
 

 
 
 
 

 داستان کوتاه             

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ماجرای نرگس 

 

 

   
 

  

 کاانل مهدویت مهدیاران



 

 
 

 رهایم نکن!    

 
 دوره سیاهی اشباح .بود بدی کابوس. شممی پا خواب از هراسان

 که خوشحالم رقدچ. نداشتم فراری راه هیچ من و بودند کرده ام
برای چک کردن  رو گوشیم کورمال کورمال. بود خواب همش
 باقی صبح نماز شدن قضا تا ربع یه فقط. کنممی پیدا ساعت
با خودم گفتم   .شممی خیالش بی و زنممی جام تو قلتی. مونده

 خوندن نماز برای دماغی و دل مدتیه. خونممی رو قضاش بعدا
 وزهر هر کار. میشه بلند رادیو صدای ،بخوابم دوباره میام تا. ندارم
 صداش و چرخونهمی رو رادیو پیچ ۶ ساعت راس ها صبح. مامانه

 بود زندهآقاجون  وقتی. کنه گوش عهد دعای تا کنهمی بلند رو
 سر چراکه  کردممی اعتراضرو داشتیم. وقتی  بساط همین هم

 حی امام با روز هر عهد میگفت کنیدمی خواب بی آدمو صبحی
       . هکافی بخوره گوشت به که همین نداری حوصله هم تو. حاضره و
. زیدبندا تاخیر ساعت دو رو قرارتون این نمیشه گفتممی من عدب

 تو هاش خنده صدای مهنوز. خندیدمی قاه قاهآقاجون  وقت اون
  گوشمه.
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 ایدهف ولی ،ببره خوابم دوباره بلکه تا گوشم رو زارممی رو بالشت
 استاد. دارم جدید پیام یک. کنممیاه نگ رو گوشیمدوباره  .نداره

 هم اب تا پیشش ببرم رو کارم هفته آخر تا کرده تاکید. راهنمامه
 ذکرم و فکر همه لعنتی نامه پایان این. بدیم انجام رو نهایی ادیت

. داره کار کلی هنوز آخر فصل. کرده مشغول خودش به رو
 قوز هم آرمان قضیهبرسونمش.  هفته آخر تا طوری چهدونم نمی

یبرنم وقتش بی و وقت های زدن تلفن از دست. شده قوز باالی
 به ما گفتم بهش بارها! خواد؟ می جونم از چی دونمنمی. داره
 . نیست کن ول ولی خوریم نمی هم درد

 
 با وقتی. برهمی خوابم و میشه گرم چشمام که فکرام همین تو

 بود قرار. شده دیر خیلی که شممی بیدار خواب از مامان صدای
   ور کارهام از کمی بتونم اونجا شاید ،کتابخونه برم زود صبح

 که اتاق در از .بشورم رویی و دست تا شممی بلند. ببرم یشپ
 .میشه سبز جلوم مامان بیرون میام

 

 نرگس؟ بیرون بری خوای می  -
 

 طور؟ چه. مامان آره - 
 

 خرما بسته چند راهت سر از گفتم. هماهانم روضه امروز هیچی  -
 .بگیری
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 ایهزن یا. میاد مامان گیر چی ها گرفتن روضه این از فهمم نمی
 کننمی گریه های های و شنمی جمع هم دورهمسایه  بیکار

 گریه خوراک خودش حاالمون و زندگی خدا به بشه؟ چی که
یم شب خود تا کنه فک بهشون اش خونه تو بشینه کی هر. اس
 سال 1400 بعد نیست راضی هم حسین امام الاو. بزنه زار تونه

 ریهگ براش و بشینن هم دور و کنن ول رو زندگیشون و کار مردم
 .کنن

 
 مامان؟ میتونی - 
 

 هم رو مامان حرف زدن زمین روی ولی ،ندارم حوصله چند هر
 یلشدل میگه دکتر. بریده رو امانش درد پا بابا فوت از بعد. ندارم

 .اعصابه از
 
 .بزارید پول هنر یادتون فقط. گیرممی باشه  -
 
 .بشه دستگیرت حسین امام الهی. مامان دستت قربون  -
 

 
 3 



 

 اذلار که موقع اون، باشه دستگیرمون بود قرار اگر حسین امام - 
 .کردمی واسمون کاری یه کردن چاقو چاقو کوچه تو رو آقاجون

 
 .خداست دست آدما عمر پیمونه !مادر نگو کفر  -
 

 چرا گیریمی روضه واسش سال هر که حسینی امام این پس - 
 تونستنمی نرسید؟ بود کرده نوکریشو عمری کهآقاجون  داد به
 نمیره؟ کاری کنه آقاجونم بخواد خدا از
 

 تکراری حرفهای همون باز تهش. مونمنمی مامان جواب منتظر
 اشتباه م منشاید دونمنمی. قدیمی و نما نخ باورهای. زنهمی رو

به همه چی آقاجون اما دست خودم نیست. بعد از فوت  .کنممی
شک کردم. ارتباطم با خدا توی نمازهای شکسته و بسته و 
خواندن دعای سالمتی امام زمان بعد نماز خالصه شده. انگار 

ای پشت سرمو یه دفعه خراب کنم یا به تمام پل هخوام نمی
میگفت زندست و آقاجون خیال خودم حساب امام زمان رو که 

 .ندارم کردن فک حوصله .از بقیه اماما جدا کرده بودم ،مونهبینِ
  فتم.گر خودم رو شستم و یه لقمه کوچولو واسه مدست و صورت

ی رو کاغذها و پولی که مامان و تاپ لپ عجله با پوشم؛می لباس
 تا هنوز مامان  زود کوله و یتو چپونم می میزم گذاشته بود رو

 بیرون. زنم می خونه ازنیومده  ذهنش به جدیدی چیز
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 داد پیام یا زد زنگ بار این اگر اینکه و آرمان به همش راه تو

 دستش.  از شدم کالفه کنم.می فکر، بدم رو جوابش چی
 

 تونهمی کردم فک شدم آشنا باهاش وقتی آقاجون مرگ از بعد

 تکیه بهش تونممی کردممی کنه. خیال پرواسم  اونو خالی جای

 خرید برای حرفهاس. این از تر بچه فهمیدم مرور به ولی، کنم

 شم.می محل فروشگاه وارد مامان خرماهای
 

 حساب دهنفروش تا شممی منتظر و دارمبرمی خرما بسته چهار

 .کنه
 

 .بود نازنینی مرد .بیامرزه پدرتونم خدا انشاهلل کنه. قبول خدا- 

 فروشنده تحویل ای نیمه و نصفه لبخند. خورهمی زنگ تلفنم

 البد. بیرون میام و ذارممی مغازه پیشخوان روی رو مبلغدم؛ می

 .بیکار ی پسره خودشه
 

 .بله- 

.... - 
 خیابونا تو خودی بی زدن چرخ برا وقت. کتابخونه رممی دارم- 

 .ندارم

.... - 
 حرفا این کی ؟آرمان گیمی پرت و چرت چرا کی؟ با چی؟- 

 زده؟ بهت رو
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.... - 
 مننداره؛  ربطی تو به ،باشم ای دیگه کس با من گیریم اصال- 

 .ندارم تعهدی تو به

... -  
گفتم ما بدرد هم  بهت بارها. ندارم توحوصل. نگو انقد چرند -

 !نکن عصبانی منو. انقد خوریمنمی
 

 آنی و عمیق درد یک و ماشین یک دلخراش و ممتد بوق صدای

 بعد. مونده یادم ادامه در که هستند چیزهایی تنها ،سرم پشت

 فضای. نبودم خیابون یا کتابخونه، خونه، توی دیگه اون از

 رفتم؟ کجا خرماها خرید از بعد روز اون دونستمنمی بود. عجیبی

 خرماها تحویل و خونه هدفم. نذاشتم قراری آرمان با مطمئنم

 از کدوم هیچ شبیه اونجا ولی بود، کتابخونه هم بعد و مامان به

 بیابون یک نبود؛ فقط بودم رفته زندگیم تو قبال که جاهایی

 بود. خالی و خشک
 

ودند. ولی نب ،حسابی ترسیده بودم. دنبال کیفم و خرماها گشتم
خودم بودم و لباس تنم. البته یک لباس پر از خون که حسابی 

 شنیدیمکرده بود. گاهی اوقات صداهایی میبه وحشتم اضافه 
کردم. گاهی ، ولی منبع صدا رو پیدا نمیمثل ناله و گریه یک زن

دونم زمان نمیدعا. گاهی صدای قرآن وشنیدم والیی میصدای ال
سرگردونی ود. گذشت. روز و شبی در کار نببه چه صورت می
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ن دونستم کجام و اوکالفه ام کرده بود. نگران مامان بودم. نمی
ی زدم کسی صدام رو چی جیغ ماالن کجاها رو دنبالم گشته. هر

هست. حسابی تشنه  دونستم چه وقتی از روزنمی شنید. نمی
 که جیغ زده بودم انقدر بود. م. لب هام خشک خشکشده بود

سوخت. تا ی زیاد میگلوم درد می کرد. گوشه چشمم از گریه
بعد از کلی راه رفتن و جیغ زدن از  کرد بیابون بود.چشم کار می

 خستگی بیهوش شدم و روی زمین افتادم. 

لی به هوش که اومدم و ،زمان سپری شده بود دونم چقدرنمی
آدم های دیگه ای هم بودن. حسابی گیج  دریا بودم.کنار ساحل 
م ها مثل ارواح آد اون بیابون برهوت و حاال دریا!؟شده بودم. 

یدن بود. د رنگ پریدهاما  خشک و جدی بودند. چهره همشون
رهایی از اون بیایون خشک و دیدن آب خودش  آدم های دیگه و

نعمت بود. با عجله کنار آب رفتم و مشت مشت آب خوردم. ولی 
دم های ارواح ب شور دریا بیشتر تشنه ام کرد. بعضی از اون آآ

ه دنشسته بودند و به نقطه ای نامعلوم خیره ش گونه کنار ساحل
 .خوردندمیبا ولع آب  ،قبل من بودند. بعضی ها مثل چند لحظه

زدند. ناگهان صدایی ش کنار ساحل قدم میآرامهم با  تعداد کمی
 آدم های کنار ساحل رو خطاب قرار داد: 

 نجات شما عبور از این دریاست.  تنها راه -
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 فریاد زد: شنا بلد نیستیم. یکی از بین جمع

 ،نیستند بلد شنا که اونهایی تکلیف. میگه راست :گفت دیگه یکی
  بمونیم؟ اینجا ابد تا باید میشه؟ چی

ولی  ،با درماندگی تکرار کردند رو حرف همین هم دیگه نفر چند
چهره همه تردید و استیصال موج هیچ جوابی دریافت نکردند. در 

زد. البته بعضی ها آرام بودند. با خودم گفتم حتما اینها شنا می
با آسودگی خودشون  چون همون افرادبلدند. حدسم درست بود. 

من حسابی  کنان از ساحل دور شدند.رو به دریا زدند و راحت شنا
آدم ها یکی یکی خودشون رو  آخه شنا بلد نبودم. ترسیده بودم.

زدند. انگار چاره ای نداشتند. به پیرمردی که کنارم آب می دل به
 گفتم:  ،ایستاده بود

 شما شنا بلدید؟ 

 .نه  -

 کنید؟ پس چه کار می  -

 رم.می -

 شید که.غرق می -
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راحت شنا کرد  ؛عجیب بود وارد آب شد.و پیرمرد فقط لبخند زد 
و پیش رفت. با خودم گفتم پیرمرد دروغگو. ببین چه خوب هم 

 شنا بلده.

وحشت زده و هراسان خودم رو به دختری رسوندم که مثل من 
یا نه. با  لباسهاش خونی بود. ازش پرسیدم شنا بلد هست

من رو هم با خودش ببره. نگاه  اطمینان گفت بلده. ازش خواستم
 گوشه سردی بهم کرد و به سمت دریا رفت. دنبالش دویدم و

 یزد. ناامیدانه نگاهش کردم. کمگرفتم. دستم رو پس رو لباسش 
 به دست و پا زدن و شروعخالی شد  که پیش رفت، زیر پاهاش
ا ب جیب بود. وحشتم دو برابر شد. اماعکرد و کمی بعد غرق شد. 

یرمرد که گفت شنا بلد نیست، ولی نجات پیدا کرد دیدن اون پ
احمقانه  یامید ،دونه ولی غرق شدو دختری که گفت شنا می

شانسم رو  پیدا شد. برای همین دلم رو به دریا زدم تادلم در 
امتحان کنم. این بود که آرام و با تردید به سمت آب پیش رفتم. 

و  ر پام خالی شدآب که تا نزدیکی های گردنم رسید یکدفعه زی
کردم به دست و پا زدن. احساس  . شروعدر آب غوطه ور شدم

دارند خفهه زدن و دور گردنم حلق مثل ماری کردم امواج آبمی
 کنند.ام می

ومدم باال. وحشت از مردن تمام وجودم یرفتم زیر آب و ممدام می
خواستن و فریاد زدن قفل شده رو گرفته بود. زبونم برای کمک 
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بود.  هگوشم پیچید یعزا تو طبلناگهان صدای سنج و  بود.
و  خوردنده سینه میصدای دست هایی که با ضرب خاصی ب

با سوز خاصی این نوحه رو که صدای نوحه خونی آقاجون 
 میخوند:

 دیده ام سوی حسین، کلبه ام کوی حسین"

 قبله ام رویِ حسین، کربال قبله نماست

 "انا مجنون الحسین

یا "کلمه ای که از دهنم بیرون اومد  تنها ناگهان زبونم باز شد و
کلمه احساس کردم با شدت  بود. به محض ادای این "حسین 

 . دیگه از خفگی خبری نبود. بیرون کشیده شدم از آب

چشم هام رو که باز کردم تصویری تار از چند آدم با روپوش 
. دویدندید دیدم که با عجله این طرف و اون طرف میسف

 رد. سرم سنگینخوی بریده بریده و مبهم به گوشم میصداهای
دستم گرم شده بود. دستی اونو گرفته  رد.کبود و بدنم درد می

 بوسید. بود و مدام می

ه بلین تصویری که اوکامال هوشیار شدم.  چند ساعتی گذشت تا
چهره مادرم بود. رنجورتر  مقابل چشمانم دیدممحض هوشیاری 

 زد.، ولی چشمانش برق عجیبی میاز قبل بود
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 من کجام؟ چی شده؟  -

قربونت بشه. چه قدر خوشحالم که نرگسم... نرگس جان. مادر  -
 .برگشتی

 برگشتم؟ از کجا؟  -

خواستی بری ار ماهه تو کمایی. اون روز که میمادر تو االن چه -
یادت میاد؟ گفتم خرما بگیر واسه روضه. تو راه  رو کتابخونه

تصادف کردی. چهارماهه هر روزم شده زیارت عاشورا و قرآن 
وت ف یری کرد؟ یادته بعد ازخوندن. دیدی امام حسین ازت دستگ

 آقات باهاش قهر کرده بودی؟ 

 آقا جون! آقاجون!  -

 آقاجون چی مادر ؟  مگه-

 هیچی!  -

ومد. بغض عجیبی راه یبند نمی اشک های منم مثل اشکها مامان
گلوم رو بسته بود. ترجیح دادم سکوت کنم و به اتفاقاتی که برام 

 افتاده فکر کنم. صدای مامان منو به خودم آورد: 

 نرگس اگه گفتی امروز چه روزیه؟  -

 تنگ شده بود. ش قدر دلم برایم. چکردفقط نگاهش می
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قا تو رو امروز والدت امام حسینه. نذر کردم. نذر کردم اگه آ -
  ظهور  به نیت سالمتی و ،هر سال سوم شعبان ،بهم برگردونه

 شیرینی پخش کنم.  )عج( امام زمان

                  گمبلند می ماین بار مثل آقاجون کنم.دیگه زمزمه نمی
کشم روی سرم و بی صدا و بعد مالفه رو می "اباعبداهلل  یا "

  کنم. گریه می

 

 پایان...

 

، درسی به عرش تا رفتباال  رفت و در سفر معراج باال پیغمبر 
    آنجا که رسید دید بر سر در بهشت نوشته شده:

  

 و راا رائیل نتوانستپیغمبر را بردند به مقام و جایگاهی که جب
   را نشانش دهند اینکه: این کلمهتا همراهی کند، 

 .«است کشتی نجات حسین»

النِجات نةیو سف یِمصباُح الهد نیانَّ الُحس »  » 
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