار�م صبحونه می-

 �حب�ی بکنم.خواستم با مامان و بابا یه  رسم اونجا. می من ده بیست دقیقه دیگه می-

  پدر گفت می
ّ
تاده است. یک ر�ع فا�� افماند تا ساسان بیاید. همه نگران شده بودیم که دو�اره چه ات

 �عد ساسان آمد:

کنه. فکر کنم به �حبت و مامان خواد با شما  آقا د�شب دیر وقت به من زنگ زد که می حاج-

 ن.مامان با حاج خانوم �حبت کرد�وشش رسیده که 

 �اردارن؟حاال �� -

 یه عذری بیارم، بگم وقت نداشت�ن.تونم از قول شما  اگه بخواین میتونم بزنم.  من هیچ حد��ی ن�ی-

 کنه. ر�م، فر�� ن�ی ی ما. اگرم بخوان ما می چرا؟ بهشون بگ�ن امشب �شر�ف بیارن خونه-

ی داره. ممکنه از این که مامان با حاج خانوم �حبت کردن، ناراحت شده اخالق خا��ّ  پدر من-

 که یه وقت باعث ناراح�ی شما �شه.باشه. نگرانم 

 امشب منتظرشون هستیم. �ن. بهشون بگ�ننگران نباش-
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آقا خواهش کردند که مامان و  آقا �حبت کرده و حاج یک ساعت �عد ساسان زنگ زد که با حاج

 ی آنها بروند. ه خانهبابا ب

 خدا کند امشب به خ�� بگذرد.خی�� نگرانم. 

 

 ت�� ۱۱سه شنبه 

 شدند، فرصت تا مامان و بابا حاضر میبود که ساسان به دنبال مامان و بابا آمد.  ۸د�شب ساعت 

 :با ساسان چند �لمه �حبت کنمپیدا کردم تا 

 یه خواه��ی ازت بکنم؟شه  میساسان، -

 ی بابامه؟ در�اره-

 شه؟ جون من. آره. باهاش بداخال�� نکن، می-

 خندید:

 �� گفت بگم چشم! هر �ع�ی به خاطر تو-

 ار. باشه؟ا اح��امش رو هم نگه دن�و چشم، اّم -

 ت لبخندی به من زد و گفت:با محبّ 

 ، نگران نباش.کنم س�� خودمو می-

ماش�ن را شنیدم،  ساعت حدود یک �عد از نیمه شب بود که مامان و بابا برگشتند. تا صدای

یم ت�ان داد و رفت. ها سراز�ر شدم. ساسان از دور دس�ی برا رو�وش و روسری پوشیدم و از پله

 مامان پرسید:

 هنوز بیداری؟-

 �� شد؟-

- 
ً
 و بخواب تا فردا برات �عر�ف کنم.بر  چ��ی �شد. یه خرده حرف زدیم. فعال

 پدر با ��ّجب گفت:

 برای یوتاب �عر�ف ک�ی؟خوای  خانوم! اسرار مردم رو می-

آقا و حاج خانوم به کجا  ی حاج خوام بگم قضیه خوام �عر�ف کنم، فقط می اسرار رو که ن�ی-

 رسید.

  این که می
ً
بحث ناخوشایندی پیش نیامده خیالم را راحت  دیدم مامان و بابا ناراحت نیستند و ظاهرا

 مامانصبح هم�ن که صدای روشن کردن سماور آمد و فهمیدم  شب درست خوابم ن��د.کرد. 

 ، در آش��خانه بودم:شدهبیدار 

 بخ��، د�شب �� شد؟صبح -

 حرف زدیم. یه ک�یهی��. -

 آقا با شما �� �ارداشت؟ حاج-
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 �یکنن و هم ها درکش ن�ی هگفت بّچ  درمیو�ی کنیم که حاج خانوم آش�ی کنه. می خواست پا می-

گرف�ن. یه خرده درددل کرد که با چه مشکال�ی به اینجا رسیده و حاال توی این  طرف مادرشون رو 

 خواد یه ک�ی آرامش داشته باشه. سن و سال می

 خواد آرامش داشته باشه؟ حاج خانوم باید �� �ار کنه که ا�شون می حاال-

 برای خانوم خونه اونه.گفت حاج خانوم اح��امش سرجاشه. خونه و زندگیش هم سرجاشه.  می-

حاج خانوم نداره. حاج  �ارزند�ی خودش رو داره. �اری به  وز�نب خانوم هم یه آپارتمان خر�ده 

 انوم هم هر�� بخواد براش فراهمه.خ

 نوم بگ�ن این شرایط رو قبول کنه؟�ع�ی شما باید بر�ن به حاج خا-

 زندگیش. گفت راضیش کن�ن بیاد سرخونه و آقا می آره دیگه. حاج-

 کنه! حاج خانوم قبول ن�ی که این رو -

حال ما گفتیم حرفای شما رو به �وش حاج خانوم  دونه. به هر شایدم قبول کرد، ک��ی چه می-

 رسونیم. می

- 
ً
 خواین وساطت کن�ن که آش�ی کنن؟ می حاال واقعا

شه، چرا �اری خوایم �اری کنیم که مش�لشون حل �شه. اگه حاج خانوم را��ی به آش�ی با می-

 �ی کنن؟نکنیم که آش

 کنه؟ انصافیه. چرا یه مرد باید بتونه با ز�ش این طوری رفتار آخه ... آخه این خی�� �ی-

ما باید این قضیه رو توی چارچوب خودش ببینیم، نه از دید اعتقادات خودمون. به نظر من هم -

ی  جامعهپاشه. جدائی توی این سن و سال و توی  حاج خانوم آش�ی کنه، به��ه. زندگیش از هم ن�ی

ای نیست. حاج خانوم هم ک��ی نیست که خی�� �ارها رو بلد باشه و بتونه یه زند�ی  ما �ار ساده

مقابل عمل  آقا اون رو در واقع حاج بینه. در اداره کنه. به نظرم آش�ی کنه کم�� صدمه می مستقل رو 

 یاد. داده. �ار ز�ادی از دست حاج خانوم بر ن�ی انجام شده قرار

 گفت؟ میساسان �� -

ا رفت، اّم  شد راه می داد یا پا می شد و سر ت�ون می ها عصبا�ی می ساسان ز�اد حرف نزد. �ا�� وقت-

 گفت. چ��ی ن�ی

 

 شبسه شنبه 

این ساعت  بود که به ساسان زنگ زدم. خودش به من گفت که درصبح ساعت حدود نه و نیم 

 
ً
 توانم زنگ بزنم. اگر �اری داشته باشم می نیم ساع�ی وقت دارد و معموال

 کن��ل ک�ی و چ��ی ن�ی. خو�حالم که د�شب تو�س�ی خودت رو -

 ممنون.-

 بود؟ خی�� �خت-
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 یه کم.-

 مهم اینه که -
ّ
 .داره ا ساز�اری هن�یه که ما آدما رو کنار هم نگه میراحته، اّم ق شدی. ناساز�اری موف

  �شون میده. وق�ی به ک��ی روی خوش  ا همیشه هم ساز�اری جواب ن�یاّم -
ّ
عات نادرس�ی دی، توق

  ازت پیدا می
ّ
مادرم. یه عمر با اخالقای �جیب و غر�ب  مثلای �سازی.  ب باید با چ��ای تازهکنه. مرت

 بکنه. داره بازم برگرده و کن���ش رو  آقا ازش انتظار پدرم ساخته و حاال اینم آخریش. حاج

 با طالق گرف�ن حاج خانوم موافقی؟�س تو -

ن رو نه که او تلف بکنه ک��ی  پای کرد. چرا زند�ی خودش رو به ها پیش می که باید سالاین �ار�ه -

 دونه؟ واقع برده و کن�� خودش می ، بلکه درشر�ک زند�ی

رو  اون خو�ه حرفای یاد.  هم به نظرم منطقی می مای مامانا حرفدونم یه جورائی حق با توئه، اّم  ن�ی-

 هم �شنوی.

 خندید:به تل�� 

 ؟اونا را��ی کن�ن تا راه برای ازدواج ما باز �شهبه آش�ی  خواین منو مینکنه -

دانم که  ی من و مامان بکند، خی�� ناراحت شدم، اما می که توا�سته بود چن�ن فکری در�ارهاز این 

 ساسان این روزها چقدر آشفته است.

 �ی؟ جدی که ن�ی-

 من ساخته نیست.از ا ا من به این هم فکر کردم، اّم دونم، اّم  تو رو ن�ی-

هام  خواستهکه به قیمت قر�ا�ی کردن حاج خانوم به  کنمتونم ب ن�یفکرش رو هم  هم�ن طور. منم-

 برسیم. ای برسم. منظورم این بود که بیای فکرهامون رو روی هم بر�ز�م و به نتیجه

 زد. صدای ک��ی از �شت �و��ی آمد که دک�� نادری را صدا می

 تون بیش�� حرف بزنیم. خو�ه؟ یام خونه من باید برم. �عدازظهر می-

 شنید گفت: اهای مامان ر  حرفساسان �عدازظهر ساسان آمد و خی�� حرف زدیم. وق�ی 

زم نیست بخواد مستقل کنم. ال  �� بخواد براش فراهم می دارم، هر ا من خودم مادرم رو نگه میاّم -

 زند�ی کنه.

 ا ت و حمایت شما خی�� خو�ه. اّم این حس محبّ -
ً
به صالح مادرتون هم  فکرش رو بکن�ن که این واقعا

یه که  هست؟ برای مادر شما خانوم خونه و زند�ی خودش باشه به��ه یا این که احساس کنه ک��ی

 به زند�ی �سرش اضافه شده؟

مادرم یوتاب رو خی�� ا اّم ؟ کنه سر�ار�ودن میی ما احساس  خواین بگ�ن مادرم توی خونه �ع�ی می-

 برقرار مادرم ی خو�ی با رابطهتونه  اونم میدوست داره. با شناخ�ی که از یوتاب دارم، مطمئنم که 

اون ی�ی رو داره کدوم  دونم که هر تره. می تا پیش هم باشن، خیالم راحت . من هم وق�ی این دوکنه

 که مواظبش باشه.
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م و ام در کنار حاج خان کردم که زند�ی آینده کر میزد ف ها را می هم�ن طور که ساسان این حرف

 ای بر�یایم. ی چن�ن زند�ی چطور خواهد بود. مطم�ن نبودم که بتوانم از عهده

تون جا  مسئله این نیست. شما و یوتاب ممکنه بتون�ن به خو�ی حاج خانوم رو توی زند�ی آینده-

ا خود حاج باشه اّم  براتون کمک بزر�یممکنه وجود حاج خانوم  با وضعی�ی که یوتاب داره، بدین.

ت ا آیا در بلندمّد ، اّم زنه حته، از روی رنجید�ی یه حرفائی میاآلن رنجیده خاطر و ناراخانوم ��؟ 

تونه با عواقب عاطفی و اجتما�� جدائی کنار بیاد؟ برگرده به زند�ی که مال خودش بوده و بهش  می

 �ی �سر و عروسش وفق بده؟و با زندعادت داشته به��ه یا بخواد خودش ر 

�جیب و ناممکن برایم پرستاری کند، خی��  من از ر این که �س��ی �شوم و حاج خانم بخواهدتصوّ 

 :رسید. گفتم به نظر می �شد�یچقدر همه چ�� دور و بود. 

ی  حال اونا هم به اندازه ها باشن؟ به هر جر�ان این �حبت به�� نیست خواهرای ساسان هم در-

 ون برسه.شهای به��ی به نظر  حل ها شرکت داشته باشن. شاید راه این بحث دارن درساسان حق 

 دونم. نظر شما چیه آقای دک��؟ ن�ی-

 تا باشن، �افیه. من حر�� ندارم. دیگه شوهراشون که الزم نیست بیان. فقط خودشون چهار-

 بتون�ن �حبت کن�ن. تر . دعو�شون کن�ن بیان اینجا تا راحتدون�ن صالح می طور  هر-

 ی ما دعوت کند. قرار شد ساسان خواهرها�ش را برای فردا �عدازظهر به خانه

 

 �ماهت� ۱۲ چهارشنبه

ی وضعی�ی که پیش آمده  �عدازظهر قرار است ساسان و خواهرها�ش بیایند و با من و مامان در�اره

 مشورت کنیم. 
ً
درهم  ام برسم. همه چ�� نامه توانم فکرم را جمع و جور بکنم و به پایان ن�ی اصال

آقا، به ازدواج  رود، به مرگ و بیماری، به ازدواج، به مخالفت حاج ر�خته شده. فکرم به همه جا می

ام از ساسان ب��سم به دنیا آمده یا قرار است به  آقا و آن برادر �وچولوئی که هنوز جرئت نکرده حاج

های ساسان و به آزادی خواهر ی خواهرها و شوهر ها ی آقای جعفری و واکنش یهدنیا بیاید، به ردّ 

چند روز آینده وثیقه  شان در شیدرخ و چند نفر از �ادر اداری عل�ی آزاد که ممکن است برای آزادی

 بخواهند.

 

 ت��ماه ۱۳پنجشنبه 

دیروز ظهر ساسان و خواهرها�ش طبق قرار قب�� برای مشورت آمدند. هوای خی�� گرمی بود. پدر 

ها و  و سهراب هم که گروه نوجوانان داشت و خانه نبود. این بود که خواهرها روسری  که مغازه بود

از  ها را دنبال کنم. توا�ستم �حبت . خی�� گرمم بود. ن�یها�شان را درآوردند و �شستند رو�وش

درست نخوابیده بودم و خی�� که چند شب بود  رسید. ای به �وشم می همهمهفقط  ی گفت�وها همه
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جا بلند  ا هم�ن که ازبکشم. اّم  خودم ک�ی دراز خوابم. به نظرم آمد که بروم و روی تختخسته بود

 در مغزم پیچید و دیگر نفهمیدم. خش خش�عد شدم صدای سوت و 

های نگران دور مرا گرفته بودند.  کردم، روی �اناپه دراز کشیده بودم و چهره هایم را باز وق�ی چشم

 را به دستم داد و گفت:لیوا�ی  .�اناپه �شسته بودی  ساسان کنار من روی لبه

 بخور عز�زم. شر�ت قنده.-

م دراز کشیدم. رنگ وابو روی تختخ�عد از چند دقیقه به کمک مامان و ساسان به اتاق خودم رفتم 

 گفتم:به ساسان کردند. لبخندی زدم و  بود و با نگرا�ی به من ن�اه می پر�ده دویشان هر

 طور�م نیست، فقط -
ً
اثر خستگیه، فشارم پائ�ن  شدم. در میهم این طور  سرم گیج رفت. قبال

 افته. می

ا ساسان کنارم �شسته بود و ها�ش رفت، اّم  شده به سراغ مهمان مامان وق�ی مطم�ن شد حالم به��

 اش خسته و نگران بود. چقدر چهره دست داشت. را در مچ دستم

 ی این مشکالت از سال دیگه هم�ن موقع همه شه. فکرش رو بکن، همه چ�� درست می ،ساسان-

 ب�ن رفته.

غفلت کردم. نباید تو رو درگ��  تم. این چند روزه خی�� از امن نگران مشکالت نیستم. نگران تو -

 .داش�ی نگرا�یی �ا��  به اندازه خودت کردم. تو مشکالت خودم می

ی منو نک�ی، هیچوقت با من  ضمن یادت باشه هیچ وقت مالحظه دیگه من و توئی وجود نداره. در-

  ،مثل آدمای مر�ض رفتار نکن
ً
 مر�ضم. که شه باورم می باشه؟ اون وقت دیگه واقعا

 . بیا این شو�والت رو هم بخور.حرارت بدنت برگشت-

 ساسان!-

 جانم؟-

فقط یاد  ما خارجه. �اری که از دست ما برمی ا از اختیار�ع��ی چ�� ت نکن. اینقدر خودت رو اذیّ  -

 نهایت تصمیم با خودشونه. حل کنن. درباید مادرت خودشون  و کمکه. این مش�ل رو پدر حّد  در

 سرش را با ناراح�ی ت�ان داد:

بره.  تفاوت باشم. داره خودش رو از ب�ن می تونم �سبت به ناراح�ی حاج خانوم هم �ی ن�یا درسته، اّم -

 !آقا رو دوست داره حاج اینقدر که چطور هنوز  کنم ب می��ّج 

 !؟شه�خواد ازش جدا  دوستش داره و می-

 .وفائی کرده بهش �یآقا  کنه حاج آره، چون احساس می-

 تش داره که حاضر نیست طالقش بده.آقا هم البد دوس ا حاجاّم -

 دوست داش�ن اینا -
ً
 یه واسه خودش! مصیب�ی هم واقعا

حال خودشون بزار�م این دخالت بکنیم، به��ه. اگه اونا رو به  به نظر من که هر�� ماها کم��-

 کنه. شون هست، �ار خودش رو می �ی که ب�نمحبّ 
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 که آش�ی کنن؟-

به�� این ت راه رو برای خودش باز کنه. چه اش�ا�� داره؟ بزار به جای رنجش و کینه و کدورت، محبّ -

 نیست؟

 فت. فقط چند �حظه به من خ��ه شد.ساسان چ��ی نگ

 ساسان؟-

 :لبخند زد

 جانم، امرتون؟-

 ادر �وچولو داشته با��ی، د�خوری؟تو از این که یه نامادری و یه بر -

 آره.-

 س فرستاد�شون نیست، �س بپذیرشون.شدن. را�� برای � زند�ی تو و�� اینا دیگه جزئی از-

 شه. حالم بد می کنم وقت بهش فکرمی هر-

 ک�ی! کم عادت می لشه. کماوّ -

خواستند بروند. خواهرها ی�ی  که خواهرها�ش میاز کنار من ت�ان نخورد تا موق��  ساسان دیگر

گفت حاج خانم باید  با ساسان رفتند. مامان می بوسیدند و خداحافظی کردند ومرا ت ی�ی با محبّ 

. حق با مامان کندقل�ی و مهر�ا�ی تر�یت  دخ��های به این خوش توا�سته زن خی�� خو�ی باشد که

 خی�� دوستشان دارم. ،است

 

 ت�� ۱۴جمعه 

اند. دائی  د�شب خ��دار شدیم که برای آزادی پنج نفر که شیدرخ هم جزو آنهاست وثیقه خواسته

فر�د قرار است شنبه برای گذاش�ن وثیقه و آزاد کردن شیدرخ به داد�اه برود. خی�� خو�حالم. 

اد ا امیدوارم مهرداد و دک�� روحا�ی هم آز چه کسا�ی هستند اّم  دیگر دانم آن چهار نفر هنوز ن�ی

دعوت کرده. تلف�ی از ساسان پرسیدم که  برای ناهارساسان و حاج خانم را  ،مامانامروز شوند. 

دهد. برایم جالب است که  کند و به من خ�� می حاج خانم چه غذائی را دوست دارد. گفت کشف می

 ساعت �عد زنگ زد. با خنده پرسید:داند. نیم  مادرش ن�ی و ی پدر این چ��ها را در�اره

 ذائی رو بیش�� از همه دوست داره؟حدس بزن حاج خانوم چه غ-

 کردم! خواب بیدار ن�ی ل صبح تو رو ازدو�ستم که صبح اوّ  اگه می-

 یه چ��یه که خی�� دوست داری.-

 �وفته؟!-

 ت��یزی. آره ، �وفته-

 چند دقیقه �عد پیش مامان بودم:

 درست کنیم؟ شه امروز �وفته مامان می -
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 �ی نیست که همه دوست داشته باشن.خوام زرشک پلو درست کنم. �وفته چ� می !�وفته؟-

خو�حال یه جوری رو خواد حاج خانوم  کنم. دلم می م کمک میه ا حاج خانوم دوست داره. مناّم -

 .کنیم

 رو هم بیار�ه خرده لپه خیس کنیم.ی لپه  �س یه �سته �وشت چرخ کرده بزار ب��ون. اون کیسه-

دو�دم.  توی آش��خانه از این طرف به آن طرف می ،که ساسان و حاج خانم آمدند ۱۱تا ساعت 

 ک سبد �ل خی�� قشنگ آورده بودند.ی. حاج خانم خی�� شکسته شده بود

 اینم برای عروس �لم.-

 ن حاج خانوم.شما خودتون �ل�-

 :�لها چیده شده بودند شدم که البه الی سایر های نرگس ه �لیک دفعه متوّج 

 تا�ستون؟! فصل اینا نرگسه؟! توبینم؟!  درست می-

 خندید: با خو�حا�� ساسان

ا حاج خانوم یه شه نرگس پیدا کرد، اّم  می هم دو�ستم حاال منم ن�یب کردی ها! حسا�ی ��ّج -

 هم نرگس داره. ا�لفرو��ی سراغ داره که تا�ستون

 
ّ

ی هائدانند چه چ��  ها می فقط خانمر کردم. با خودم فکر کردم دو�اره حاج خانم را بوسیدم و �شک

 کند. را خو�حال می ها خانم

ی من مشغول  نامه ی سالن �شستیم و با پایان روز خو�ی بود. �عدازظهر من و ساسان یک �وشه

کردند. سهراب هم پای تلو�ز�ون  یک طرف سالن هم مامان و بابا با حاج خانم �حبت می .شدیم

 .آمد من و ساسان می به سراغ�شسته بود و �ا�� هم 

هر دو خسته شده بودیم. بلند شدم و چای ر�ختم و برای همه آوردم. حاج خانم داشت آرام آرام 

 ، گفت:ساسان �شستم ر�خت. خی�� دلم سوخت. وق�ی دو�اره کنار اشک می

کنه.  ای رو که اآلن توش هس�ن به اسمش می آقا پیغام داده که اگه حاج خانوم برگرده خونه حاج-

بینه �ار داره به جاهای  آقا می شه. همیشه هم�ن طور بوده. تا حاج به نظرم حاج خانوم داره نرم می

 کنه. ده و راضیش می کشه یه چ��ی به حاج خانوم می بار�ک می

 ظرشون چیه؟گن؟ اونا ن خواهرات �� می-

رای یه زن ب کرده درستگف�ن حاج خانوم نباید زند�ی رو که با رنج و زحمت  لش هم میاوّ  اونا از-

 غر�به جا بزاره و بره.

 ک�ی حاج خانوم باید جدا �شه؟ تو هنوزم فکر می-

دونم چرا  رو با پول خر�د. ن�ی وفائی �یشه  دونم چرا می ن�ی دونم �� درسته، �� غلط. دیگه ن�ی-

 دونم چرا حاضره غرورش رو بفروشه. ل کرده. ن�یمادرم تا به حال �ارای پدرم رو تحّم 

- 
ً
خواد  این که شماها رو دوست داره و ن�ی آقا رو دوست داره. شاید به خاطر حاج شاید چون واقعا

آقا  حاج از دلیل خو�ی برای این �ارش داره. اگرم خونه رو که خونوادتون از هم بپاشه. من مطمئنم 
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واقع یه جورائی  دردردسر نباشه،  آقا هم این �ارا براش آسون و �ی کنه برای اینه که حاج قبول می

 کنه. یش م جر�مهداره 

به آقا گرفته رو  ده. خی�� از این چ��هائی که از حاج ت ن�یمادرم اینقدرها هم به پول اهمیّ  درسته،-

ا من �س فرستاد اّم  آقا پول می حاج که بودم برای من هم پنها�ی از ی دا��جوخواهرام داده. ح�ّ 

  بودم. ن�یشون عصبا�ی  فرستادم چون از دست همه می
ً
 دونم. دیگه ن�ی دونم... واقعا

 ور�ی�ی که تازه خر�ده پیدا�ش شد:سهراب با د

 ازتون بگ��م بزارم روی فیس بوک. خوام یه عکس خوش�ل لبخند بزن�ن می-

ل�ن دوتائی لبخند زدیم. این اوّ  و و مرا به خودش چسباند ام حلقه کرد ساسان دستش را دورشانه

 رفتیم.گ عک��ی بود که با هم می

 ساسان زمزمه کرد:

 !گرفتیم �اش بیش�� عکس می-

 

 ت�� ۱۵شنبه 

با ناراح�ی برگشتند. وثیقه را  ،صبح دائی فر�د و پدر که برای گذاش�ن وثیقه به داد�اه رفته بودند

ی �عد  اند تا شنبه به آنها  گفته معلوم نیست دو�اره چه اش�ا�� پیش آمده کهقبول نکرده بودند. 

 مراجعه 
ً
با آزادی آنها به قید وثیقه موافقت �شود یا نه. نزدیک پنج ماه  نکنند و معلوم نیست اصال

اند، نه تماس تلف�ی. ممکن است  ی مالقات داده ه در زندان هستند. نه اجازهاست که شیدرخ و بقیّ 

ن شیدرخ ی آنها گرفته باشند. دائی فر�د خی�� نگران بود. همه نگرا دو�اره تصمیمات جدیدی در�اره

 ه هستیم.و بقیّ 

 

 شنبه �عدازظهر

آقا و حاج  ی ما بیاید و قرار شده با حاج تواند به خانه ساسان نیم ساعت پیش زنگ زد که امروز ن�ی

را  دانم امروز ام. ن�ی خانم برای انتقال خانه به محضر بروند. بدجوری به دیدن ساسان عادت کرده

 چطور بگذرانم.

 

 شنبه شب

رفت. گفت که  بیمارستان میبه بود که ساسان آمد. ده دقیقه بیش�� نماند. باید  شب ۱۰ساعت 

بود. وق�ی رفت خی�� دلم گرفته  درهماش خی��  حاج خانم از همان محضر به خانه برگشته. چهره

با او  زنگ بزنم و هدخوا دلم میخی�� توا�ستم �اری کنم که از ناراح�ی ساسان کم کند.  بود. �اش می

بوک ببینم  دانم که �ار درس�ی نیست. نباید مزاحم �ارش �شوم. بروم فیس ا میکنم، اّم �حبت 

 های دیروز چه کرده. سهراب با عکس
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 ت��ماه ۱۶یکشنبه 

ی ما احتیاج به دعا  احساس کردم همه ی دعا. : یک جلسهفکری به نظرم رسیدزود امروز صبح 

ی ساسان، برای  ی خانواده هآقا و حاج خانم و بقیّ  حاجه، برای زند�ی برای آزادی شیدرخ و بقیّ  :دار�م

 آرامش پیدا کنیم.هم�ی و برای این که ، برای بیماری من آقا به ازدواج ما رضایت بدهد این که حاج

برای همه را . آنها هم موافق بودند. قرار شد میان گذاشتم فکرم را با مامان و بابا درموقع صبحانه 

و  و مادر�زرگ عمه می��ا ی دائی فر�د و خانواده به غ�� ازی دعا دعوت کنیم.  �س فردا شب به جلسه

ی دک�� روحا�ی و  خانوادهش��ین،  مادر و پدر قرار شد ساسانخواهرهای  آقا و حاج خانم و حاج

 م.یکنرا هم دعوت  های کالس هبّچ چند تا از 

 شنید، خی�� نگران شد: ساسانوق�ی 

ر چ��ی که مطابق اف�ار وعقاید کنند. ه درک ن�ی و شرایط جلسات شما ر  ی من نوادهو خ ،یوتاب-

بکنن که باعث ترسم یه چ��ی بگن یا یه �اری  خودشون نباشه از نظرشون باطل و م�خره است. می

 ناراح�ی شماها �شه.

همه هست. چ��یه که قلب هر  دلی ادیان هست. تو  نگران نباش. دعا و راز و نیاز با خدا تو همه-

جلسات دعای بهائی رو که ده. تو خودت با این که اهل این چ��ا نیس�ی گف�ی  ا�سا�ی بهش جواب می

 ی.ر دوست دا

 ی به مامان و بابات بدی بد نیست.آماد�درسته و�� یه -

 دعا رو همه دوست دارن، همه بهش نیاز دارن.احتیا�� نیست.  ئنم کهممط باشه و��-

 .این طور باشهشایدم -

 �عد فکری کرد و گفت:

، مامان و بابا خ�� دستگ��یت رو به من دادن وق�یخوندم؟  دعابرات  دو�ی من چقدر هیچ می-

مناجات برات ازم خواست که  وم داد بهتو رو مناجات  برای این که منو آروم کنه کتاب مامانت

 دعا کنم. بخونم و

  تومامان بهم گفت. -
ً
 ها رو خوندی؟ اون مناجات هم واقعا

 کردم، آرامش پیدا میخوندم،  میگرفتم و مناجات  رو دستم می مناجات اون کتاب هر وقتآره. -

 کردم پیش م�ی. احساس می

 من؟!به حواست به خدا بود یا  حاال-

 دا بود که تو رو به من برگردونه.خ به-

   این عرفانت منو کشته!-
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 ؟فصل نهم: چرا نامهر�ان باشیم

 ت�� نوزدهم چهارشنبه

به من هم سرایت کرده  ساساننگرا�ی  .شد. چقدر نگران بودم ی دعا برگزار جلسهد�شب باالخره 

 مسلمانا�ی که در جمع حاضر بودند،اداره جلسه را به عهده داشت. به اح��ام می��ا عمه . بود

جم�� هم  چند تا ذکر دسته ها گنجانده بودیم. ی اسالمی را هم در برنامهو ذکرها قطعا�ی از دعاها

 ها�شان را خاموش و در همه خواهش کرد مو�ایل ها را اعالم کرد و از برنامهمی��ا برنامه بود. عمه  در

اجرا  س�وت �امل حضار در ها س�وت را رعایت کنند. دعاها با نظم و ترتیب و طول اجرای برنامه

برایم �عر�ف کرد  ساسانا ، اّم �سته بودمهایم را  اندن دعاها چشمموقع خو  از روی عادتمن . شد

 .اند شوهرخواهرها�ش هم شرکت کرده خواهرها و خواندن ذکرها �ع��ی از که در

سان و خداوند ی ا� ی رابطه ک�ی در�ارهحاضر�ن اجازه خواست که  و می��اعمه  از در�ایان پدر

 پدرگفت: .کند�حبت 

ی یک  ا همه بندهیم، عقاید یکسا�ی ندار�م. اّم ا ههم �شست کنار اح��ام در ت وکمال محبّ در ما که -

است که  �وشیم. ممکن می وندکنیم و برای کسب رضایت یک خدا نیا�ش می اخداوندیم، یک خدا ر 

. مثل ان ز�باستم کنار هم بودن ا درهای مختلفی فکر و یا زند�ی کنیم اّم  به روش و ثل هم نباشیمم

 برای ایجاد نی پیام��ا که همهاست  چ��ی  همان. این اند رفتهرن�ارن�ی که در کنار هم قرار گ های �ل

 محبّ ایجاد . حضرت مسیح برای اند آمده آن
ّ
  ت وحبّ ، حضرت رسول برای مآمدحاد ت و ات

ّ
 آمدحاد ات

به خود نداشت. به هم�ن دلیل ت در ب�ن مردم جهان ایجاد وحدت و محبّ  � جزحضرت بهاءهللا هد� و

، اسباب ت آمده استا که برای محبّ ی خداوند و پیام��ا�ش دیان�ی ر  برخالف اراده کهیم هد اجازه ن�ی

 . بنده ازنمائیمنامهر�ا�ی  ری این که به ادیان مختلفی معتقدیم، با هم دیگ اختالف کنیم و به بهانه

؟ ... است خداوند آفر�دهی ما را  همهکه  به غ�� از این استاین جمع مح��م سئوا�� دارم: آیا 

 ی ما رو آفر�ده؟ ... آیا جز اینه که خداوند همهبفرمائ�نکنم  خواهش می

 س�وت را شکستند و گفتند:چند نفری 

 آفر�ده.خدا ، همه رو نه -

 :پرسید پدر �عد

  ..است؟ . و با همه مهر�ان دده روزی می را همه وندکه خدااین است آیا جز  حاال -
ً
غ�� از  واقعا

 اینه؟

 جواب دادند:ت همه این دفعه جمعیّ 

 !نه-

 کنم: من این سئوال را از جمع میحاال 
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 نامهر�ان باشیم؟با یک دیگر  ما چرا�س -

 تکرار کرد:جدا جدا �عد �لمات را 

 ؟ .... بنده دیگه عر��ی ندارم.ر�ان. باشیم. نامه�س. چرا. ما-

 س�ن گفت:ب و تحکه کنار من �شسته بود بود، با ��ّج  همه کف زدند و ساسان

  !قشنگ �حبت کردپدرت چقدر -
ّ
 ر�ود.خی�� عا�� و مؤث

 حضرت عبدالبهاست. های �خن�ا�یگفت مضمون ی�ی از   چ��ی که-

از که زنه، پیداست  چطوری داره با بابات حرف میآقا  ن�اه کن حاجبه هرحال خی�� قشنگ بود. -

 خوشش اومده. ها این برنامه

باشه،  که و به هر رو��ی ، به هر ز�ون دعا و مناجاته شد. ل خوندهائیه که اوّ  این اثر اون مناجات-

 کنه. هم نرم می ها رو  تر�ن دل یه اثر جادوئی داره، �خت

- 
ً
ترتیبش، حال و  ده. نظم و آدم رو تحت تأث�� قرار می جلسات شما یه چ��ی توش هست که واقعا

 داره. بخصو��ی هواش، یه روحانیت

 �شنیده بودم: ساسانز�ان  ای بود که تا به حال از این �لمه

 این حرفا بز�ی! �� گف�ی؟! روحانیت؟! تا حاال �شنیده بودم از-

 به صدای بلند خندید:

 شه! رفت! دیگه تکرار ن�ی ز�ونم در ببخشید از-

چقدر قشنگ بود. چقدر با مع�ی  .عز�زم ،چه دعائی خوندی !به !�س این عروس �لم کجاست؟ به-

 بود.

 .ت دار�نشما محبّ خدمتتون هستم، حاج خانوم.  در-

 دیدم که زد. ز�ر چش�ی می حاج خانوم تا وقت شام کنار من �شسته بود و با من حرف می

 از اند و دائی رفته و زن می��ا چطور به کمک مامان و عمه  منا�حر و سپیده و  و ساسانخواهرهای 

به پیشنهاد عمه می��ا شام را  تند و تند مشغول چیدن م�� شام هستند. روند و ها پائ�ن و باال می پله

به  من هم باید�و�د خی�� با صفاست.  حیاط دادیم. عمه می��ا حیاط ما را خی�� دوست دارد و می در

 م حاج خانم از جایم ت�ان نخوردم.ا به اح��اکردم، اّم  کمک می هبقیّ 

 پیوسته بود. عل��ضافر�د و  آقا و دائی هم به جمع پدرم و حاجساسان 

حاج که کردند تا این  باالخره همه را برای خوردن شام صدا کردند. همه به هم دیگر �عارف می

 خانم گفت:

 تو بگ�� با هم بر�ن برای شام. ساسان بیا، بیا دست نامزد .ل عروس و داماداوّ -

چقدر خو�حال . پائ�ن رفتیم ها از پلههم  . باطرف من آمد و دستم را گرفت بهبا لبخند ساسان 

ها�ش برگشته. کنار م�� شام همه منتظر  تها شادی و آرامش به چشم�عد از مّد دیدم  میبودم که 

 ا من گفتم:ل ما شروع کنیم، اّم بودند اوّ 
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 ل بزرگ��ها،... حاج خانوم بفرمائ�ن.شه، اوّ  ن�ی-

پدرم هم به کمکم آمد. ما جوان��ها کنار  .ه هم اصرارکردمبقیّ  آقا و به مامان و بابای ش��ین و حاج

 ،هائی که در حیاط چیده بودیم ها و راح�ی روی صند�� تا آنها غذا�شان را بکشند وا�ستادیم 

 بنشینند.

 آهسته زمزمه کرد: ساسان

فقط هله م��م. ازصبح  بیمارستان بودم و  کردی. من دارم از گرسن�ی می �اش این همه �عارف ن�ی-

 .هوله خوردم

 :جلو رفتم و یک �شقاب برداشتم و گفتم

 خوری تا من خودم برات بکشم. ب�و �� می ؟چرا زودتر نگف�ی-

برای �سرش غذا آقا افتاد. احساس کردم از این که  کشیدم، ن�اهم به حاج هم�ن طور که غذا می

 ، خوشش آمده.کشم می

 گفت: ساسانوق�ی �شستیم، 

 � بود؟ا�ستاده بودند، بحث � هم دور  هو بقیّ آقا  فهمیدی اون موق�� که بابات و حاج-

 بحث �� بود؟-

 بحث این که تار�خ عرو��ی �ی باشه.-

 �ی؟!! راست می-

 دست بیاید.ه ها ب شد رضایت پدر ساسان به این زودی باورم ن�ی

 گم معلومه که راست می-
ً
یه حاال  با عل��ضا هماهنگ کرده بودم که موضوع رو مطرح کنه. ، قبال

 برای عرو��ی �عی�ن کن که خی�� هم زود باشه!تار�خ 

 خندیدم:

 هم�ن فردا چطوره؟-

 سکته کنن! مون مامان باباهاترسم  ا میاّم عالیه. -

، دیگر ی عرو��ی برای سه هفته ند و قرارآقا و حاج خانوم ک�ی بیش�� ماند شب �عد از شام حاج

برگزارکنند.  تر که مراسم را ساده س�� کردیم آنها را قا�ع کنیمگذاشته شد.  مرداد ۱۷ برای �ع�ی

 ،یک باغ بزرگ دارد دیگر مال حاج خانم است و حاال آقا که ی خود حاج خانه درقرار شد عرو��ی را 

  می ساسانا نگران بود که سه هفته برای خر�د جه�� �ا�� نیست اّم  مامانبگ��ند. 
ً
 گفت اصال

این  به اصرار پدرم قرار شد پول  بیش�� ندارد.ی  اثاثیه اش جائی برای خانه احتیا�� به جه�� نیست و

 چ��ی که احتیاج داشتیم، خرج کنیم. هر برای �عد تا بتوانیم دنبه حساب من بر�ز  را �ار

 

 مرداد۱۴دوشنبه 

 پرسیدم: ساسان ازد�شب 
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  ،ساسان-
ً
  من حدودا

ً
ا حاال باید خواست این سئوال رو ب��سم، اّم  دلم ن�ی چقدر وقت دارم؟ قبال

 بدونم.

 منظورت چیه؟-

 شه؟ کشه؟ �ی همه چ�� برای من تموم می بیماری من چقدر طول می-

 ه همه چ�� برای تو تموم �شه؟مگه قرار -

که تا به حال  ، همونطور پرسیدم به سرم نزار. با من صر�ح باش، اگه طاقتش رو نداشتم، ن�ی سر-

به آرزوهام  تو باشم، زند�ی کنم و ای این که باخوام بدونم چقدر وقت دارم بر  هم ن��سیده بودم. می

 سم؟بر 

فرصت  ی آدما چقدر هبقیّ ... برای با تو بودن فرصت دارم؟ ک�ی من چقدر تو فکر می ..دونم. ن�ی-

تونیم بکنیم اینه  هی��. تنها �اری که می ...دونیم؟ ی مرگ و زند�ی خودمون �� می دارن؟ ... ما در�اره

 استفاده رو بکنیم.اک�� که دار�م حّد که از زند�ی 

 ه نیستم، من یه بیماری دارم.ا من مثل بقیّ اّم -

 درسته، اّم -
ً
ی در مورد نتو�ستیم ال�وی خا��ّ  ا بیماری تو شناخته شده نیست، ما هنوز واقعا

اون  تر ا مس��ش معلوم نیست. �جیبشه، اّم  شه، کند می پیشروی اون پیدا کنیم. پیشرویش تند می

خوام بگم ما در همون جائی هستیم  روی عملکردهای ذه�ی تو نداشته. میکه خوشبختانه هیچ اثری 

 دونیم ی صفر. هی�� ن�ی نقطهه در مورد دیگران هستیم، �ع�ی ک
ّ

تونیم  ��ی رو ن�ی. هیچ چ�� م�خ

 بی�ی کنیم. پیش

 �س این همه آزما�ش و عکس��داری؟-

  به هر-
ّ
ا به کنیم، اّم  رو برر��ی می ��شافته. ما دار�م س فاقا�ی داره توی مغز تو میحال یه ات

 تو�ی بک�ی اینه که  ای نرسیدیم. به��ین �اری که می نتیجه
ّ

ت ب��ی و این مسائل رو از زندگیت لذ

 !�سپاری به دک��ت

 �عد گفتم: .کردم فکر می ای چند دقیقه

 شه. م، باورم ن�یکن عرو��ی می مبا دک��  روز دیگهچهار -

 .دلشوره دارممنم هم�ن طور. خی�� -

 ��ی. تو همیشه ز�ادی نگران می-

 یوتاب!-

 نم.اج-

 باشه �عد.... -

 خواس�ی ب�ی؟ �� می-

 ش بیش��ه. ی مزهبزار شب عرو��ی بهت بگم. اون جور -

 ش بیش��ه؟ �� مزه-
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 یه کمپوت آناناس برات خر�دم.-

 خواس�ی ب�ی؟ �� می !ساسان دست وردار-

راس�ی لباست چطور�ود؟ همون  گم!باید ب ، این چ��یه که فقط به خانومممون  باشه شب عرو��ی-

 تولدت رو دوخت. ی خیاطی دوخت که هدیه

 عاشقش شده بود. شیدرخخی��.  ،خی�� قشنگ بود-

 کنم. هم برای اون طرا�� می عروس یه لباس بهش ب�و اگه با مهرداد ازدواج کنه،-

 کنه. داری، اون خودش هر وقت بخواد ازدواج می شیدرخ�� �ار به �ار -

از وق�ی هر دوشون توی یه روز آزاد شدن این فکر از ذهنم ب��ون نرفته که باید با هم ازدواج کنن. -

 !توی لباس دامادی ببینم مهرداد رو خواد هرچه زودتر  دونم چرا دلم می ن�ی

 خندیدم:

 از من نداره؟ شهیچ ر�طی به خواست�اری-

 اخمها�ش توی هم رفت:

 اون که گذشت و تموم شد.-

 عوض کردی! رو  �حبتن، فکر نکن نفهمیدم چطور موضوع اساس-

 ا بازهم حر�� نزد!خندید اّم با شیطنت 

 

 مرداد ۳۰ چهارشنبه

و  اسالمیعقد  مرداد هفدهمصبح بیند، آمد.  رؤ�اها�ش می باالخره آن ش�ی که هر جوا�ی در

 ها تمام شد. دو�دن ها و جوش خوردنحرص و ی  را انجام دادیم و همه �عدازظهر هم عقد بهائی

ت بنا شاخسار محبّ  تان را بر شد که آشیانه عقد وق�ی این بیان حضرت عبدالبهاء ز�ارت می سر

 پرسیدم: ساسان از شد، و موسیقی پخش می ر�ختیم. وق�ی مراسم تمام شد کنید هر دو اشک می

 کردی؟ چرا گر�ه می-

بود.  ینبود. یه حس خی�� خا��ّ  غم نبود، شادی همی بهم دست داده بود. دونم. یه حس خا��ّ  ن�ی-

 یانات حضرت عبدالبهاء بود، نه؟ب خوند از شیدرخمطل�ی که 

 ه از بیانات حضرت عبدالبهاء بود.بل-

ه چ�� ی. احساس اینکه داشتحس قشن�ی ت بود. ی محبّ  ش در�اره همه �شست. به دل میخی�� -

 کنیم. ز�بائی رو دار�م با هم شروع می

 :خندیدم

 شه! ا روت ن�یاحساس روحانیت بهت دست داده بود، اّم خوای ب�ی  می-

 خی�� خندید:
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  �ی. احساس روحانیت راست می-
ً
شد. تو چرا گر�ه  می مر�وط به روح و قلب ا�سان بود. دقیقا

 کردی؟ می

مثل  گذاش�ن یه مرحله، �شت سر ی داشتم، مثلیه حس خا��ّ منم هم�ن. همی�ی که تو گف�ی. -

 
ّ
 .د شدنمتول

 شه ب�ی روحانیت! این که روت ن�یهم مثل  تو-

ی وق�ی که یم، ح�ّ فهم میخی�� خوب دو با هم خندیدیم، از خو�حا�� این که حرف هم دیگر را  و هر

 رسند. �لمات ضعیف و ناتوان به نظر می

انداخته بودند، رد  انوق�ی دست ساسان را گرفته بودم و با هم از روی فرش قرمزی که برایمشب 

دست  این مس�� زندگیمان است که باید دست در که کردم سالن شو�م احساس می شدیم تا وارد می

از شد.  هم از آن بگذر�م. صدای کف و هلهله از هر طرف بلند بود و فشفشه بود که به هوا بلند می

کنار هم ا�ستاده بودند و  را یادم هست کهو بابا  حاج خانوم و مامانو  آقا حاجت فقط میان جمعیّ 

ها. وارد سالن شدیم و روی  شد و در سالن از خانم دند. در باغ از آقایان پذیرائی میز  دست می

ای که مخصوص ما تزئ�ن کرده بودند، �شستیم. بیش�� �ارهای مر�وط به تزئ�ن  ی دو نفره �اناپه

 پرسیدم:از ساسان سالن را مر�م انجام داده بود. 

 تو�ی؟ سالن زنونه و�� تو میتونن بیان توی  ی مردا ن�ی هچطور شده که بقیّ -

 خندید:

شون  دونن که دامادها فقط حواسشون به عروس خودشونه. چشم خوب من دامادم. همه می-

 
ً
 بینه. بهت گفتم چقدرخوش�ل شدی؟ ه رو ن�یبقیّ  اصال

 خواهد حقیق�ی را ان�ارکند، گفتم: با �حن ساخت�ی ک��ی که میخواستم دو�اره �شنوم،  چون می

 !نه!-

 ها شدی! این لباس خی�� خوش�ل شدی. یه روحانی�ی داری، مثل فرشتهتوی -

کت و   که هلاوّ ی  دفعهیاد.  تو هم لباست خی�� بهت می! اح درجه یکه�ار یه طرّ  لباسم خوب آخه-

 !پوشیدیکراوات  شلوار و

خواهرهای  رقصیدند و میهمه و  شد باغ بود و�� صدای موسیقی در سالن هم پخش می ارکس�� در

 اّم  ها غوغائی به راه انداخته بودند. هی بّچ  هساسان و شیدرخ و سپیده و بقیّ 
ً
آنها را  ا ما واقعا

دیدیم. تا وقت شام به حرف گذشت. چند بار به سراغ ما آمدند که عروس و داماد باید برقصند  ن�ی

  دو�اربار ساسان یک طوری آنها را رد کرد.  و�� هر
ً
به زور به باغ و به  هم آمدند و ساسان را تقر�با

ها که  ی�ی از هم�ن فرصت دفعه هنوز ده دقیقه �شده، برگشت. در ه هرمجلس مردانه بردند. البتّ 

 کنارم �شست. ساسان ب��ون رفته بود، شیدرخ آمد و

 دوزم. وقت خواستم عرو��ی کنم یه لباس شبیه مال تو می یوتاب خی�� خوش�ل شدی! من هم هر-

 ؟و مهرداد هم اومدنشایان ها همه اومدن؟  همن. راس�ی بّچ  اتو عرو��ی کن، لباسش ب-
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قبل از این که شیدرخ بتواند جواب  ی مش��ک من و ساسانه! ل�ن توطئهبه خودم گفتم این اوّ 

 بدهد، سپیده هم آمد:

 .بفرستیمپیامک هم حرف بزنیم باید برای هم  و فرشید اگه بخوایم بابابا این چه وضعشه. من -

 جدا باشن؟ باید از هم برای ��شوهرا دیگه  زن و

 شیدرخ خندید و گفت:

 ه نیست که سرش رو بندازه پائ�ن بیاد توی زنونه!توئه، شوهر بقیّ  آخه اون شوهر-

 خوب اونم مثل داماد.-

 اینجا ساسان از راه رسید. در

 شه یه امشب جای منو نگ��ین؟ ها می مو خان ...ک��ی منو صدا کرد؟-

که  رفتند. شیدرخ هم�ن طور  کردند، بلند شدند و خوا�� می حا�� که معذرت در شیدرخ و سپیده

 گفت: ،رفت داشت می

مون از-
َ
 نرفته برگشت!هنوز عاشقی،  ا

 خوردیم که پرسیدم: داشتیم شام می

 خوای ب�ی؟ بب�ن من خی�� طاقت آوردم، اون چ��ی که قرار بود شب عرو��ی به من ب�ی، ن�ی-

تا بچه به  ۵خواد  مونم، دلم می کنارت می همیشه دوستت دارم و در خوب بهت گفتم. گفتم-

 خواستم بگم، گفتم. چ��ائی رو که می ی فرزندی قبول کنیم، چاکرم، مخلصم. همه

 �ی؟ همینا بود؟ راست می-

 خوب اینا مهم نیست؟-

 خندیدم:

 اینها چ��ی ب�ی. �س بگذر�م. از تر کنم بتو�ی مهم فکر ن�ی-

کردم  هم هست که حاال به شک افتادم که مبادا اون طوری که من فکر می ای دیگها یه چ�� اّم -

 خو�حالت نکنه.

 خوب امتحان کن.-

 نه �سازی و یه جائی رو آباد ک�ی؟خوای یه روستای نمو  یوتاب، هنوزم می-

 ل باید طرحش �امل �شه.ام رو تموم نکردم. اوّ  نامه خوب من که هنوز پایان-

 ؟این �ارو بک�ی خوای ا هنوزمیاّم -

 ؟نکنه قراره یه روستا �ساز�م-

و  بودم�شسته گفتم پزش�ی که برات  ی پیش توی اون سمینار نه ... بزار یه جور دیگه بگم. هفته-

 ی�ی از شهرهای �وچیک سیستان و زی درکه به �وشم خورد یه بیمارستان مجّه کشیدم  خمیازه می

ص گردن. به شو�� پرسیدم متخصّ  ص می�ادرمتخصّ دنبال براش بلوچستان ساخته شده و دارن 

که خ�� رو داده بود، گفت چرا، یه شماره تلفن هم بهم داد  ی دک�� همون خوان،  مغز و اعصاب ن�ی
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ش فکرم این  دونم چرا دنبال �ار رو گرفتم. چون همه که خودم تماس بگ��م و جزئیات رو ب��سم. ن�ی

 بر�م آملان. ل�ن فرصت تو رو را��ی کنمبود که در اوّ 

 تونم برم. ن�ی خارجحبس �علیقی دارم، که من -

که  ی غلیظ با ل�جههای اونجا  تلفن مر�وط به صاحب بیمارستان بود، ی�ی از خان حاال �وش کن.-

شرایطش بد نیست. این طور که  هائی کردیم. هاش رو فهمید. یه �حبت شد حرف به زور می

بهش گفتم باید با چ��اش مرتبه. ی  پیداست بیمارستان رو یه پیمان�ار �انادائی براش ساخته و همه

 چیه؟ تنظر م، مو خانومم مشورت کنم. حاال خان

 توا�ستم حرف بزنم. شد، ن�ی باورم ن�ی

رو ببینیم. آدرس داده بر�م ، باید بر�م محل بگ��یمش تصمیم  ی در�ارهاگه بخوایم به طور جّد -

 تونیم اونجا زند�ی کنیم یا نه. میش. باید ببینیم  خونه

به کسائی که ای برم و  خواست به یه جای دورافتاده شه! من همیشه دلم می ساسان، باورم ن�ی-

 بکنم. اّم  کم�یاحتیاج دارن 
ً
 خواد بر�م اونجا؟ دلت می ا تو ��؟ تو واقعا

اون بیان حضرت ؟ ...اصطالحش �� بودواد یه �ار بزر�ی بکنه. بب�ن هیچ کس نیست که نخ-

 �ی چیه؟ عبدالبهاء که همیشه می

 ؟امری عظیم-

عظیم رو طورهای مختلفی  ا اون امرکنن، اّم ب یشون رو صرف امر عظی� خوان زند�ی همه می-

بکنم.  خواستم یه �ار بزر�ی کنن. منم همیشه می اون امرعظیمه که پیداش ن�یکنن.  تفس�� می

  خواستم در می
ّ
ا تو دید اعتبار جها�ی برسم. اّم  خواست به شهرت و ق �شم. دلم می�ارم خی�� موف

عظیم در این نیست که به دنبال  امرکنم  حاال فکر میمنو �سبت به خی�� چ��ا عوض کردی. 

 یم، در برآوردن آرزوهای دیگرانه.آرزوهای خودمون باش

کردم چقدر دوستش  احساس میفهمیدیم.  دیگر را می چقدر خوب بود که حرف و احساس هم

 دارم!

 خوای آرزوهای منو برآورده ک�ی؟ حاال تو می-

 یه خوان که می رو  آرزوهای اون آدمائی هم آرزوهای تو و هم .جای خودش رو دارهآرزوهای تو که -

 زند�ی سالم داشته باشن و ازش محرومن.

 دستش را گرفتم و فشاردادم:

 !مخلصیمخی�� -

 !بیش�� ما-

  !ی یک خان بلوچ در خانه ،شد کجا هستم. فکرش را بکن امروز که از خواب بیدارشدم. باورم ن�ی

 گرم �شده برایهنوز و تا هوا قرار بود صبح زود . تازه بیدار شدهساسان دیروز عصر رسیدیم. 

ای تماشا�ش کردم و با خودم  چند دقیقه خواب بود. در ، غرق وق�ی بیدار شدم ا، اّم برو�مروی  پیاده
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ی معصومی داشت،  خواب قیافه در. تا صبح بیمارستان بودشب قبل از مسافرت رفتم.  �لنجار

 کنار ، این بود کهاتاق ب��ون بروم تنهائی ازبه خواستم  ن�ی بیدارش کنم. که نیامددلم  هم آخرش

شود دید.  میهای اطراف را  و بیابانها  م تپهی سوّ  تماشا کردم. از طبقه را منظرهپنجره ا�ستادم و 

مامان خی�� نگران بود  ند.ا ه. مامان و بابا و سهراب هم با ما آمدی خی�� خاص و قشن�ی دارد منظره

خواست این  پدرهم دلش می .ایم ندیدهرا  �شو�م که هنوز اومهمان ک��ی  خواهیم می که چطور 

باز کند یا نه. این بود که آنها  اینجاتواند یک کتابفرو��ی در  مناطق را ببیند و برر��ی کند که آیا می

 .ی ز�ادی با اینجا ندارد که فاصله ا در ایرا�شهر رفتندی ی�ی از احبّ  ا به خانه، اّم هم آمدند

 :گفت ای آلوده صدای خواببا  و شد بیدار ی پیش ساسان چند دقیقه

 نوی��ی؟ ک�ی؟ خاطرات می می �ار ��داری ل وقت صبح اوّ . یوتابمخ�� ه صبح ب -

 از دف��م مونده بود،صفحه برگ سفید  دونویسم. فقط  خاطرات میدارم  ،آرهخ��عز�زم. ه صبح ب -

 رو هم بنویسم که تموم �شه. اگفتم این

 م یا خصوصیه؟دی من هم بخون می --

 شدیم.شه که با هم آشنا  درست از همون جاهائی شروع می این دف�� اخصو��ی که هست، اّم  --

 :خواب از سرش پر�د و خندید 

 حاضرم ازت بخرم!-

 کنیم! یه طوری با هم معامله می باشه،-

 باشد تا یک دف�� دیگر بخرم.اش  هبقیّ این صفحه دیگر جا ندارد. 
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 �شت جلد
اش، باید به تنهایی  ی بزرگ همسر آینده �غض �لوی یوتاب جوان، آن هن�ام که در مقابل خانواده

ست که در �لوی �سیاری از ما ن�� هست، آن هن�ام  حق ا�سا�ی خود دفاع کند، �غ��ی با�ستد و از

کنیم تا پایداری  ا تالش میشو�م، اّم  گ��یم، سر�وب می دفاع در موضع اقلیت قرار می که تنها و �ی

 کنیم. همان پایداری که از �سیاری از بهاییان مانده در ایران قهرمانان خاموش دوران ما را ساخته

اند و از  شان ایران مانده همه سر�وب و تحق�� وحشیانه همچنان در خانه است. آنها که عل��غم این

پردازند. همانها  اند و می کنند. همانها که بهای �سیار پرداخته حق حیات و دگراند���ی خود دفاع می

شکسته ی �س از مرگ ن�� در آن سرزم�ن آرامش ندارند و سنگ ق��هاشان که عز�زا�شان ح�ّ 

 شود. می

ی �غی��ی که در اعماق  دهنده دهنده ن�� هست. �شارت در ع�ن حال داستان یوتاب خسروی �شارت

های بزرگ��ی از جامعه با  تدر�ج بخشه هم�ن جامعه در حال رخ دادن است و همراه با آن ب

 رسد. آم�� می وطنان بهایی خود به یک همزیس�ی اح��ام هم

 نیلوفر بیضائی

 

 ؤ تواند �سيار م هاى مختلف سيا��ی و مذه�ی مى بدون شك در كم كردن تنش ميان گروهادبيات 
ّ
ر ث

ست.  ها اغلب سط�� و معطوف به ديد�ا�� دو �عدىتواند روشن كند كه تضادّ  باشد. ادبيات مى

 ؤ هائى همانند خاطرات يوتاب كمك م �س نوشته شدن كتاب
ّ
ست در خفيف كردن و سبك كردن  ى ر ث

 ا.هاين نوع تضادّ 

 شهرنوش پار��ی پور 

 

I couldn't do anything else but to read and finish it. There are lessons for youth to learn, and love in its 

best forms pervades the whole writing. Believe me; my tears were running on my face most of the time. 

Dr. Firouz Oskooi 
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