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 :خالصه

اون  ای هست که یه اتفاق باعث توبه و سر به راهیرسول مقدمی، معروف به رسول پایه، خالفکار محله

 ...میشه

 :مقدمه

سر  ای به روی زمین است کهحسین کشتی و راه نجات تمام بشریت است؛ حسین طناب بلند و گسسته

 !توان در سما یافتدیگر طناب را می

 

اال. رفتیم بها بساط آوردن، دور هم نشستیم و میها دور هم جمع شده بودیم، دیدم که بچهباز هم با بچه

هیچی حالیم نبود، خیلی سرحال شده بودم. رو فرم رو فرم، به سعید پایه معروف بودم! همه کاری 

کردم و برام مهم نبود اومد، میرفقا بودم. هر کاری از دستم برمیکردم. پایه سفت و سخت رفیق و می

چی باشه. ده بار تا االن هم مأمورها گرفته بودنم. سری آخری دیگه ننم نفرینم کرد؛ ولی برام مهم 

ه ها. تا کی مگکنن این پیرمرد، پیرزنکردم. ولمون نمیها که بیاد وسط، همه کار مینیست! پای بچه

 !مر کنیم آخه؟ ما تا جوونیم باید جوونی بکنیم باباخوایم عمی

مون دادن، از زندگی هیچی نفهمیدیم. بابا پیری رو ننه بابامون که تا اومدیم خودمون رو بشناسیم، زن

گذاشتن واسه عبادت، جوونی هم واسه جوونی کردن. اگه قرار باشه از جوونی نماز بخونیم و عبادت 

 !کنیم که نمیشه

کرد. ضعیفه مزاحم اومد و مزاحم بساط ما شد. یکی بود مثل ننه و آقام، همیشه اذیتم می دوباره این

 .ها؛ ولی به شرطی که مزاحمم نشهدوستش داشتم

 .های اشکی اومد، وایستاد جلوم. قیافش خیلی عصبانی بود و ابروهاش گره خورده بودبا چشم

 برداری؟سعید! من مگه بهت نگفتم باید دست از این کارهات - 

 :خواستم کم بیارمها نمیکار وایستاده بود جلوم. جلوی بچهدستش رو به کمرش زده بود و طلب

 خوای جلوم رو بگیری ضعیفه؟دست بردارم، تو می من نخوام- 

 .سعید! محرمه! حداقل به احترام محرم دست بردار- 

 .خواستم از سر خودم بازش کنممی
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هام خورم. فعالً از جلو چشمشد، اون موقع به حرفت گوش میدم و نمیباشه، هر موقع محرم شروع - 

 .کنار برو حوصلت رو ندارم

کرد! هر موقع که به گریه می که حرفی بزنه، رفت. زهرمارمهاش اشکی شد، بدون ایندوباره چشم

خودم زیر لبی  ه برم. باها! یعنی رفتم به خونافتاد! بلند شدم، تلو تلو رفتم دنبالش. البته دنبال اون نهمی

 .خوندمآهنگ می

هاشون هم با یک حالت ترحم نگاهم شد، با یک حالت مسخره و بعضیتوی خیابون، هر کس رد می

 ها کی بودن که به من ترحم کنن؟ها نداشتم. اونکردن. من نیازی به ترحم اونمی

ها بود ود و ننم پیشش. آقام سالرسیدم در خونه و پام رو گذاشتم داخل حیاط، آقام داخل وایساده ب

زد. از موقعی که شروع کردم به این کار، کالمی از حلقومش در نیومد. ننم هم که هیچ، باهام حرف نمی

هر چی نصیحت کرد، گوشم بدهکار نبود. من و که دیدن، جفتشون از زنم خداحافظی کردن و آقام یک 

ن هم گیج بودم و رفتم داخل خونه. بنده خدا الهام سری از روی تاسف نشون داد و جفتی با هم رفتن. م

 .مون برنترسید، از بس اذیتش کرده بودم. انگاری فقط اومده بودم ننه و آقام از خونهاز من می

دونم چه موقع شب بود، سوار های سرگردون شد. دوباره از در خونه بیرون زدم. نمیحالم مثل آدم

کنار خیابون داره میره، حس شیطانیم گل کرد. قمه رو که  موتور شدم و رفتم. دیدم یک آخوندی

ها زیر زین موتور جا ساز بود، برداشتم. رفتم سمتش. بنده خدا تا من رو با قمه همیشه واسه دعوا و این

 .دید ترسید

 حاجی! از کجا داری میایی؟- 

 !از... م... س... ج... د- 

 وقت برای چه کاری؟اون- 

 !روضه- 

 !هم بس کنید دیگه! هر روز سال روضهبابا شما - 

 !ای نیستآخه امشب هر شبی نیست جوون! روضه امشب هم، هر روضه- 

 هاش تویهای الهام. حرفها بودم برگشتم به حرفیک لحظه ذهنم عقب رفت. به موقعی که پیش بچه

 :گوشم اکو شد
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 ...رسول! محرمه، حداقل- 

 .ید؛ ولی مطمئن نبودمیک لحظه سرخوشی چند لحظه قبلم از سرم پر

 حاجی! مگه امروز چه روزیه؟- 

 !شب اول محرمه- 

 .هام منجمد شد، منجمد واقعی! ای وای بر من! زبونم لکنت گرفته بودیک لحظه خون توی رگ

 ... ح... رم؟ش... ب اول م- 

 .آخوند سر تکون داد

شدم. با مشت به در و دیوار خود با شنیدن حرف آخوند، به خودم اومدم و دیونه شدم و از خود بی

جا قمه رو برداشتم و توی سر خودم زدم. زدم. انگار یک وحشی شده بودم، دست خودم نبود. همونمی

 !دونستم فرقم مثل علی شکافت، صورتم رو خون پر کرد. از خودم متنفر شدممی

ش! بابا خوش غیرت! خوسعید! آره سعید! این همه گناه کردی، بس نبود؟ شب اول محرمه! بابا دست- 

 !خوای تمومش کنی؟ ایوال پسرشب اول دهه عزاداری حسین نمی

 .باریدقَمَم رو گرفتم سمت آخونده، از قیافش ترس می

 .کنمخونی یا همین جا تیکه تیکت میحاجی! یا برام روضه می- 

 .آخونده معلوم بود وحشت سر تا سر وجودش رو گرفته

 !چیز الزم داره آخه مرد مومن! روضه هزار تا- 

 !کشمتجا میخونی یا همیندونم، یا میببین من نمی- 

 :ای نداره، شروع کرد به خوندنانگاری دید چاره

 ...السالم علی الحسین! دالتون رو ببرم کربال- 

جا مونده بود، داشت روضه کردم. آخوند بدبخت، همونهام سرازیر شد، شدید گریه میجا اشکهمون

 .خوندمی

 :کردم بهش رو

 بخشه؟حاجی! توبه کردم! تو... و... به ک... ر... د... م! یعنی حسین من رو می- 

 :رو کردم به سمت آسمون
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 !خدایا! دهنم پاک نیست؛ ولی توبه کردم. تو رو به حسینت بگذر- 

 :بازهم گریم سرازیر شد. آخوند با ترحم اومد سمتم و دستش رو گذاشت روی شونم

 !برگشتی! خیلی خوش برگشتی! به کشتی نجات حسین خوش اومدیپسر جان! خوش - 

 .شداشکم هنوز روون بود و قطع نمی

 .خدایا! بگذر، از همین االن گذاشتم کنار! خدایا! همه چیز رو کنار گذاشتم

خوام؟ قمه هنوز دستم دونستم چی میطوری راه افتادم. موتور رو ول کردم، نمیکردم، همونگریه می

 کردم؟ عمریشد. خجل بودم! عمری گناه کرده بودم، باید چی کار میش روی زمین کشیده میبود، نوک

کنه؟ یعنی پیش خدا شفاعتم همه رو اذیت کرده، عمری پدر و مادر اذیت کردم، یعنی حسین قبولم می

دونستم اسم محرمش اومد، چم شد؟ داغون شدم! همیشه کنه؟ یعنی در خونش راهم میده؟ نمیرو می

دونم چی؛ ولی یک حس خوردم؛ ولی االن یک حس دیگه بود. نمیکارم این بود! فقط دهه محرم نمی

دیگه بود. یک حس جدید! خون سرم بند اومده بود. سرم رو بلند کردم؛ جلوم یک مسجد، امامزاده، 

ا خل یدونستم برم داهمچین چیزی بود. پام سست بود؛ انگاری پاهام توان حمل بدنم رو نداشت. نمی

نه؟ گیر کرده بودم برم داخل یا نه؟ دست گرم کسی روی شونم قرار گرفت. سرم رو برگردوندم. 

 :های سفید، پشت سرم بود. هیچی بهش نگفتم؛ فقط گفتپیرمردی با محاسن و ریش

 .برو تو پسر جان! برو داخل. فکر کنم آقا خودش تو رو طلبیده- 

 .کنار و بردم جایی که نوشته بود دفتر خادمپیرمرد، قمه رو از دستم گرفت و گذاشت 

 :زخم سرم رو بانداژ کرد و بهم گفت

 !پسرم! برو داخل امامزاده؛ االن اذان صبح رو میگن- 

 .ای وای بر من! باز هم حتماً الهام تا این موقع صبح بیدار مونده، منتظر منِ مثالً مرد

 .شد و نماز اقامه شدای نماز برپا میهاومدن و صفاذان رو گفتن و مردم دسته به دسته می

ها بودم، نماز جماعت مردم تموم سر نماز، حس جدیدی داشتم، حس شدیداً جدید. انگار روی آسمون

 دونستم کجام؛ ولی. نمیشد و من سرم به سجده بود که خوابم برد. توی یک سالن کامالً تاریک بودم

آتشینی، از اول سالن تا آخر سالن رو گرفت و روی  های زیادی دور و برم بودن، یک دفعه شالقآدم
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هاشون نگاه همه جمعیت خورد و جمعیت رو به دو دسته تقسیم کرد. صدای ناله همه بلند شد به چهره

تر تونستم واضحرفتیم و میاشون هر چی بگم کم گفتم. کم کم به جلو میکردم، از وحشتناکی چهره

کرد، پشت شون زهله هر کسی رو آب میای ترسناک که دیدنرهجلوم رو ببینم. چند تا ملک با چه

اشون به حدی ترسناک بود که هری دل آدم از هم میزهای از آهن، گداخته نشسته بودن. چهره

 .ای روی میزش رو باز کردپاشید. قالب تهی کردن بودم به جلو رفتم تا نوبت شدم. ملک پروندهمی

مرم اعمال خالف زیادی انجام دادی، باید بری جهنم تا سزای خب سعید پسر مجتبی، تو، توی ع- 

 .اعمالت رو ببینی

دو تا ملک دو طرفم رو گرفتن و داشتن به سمت گودهای بزرگی از آتش که درست کرده بودن، 

 :بردن. به لبه گودال یا بهتره بگم پرتگاه رسیدم تا خواستن پرتم کنن، ملک داد زدمی

 .باب اهل جنت حسین بن علی اون رو شفاعت کردهاون رو نندازید، سید ش- 

تا این رو شنیدم از خواب پریدم، صورتم از شدت عرقی که کرده بودم خیس شده بود. از در به بیرون 

نگاه کردم، هوا روشن شده و من باز هم دیشب رو از خونه بیرون مونده بودم. یاد دیشب افتادم و 

 .ونم جاری شدخوابی که دیده بودم، به ناگاه روی زب

 ع(السالم علیک یا ابا عبداهلل الحسین)- 

نوکرتم یا حسین، تا آخر عمرم خادم خودت میشم. از زیارتگاه بیرون زدم و با حال خوب سمت خونه 

 !رفتمرفتم که ای کاش نمی

اری دونستم برای چه کشون بود. میمون نشسته بودن، قمه توی دستسهراب و یحیی یک کتی در خونه

 !دناوم

 .به به! سعید خان، امسال دوس، پارسال غریبه، توی محله ما شنیدم، دیشب پیدات شد- 

 .ببین، من دیگه دنبال شر و دعوا نیستم- 

 از اولم نبودی؟- 

 ات دم درها نبودی که با کسی دعوا کنی، یک بار دیگه توی محله ما پیدات شه، جنازهمال این حرف- 

 .تونهخونه

 .رو گرفتم و به دیوار کوبیدمش یقه یحیی یک کتی
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 .ببین، درسته توبه کردم؛ ولی با احترام از قلمرو من رد شو -

 .هاش رو تکوندبلند شد و لباس

 !یادت باشه، سعید پایه توبه گرگ مرگه -

 .در خونه رو زدم و الهام صداش بلند شد

 .بله، کیه در میزنه؟ اگه دنبال سعید اومدید نیستش -

 !ن خود سعیدمدر رو باز ک -

 !اومدم -

 !داری کشید. بنده خدا ترسیدالهام در رو که باز کرد، از دیدن سر بانداژ شدم، هین بلند و کش

کرد. بانداژ رو از بعد چند دقیقه از جلوی در کنار رفت و رفتم داخل خونه، داشت کنجکاو نگاهم می

یاط رو باز کردم و دست و صورتم رو . شیر باالی حوض وسط حسرم باز کردم، از دیدن سرم جا خورد

هاش سو و سوی باریدن داشت و تیله الماس گونه شستم و برگشتم سمتش اشک داخل چشم

 .هاش ه**و**س باریدن داشتچشم

 .ت فرستادم! ای خدا! من چقدر اذیتش کردم*ن*ع*به خودم ل

هام رو دوختم به مهام. تعجب کرده بود، چشهاش رو گرفتم، توی دسترفتم سمتش و دو تا دست

 .هاش و نگاهش کردمچشم

 الهام؟ -

 !بله  -

من همه چیز رو کنار گذاشتم، من توبه کردم. من رو ببخش که این همه اذیتت کردم، خیلی ممنونم   -

 .که این چند سال من رو تحمل کردی

و شادی  هاش هنوز سو و سویی باریدن داشت؛ ولی برق ذوق زدگیاز حرف من جا خورده بود و چشم

 .خوندمهاش میرو از توی چشم

 راست میگی؟ سعیدجان من! مرگ من کنار گذاشتی؟ -

 !توی صداش شادی موج میزد

 .آره، کنار گذاشتم -
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 !هاش خوشحال شد و حالت جادویی عجیبی پیدا کردچشم

 سعید؟ -

 !جان سعید -

 چی شد که کنار گذاشتی؟  -

 !به خاطر یک ذکر یا حسین -

 خاطر یک ذکر یا حسین؟چی؟ به   -

 !آره -

هاش مثل همه چیز رو از اول تا آخر مفصل براش توضیح دادم که چی شد. برق خوشحالی توی چشم

هاش برق دویست و بیست ولت موج بلند سونامی که به ساحل خورده باشه، موج میزد. انگار توی چشم

 .که اون خوشحاله زدن. خیلی بدجور خوشحال بودموصل کرده بودن، بدجوری برق می

 !الهام خانوم  -

 !بله، جانم -

دونم چجوری باید این همه اذیتت کردم رو، باید جبران کنم. تو باید من رو ببخشی که ناراحتت نمی  -

 !کردم که این همه سال، من رو تحمل کردی و دم نزدی

 .اش آروم آوردم باال گرفتمشرمگین سرش رو پایین انداخت، دستم رو زیر چونه

 .هاالهام جان! نبینم سرت پایین باشه -

 .این رو بهش گفتم و بلند شدم برم که یک دفعه یادم به ماجرای یحیی یک کتی افتادم

 .برای الهام تعریف کردم، پشت دستش رو با دندون گزید

 سعید، برات دردسر درست نکنن؟ -

 !نه، مال این حرفا نیست  -

 ممکنه ضرر کنی؟ -

 !د؛ ولی هر چیزی یک تاوانی داره که باید پرداخت. رفاقت با امثال یحیی هم تاوان دارهدونم، شاینمی  -

شد، از جام بلند الهام رفت داخل و وسایل پانسمان رو آورد و شروع کرد، به پانسمان سرم. کارش تموم

 .خواستم برم بیرون که الهام دوید و جلوم رو گرفتشدم و می
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 ری؟خوای بسعید جان! کجا می  -

 .هاش پر از تشویش و نگرانی بودچشم

 .هیئت امام حسین)ع(، مگه تو نمیایی؟ باید برم زنگارهای دل رو با روضه حسین بشورم  -

 .انگاری خیالش راحتش، یک نگاه آسوده بهم انداخت

 !پس صبر کن، من هم باهات بیام  -

 !باشه  -

 ای نامشخصجد رفتیم و فکر من مشغول آیندهالهام رفت آماده شد و اومد و پا به پای هم به سمت مس

 .و نامعلوم بود و خیلی چیزها که باید تغییرشون می دادم

 !کردن. حقم داشتنبه هیئت رسیدم، جلوتر از هئیت از الهام جدا شدم و داخل رفتم، همه بد نگاهم می

 .همون آخوند دیشبی به طرفم اومد

 سالم جوون، انگاری حسین طلبیدت؟  -

 !بله، حاجی  -

 .ست، مرتضی نبویخوبه خوش اومدی به هیئت امام حسین؛ ولی من حاجی نیستم. اسمم مرتضی  -

 .رانی کردن که یهو صدای جیغ کشیدن اومدرفتم داخل و حاج آقا شروع کرد به سخن

 یا ابوالفضل، صدای کی بود؟  -

حاج آقا رفتیم سمتش. زن یحیی  ها گرفتنش، بادوید، زنبلند شدم، سریع بیرون دویدم. یک زن می

 .یک کتی بود. آرومش کردن و خانومم پیشش نشسته بود، خیلی برام عجیب بود

ی کردم، اون چیزدونستم یک اتفاقی رخ داده، قلبم نگرانی قبل رو نداشت و آروم شده بود. حس میمی

 .داد میزد خواستم رخ نده، رخ داده. سریع دویدم سمت الهام، زن یحیی داشت فقطکه می

 !کشنشکمک کنید، االن می  -

 .شوک زده بودم

 کشن؟کشن؟ چی رو میکی رو می -

 !یحیی رو، یحیی رو  -
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. دیدم منزجر شدمبا دو سه تا مرد دیگه دویدیم سمت خونه یحیی، با دو دویدم باال؛ ولی از چیزی که می

 !نصورت یحیی نابود شده بود، انگاری با خاور از روش رد شده بود

تونستم نگاه کنم، حاج آقا نبوی هم رسید و استغفار کرد. همه رو از خونه بیرون کردیم، حاج آقا با نمی

های پلیس خودشون رو رسوندن به محل و نوار پلیس تماس گرفت و گزارش قتل رو داد. سریع ماشین

زیور )زن  کشیدن و شروع کردن به بررسی، زیور و الهام هم رسیدن، پلیس شروع به صحبت با

 .یحیی(کرد

 «زن یحیی ،جا به بعد از زبون زیورز این»

اومد. یحیی موزیک گذاشت و شروع کرد به رقص و توهین همه جا نوحه خوانی بود و صدای هیئت می

به مقدسات، یهو کسی با پاره آجر به شیشه تراس و پنجره ما کوبید. در حالی که تراس ما نرده داشت و 

ها و شیشه تراس خورد شد. یحیی شروع کرد، به ناسزا گفتن. شد، تمام پنجرهنمیاصالً آجر ازش رد 

داد، با وحشت زیاد رفت توی تراس؛ اما صدای پا و فرار اومد. یهو در طور که ناسزا مییحیی همون

کردم که یهو صدای داد و بیداد از توی راهرو اومد ورودی به هم کوبیده شد. داشتم از وحشت گریه می

کردند؛ ولی دونفر داشتند مشاجره صدای بدو بدو و صدای پا اومد. انگار دو نفر داشتند فرار می و

کردند و کردند. صداشون خیلی عجیب بود! اصالً معلوم نبود چی میگن. انگار دو سه تا پله رو یکی میمی

د شد. یحیی ترسو هم ها خورفرار کردن. نهایتاً در راهرو وحشتناک به هم کوبیده شد، طوری که شیشه

زدم، یحیی اومد و کتکم زد و به اعتقاداتم داخل رفت و در اتاق قایم شده بود. من هم فقط جیغ می

 .توهین کرد

 .کرداش شدت گرفت و مثل آسمون طوفانی گریه میجا که رسید، گریهبه این

دونم از کجا رسید، الهام چادرش رو، رو سرش درست کرد و کنارش نشست و به بطری آب رو که نمی

 .جلوش گرفت

 !بخور، زیور  -

 !خورمنمی  -

 .اش کمتر شده بود، ماجرا رو ادامه دادیکم گریه
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که من رو کتک زد، باز هم بساطش رو پهن کرده بود و مشغول کار خودش بود و صدای بعد این

خره و مسخره آهنگش رو زیادتر کرد و مشغول رقص و آواز بود و من و اعتقاداتم رو به باد س

گرفت، دخترم رو خوابوندم و توی حال اومدم که پام به حال نرسیده، صدای جیغ وحشتناکی از توی می

اومد و بعدم صدای بهم کوبیدن وسایل بهم حال اومد. دویدم وسط حال، صدای جیغ از توی انباری می

 :دیگه. داد زدم

 !آهای دزد، آهای دزد  -

که نیمه روشن بود رو، روشن کردم. یحیی هم از ترسش رفت گوشه حال ها رو سریع بلند شدم، چراغ

 .کز کرد

 .جا که رسید، دوباره شروع به هق هق کرد. الهام به زور آب توی گلوش ریختهاش به اینحرف

زیور یکم دیگه گریه کرد، نای حرف زدن نداشت؛ ولی با وجود مامور باالی سرش و باز هم حرفش رو 

 .ادامه داد

شخص بود، هرکی هست، قصد دزدی نداره، آخه دزدی که این همه سر و صدا نداره. دخترم هم م  -

اومد. از ترس دخترم رو گذاشتم پایین تخت و یک مالفه بیدار شده بود؛ ولی از ترس صداش در نمی

مون رو داره، از توی انباری چند تا بالشت پرت شد دونستم هر کی هست قصد جونروش کشیدم، می

اومد، یهو دیدم از انباری دو تا طوری صدای پرت کردن و به دیوار کوبیدن وسایل میرون و همینبی

 و اون یکی هم، درشت هیکل؛ ولی شون خیلی وحشتناک و مثل حیوون بودنهایت بلند که یکیسایه بی

ندیدم؛ ولی به ها روشن بود، خوب اومد؛ ولی از اولی بهتر بود. چون یکی از المپغیر عادی به نظر می

اومدن، یک لحظه متوجه من شدن و توی کسری از ثانیه ستم اومدن. بدنم قفل کرده بود و نظر سایه می

تونستم کاری کنم، از ترس خون دماغ شدم و تا اومدن سمتم افتادم، از من رد شدن و سراغ یحیی نمی

بیدتش. خون یحیی روی دیوار رفتن. اون وحشتناکه، یحیی رو بلند کرد و شروع کرد و به دیوار کو

بگم؟  دونستم چیپاشیده شده بود، بعد چند دقیقه از یحیی دست برداشتن و برگشتن سمت من، نمی

 :فقط داد زدم

. اون کمتر وحشتناکه، اون یکی رو طرف در کشید و غیب مون کنکمک خدایا به حق امام حسین)ع(،  -

خیابون و به هیئت و شما رسیدم، حاال هم که  شدن. من هم دخترم رو بغل کردم و دویدم توی
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داد، یحیی رو گذاشتن توی سرازیر شده بود. کاش خدا فرصت توبه رو بهش می بینینش. اشکممی

 ها کی بودن که اینآمبوالنس و همسرش هم پلیس برای انجام تحقیقات برد؛ ولی من آخر نفهمیدم اون

 .توهین به مقدسات اصالً خوب نیستبال رو سر یحیی آوردن؛ ولی فهمیدم عاقبت 

از طرفی هم برای یحیی، ناراحت بودم. این حقش نبود واقعاً، با الهام از صحنه خارج شدیم و باهم پیش 

طوری که پیش دونم چی در انتظارم بود؟ همینرفتیم. خیلی خیلی سبک شده بودم، واقعاً نمیمی

 .گاه دنبالش راه افتادیم و رفتیمرفتیم، به دسته عزاداری بر خوردیم و ناخودآمی

 .خوندمداح می

 روی؟تر به کجا میکمی آهسته

 روی؟تو ای کاروانم، به کجا می

 !محال، محال، حسین، بااین الزهرا، حسین

 .زدمریختم و صداش میبه پنهای صورت اشک می

 !یا حسین  -

نی، نبود که من از خونه پدرش به صورت همسرم نگاه کردم، عمیق، خیلی داغون شده بود. این اون ز

آوردمش. اون فقط بیست و هفت سالش بود؛ ولی انگار چهل میزد. من با خودم چه کرده بودم؟ مراسم 

و  بارید که حالزنی جمع شده بودن، بارون ریزی میزنجیر زنی هیئت تموم شده بود و مردم برای سینه

 .شد کرد، الهام از من جداهوای مسجد و هیئتش رو عوض می

 !سعید  -

 :صداش انگار برام آوای لذت بخش بود؛ مثل اذان عشق، خیلی ناخودآگاه جوابش رو دادم

 !جان سعید  -

 من برم داخل هیئت زنونه؟  -

 !برو، مراقب خودت باش  -

هام رو درآوردم و توی ریخت، لبخند زد و داخل رفت. من هم کفشطور که ریز ریز اشک میهمون

زدم. توی حال و هوای دیگه بودم که با برخورد مشت محکم رفتم و داشتم سینه میها جمع سینه زن

 .کسی به صورتم، به خودم اومدم. نگاهش کردم یک جوون بیست و یکی دو ساله بود
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 !تو رو چه به هیئت امام حسین؟ از هئیت گمشو بیرون  -

رم نبود. بلند شدم که جوابش رو کس جلو داخواستم جوابش رو بدم، هیچبهم بدجوری برخورد، اگه می

 .بدم که نگاهم به پرچم سیاه افتاد که با خط خوش نوشته بود

 !یا حسین  -

نخواستم نظم هیئت بهم بخوره، همون پسرِ شروع کرد به چرت و پرت گفتن، بهم. اعصابم رو خیلی 

بودن، هم جمع شده جا خورد کرد. اون حرمت هیئت رو نگه نداشت، من نگه دارم؟ همه کسایی که اون

 !گفتن. آتیش گرفته بودم، دیگه صبر رو جایز ندونستمبودن دور ما و هیچی نمی

 .همون جا بلندش کردم، روی زمین کوبیدمش

هایی که این میگه هستم، آره هستم؛ ولی یک جو مردونگی دارم، به کسی چه آهای مردم، آره این  -

روز مهمونشم، چشمم کوره، دلم روشنه. وای به حال ربطی داره؟ خود حسین من رو دعوت کرده. ده 

 .زنن؛ ولی پاش برسه توی لشگر اشقیانکسایی که دم از حسین می

کردن. پسرِ بلند شد و بیرون هیئت رفت. رفتم دستم رو از روی پسرِ برداشتم و بلند شد، همه نگاهم می

 .بوددنبالش، دستش رو گرفتم و برش گردوندم. سرش رو پایین انداخته 

تر نیستم. به قیافم نگاه نکن داغونه و نابود. مجلس حسین دعوت پسر جان! من همچینم از تو، بزرگ  -

 .شدی، الکی از اون بیرون نزن

 ...اما من  -

 .هیس، هیچی نگو یک ذکر یا حسین بگو و برگرد داخل  -

 نبر شروع کرده بود، بهباهم دیگه برگشتیم داخل، همه جلوی منبر نشسته بود و حاج آقا برباالی م

. کردمهام روون شده بود و گریه میرانی کردن. شروع کرد به ذکر مصیبت، اشک از چشمسخن

 .دونم چی شد که حس کردم، خوابم بردنمی

 بود، فریاد هل من ناصردونستم کجام؟ لباس جنگی تنمداخل بیابون بودم، هوا خیلی گرم بود، نمی  -

فهمیدم کجام، من کربال بودم، کربالی حسین. لباسم، لباس اشقیا نبود، کسی صدام اومد. حاال ینصرنی می

هام هام رو باز کردم. توی مسجد بودم و مسجد خالی از جمعیت بود چشممیزد از خواب پریدم و چشم

 .رو مالیدم
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 !پسرجان! مراسم تموم شده  -

ایستاده بود. هوا یکمی سرد بود و داشت از جام بلند شدم و از مسجد بیرون رفتم، الهام بیرون مسجد 

 .لرزید. پیشش رفتمیکمی می

 !الهام جان  -

 :لرزید گفتطور که میلرزید، بلندش کردم و کاپشنم رو درآوردم و دورش پیچیدم. همونداشت می

 تو خودت الزم نداری؟  -

 !نه عزیز جانم، الزم ندارم  -

دونم، هرروز محرم واسه آدم یک درس داره لی این رو میبا هم پا به پای هم، به سوی خونه رفتیم؛ و

 .که باید اون درس رو بفهمیمش

گیرن ها هم درس رو نمیگیرن و معراجی میشن و بعضیها اون داستان و اون درس مهم روز میبعضی

 .و اخراجی میشن

عداد کسایی که . شب هشتم محرم رسید، هر روز از ترفتناومدن و میروزهای محرم یکی پشت هم می

کردم که متوجه شد. امشب هم داشتم بین کسایی که اومدن چای پخش میاومدن هیئت، کمتر میمی

 کردن. صورتران هیئت هم بود، صحبت میشدم، دو نفر از معتمدای محل با پیش نماز مسجد که سخن

 کردن و انگارین نگاه میحاج آقا برافروخته شده بود و از در مسجد بیرون زد. اون دو نفر داشتن به م

 دو دل بودن که باهام صحبت کنن یا نه؟

 .دو دلی رو گذاشتن و بهم نزدیک شدن

 آقا سعید، میشه باهاتون صحبت کنیم؟  -

 !بله، حاجی در خدمتم  -

 !جا نه، بیرون هئیتاین  -

 !باشه  -

 .ها بیرون اومدم و رو به روشون ایستادمبا اون

 .خواستم یک چیزی رو ازتون خواهش کنممیشرمنده آقا سعید،   -

 برام تعجب بود که این دو نفر از من خواهشی داشته باشن؟
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 خیره؟  -

 !واال گفتنش سخته  -

 !خب، بگید. ایرادی نداره  -

 !خب، عه  -

 .آقا سعید، بی زحمت دیگه هئیت نیاید  -

بغض آلودم، با مشت به شون هم تعجب کردم و هم بغض گلوم رو گرفت. با همون صدای از حرف

 .دیوار کوبیدم. یک لحظه جا خوردن و ترسیدن

 چرا نیام؟  -

 !چون از وقتی تو اومدی، تو هیئت هیچ کی نمیاد  -

 !تو باعث میشی اجر عزاداری ما و مردم دیگه هم کم بشه  -

 .جا روی زمین نشستماین رو گفتن و رفتن و من همون

یر شد، یعنی هئیت عزاداری حسین نیام؟ ای وای! سرم رو، رو به هام سرازبغضم ترکید و اشک از چشم

 .آسمون کردم

خدایا! به خودت قسم، همه چیزم رو به خاطر حسین کنار گذاشتم. فقط یک ذکر یا حسین! من و به   -

 .دنیا و زندگی برگردوند

 .باز هم اشکم تندتر راهش رو به بیرون پیدا کرد

 .کننحسین فاطمه، بیرونم میحاال دارن از هئیت عزاداری   -

ها بودم. باورم دونم چی شد که سرم رو بلند کردم، در خونه آقام ایناز جام بلند شدم و راه افتادم، نمی

یرون ام، بجا بودم؟ در رو زدم و مثل همیشه در باز بود، داخل رفتم. یک یا اهلل گفتم. ننهشد که اوننمی

 .م رو که دید، صورتش جمع شدهااومد و به صورتم نگاه کرد، اشک

 سعید، مادر چی شده؟  -

 هیچی، ننه فقط وسایل هیئت بابا کجاست؟  -

 !توی زیر زمین مادر  -

یئت کوچیک برای خودم، درست کردم. توی زیر زمین رفتم و وسایل هئیت بابا رو مرتب کردم و یک ه
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 .کنمذاشتن من هیئت برم، خودم واسه حسین عزاداری میحاال که نمی

اومد. انگاری باهم بودن، آقام از در خونه چند ساعتی گذشت و آقام خونه اومد، صدای گریه الهام هم می

 .داخل اومد، صدای ننم زد

 زن، آهای زن! کجایی؟  -

 !بله، آقا مجتبی  -

 من برم ببینم، این پسرِ یک القبا کجا رفته؟ بیا، حواست به عروس باشه  -

 !زیر زمینه، جایی نرفتهآقا مجتبی، داخل   -

 چی؟ کی به این پسرِ گفت پاش رو توی خونه من بزاره؟  -

 .شنیدم، مشخص بود، توپش پرهصدای نزدیک شدن پای آقام رو می

 .ام هم همراهش بودننزدیک زیر زمین که شد، از دیدن زیر زمین تعجب کرد. الهام و ننه

 کنی؟جا چی کار میسعید این  -

ل براش تعریف کردم، اومد جلو و نزدیکم ایستاد و سرم رو بوسید. تعجب کردم، چند ماجرا رو از او

 .سالی بود که اصالً باهام حرف نزده بود

 !ات مبارک باشه، باباتوبه  -

 .هاش از ذوق این سری اشکی شد، رفتم جلو و بابا رو بغل کردمچشم

 میگم سعید؟  -

 !جانم بابا  -

تونستم؛ ولی حاال تو و عروسم هم ها، دست تنها بودم و نمیی این سالهئیت تک نفره نمیشه، تو  -

 .ها رو بیرون بیار تا توی خونه خودمون، هیئت درست کنیمهستید. وسایل

های سیاه کردیم. دست به کار شدیم، همه وسایل هئیت رو بیرون آوردیم و شروع به وصل کردن پرچم

هام. شور و شعف خاصی داشتم، به الهام نگاه ه روی آسموننظیر و خوبی داشت، مطمئن بودم کلذت بی

کردم مثل کسایی بود که بار سنگینی از روی دوشش برداشته شده بود، با خوشحالی وسایل رو مرتب 

 .کردمی

با وصل کردن پرچم کوچیک یا حسین سبز در بیرون، کارمون تموم شد و هئیت کوچک خانوادگی ما 
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 .تکمیل شد

داد، های دل چسب شبان گاهی، مثل نوای مرغ سحری، دل را نوازش میته بود و خنکشب از نیمه گذش

ام رفتن بخوابن و کرد. فکر کنم دو ساعتی به اذان صبح مونده بود، آقام و ننهصورت رو نوازش می

گفتن برای اذان صبح بیدارشون کنم. من موندم و الهام، رفتم کنار دیوار روی زمین نشستم. الهام هم 

 .اومد کنارم نشست و سرش رو تکیه داد به دستم، دستش رو گرفتم توی دستم

 !سعید  -

 !جانم  -

 .من خیلی خوابم میاد  -

 !بگیر بخواب، عزیز سعید  -

هام دونستم، البه دقیقه نکشید که حس کردم الهام خوابش برد، بهش نگاه کردم، فقط یک چیز رو می

 ت قلب من بود،رو به لطف حسین زهرا داشتم. اون قو

هام مستولی شد و خواب من رو ربود. دونم کی شد که فرمانروای تیره فام خواب و تاریکی به چشمنمی

توی عالم خواب و بیداری بودم که خودم رو توی یک صحرا بزرگ دیدم. محاصره شده بود و دشمن از 

کردم، چندین نفر آدم نورانی کرد، به پشت سرم نگاه نداخت و تیرها به من اصابت میهر طرف تیر می

ها که تمام شد روی زمین افتادم و ها بودم. نماز اونخوندن و من محافظت اونپشت سرم داشتن نماز می

 .هاش دوختممردی بسیار نورانی اومد و سرم رو به پاش گرفت، نگاهش کردم و چشمم رو به چشم

لش به نور ایمان روشن بشه، آمرزیده میشه و ای جوان، ما هوای محبان خودمون رو داریم، کسی که د  -

 .به راه راست هدایت میشه

با صدای در حیاط از خواب پریدم، الهام سرش روی پام افتاده بود. آروم سرش رو بلند کردم و کاپشنم 

 .رو زیر سرش گذاشتم و بلند شدم و رفتم در رو باز کردم، همون دو تا معتمد محل بودن

هاشون مشخص بود، تم که حاج آقا نبوی هم اومد، کنارشون وایساد. چهرهیک نگاهی بهشون انداخ

 .ام اومدن کنارم ایستادنخبری در راه و اتفاقی افتاده بود. الهام، آقام و ننه

 !بفرمایید، داخل  -

زدن. همون موقع بارون ریزی شروع به باریدن شون قفل شده بود و حرفی نمیاون دو تا انگاری زبون
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 .کرد

 .خواید که زیر بارون باهام حرف بزنید؟ بفرمایید داخلنمی  -

ام رفت، زیر سماورش ها داخل اومدن و سمت اتاق مهمون خونه رفتیم. ننهاز جلوی در رفتم کنار و اون

زدن. رو روشن کرد. هممون دور هم دور گل قالی نشسته بودیم، همه سکوت کرده بودن، حرفی نمی

 !د، لرزش محسوسی رو توی دستش حس کردم. مشخص بود که استرس دارهدست الهام کنار پام بو

 .خواستن حرفی بزنن، تا اومدم حرفی بزنم، آقام زودتر از خودم به حرف اومدانگار نمی

 های صورت ما رو نگاه کنید؟حاج آقا اومدید عیب  -

 .واال دیشب اتفاقی افتاده که ما رو شرمنده کرد  -

 چه اتفاقی افتاده؟  -

 .تون گفته بودن که دیگه هئیت عزاداری نیاددیشب این دو نفر به آقا زاده  -

 .صورت آقام از عصبانیت سرخ شد

بینن که از کرده که این دو نفر به خواب عجیب و غریب میدیشب هیچ اتفاقی نیوفتاد، تا این  -

 .خودشون، پشیمون شدن

قرمز دارم، برای لشکر عمر بن سعد و اشقیا  دیشب توی خواب دیدم که توی کربالم و با لباس  -

جنگم. تعجب کرده بودم، چرا من باید توی لشکر اشقیا باشم؟ من که تمام عمرم نوکری عزاداری می

حسین رو کرده بودم، آقا امام حسین)ع( اومد و لشکر اشقیا رو برای آخرین بار موعظه کنه، خودم رو به 

 .آقا امام حسین)ع( رسوندم

 .هاش رو پاک کرد و دوباره ادامه دادکرد و اشک جاری از چشمیک مکثی 

ای ردایی آقا امام حسین رو گرفتم، آقا برگشت و با نگاهی غضبناک نگاهم کرد. قلبم از نگاه گوشه  -

 .موالم تهی شد و زبونم قفل شده بود

دیدارمون بیاد. تو چرا تو یکی از محبان ما اهل بیت رو ناراحت کردی، هرکس رو ما می طلبیم که به   -

 بین محبان ما فرق قائل میشی؟

 !جا بود که از خواب پریدماین

 !من هم دقیقا همین خواب رو دیدم  -
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 !امیدوارم آقا سعید ما رو ببخشه  -

 .مونده بودم که چی بگم؟ به الهام، آقام و ننم نگاه کردم، همه سر تایید نشون دادن

تر از این همه کار خیر م فردای قیامت، دو قطره اشک من سنگینخوامن کی هستم که ببخشم؟ نمی  -

 .شما باشه

از جام بلند شدم و اتاق رو ترک کردم و رفتم ل*ب حوض نشستم و به پرچم یا حسین شهید روبروم 

 .نگاه کردم، آرامش شدیدی توی این اسم بود

 .جاسترامش هموناسم حسین خود، خود، آرامشه سعید جانم! هر جا اسم حسین باشه، آ  -

 .الهام اومد و کنارم نشست و باهم دیگه به پرچم نگاه کردیم

 .سعید جان! من تو رو به خاطر حسین دارم  -

 !نه، الهام جان! به خاطر یک ذکر یا حسین، من رو داری  -
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 «با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.»

 

 

 

 برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید.

ین ابرای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک
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