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وشتارهایی هستند های تحقیقی و تخصصی، ارزشمند و جذاب نیستند. نمقاله تنها 

از زندگی واقعی انسان ها که به نیرومندی، اما بسیار طبیعی، خطوط برآمده 

دوران های گوناگون، هیجان ها و عواطف انسانی را زنده و حساس در برابر 

فصلنامۀ آرمان، ستونی با نام بخش تاریخ خواننده قرار می دهند.  از این رو در 

های فرهنگی و  بدین وسیله از همۀ شخصیت .ه استیافتگشایش  "داستان من"

علمی و هر هموطن و عضو جامعۀ بزرگ ایرانیان دعوت به مشارکت در این 

 شیریندخت دقیقیان  .یمستون می نمای
 

 ۱۳۵۲ متولد من معرفی نویسنده از زبان خودش: 

 سال مشهد پزشکی دندان التحصیل فارغ. هستم تهران

 ۲۰۰۴.  کردم کار بوشهر استان جنوب سال پنج . ۱۳۷۸

 گذشته سال .شدم کار به مشغول و استرالیا آمدم نوامبر

 پور روانی خانم نویسی خاطره بارکالس اولین برای

 .کردم شرکت
 

در  شهیمن و عباس آقا هم داشت.  پا کیعباس آقا  مرغ

بود و معتقد  شاه. عباس آقا عاشق رضا میحال جنگ بود

. اسم یپهلو شاههم رضا  شاه داشت اون کی رانیبود ا

حرصم  یوقت .انتخاب کرده بودم شیعباس آقا را من برا

اش  عباس آقا برازنده ،رفت یاعصابم راه م یو رو داد یم

آرمان  ستون

 برای:

 

 داستان من

 پیرامون ستون "داستان من" سخن سردبیر

!ماجرای مردن من  

 زهرا کرمی

 دندانپزشک از استرالیا
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به تهران برگشت و  ،جنگ تمام شد یبود و وقت بیمن غا یدوران نوجوان کثر. عباس آقا اشد یم

ثبت نام کردم و عباس آقا مجبورم کرد رشته  یاضیرشته ر رستانیت کرد. سال دوم دبجبران مافا

داد.  حیرا ترج کایامر رانیبروم و عباس آقا ا  نیمیکالس زبان س خواست یبخوانم. دلم م یتجرب

تا  زد یم اهیبه ماست رنگ س یاست عباس آقا از سر لجباز دیماست سف گفتم یکال اگر من م

حس را  نیمن ا یدوست دارد ول شتریحرفش ثابت شود. همه معتقد بودند من را از همه ب

و  میایب رونیعباس آقا ب هیسا ریشهرستان را انتخاب کردم تا از ز یمن دانشگاه سراسر نداشتم.

به  کباریبا نظرات من مخالف. تنها  یاست ول یسختکوش  مهربان و نفس بکشم. پدرم مرد صادق،

مهاجرت  رانیمن به حرفش گوش نکردم و از ا نکهیاهش اعتراف کرد و خوشحال بود از ااشتب

 آمدم و عباس آقا شش ماه با من حرف نزد. ایبه استرال رانیمن از ا کردم.

 میرا پدرم برا مایهواپ طی. مشهد بودم و دور از خانواده. بلدیترم اول دانشکده به اتمام رس بالخره

 نیاز جمله آخر ،الزم یها خیتار هیداد. کل رییتغ شود یرا نم طیبل خیتار دانستم یفرستاد. م

 دهیقبل پرس ماه کیرا از  ،دانشکده دیع یلیتعط د،یامتحان، روز انتخاب واحد، شروع ترم جد

 خیمشهد با من همکالس بود و فکر دروغ گفتن و تار بود. پسر دوست پدرم از بد روزگار،

ها  یریها از اون تو بم یریتو بم نیز ذهنم پاک شده بود. بقول معروف اا یاشتباه دادن به طور کل

 زرفت را رو طی. پدرم بلکیو هفتاد و  صدینبود. انتخاب واحد روز نوزدهم بهمن سال هزار و س

ساعت نه صبح انتخاب  ،روز بعد  امتحان و برگشت را دو نیهفدهم چهار ساعت بعد از آخر

کارت  ،امتحان نی. روز آخرشد یها عوض نم خیتار دیرس یم نیکرده بود. آسمان به زم

گرفته بودم با  میانتخاب واحد کند. تصم میکالس دادم که برا یاز دخترها یکیرا به  ییدانشجو

دهه  یمانده روزهایباق دانستم یم نکهی. با ااندازمیبازگشت را عقب ب روازعباس آقا بجنگم و پ

گرفته بودم  یجد میتصم یزهر مار خواهد شد ول میتصم نیرفتن  با ا دیعصرجد نمایفجر و س

 ییمهرجو وشیسارا دار لمیف دنید یبرا ،شب جدهمیانتخاب واحد به مشهد برنگردم. ه یبرا

داده  شیو آنهم  ساعت ده شب نما ،بار کی لمی. فستادمیا یادآز نمایصف س یچهار ساعت تو

. ما در دمیخر طیبرف تا مغز استخوانم نفوذ کرده بود بل یسوز و سرما که یو من در حال شد یم

ساعت  یحدودها لمیو بعد از اتمام ف میکرد یم یزندگ یرازیفر دانش وصال ش ابانیخانه خ

چرب و نرم پدرم را  ی. مادرم در تخت من متکا گذاشته بود و با شامدمیبامداد به خانه رس کی

فردا صبح ساعت  دانستم ی. مدمیم به داخل تختم خزآرا یلیخواب کرده بود. خ شهیزودتر از هم

تا  افتاد یراه م ادهی. پدرم ساعت شش صبح از خانه پدآی یبردن من م یهفت صبح آژانس برا
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راه  لومتریک ستیب ی. هنوز هم روزبرسد یجمهور یرهادیم ابانیبه خ قهیدق یساعت هفت و س

 نزده بودم. ی. هنوز به مادرم از نرفتنم به مشهد حرفرود یم

من و خودت را روشن کن. پدرت جفتمان را  فیتکل هفت صبحه و آژانس دم در آمده. ساعت

آلود از مادرم خواستم خودش را وارد داستان  خواب وردم.آ رونیپتو ب ری. سرم را از زکشد یم

به را باال انداخت و  شیها مادرم شانه نکند و اجازه بدهد من با پدرم رک و راست حرف بزنم.

خواب از سرم  یشدم. هنوز مست داریزنگ در ب یصبح بود با صدا ازدهی تساع مدرسه رفت.

موقع از روز زنگ  نیا تواند یم یبود و تو فکر باز نکردن در بودم. فکر کردم چه کس دهینپر

زنگ در گذاشته  یانگشتش را رو یورد. کسآممتد زنگ من را به خود  یخانه ما را بزند. صدا

 نییبه پا ینگاه یشدم و از پشت پرده تور کیبه پنجره نزد مآرا یلی. خداشت یبود و برنم

 دیوانت سف نیماش کی اب. پدرم دیچرخ یدور سرم م ایپدرم بود. تمام دن شد یانداختم. باورم نم

بودند.گرم  ستادهیو راننده وانت دم در ا کرد یبع م گوسفند در عقب آن بع کیرنگ که 

برخورد آماده نکرده  نیا یخودم را برا .داشت یزنگ برنم یصحبت بود و دستش را از رو

بکنم و تا شب  یفکر کیبشوم و  داریبا عباس آقا را نداشتم. قرار بود ب ییروایرو یآمادگ بودم.

 ای دیسف. آن آقا و وانت کرد یچه م نجایموقع از روز پدرم ا نیکنم. اصال ا دایپ یا بهانه کی

سست شده  میو از اضطراب پاها دیچرخ یدور سرم م ایدن به پدرم داشتند. یگوسفند چه ربط

ورود وانت  یبرا اطیو بعد از باز کردن درب ح دیبه داخل خانه پر اطیبود. پدرم از درب ح

من  بود. دیبع یخانه آمد. با کت و شلوار شق و رق چنان حرکات یبه طرف درب ورود دیسف

کردن و نرفتن به مشهد خونم را منجمد کرده بود. پدرم  یچیفلج شده بودم. ترس از سرپ بایتقر

من را  یکس شدیزد. باورم نم میبار صدا نیرا باز کرد. چند یانداخت و درب ورود دیکل

 .رفت یم جیراننده آژانس به پدرم گفته بود. سرم گ دیفروخته باشد. شا

در را  رهیشدم که پدرم دستگ کیسته به درب اتاقم نزدآه دهیژول یموها  من با لباس خواب و

. دیرس یکجا نم چیفکرم به ه .کرد یم هیبود و گر ستادهیمن ا یچرخاند و در را باز کرد. روبرو

 شهیمثل هم ایو  کند میحداقل دعوا کردم یدعادعا م زد؟ یچرا حرف نم کرد؟ یم هیچرا گر

و شکر خدا  ختیر یم فقط اشک من دارد. یتیمسئول یبه ب یاظهار تاسف کند که فرزند

 .به همان منوال گذشت یا هیچند ثان .کرد یم

 رفت. یو طرف درب ورود دیپدرم دستم را کش
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ورد و در آکه راننده وانت بود به عجله به سمت وانت رفت و گوسفند دست و پا بسته را  ییقاآ

خون  یحمام رو ییا دمپا. من را مجبور کردند بدیچشم به هم زدن سر گوسفند را بر کی

به من نگفته بود  یراه بروم و صلوات بفرستم. هنوز کس زد یبال م که هنوز بال یجان مهیگوسفند ن

 دیچک یم یی. خون از دمپادیام را بوس یشانیاز چه قرار است. پدرم محکم بغلم کرد و پ راکه ماج

 .یحاج زکیگفت کهر. پدرم کرد یم یراننده وانت تندتند گوسفند را سالخ یو آقا

را  قهیچند دق نیتمام ا کردمیکلمه هم نگفت. من که هنوز فکر م کیو رفت.  دیمن را بوس پدرم

 .یکند که چرا به مشهد نرفت دادیو داد و ب دیایپدرم ب مبه اتاقم رفتم. هنوز منتظر بود دمیخواب د

 باز چه خبره؟ دیمادرم. تلفن زدم. مادرم از اونطرف پرس حیبود و زنگ تفر ظهر

 بابات و حاال تو! اول

 بده. حیاگر وقت داره توض دمیرا به مادرم گفتم و پرس انیجر

از باند فرودگاه  مایرا داشتم  بعد از بلند شدن هواپ ییمایهواپ طیقرار بود. من بل نیاز ا ماجرا

چون  ینتهمسافران بود م ستیمسافرانش کشته شدند. اسم من تو ل یباد تصادف کرد و تمامآمهر

 طیبلکه  یافراد یاتفاق افتاده بود تمام اسام مایبعد از بلند شدن هواپ عیسر یلیاتفاق خ نیا

نام من و مشهد با اتاق پدرم  دنیخوانده بودند. همکاران پدرم با شن ویبودند را در راد دهیخر

القول از پدرم  و همه متفق دهد یخبر م لیگفته بودند . پدرم به کل فام تیتماس گرفتت و تسل

 هقرمز ب یها مدرسه با چشم ری. مادرم سر کالس بود که مدردیبا مادرم تماس بگ خواهند یم

چه شده  دیگو یمادرم به پدرم م صحبت کند. یبا پدرم تلفن خواهد یم  و از او رود یکالسش م

شت و خلقت انسان و قضا و سرنو امتی. پدرم از روز ق موقع تماس گرفته است نیاست که ا

که  شود یم زیکاسه صبر مادرم لبر قهی. بعد از چند دقکردند یم هیگر ری. همه در دفتر مددیگو یم

 .راجعون هیانا للله و انا عل دیگو یخفه م یو صدا هیعباس حرف بزن. پدرم با گر یکرد همسخر

پدرم و  هیگر یو صدا شود یخنده مادرم بلند م یامروز کشته شد. صدا ییالهام در سانحه هوا

 . البد فکر کردند مادرم شوکه شده است.شود یبلند تر م زیمدرسه ن ریهمکاران در دفتر مد

 کیساعت  شبیتشکر کن. دخترت د ییمهرجو وشیعباس برو از دار دیگو یم ممادرم به پدر

 .دیدیداستان را هم شن هیبق نتوانست به فرودگاه برود. یشب خانه آمد و صبح از خستگ مهین

 نمایکه من در صف س یشمع روشن کردند در حال ادمیختم گرفتند و به  زین در دانشگاه نم یبرا

  !بودم کیو هفتاد و  صدیجشنواره سال هزار و س یها لمیف دنید یبرا طیمنتظر گرفتن بل

 


