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كلماتبهتنهاییروايتگرحماسههاوتوصيفگرخالقحماسههانيستند؛اّما
چينشكلماتدركنارهمتداعیكنندۀحالوهوایآنروزهاست.روزهاییكه
باصدایتانكهاومسلسلهابیگانهنبودند،روزهاییكهانگارخورشيدشگرمتر
ودرخشانترمیتابیدوشبهايشباصفایديگریبهسحرمیرسيد.روزهاو
ينیهاهمچنان شبهاییكهمثليكخوابشيرینگذشتند،اماتعبيراینشير
يخنيز. يانتار ياهایصادقانهاستوراو يخبهترینمعبراینرؤ ادامهداردوتار

 ازهمسرانجهادگرشانباانتظاریدلهرهآور،شبهارابهروز كهبهدور يانی راو
وروزهارابهشبمیرساندند.

 همـسرانیكهدسـتهاشانودلهاشانباآسـمانبیگانهنبود.همسرانیكهدر
فراقمردهاشانزندگیراباتمامسختیهايشرامساختندوبهپایآننشستند.
كهعشقودردراباهم يدروايتزندگیزنیاست كهدرپیشرودار كتابی
سرزمين شيرزنان حماسۀ و جاودانگی ابتدای كه انتهایی  در و كرده تجربه
كهجرعهایازجوهرۀاین واستقامتزد،باشد ايثار كشورماناستُمهر پهناور
كندهازصفای ازخودگذشتگیبرصفحۀقلبمانبنشيندوعطرآنوجودمانراآ

كند. عشق

وپانصدشهيدشهرستاننجفآباد كنگرهسردارانودوهزار
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كهازخواببیدارمیشوم،نگاهمرادرنگاهشقفلمیكنم. هرروزصبح
 »سالم! باز هم تو فکری مرد، مگه تو خواب نداری؟!«

لبازلببرنمیدارد.
 »آخر يک روزی خودت را از پا می اندازی.«

كردتویچشمهايم. نگاهمهربانشرامثلهميشهخيره
 »راستی از امروز قراره، ده روز، روضه شروع بشه.«

بلند صندلی بر دست خيره، نگاِه با است. آشوب تویدلم چرا نمیدانم
میشوم.

 »می ترسم. يعنی به خوبی برگزار میشه؟ دعا کن به خوبی این ده روز هم تمام بشه. 
راستی عباسعلی، می خواستم بهت بگم، امروز قراره برم خونۀ  يکی از همسايه ها، بنده 
ُکدورِت  کرده، از من خواسته میانجی بشم، شايد  کمی با عروسش مشکل پیدا  خدا 

بین شون فیصله پیدا کنه... 
عباسعلی! آماده شدی، می خوام برم مغازۀ نانوایی.«

يد؟خوبید؟خدابیامرزهآقایسالمیرا،واقعًا ـ_سالمخانمسالمی.چهطور
كهمردنازنينیبود.

مرخص  بیمارستان  از  تازه  مريضه،  اشرف  قم.  برم  قراره  می کنی؟  نگاه  چی  »به   
شده.«
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روزهامنباعباسعلیدرددلمیكنموشبهااوبامن.
ـ_  سالم خانم!

_ سالم. 
_ چرا خوابیدی؟ بلند شو. نمی دونم خانم چرا حالم خوش نیست؟ شايد بابت 
که از دست من می کشی، با خودت این طوری نکن، همه چیز درست  ناراحتی باشه 

می شه.
_ مگه نگفتی قراره بريم قم، پس چرا هنوز تو خونه ای؟ من آماده ام! 

نانوشته نامه ای مثل روزش هر نمیكند. آدم با كه بازیهایی چه روزگار
برايت سرنوشت را سپیدش سطرسطر تا میشود باز صبح اول كه میماند

بنويسد.

***
كبرحاجحسينراازكوچهمیشنيدماحساسديگریبه هروقتصدایاهللا
كبرازكوچهمیگذردوخودش مندستمیداد،براینباوربودمكهصدایاهللا

اتاقمیكوبد. رابهشيشۀدِر
را خودش لخلخكنان و میزد تا را آستينها باز، نيمه باچشمهای آقاجان
میرساندبهآفتابۀمسیكهگوشۀایوانجاخوشكردهبود.باشنيدنصدایپای
آقاجانالیچشمهايمرابازمیكردم.خودمراازرختخواببیرونمیكشيدم.

تشکوبالشمراجمعمیكردمودرجایهميشگیصندوقخانهجامیدادم.
 كترنگورورفتهاشرابهتنمیكردومینشستسِر آقاجانبعدازنماز،
سفرهایكهبوینانخانگیوشيرداغ،ازآنبهمشاممیرسيد،.بعدازصبحانه
و وقِتخروسخواندرخنكی و برمیداشت گلیداالن كناردیوار از را جارو

كند. گردوغبارپاک كوچهرااز گرفتۀ تازگِیهوا،راهیخيابانمیشدتاچهرۀ
را كمرخميدهاش آهسته، آهسته و میزد زانو بر ننهدست آقاجان، از بعد
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راستمیكردوازسفرهدورمیشدتابرودوپشتدستگاهكاربافیاش1بنشيند.
كار،صدایتقتقاش،سكوتخانهرامیشكست. كردنچوِب باجلووعقب

كن،زودبرو...! _اقدسنانتراخوردیسفرهراجمع
نگذاشتمحرفشتمامشود.

_رفتمننه.
-امروزبايدبریلباسهارابشوری.2

هنوزچشمهايشرانماليده،غرغرششروعشد!امروزهمازدندۀچپبلند
ُكنجیرفتم. گذاشتموقدمزنانبهسمتاتاق شده.خودمرازودازاتاقبیرون
كوتاهونرم،گلهایتازهنقشبستهراازپشتقالیدنبالكردم.پايم باقدمهای
گير قالیبود،ودستمرابرلبۀتخِتقالی راگذاشتمرویچوبیكهدرسوراختيِر
دادمورویتخترفتم.كالفهایرنگارنگرارویزانويمگذاشتموبررجصاف

قالیِخفت3زدم.
شدن يده بر با را تنهاییام میپیچيد. اتاق گوشنوازیدر صدایتكراریو

گرههایدارقالیواینزمزمهپرمیكردم:
ياامامحسندخيلتهستمِخفتروبدهبهدستم

زودبزنمآ4َوخَسم5

1.پارچهبافیدستی.
2.بشوری:بشویی)شستن(

گرهپودرادربافتفرش،يکِخفتمیگويند. 3.ِخفت:يک
4.آ:و

5.بلندشوم.وخسادن:بلندشدن.
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گرفتمودرُنهسالگیبرایخوداستادیبودم! ازششسالگیقالیبافیراياد
نصفبیشترگلهاینقشۀقالی،رویچله1جانگرفتهبودندونيازبهپایینكشی2
رفتهبود؛اماهمچناندستمبهسقفگنبدیشكل بود.بااینكهتختقالیباال

اتاقنمیرسيد.
هر از را خودش و داشت عجيبی سوز هوا اما بود؛ آسمان در خورشيد
يکدفعه میسوزاند. را استخوان  مغِز تا سرما میكشاند. اتاق سوراخیداخل

آمدوصدایپیرزنیازتویداالنبهگوشرسيد. كلوِندربهصدادر
_دخترعمو،دخترعمو!

اتاقرساند. يدوخودشرابهپشتدِر ننهازجاپر
_سالمعليكم،چهعجب!ازاینطرفا؟بفرماییدداخل.

 كاشكسیهمازماسراغیمیگرفت.صدایقژقِژ كشيدم.ای آهیازتهدل
باالمیبردمو و پایین را آرامدستم آرام كرد. پاره را افكارم بلندشدورشتۀ در

ِخفتمیزدم.يعنیچیشدهتواینهوایسرديادماافتادند؟!
گفت:»پسبیزحمتبامش3غالمحسين صدابلندوبلندترمیشد.پیرزن

گهاجازهدادندبازهممزاحممیشيم.« كنيد،ا صحبت
حسغریبیداشتم.قلبممثلتكهيخیرویآب،درتالطمبودوآرام،باالو

پایینمیشد.
گرفت.بابستهشدندر،صدایپای كهحاالسراغیازما كجابود اینفاميل

ننهنزديکشد.
كهنخوامازتختبیامپایین.« كیبده، صدازدم:»احمد،بیابهمنكالفال

گرههایپودقالیبررویایننخهاشكلمیگيرد. 1.چله:نخهایاصلی)عمودی(قالیراچلهمیگويند.

كار،نخهایعمودیقالیراشل 2.پایینكشیقالی:هنگامیكهبافتقالیبهارتفاعحدوددومترمیرسد،قالیزنيااستاد
پایینادامهپیدامیكند،تابه پایینبهبخشآخربافتههامیدوزد.بافتقالیاز كردهوقسمتبافتهشدهراتامیزندودر

كشیقالیمیگويند. اتمامبرسد.بهاینعملپایین
3.َمش:مشهدی،پیشونِداسمیافراد.
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با و قالی  داِر كنار آمد كشيد، بیرون صندوقخانه از را كی ال كالف ننه
گفت:»معلومهصبحتاشب،رویاینتخت گردشدهوباتوِپُپر چشمهای
بیخودیصدای فقط نخورده! تكون جاش از  اصاًل قالی میكنی؟! كار چه

دفتين1درمياد!شوهرتميدم؛تاقدرخونۀباباترابدونی.«
بابههمهرموقعدر ر دوبارهاینحرفهاشروعشد.خانۀهمسايهمانحاج

بافتنعقبمیافتادميااشتباهمیبافتم،باصدایدوقلويشتهديدممیكرد.
_بهننهتمیگمشوهرتبدهتاقدرعافيترابدونی.

برای مهمانها این نكند میرسيد. مشام به بوهایی ننه، حرفهای از
كردهاندو كهحاالچادروچاقچور داللگی2آمدهبودند؟مگرمنراديدهبودند
بهخانۀماآمدهاند؟!میخواستمخودمرابهدندهپهنی3بزنم؛امااینحرفها

نمیگذاشت.
كهبرایخودتخيالبافی يكینيستبهمنبگويدتواینهارامیشناسی
قالیببافم؟!منكهدستم گرجدیباشد!يعنیبايدتندترازحاال میكنی؟ولیا

كرمدخترهمسايۀسركوچهتندتره. ازا
باغروبآفتاب،ننهچراغنفتیراروشنمیكردوآنرامیگذاشتدرجای
 هميشگی،درتاقچهایكهباالیآن،دودۀسياهچراغ،مثلپرطاووسرویدیوار

نقشبستهبود.
يكیهمهجاراپوشاندوچشممهمۀرنگهاراسياهمیبیند.دستمرابه تار

سمتباالحلقهمیكنموكششیبهبدنممیدهم.
»آخیش، امروز هم ده رج بافتم.« 

كردنرجبافتهها. كوبیدنوصاف قالیبافیوسيلهایبرای 1.دفتين:شانه،در
كردنموقعيتخواستگاری. كارمعرفیدخترهاوپسرهایدِمبختوفراهم 2.داللگی:واسطهشدندر

3.دندهپهنی:بیخيالیوبیتفاوتی.


