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اتاق سر ظرف  يهان بچهيداشت. اغلب وقتها ب يك اخالقي يگذشت. هركسيسخت م يليخ ،ط خوابگاهياول ورود به دانشگاه در مح يهاترم

افت  يليرستان خيدوران دبشد. واقعا كالفه شده بودم و درسم نسبت به يا نظافت و ... جروبحث و مشاجره و دعوا ميا غذا گرفتن يشستن 

  خورد اال درس خواندن!يم يزيكه به درد هرچ يطيكرده بود. مح

ض اتاق يتعو يها برانها!. رفتم اداره امور خوابگاهير از ايغ يدا كنم. گفتم هركسيهست از دست آنها نجات پ يكردم هرجور يك ترم سعي

آنجا بود و از دانشجوها  يكيرا ندارم و ....  يط اتاق فعليگفتم تحمل شراست. ين يخال يستها كامل شده و جايدم همه ليدرخواست بدهم. د

ش خودم گفتم ي. پينجات اله ديشه خوابگاه يهاتيم در سوئينفر هست 9؟ ما ياتاق شوي با ما همخواهيد. جلو آمد و گفت ميمرا شن يحرفها

خواستم يبود م يمتيچراكه به هر ق "نهاير از ايغ يهركس"خب با خودم عهد كرده بودم  يم!. ولينفر بساز 9د با يم حاال باينفر كالفه شد 4ما با 

 از "يمان روحانيا"ن پسر اسمش يم. ايگويها اطالع دهم و بعد به شما مد به بچهيجدا شوم. قبول كردم. گفت من با يقبل يهاياز هم اتاق

 بود.  يو مشهدك يرشته مكان يهابچه

 يليخ ك هال بزرگ موكت شده.يك اتاق كوچك داشت و ي ابان حافظ.يدر خ يه را جمع كردم و رفتم خوابگاه نجات الهيثدو روز اثا يكيبعد 

م و به يها خوش و بش كرد. با بچه!ل بوده و من نفر دهم آنها هستميتشان تكمينفره هست و آنها ظرف 9تها يت سوئيدم كه آنجا ظرفيزود فهم

ها بودن كه سنشان دو تا از بچه كن!. ريا خودت ختم بخي. گفتم خداباشند» ر!يت يحزب اله«خورد كه يشان ميهاافهيبه ق م.يشد يهم معرف

 يحاج«ا ي» يحاج«گفتن يم يداشتن. به مهد يشنوو رضا حرف ينقاش. همه از مهد يو مهد يه بود به نام آقا رضا اشجعيشتر از بقيب

ا يه يبود قض يدم كه شوخيآخرش نفهم .دنيخنديمدر جبهه بوده و  يسالگ 10هست و از رزمنده جنگ  ين حاجيگفتن ايها مبچه». نقاش

ها را خاموش كردند. گفتم چه خبر شده؟. دم برقيشدم كه دير مياشتم جاگتازه دگفت. يها نمنهين زميدر ا يزيخودش هم مطلقا چ .يجد

. حدود "!!چاه يا خدا. خودت رحم كن. از چاله درآمدم افتادم توي"م. گفتم: يداردعا ن ساعت برنامه يارت عاشورا هست. هر شب ايگفتند وقت ز

ك عده آدم يبود  يگرير كه تفكرات دانشجوها جور ديركبيدر دانشگاه ام م جالب شده بود.يبرا يليه خيها روشن شد. قضبرق بعد م ساعتين

نقاش  ينكه نماز جماعت مغرب و عشا را هم به امامت حاجيتر ابيب بود. عجيعجم يخواندند. برايارت عاشورا ميدا شده بودند كه هرشب زيپ

  م. يديشب شد و خوابخواندند. يم

احتماال اند و من ستادهيدم همه به صف نماز صبح ايبه اطراف نگاه كردم. د يكيخ نشستم. در تاريدم و سيبلند ازخواب پر يك صدايسر صبح با 

. فكر "اااااا آخه چرااااااا؟؟؟يخدا"رو به آسمان كردم و گفتم: و درمانده با حالت زارم. بود دهينقاش از خواب پر يحاج» و ال الضالين« ياز صدا

ها كه در ظاهر از بچه يكيخوابم نبرد. صبح به تا صبح  يدم وليخواندم و خواب يبلند شدم نماز فرادبود!!.  يد منظورم چيكنم خدا خودش فهم

 يرانيخورده ايحجاز تلفظ نكنه؟  يصحرا يرو مثل عربها» و ال الضالين«شه ينقاش نم ين حاجيحاال ا": دميه من بود! پرسيشتر شبيب ياندك

 يمادرزادنقاش لهجش  ين حاجيشه كرد. ايش نميخب كار يول يديمتوجه شدم كه صبح از خواب پر"د و گفت ي. خند"تلفظ كنه؟

ه يبرادر من، نماز صبح من با وضو و كل". گفتم "ا به جماعت بخوني. بيخونيخب تو كه صبح نماز م"د. گفت يخند يو بازم كل "ه!!ينجوريا

 يطوالن» و ال الضالين«و معطل  قه نماز صبح بخونميدق 20تونم ي. من نمكشهيه طول ميثان 55ر يملحقات و ضمائم و واجبات و مستحبات ز

ر نشده يكردم كه تا دين فكر ميدر راه دانشگاه داشتم به ا شده بود. ردُخ شاند. اعصاب و روانم از دست همهيخند ي. بازم كل"نقاش باشم يحاج

دم نه، يگذشت. د يچند روز شدم.يمان ميافتادم پشياد كارها و مشاجرات آنها مي يوقت ي. وليبرگردم همان اتاق قبلخودم را نجات دهم و 

ست و ين يدم كه ظرف شستن و غذا گرفتن و نظافت و ... نوبتيديم يستند. در كمال ناباوريرقابل تحمل نيكردم غينها آنطورها هم كه فكر ميا



دن آدم يب بودن، معادل بود با ديكه در عج كردن!!يها باهم تعارفات هم مموقع يشست. تازه بعضيستاد ظرف ميايحوصله داشت م يمثال هرك

د. ركيبه آن كاغذ نگاه نم يكس ،به قول خودشان يكرده بود ولوار زده بود و نوبت همه را معلوم يد يك كاغذ روينقاش  ي. البته حاج!ييفضا

. داشت يبربر ييك نانواين خوابگاه ييتازه. لذت بخش بود. درست پا يم سفره صبحانه پهن بود با چند تا نان بربريشديدار ميهر روز صبح كه ب

شد من نچوقت نوبت يگر. خوشبختانه هيد يهاخرج يبرخ وه ويم صبحانه و يداد برايها ماز بچه يكيد به يانه را بايحق شارژ ماه يفقط هركس

شود كه يمعلوم م يدم چجوريچوقت نفهميچون واقعا هن بابت خوشحال بودم يالبته از ادانم چرا! يرم!! نميبگ يكه صبح زود بروم نان بربر

 يبعضخب آمد. ينها خوشم ميكم كم داشت از ا ه هستن تا دانشجو!.يشتر شبيب يينها به آدم فضايگفتم ايخودم م شيپست!!. ينوبت ك

م يزات! از قديبات و گريك نماز و روزه را آنهم بدون تعقينبودم و  يمحكم يچون من كال آدم چندان مذهب كردميشان را هم تحمل ميكارها

كم كم خودم را عادت دادم كه نماز ظهر  .ه بودما را عادت داد ير كه از بچگيسختگ يك پدر نظاميكردم. البته آنهم به لطف يت ميداشتم و رعا

نماز صبح را  يا در نمازخانه خوابگاه. ولي يطوالن يها»و ال الضالين«نقاش با آن  يا در اتاق به امامت حاجيو مغرب را به جماعت با رفقا بخوانم؛ 

دروس معارف و  يدرس يهاانت و آموختهيدت و يو معنو يزكاريو پره يكردم هرآنچه از تقو ين بار سعيچند رفت.يدر كَتم نم يجورچيه

-با خندهك روز صبح ي نشد كه نشد. يكبار نماز صبح را به جماعت با دوستان بخوانم وليك نقطه جمع كنم و ياخالق در وجودم دارم! را در 

دم يدر حال خوردن صبحانه بودند. پرس هاتر هم بچهآنطرف ام.دهيدم كه وسط هال خوابياز خواب بلند شدم و دها گاه بچهيبلند و گاه و ب يها

نها يدند. تعجب كردم كه چه شده كه ايخنديمقاه قاه ر خنده و يزدند ز يبطور انفجارها بچهبازهم دم يدم؟ دينجا خوابيها من چرا ابچه

ك يگفتم نه. باالخره بعد د؟. يآيادت نمي يزيچ شبيگفت از د يكيداد. يح بدهد خنده امانش نميآمد توضيخندند. هركه ميم ينطوريا

م يد. سجده اول را رفتينكه نماز به سجده ركعت اول رسيتا ا يستاديااول و صف  ينماز جماعت بلند شد يصبح برا" ف كرديتعر يكيساعت 

شان گرفت و خندهدند در نماز، موضوع را متوجه شده بو يكي يكيها كه . در سجده خوابت برده بود! بچه!!!يبلند نشدگر يددر سجده دوم  يول

داش ممد فقط  يصبحگاه يها گفت شارژ باطراز بچه يكيخواند.  يفراد يبعدش نتوانستند جماعت بخوانند و هرك يهم خورد. حتكال نماز ب

من  يك پتو رويهمانجا  . مكرر... يها... و باز هم خنده. "شهيم shut downش دشارژ شده و خودبخود يه، باطريثان 55ه است. بعد يثان 55

د و سوژه ما دست گرفته بودن يه را برايثان 55ن يو ا ماهچند  يم برايها شدبچه سوژه خنده يتا صبح. خالصه كل ده بودميانداخته بودند و خواب

ط ين شرايست شما با اين يشخص خود خدا هم راضواهللا قسم، ت نكن. يخودتو اذ ،ممد داشن يبب"نقاش گفت:  يك بار حاجي. كرده بودند

كمتر  يه كميرا » و ال الضالين«خب شما هم اگر  يگفتم حاج. "دم كه بهتره!يبهتره. من امضا م يبخون ي. همون فراديبخونصبح اعت نماز جم

المصب نه د "م. گفت يرسينماز جماعت م ضيما هم به ف يش بدك گه يدچون . خالصه "برسن بهت! توننينمه! مالئكه هم يثان55گه يآخه د

    ال موضوع شدم.يخي! از دوشم برداشته شد و بين بار معنويكرده بود، ان ينقاش تضم يحاج

دن و دستها را چسبانيزدن و سرها را به هم ميت دور هم حلقه ميوئام امتحانات موقع خارج شدن از سين بود كه در ايها ااز عادات بچه يكي

 يدو رقم يهاكردن چون اكثرا رتبهين كار را ميدانم چرا ايالبته نم .رفتنيع ميو سر خواندنديكوتاه م يك دعايانداختن و يدوش هم م يرو

ن يزنين دور هم حلقه ميهمچ"كبار بهشون گفتم يو ... .  يوتر و متالوژيك جامدات و كامپيو مكان يپزشك يمهندس يهاكنكور بودن و از رشته

ها به نقاش گرفت بچهين مييا نمره پايافتاد يم يبعد از اون اگر كس. "گهيه امتحانه دين. چه خبره مگه؟ يدان ميم يد رويد بريخواهيانگار م

ه يشب يا(با لهجه يت خاصيك متانت و جدينقاش هم با  يحاج. "ن!يم يها رفتن روبچه يم!. بعضيم!. پاتك خورديتلفات داد يحاج"گفتن: يم

امتحان همه به  يشبها .!نهنقاش  يحاج يول دنيخنديها قاه قاه مو بازهم بچه "خاك بر سرتان! يخاك بر سرتان، ا يا "گفتيمامام راحل) 

 ي، دانشجويها به نام روح اهللا جعفراز بچه يكيخوردند. يگر قلت ميهمد يكاغذها يكردند. همه وسط هال پهن بودند و رويهم كمك م

د يرسيها بود كه خودش نماد دادن دروس به بچهينقدر مشغول يامتحان ا يشبها بود. روزگاراب يكمو از نوابغ  كنكور يجامدات و رتبه دو رقم

خب "كردند كه يحتش ميت كامل نصيها هم هر دفعه با جدبچه !!!شدي. آخر كار هم نمرات همه از او باالتر مدار بوديو تا صبح ب درس بخواند

-ندهيد جزء آيتو با!!!. يچيه!!! يشينم يچيه ،بدون درس !!.يبش يخودت كس ينده برايدر آتا درس بخون!.  يكمه؟ ين چه افتضاحياروح اهللا 

 يكرد و با خونسرديها نگاه مبه بچه» هيعاقل اندر سف ينگاه«نك با ير عيبا آن قد بلند از ز. روح اهللا هم هر دفعه "و ...  يمملكت بش يسازها



اهللا گفتم خب شب امتحان برو ك دفعه به روحيها... و باز هم قهقهه بچه ."ه!!يد كافيساز مملكت بشندهيها آن شما كودنيهم"داد: يجواب م

همه ترم هم در كانكس . "خوره!ينم ييخب حاال دو نمره كمتر به جا"نشه. گفت:  ينطوريخودت درس بخون كه نمراتت ا يسالن مطالعه برا

اگر " گفتن كهيها به روح اهللا مبچهداشت.  يفه مخوف اما قلب مهربانايقگفت. يوقتها در خوابگاه اذان هم م يبعض بود. يفرهنگ يج و كارهايبس

 "!!يندار ياصال شانس .، شرمندهيكه دار يافه مخوفين قيبا ا خب يشن وليهمه عاشقت م يدار يدانشگاه بدونن كه چه قلب مهربون يدخترها

-و باز هم قهقهه بچه "رند!يگيم يادگاري ها عكس»اورانگوتان«نكه همه در دانشگاه با شما ينه ا"داد: يم پاسخ »جوابحاضر« هم روح اهللا و باز

و چگونه  يانتوسط چه كسو  يطيدر چه محنها يد ايفهميآدم واقعا نمبود.  ينطوريقا هميهم دق يمان روحانيمان، ايق مشهدياخالق رفها. 

ب، ين اتاق عجيا يهازد. البته همه بچهينقدر انسان و وارسته بار آمدند. انسان بودن و زالل بودن در وجودشان موج ميت شدند كه ايترب

 يهاها رخ نداد. البته بحثن بچهيك مورد مشاجره بي يم حتيكه باهم بود يدر كل مدتك داستان آموزنده بودند. يبودند. هركدامشان  ينطوريهم

  مشاجره نه.    يكردند وليم ياسيس

 ياعضا يت بودم و جايشد. نگران بودم كه مجبور به ترك اتاق شوم چون من اضافه بر ظرفيدر اتاقها انجام م ييهاييهر ترم، جابجا يانتها

و  م و چندان از جنسرا تنگ كرد هابچه يدانم كه جايم"نقاش صحبت كردم و گفتم  يك فرصت مناسب با حاجيگر را تنگ كرده بودم. در يد

ن ياآخه  "كرد و گفت:  يبيعج ك نگاهيبودم.  نقاش يحاجنگران جواب  ."شمين مد كه بمانم ممنوياگر اجازه بد يستم ولياتاق ن يهابچه اريع

- من با خنده يو نگران "!!ني. همگه نماز صبح رو به جماعت نخونيفقط جان مادرت د .ميگذاريهم ما نم يبر يه داش ممد. اگر بخوايچه حرف

     بدرقه شد.او  يشگيهم يها

مرا عوض كردند. آن  ير زندگيد سرنوشت و مسين اتفاقات. شايمن بودند. از بهتر ين اتفاقات زندگيرها از بهتن بچهيابا  يو زندگ ييآشنا

گر. يها رقم خورد بعالوه دهها اتفاق خوب دين هم اتاقياز هم يذكر كردم) بواسطه برخ 16ادداشت ي(كه شرح آن را در » يادت اجباريع«

نبود و  يمجاز يل و فضايها موبام. آن موقعيم بكنيخواستيفكرش را هم نم ي. حتيليسخت بود. خ يليمان خيآخر، جدا شدن برا يروزها

م، چند يكرديه ميد خوابگاه را تخليكه با يآخر روز .م كه همانطور هم شديدا نكنيو پ مينيگر را نبيد هرگز همديگر شايم كه ديدانستيم

قه يمان چند دقيرون خوابگاه. آنجا برايب ييك جايم. ما را جمع كرد در يندار يد كه رمق خداحافظينقاش د يم. حاجيشتر وقت نداشتيب يساعت

جان بر عهد و قسم خود  يم كه تا پايم و متعهد شديقسم شدزها آنجا هميچ يبعض يو برا يشگيپرنفوذ هم يصحبت كرد. از آن صحبتها

زدند  يها يها، هانشد. بچه يبزند ول يخواست حرف يكيم انداختند. شانه ه ين بار حلقه زدند و دست رويآخر يها برام. بعد بچهيمانبند بيپا

  ه ...يه و گريه و گريگر ه.يگرر يز

  ن.يآم يخداوندا هرجا كه هستند به سالمت دارشان. اله

                      1399رمضان  23سحرگاه 
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