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آن هــا در یــک خانــه چهــل متــری زندگــی میکردنــد، تنهــا 
ــواده چهــار  ــرای یــک خان کــه طبیعتــا ب کوچــک  ــاق  ــا یــک ات ب

ــود. کوچــک ب ــیار  نفــره، بس
بــود و دخترشــان  پســر خانــواده محســن چهــارده ســاله 

داشــت. ســال  هشــت  مریم،تنهــا 
کــه تلویزیــون  آنهــا مجبــور بودنــد همگــی در همــان اتــاق 
زندگــی  بــود،  کــرده  اشــغال  را  آن  از  بخشــی  نیــز،  بخــاری  و 
نیــز همانجــا بخوابنــد. روشــن اســت  کننــد و شــب هنــگام 
در چنیــن شــرایطی وضعیــت تحصیلــی فرزنــدان می توانــد 
ــواده  ــا ایــن وجــود ، والدیــن خان بســیار آســیب پذیر باشــد  . ب
ــد.  ــع و شــکرگزار بودن کوچــک نیــز قان از داشــتن ایــن ســرپناه 
کارگــری و وام و قــرض  ــا دســتان  ــواده ب کــه پــدر خان ــه ای  خان
کنــد تــا بلکــه بتوانــد خانــواده اش  و قولــه، توانســته بــود مهیــا 
را از اجــاره نشــینی برهانــد . تقریبــا تمــام اســباب زندگی شــان 

ــود . ــک ب کوچ ــاق  ــن ات در ای
ــه  ــواده ب ــود . همــه خان کــس در منــزل نب ــچ  ــه هی روز حادث
کــه  اتفــاق هــم بــه مهمانــی یکــی از اقــوام رفتــه بودنــد. از آنجــا 
تصمیــم داشــتند شــب را هــم همانجــا بماننــد، موقــع خــروج 
کــرده  کــم و در و پنجره هــا را چفــت  از منــزل، شــعله بخــاری را 

بودنــد.
ــا اینکــه حوالــی ســاعت  همــه چیــز خــوب پیــش می رفــت ت
بســیار  خبــر  همســایه ها  جانــب  از  تماســی  ،بــا  صبــح  ده 
کــه ســرپناه  کردنــد . آن هــا مطلــع شــدند  گــواری را دریافــت  نا
گاز شــلنگ متصــل بــه  گرفتــه اســت. نشــتی  کوچکشــان آتــش 

بخــاری و ســرایت شــعله بــه اطــراف باعــث بــروز آتــش ســوزی 
شــده بــود.

گهانــی همچــون آوار بــر ســر اهالــی  ایــن خبــر ناخوشــایند و نا
کــه تمــام وســایل زندگی شــان، از  خانــواده فــرود آمــد. چــرا 
ــش  ــره در آت ــر و غی ــا ،کامپیوت ــواب ه ــون، رختخ ــه تلویزی جمل
آســیب  نیــز  خانــه  ســقف  و  دیوارهــا  همچنیــن  و  ســوخته 

جــدی دیــده بودنــد.
ــن و  ــدارس محس ــه م ــرعت ب ــه س ــوار ب گ ــاق نا ــن اتف ــر ای خب
مریــم رســید و تمــام دانش آمــوزان و عوامــل مدرســه بســیار 
گرفتنــد  گشــتند. بــه همیــن جهــت معلمــان تصمیــم  متاثــر 
کالســی را بــرای روز بعــد بــه حــوادث ناشــی  موضــوع تحقیــق 

گرفتگــی و علــل آن اختصــاص دهنــد . گاز  از 
ــا وجــود اینکــه وضعیــت روحــی  ــرادرش محســن ب مریــم و ب
کنجــکاو و مصمــم تمــام اطالعــات  مناســبی نداشــتند، بســیار 
کامال موشــکافانه  کــرده و  راجــع بــه ایــن موضــوع را جمــع آوری 

کالسی هایشــان ارائــه نمودنــد. کالس بــرای هــم  در 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــان ب ــه در خانه ش ک ــه ای  ــز فاجع ــان نی در پای

ــد. کردن ــو  ــود را بازگ خ داده ب ــی ر ــکات ایمن ــت ن رعای
کــه آن هــا  آن روز در خانه  خواســت و مشــیت الهــی ایــن بــود 
نباشــند و جانشــان در امــان بمانــد. امــا ایــن حادثــه درس 

کننــد. عبرتــی شــد تــا نــکات ایمنــی را در همــه حــال رعایــت 
از جملــه اینکــه هنــگام خــروج از منــزل شــیر فلکــه ی اصلــی 
گاز ســوز نهایت  گاز را ببندند و در نصب و اســتفاده از وســایل 

گیرنــد. کار  دقــت و توجــه را در رعایــت اســتاندارد ها بــه 
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گــوار فــوت یــک خانــواده ی ســه نفــره خیلــی زود  خبــر نا
جــز  نیســت،  چیــزی  علــت  و  می پیچــد.  محلــه  درسرتاســر 
گرفتگــی ناشــی از انســداد راه  گاز  خفگــی و مســمومیت بــر اثــر 
کربــن.  دودکــش آبگرمکــن دیــواری و عــدم مکــش مونوکســید 
ماموریــن اعزامــی پلیس 110 و آمبوالنس اورژانس، لحظاتی 
کننــد. قربانیــان پــدری33  بعــد در محلــه حضــور پیــدا مــی 
ســاله، مــادری30 ســاله و دختــر بچــه ای 8 ســاله هســتند؛ 
کــه پیکــر بی جــان آنهــا، درکــف اتــاق منــزل مسکونی شــان، 
کشــف و اجســاد آنهــا بــرای تعییــن زمــان و علــت دقیــق مــرگ، 

بــه پزشــک قانونــی انتقــال داده مــی شــود. 
کــه از انتشــار ایــن خبــر تلــخ می گــذرد. تــا پشــت  مدتیســت 
در منــزل لعنتــی می آیــم و همانجــا مــی نشــینم. دل تنگــی 
بــه صــدا در  را  زنــگ در  اختیــار  بــی  اســت.  بریــده  را  امانــم 
گویــی بــا غمــم  کوچــه می گــذرد و  کــه از  مــی آورم. رهگــذری 
آشناســت، بــا نــگاه ترحــم انگیــزی مــرا بــه حــال خــود رهــا 

می کنــد. 

کــه از پلــه   آه چــرا نــوه ام نمی آیــد؟ چــرا صــدای پاهایــش 
گوشــم طنیــن نمی انــدازد؟ چــرا  هــا پاییــن می آمــد، دیگــر در 
گشــاید؟ چــرا بــه آغوشــم نمی پــرد و ســرش را روی  در را نمــی 
گــذارد؟ چشــمان آبــی قشــنگش چــرا دیگــر  شــانه هایــم نمــی 
کنــار  نگاهــم نمی کننــد؟ معصومیــت دختــر و نــوه ام را هــر روز 

کنــم. بارهــا وبارهــا!   گریــه مــی  ایــن در آهنــی 
کــه مــن و  گذشــت. چنــدی اســت  آه دختــرم، هفتــه هــا 
کنــار مزارتــان  مــادرت دل تنگی هــای غــروب را بــا بــودن در 
کــه  کنیــم و در نهایــت نابــاوری، باورمــان شــد  ســپری مــی 
شــما دیگــر نیســتید و نبایــد منتظرتــان باشــیم. دیگــر طنیــن 
صــدای دل نشــین نــوه ی عزیــزم در خانــه ی مــا نمی پیچــد. 
گذشــت و در اندیشــه ی بــاز آمدنتــان لحظــه هــا  روزهــا رفــت و 

طــی شــد و مــرد. 
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مرکــز  فرعــی   خیابان هــای  از  یکــی  در  پیــش،  هفتــه ی 
خانگــی  لــوازم  تعمیــرگاه  کــه  متــری  مغــازه ی6  یــک  شــهر، 
بــود، دچــار حادثــه ی انفجــار شــد. در ایــن حادثــه، دو تــن از 
کارکنــان مغــازه و یکــی از رهگــذران، از ناحیــه ی ســر و صــورت 
ــه  گون ــه  و دســت ها دچــار ســوختگی شــدند. انفجــار مغــازه ب
کــه شیشــه های مغازه هــای مجــاور و چنــد  ای شــدید بــود 
ــود. چنــد  کوچــه ریختــه ب ــر شکســته و داخــل  متــر آن طرف ت
کــرده بودنــد،  کــه جلــوی مغــازه پــارک  دســتگاه اتومبیــل هــم 
از ناحیــه ی بدنــه و شیشــه هــا تخریــب شــدند. بــا حضــور بــه 
موقــع آتش نشــانی در محــل حادثــه، آتــش، مهــار و از ســرایت 

ــد.  ــری ش ــاور جلوگی ــای مج ــازه ه ــه مغ آن ب
گازســوز و  گاز از اتصــاالت وســیله ی  علــت حادثــه، نشــت 

کــش بــود.  بخــاری بــدون دود 
گــزارش، وارد مغــازه شــدیم. در اولیــن لحظــه  بــرای تهیــه ی 
کــف  کــه در  گازی  ورود بــه مغــازه، پایــم بــه شــلنگ بخــاری 
کــه زمیــن بخــورم.  کــرد و چیــزی نمانــده بــود  گیــر  مغــازه بــود، 
کــردم.  ــا دســت، از پایــم جــدا  ناچــار خــم شــدم و شــلنگ را ب
ــود؛  ــیده ش کش ــداری  ــیلنگ مق ــد، ش ــب ش ــه موج ــن قضی ای
گفتــم: آقــا لطفــا  کــرده و  کــه رو بــه صاحــب مغــازه  ایــن بــود 
کنیــد،  کنتــرل  بــه بخــاری  اتصــال آن  ناحیــه  از  را  شــیلنگ 
کشــیدگی موجــب شــل شــدن بســت آن شــود  ممکــن اســت 

ک اســت.  کــه خطــر نــا
گــزارش از حادثــه ی عینــی، نگاهــی بــه اطــراف   بــرای تهیــه 
گازســوز.  ــود از وســایل خانگــی برقــی و  ــر ب انداختــم. مغــازه پ
مغــازه،  ســقف  و  دیوارهــا  در  آتش ســوزی  و  دود  آثــار  هنــوز 
کوچــک،  گوشــه ی ایــن فضــای  ــه چشــم مــی خــورد.  کامــال ب
کناردیــوار مغــازه، جاســازی  کــه  بخــاری بــدون دودکشــی بــود 
ــن  ــا چندی ــا و ب ــد ج ــیلنگ از چن ــر ش ــد مت ــا چن ــود و ب ــده ب ش
ــاورم  ــود. ب گاز نصــب ب اتصــال غیــر اســتاندارد بــه شــیر اصلــی 
از حادثــه ی  یــک هفتــه  کــه هنــوز  نمــی شــد در مغــازه ای 
انفجــار آن نمی گذشــت، شــاهد چنیــن بــی احتیاطی هایــی 
از  گاز  نشــتی  هــم  حادثــه  علــت  آنکــه،  جالب تــر  و  باشــیم 
گازی باشــد. آن روز تمام ســاعات مصاحبه ی  همیــن بخــاری 
کیــد روی رعایــت ایــن نکتــه ایمنــی  مــن صــرف توضیــح و تا
کنتــرل دوره ای  گذشــت؛ اینکــه مــا بایــد ضمــن بــاز بینــی و 
کارکــرد صحیــح آن  بســت و اتصــاالت شــیلنگ آبگرمکــن، از 
کــه اهــل فن  کســانی  اطمینــان حاصــل نماییــم؛ آن هــم بــرای 

گازســوز بودنــد! و متخصــص تعمیــر وســایل 
گفتــم: بعضــی  ج مــی شــدیم، بــا خــودم  وقتــی از مغــازه خــار
نبایــد  کارمــان،  و  خــود  بــه  حــد  از  بیــش  اعتمــاد  وقت هــا 
کــه از رعایــت حداقــل نــکات ایمنــی غافــل  موجــب آن بشــود 

شــویم.  
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کی از هــــر طــــرف در حــــال وزیــــدن بــــود و  بــــاد وحشــــتنا
کــــه حتــــی نمی شــــد جهــــت آن را  گونــــه ای بــــود  اوضــــاع بــــه 
تشــــخیص داد. شــــهرک باغمیشــــه همیشــــه ایــــن مشــــکل را 
داشــــت. حتــــی بعضی هــــا می گفتنــــد دمــای هــــوای شــــهرک 
پنــــج شــــش درجه بــا دمای هــوای ســایر نقــاط تبریــز تفاوت 

دارد.
کــه  ــود،  ــهرک ب ــه در شــ ــا یــک ســاختمان دوطبقــ منــزل مــ
خودمــــان در طبقــــه اول و خواهــرم بــه اتفــاق همســر و دختــر 
نــه ســاله اش در طبقــــه دوم ســــکونت داشــــتند. روز حادثــــه 
حوالــی ســاعت هفــت بعدازظهــر مــا از منــزل پــدری خانمــم 
بــا دامادمــــان  بــــه خانــــه برگشــــتیم. آن روز مــــا همزمــــان 
ــزل  ــه منــ ــرکار می آمــد بــ ــا از ســ ــان موقع هــ ــه همــ ــه همیشــ کــ
رســــیدیم. درســت چنــد لحظــه بعــد از اینکــه دامادمــــان بــه 
طبقــــه بــــاال رســید صــدای فریــاد بلنــدش را شــنیدیم.  بــــا 
ــرم، تــن  ــوهر خواهــ ــدم شــ ــم و دیــ ــه طبقــه دو رفتــ ــی بــ نگرانــ
گرفتــه و زار مــی زد. بــه همــــراه  بی جــان دختــــرش را در آغــوش 
خانــــمم  وارد حمــام شــــدیم و دیــــدیم شــــیر آب بــــاز اســــت و 
ــان بیهــوش و بــدون لبــاس در حمــام  ــم همچنــ ــرم هــ خواهــ

ــت. ــاده اس افت
فورا متوجــه شــدیم علــت بیهوشــی خواهــر و خواهرزاده ام 
گازگرفتگــــی اســت. مــــن خواهــرزاده ام را بــــه طبقــــه پاییــــن 
کــــردم.  کــــردم و پنجره هــای هــــر دو طبقــــه را بــــاز  منتقــــل 
کمــــک دامــادم تــــا رســــیدن آمبوالنــــس بــه تــــن  خانمـــم بــــه 
خواهــــر و خواهرزاده ام لبــــاس پوشــــاندند و سپس شروع بــــه  
کاری از پیــــش نبردیــــم.  کردیم. اما  دادن تنفــــس مصنوعــــی 

گفــت از زمــان مــرگ چهــار  وقتــی آمبوالنــس رســید، پزشــک 
ســــاعت می گــــذرد.

گاز بعــــد از بازدیــــد از وســــایل  کارشــــناس اعزامــــی شــــرکت 
گازســوز و محــل دودکــش در داخــل ســاختمان و پشــت بام، 
کالهــــک اچ  گازگرفتگــــی افتــــادن  متوجــــه شــــد علــــت اصلــــی 
دودکــــش آبگرمکــــن دیــــواری بــــه علــــت وزش بــــاد و برگشــــت 
کربــــن از دودکــــش بــــه داخــــل منــزل و حمــام  گاز مونوکســــید 

بــــوده اســت.
کردیــم. از آن روزبــــه بعــــد همــــه ما آن خانه لعنتــــی را تــرک 
دیگــر تحمــــل مانــــدن و ســــکونت در آن منــــزل برایمــان غیــر 
ممکــن بــود. زیــرا وجــــود یــــک قاتــــل نامرئـــی روحمــــان را 

ــکنجه مــی داد. شــ
خواهــرزاده ام  و  خواهــــر  فــــوت  گــــوار  نا و  گهانــــی  نا خبــــر 
کــــرد. او هــر روز  ضربــــه روحــــی شــــدیدی بــــه پــــدر پیــــرم وارد 
بــــا انــــدوه فــــراوان بــــه آن خانــــه لعنتــــی می رفــــت و می گفــــت 
روز  یــک  باالخــره  پله هــا میشــــنوم.  راه  از  را  نــوه ام  صــــدای 
متوجــــه شــــدیم پدرمان بــــه خانــــه بازنگشته، حــــدس زدیــم 
بایــــد هنــــوز در آن خانــــه باشــــد. سراســیمه خــود را بــه آنجــــا 
روبــــه رو  بــــا صحنــــه فوق العــــاده غم انگیــــزی  و  رســــاندیم، 
ــس  ــه عک ــا، در حالی ک ــر روی پله ه ــته ب ــدرم نشس ــدیم.  پــ شــ
دلبندانــش را بــه ســینه فشــرده بــود، چشــم های غمگینــش 

را بســته و روحــش بــه روح عزیزانــش پیوســته بــود.
کالهـــــک  بـــــه  مجهـــــز  اســـــتاندارد  دودکـــــش  نصـــــب 
گاز  بـــــا  خفگـــــی  از  ناشـــــی  خطـــــرات  از  جلوگیـــــری  بـــــرای 

اســـــت. ضـــــروری  کســـــیدکربن  منوا
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صــدای نالــه و زاری پــدرم در فضــای اتــاق می پیچــد. او بــه 
کــه در  شــدت ناخــوش احــوال اســت و یــک مــاه و اندی ســت 

رختخــواب افتــاده اســت.
از  بــرادرم مراقبــت و نگهــداری  یــک روز در میــان، مــن و 
پــدر پیرمــان را بــر عهــده داریــم. پدرمــان در یــک حادثــه ی 
کــه نیمــه  گونــه ای  گردیــد، بــه  تاسف باردچارســکته ی مغــزی 
ــت از او،  ــان و مراقب ــای درم ــد. هزینه ه ــج ش ــش فل ــپ بدن چ
کــرده، ســخت  نیــز داغدارمــان  در حالیکــه فــوت مادرمــان 
کــه از مــرگ دلخــراش  و طاقــت فرساســت. چهــل روز اســت 

گــذرد.  مــادر در ضمــن آن حادثــه مــی 
کمــک مــی  کــه پیــش پــدر باشــم.    امــروز نوبــت مــن اســت 
می کنــم  ســعی  بدهــم.  را  نهــارش  تــا  شــود  خیــز  نیــم  کنــم 
می کنــم  مرتــب  را  رختخوابــش  بخــورد.  هــم  را  داروهایــش 

بخوابــد. تــا  می کنــم  وکمــک 
گوشــی تلفــن را برمــی دارم  فــردا چهلــم فــوت مادراســت. 
کنــی  کمــک  و بــه بــرادرم زنــگ میزنــم. داداش بایــد بیایــی 
بابــا را ببریــم حمــام. بایــد بــرای بزرگداشــت چهلــم مامــان 
کنیــم. متوجــه می شــوم داداشــم آن طــرف خــط  آمــاده اش 
کنــد. مــن وداداشــم دقیقــا بــه یــک موضــوع فکــر  ســکوت مــی 
پیــش.  روز  بــه چهــل  مــادر،  ســایه ی خیــال  بــه  می کنیــم، 
کهولــت ســن ناخــوش بــود و همیشــه ایــن  پــدرم بــه علــت 

کمــک می کــرد. کــه بــه اســتحمام پــدرم  مامــان بــود 
ســاعت 9 صبــح روز جمعــه بــود. مثــل همیشــه دختــرم را به 
دنبــال پــدر بــزرگ و مــادر بزرگــش فرســتادم تــا منزل مــا بیایند، 
کســی در را  ــم  کــه هرچــه زنــگ مــی زن ــی دختــرم خبــر آورد  ول

کنــد. نگــران شــدم و مجــددا شــوهرم را فرســتادم.  ــاز نمــی  ب
گفــت از دیــوار بــاال رفتــم، از پشــت پنجــره  شــوهرم برگشــت و 
دیــدم پــدرت خوابیــده و مــادرت هــم در حمــام بــود. صــدای 
شــیر آب حمــام را مــی شــنیدم. نمی دانــم چــرا حرف هــای 
شــوهرم مراقانــع نکــرد و بدتــر دلــم شــور زد. چــادرم را ســرم 
کــرده و دوبــاره خــودم همــراه شــوهرم بــه آنجــا رفتیــم. هــر چــه 
کســی در را بــاز نکــرد. همســرم دوبــاره از دیــوار  زنــگ زدیــم 
ــه مامانــم را صــدا  ــرد. در حالیک ک ــه را بــاز  بــاال رفــت و در خان
میــزدم، دوان دوان وارد اتــاق خــواب شــدم. بابــام بــا صــورت 
کبــود بیهــوش افتــاده بــود و از ســینه اش صــدای خس خــس 
مــی آمــد. بــدو بــه طــرف حمــام رفتــم، دیــدم مــادر بدبختــم 
گوشــه ی حمــام افتــاده و اصــال نفــس نمی کشــد و شــیر آب 
کــرده  حمــام هــم همچنــان بــاز اســت. شــوهرم، پــدرم را بغــل 
و بــا هــم او را بــه بیمارســتان رســاندیم. پــدرم ســکته ی مغــزی 
ــه هــوش آمــد،  ــه ب ک ــود؛ بعــد هــم  کمــا ب ــرده و چهــار روز در  ک
کســیژن فلــج شــد. نیمــه ی چــپ بدنــش بــه دلیــل نرســیدن ا

و  بخــار  کــه  بــود  ایــن  گویــای  کارشناســان  بررســی های 
رطوبــت ناشــی از فعالیــت آبگرمکــن و رعایــت نکــردن اصــول 
اولیــه در نصــب و راه انــدازی ایــن وســیله، عامــل مــرگ مــادرم 

ــت. ــدرم اس ــج پ و فل
کامــال هوشــیاری خــود را بــه  در بیمارســتان، وقتــی پــدرم 
ــه  ــا ب ــتن لباس ه ــد از شس ــادر بع ــرد: م ک ــف  ــت آورد، تعری دس
کــرده اســت و ایــن حادثــه شــوم وقتــی  کمــک  اســتحمام او 

ــود. ــام ب ــه او در حم ک ــاده  ــاق افت اتف
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بعــد از خیانــت و غیبــت طوالنــی شــوهرم از منــزل اجاره ای، 
منــزل پــدری ام تنهــا پناهــگاه زندگــی مــن و پســرهایم بــود. 
و  بودنــد  جامعــه  فقیــر  و  زحمتکــش  قشــر  از  بــرادرم  و  پــدر 
کنــون می بایــد سرپرســتی مــن و خانــواده ام را هــم بــه دوش  ا

کشــیدند. مــی 
پســر بزرگــم 18 ســال داشــت. بــا غیــرت و مســئولیت پذیر 
بــود. هــم درس می خوانــد هــم دوســت داشــت بــه هرطریقــی 
کــه در جگــر  کــه شــده، نــان آور خانواده مــان باشــد. ایــن بــود 

کار شــد. کوچــه مشــغول بــه  پــزی ســر 
روزهــای پنجشــنبه و جمعــه مغــازه ی جگــری، فــوق العــاده 
آن  کنــد.  کار  دیروقــت  تــا  بــود  ناچــار  او  و  می شــد  شــلوغ 
حادثــه ی شــوم هــم دقیقــًا در یــک روز جمعــه ی لعنتــی اتفــاق 
افتــاد. آن روز مــا مهمــان داشــتیم. آب شــهری منــزل خالــه ام 
قطــع بــود، بــه همیــن دلیــل بــرای اســتحمام بــه منــزل مــا 
شــب  آخــر  اســتحمام،  از  بعــد  مهمان هــا  بودنــد.  آمــده 
کردنــد. حــدود ســاعت  کــرده و منزلمــان را تــرک  خداحافظــی 
ــت. ــه بازگش ــه خان ــرکار ب ــرم از س ــه پس ک ــود  ــب ب ــف ش دو نص

مثــل همیشــه بــوی دود و جگــر مــی داد، آرایشــگاه رفتــه 
ــرود.  ــه حمــام ب ــود. آمــاده شــد ب ــرده ب ک ــاه  کوت و موهایــش را 
آن روز نمی دانــم چــرا ناخــوش  احــوال و خســته بــودم، بــرای 
گفتــم : "مــادر مــن مــی روم بخوابــم تــو هــم  همیــن بــه پســرم 

ــواب." ــا بخ ــن و بی ک ــام  زود حم
کوچکــی بــا پنجــره ای رو بــه حیــاط   مــن و پســرهایم در اتــاق 

طبقــه پاییــن می خوابیدیــم.
بیــدار  از خــواب  زنــگ ســاعت  بــا صــدای  بعــد  روز  صبــح 
ــرای  ــا ب ــردم ت ک ــدار  ــم بی ــم را ه کوچک ــر  ــه پس ــدم و بالفاصل ش

ــم در رخــت خــواب  ــه مدرســه آمــاده شــود. پســر بزرگ رفتــن ب
بــا  بــاال رفتــه و  بــه طبقــه  کــردم حتمــًا دیشــب  نبــود. فکــر 
کــردن  پدربــزرگ و مادربزرگــش خوابیــده اســت. بعــد از جمــع 
کــردم، صــدای شرشــر  رخت خــواب هــا تــا در اتاقمــان را بــاز 

آب حمــام را شــنیدم.
فاصلــه ی حمــام از اتــاق، فقــط ســه چهــار متــر و بــه انــدازه 
گرفــت  گهــان تــرس وجــودم را  ــر ازکــف آن بــود. نا دو پلــه باالت
کــه چــرا شــیر حمــام بــاز و درش بســته اســت. بــه طــرف حمــام 
ــا،  ــا پ ــد. ب ــی نیام ــچ صدای ــی هی ــدا زدم، ول ــرم راص ــم، پس رفت
کــف حمــام  پســرم بی جــان  را شکســتم.  شیشــه ی حمــام 
گذاشــتم و فریــاد زدم هــادی  بــود. ســرش را روی زانوهایــم 

ــرم... پس
ــاال  کــه از پله هــای طبقــه ب کوچکــم افتــاد  چشــمم بــه پســر 
ــزرگ و  ــه می گفــت مامــان، مادرب گری ــا  ــد و ب ــه پاییــن می دوی ب

ــزرگ... باباب
دنیــا دور ســرم چرخیــد و مــن دیگــر نفهمیــدم چــه اتفاقــی 
افتــاد. وقتــی در بیمارســتان بــه هــوش آمــدم، تــازه فهمیــدم 
چــه بالیــی بــر ســرمان آمــده اســت. پناهــگاه مــن، قتلــگاه 

شــده بــود و مــن دیگــر هیــچ ســرپناهی نداشــتم.
ســاعت 8 صبــح  پــس از حضــور عوامــل اورژانــس در محــل، 
مشــخص شــد ســه عضــو ایــن خانــواده عالئــم حیاتــی ندارنــد. 
کــه آنهــا دچــار خفگــی  گویــای ایــن بــود  معاینــات پزشــکی 
گاز  شــده اند و ســاعت هــا از مــرگ آنهــا بــه علــت استشــمام 
مکــش  عــدم  حادثــه  علــت  می گــذرد.  کربــن  مونوکســید 
کارکــرد یکســره ی آن و نبــود  کــن دیــواری،  دودکــش آبگــرم 

فضایــی بــرای عبــور جریــان هــوا بــوده اســت.
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کــرد، نزدیــک  مــادر ســیاه بخــت در اتــاق دختــرش  را بــاز 
کودکــی اش خیــره شــد. بعــد  تختــش شــد و بــه یادگارهــای 
کار و  چشــمان غم بــارش را دور اتــاق چرخانــد. بــا دیــدن میــز 
کــه دختــرش بــزرگ شــده بــود.  کامپیوتــر روی آن بــه یــاد آورد 
ســپس بــا اشــاره بــه لبــاس  عروســی دســت دوز نیمــه تمــام، 
گوشــی تلفــن دختــرش  کشــید.  کی  گوشــه ی اتــاق آه ســوزنا
گوشــش  بــه  را  او  شــده ی  ضبــط  صــدای  و  کــرد  روشــن  را 
کنــار  چســباند. یــارای ایســتادن بــر روی پاهایــش را نداشــت. 

ــرد: ک ــه  ــی حادث ــه بازگوی ــروع ب ــور ش ــت و اینط ــت نشس تخ
دخترمــان ارزشــمندترین دارایــی زندگیمــان بــود. مــا ســالها 
کــه  کاری  بچــه دار نمی شــدیم و در آرزوی داشــتن فرزنــد، هــر 
ــا  ــدیم، ت ــی ش ــل م ــر دری متوس ــه ه ــم و ب کردی ــی  ــود م الزم ب

باالخــره دعاهــای مــا
کــرد.  عطــا  مــا  بــه  دختــری  خداونــد  و  شــد  مســتجاب 
ــزرگ شــد. تمــام شــور و  ــاره تنمــان خیلــی زود ب دخترمــان، پ
کــه خــدا را شــکر بــه نحــو  حــال خانــه ی مــا تــک   فرزنــدم بــود 

کمــاالت از هــم ســن و  عالــی هــم پــرورش یافــت و در جمــال و 
کــم نداشــت. دختــرم خــوب بــود، بــا  ســال هــای خــود چیــزی 

مــن و پــدرش مهربــان، دلســوز و عصــای دســتمان بــود. 
نازنیــن دختــر مــن بعــد از اتمــام تحصیــالت دانشــگاهی، بــه 
ــتان  ــه داشــت؛ در بیمارس ک ــی  ــوش و درایت ــا ه ــدا، ب لطــف خ
کار شــد. او هــرروز بــا عالقــه و اشــتیاق  کــودکان مشــغول بــه 
بــود.  قالیبافــی  راه  از  مــا  خانــه ی  درآمــد  می رفــت.  ســرکار 
کنــد و مــا زیــر  دختــرم توانســت مــن و پــدرش را هــم بیمــه 
ســایه ی او از خدمــات درمانــی بیمــه هــم اســتفاده می کردیم. 
گل  گلــی از  دختــر نگونبخــت مــن مصــداق" فرزنــد خــوب 
مــی  افتخــار  وجــودش  بــه  مــا  و  بــود  اســت"  بهشــت  هــای 

کردیــم. 
و اما فلک ندید خوشبختی ما را

که آن فرزانه فرزند دال دیدی 
چه دید اندر خم این طاق رنگین

کنارش به جای لوح سیمین در 
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فلک بر سر نهادش لوح سنگین
کارمنــد بــود و ازهــر انگشــتش  دختــرم 23 ســال داشــت، 
برازنــده شــده  بــرای خــودش خانمــی  یــک هنــر می باریــد. 
کم کــم زمزمــه هــای عروســی او حــال و هــوای خانه مــان  بــود، 

ــرد.  ک ــوض  را ع
گرفتــن  کــه ازســر و ســامان  پــدرش در عیــن حــال  مــن و 

شــدن تنهــا  از  ؛  بودیــم  خوشــحال  دخترمــان 
گل زندگــی ما خوب تر و دلســوزتر  هــم واهمــه داشــتیم. ولــی 

کــه بــا ازدواجــش ما را تنهــا بگذارد.  از آن بــود 
که فراق تو نبینم، دیدم گفتم 

آمد به سرم هرآنچه می ترسیدم
را  عروســی اش  لبــاس  داشــت  اشــتیاق  بــا  ام  جگرگوشــه 
کار بــود، مثل فرشــته های آســمانی  میدوخــت. وقتــی ســرگرم 
دوســت داشــتنی می شــد، تــا اینکــه جغــد شــوم سرنوشــت بــر 
پشــت بــام خانــه مــا نشســت و قرعــه مــرگ و جدایــی بــه نــام 

دختــرم افتــاد. 
کارگاه  بــه  صبــح  اذان  از  شــوهرم  بــود.  شــنبه  روز  صبــح 

ســرکار  کــه  می شــد  آمــاده  دختــرم  بــود.  رفتــه  قالیبافــی 
بــرود. مــن چــادر را روی ســرم انداختــم تــا از نانوایــی بغــل 
ــه بگیــرم. موقــع خــروج از  ــرای صبحان ــازه ب ــان ت خانه مــان، ن
گفــت: مامــان  کــه  منــزل صــدای دختــرم مهدیــه را شــنیدم 
کثیــف اســت، اینجــوری نمیتوانــم ســر  مقنعــه  ام بدجــوری 
کاربــروم. مرخصــی ســاعتی می گیــرم تــا هــم یــک دوش بگیــرم 
بــه نشــانه  کنــم. مــن  را شســته و خشــک  و هــم مقنعــه ام 
ج شــدم. امــا قبــل  موافقــت ســرم را تــکان داده، از خانــه خــار
ــا همســایه، دم در  ــروم، نیــم ســاعتی ب ــه نانوایــی ب از اینکــه ب
کــردم. نیــم ســاعتی هــم در صــف نانوایــی  خانــه صحبــت 
بــودم. در حالیکــه نــان تــازه دســتم بــود و بــه طــرف خانــه مــی 
ــمم  ــت. چش ــا خاس ــه پ کی ب ــتنا ــار وحش ــدای انفج ــدم، ص آم
کــه بــه در خانــه افتــاد، بنــد دلــم پــاره شــد، صــدا از جانــب 

ــود.  ــا ب ــه ی م خان
نمــی دانــم چطــور و بــا چــه حالــی خــودم را بــه درب حیــاط 
بــه حیــاط می آمــد.  از خانــه  رســاندم. مهدیــه ســینه خیــز 
کــف زمیــن بــود، بــه طرفــش  شیشــه خــورده  هــای پنجــره 
کشــیدم و خــورده  کــردم و دســتم را روی ســرش  رفتــم، بغلــش 
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کــردم.  شیشــه هــا را بــا دســتهایم از ســر و ســیمایش تمیــز 
ــود.  ــالم ب ــرم س دخت

گرفتــه بــود ولــی  کشــیدم. خانــه آتــش  محکــم بــه آغوشــش 
کــرد  خوشــبختانه دختــرم ســالم بــود. مهدیــه نگاهــی بــه مــن 
گفتــم نــه  گفــت مامــان صــورت و موهایــم نســوخته اســت؟  و 
عزیــزم، خــدا را شکرســالم هســتی. همســایه قبــل از رســیدن 
ــود  ــه شــدیًدا بی حــال و شــوکه شــده ب ک ــه را  اورژانــس، مهدی
کــه دختــرم را داخــل ماشــین  بــه بیمارســتان رســاند. موقعــی 
گفــت مامــان خواهــش میکنــم حقیقــت را بگــو، آینــه  گذاشــتم 
را برگــردان تــا ببینــم واقعــًا صورتــم ســالم اســت یــا نــه؟ مــن 

کــردم خــودش را در آینــه ببینــد. کمکــش  هــم 
بــه  را  خودمــان  آتــش،  مهــار  از  بعــد  نیــز  شــوهرم  و  مــن   
مراقبــت  بخــش  در  دختــرم  دیــدم  رســاندیم.  بیمارســتان 
کــه  دختــرم  گفتــم  تعجــب  بــا  اســت.  بســتری  ویــژه  هــای 

نبــود.  طــوری اش 
پرســید  گریــه  بــا  رســیدم مهدیــه  کــه  بــاالی ســر مهدیــه 
مامــان چــه بالیــی بــر ســر خانه مــان آمــده؟ خیلــی خــراب 
کــردم.  احتیاطــی  بــی  اســت،  مــن  تقصیــر  شده اســت؟ 

مقنعــه ام را شســتم و بــرای اینکــه خشــک شــود روی لولــه 
کــه بــدون دربســت رهاشــده بــود انداختــم  گازچــراغ روشــنایی 
ــردم  ک کــه خواســتم بــرش دارم بــی احتیاطــی  و موقعــی هــم 
نشــتی  و  بازشــده  گاز  شــیر  انــگار  کشــیدم.  محکــم  را  وآن 
ــه از در اتاقــم بیــرون آمــدم  ک ــه بعــد از یــک ســاعت  ک داشــته 
گاز پخــش شــده در هــوا بــا اتوماتیــک یخچــال، جرقــه زده و 

بــود.  منفجرشــده 
کنــد.  دختــرم بیحــال شــد و نتوانســت بیشــتر از آن صحبــت 
چشــمانش را بــه هــم دوخــت و بــا خســتگی دســتم را فشــرد. 
ــه یــک طــرف افتــاد. سراســیمه  ــدم ســر دختــرم ب گهــان دی نا
پرســتار و دکتــر را صــدا زدم و بیهــوش شــدم. دختــرم ســه روز 
کمــا بــود و بعــد از آن هــم هیــچ  وقــت چشــمانش را بــاز  در 

نکــرد و بــرای همیشــه قلبمــان را آتــش زد. 
آتش هجران تو، همچون سپندم می کند

پر ز ناله همچو نی، بند بندم می کند
که بر دل دارم از هجران تو داغ سنگینی 

تا قیامت بر غم تو، پایبندم می کند
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بــر وقــوع یــک  طــی تمــاس ســازمان آتش نشــانی، مبنــی 
انفجــار و آتــش ســوزی در یــک منــزل مســکونی، بالفاصلــه 
کردنــد.  گاز را قطــع  کیــپ امــداد در محــل حاضــر و جریــان  ا
ک پــزی، علــت حادثــه  گاز از اجــاق خورا معلــوم شــد نشــتی 
پیرمــردی  حادثــه،  ایــن  طــی  در  متاســفانه  اســت.  بــوده 
گردیــده. وی توســط عوامــل  67 ســاله دچــار مصدومیــت 
ادامــه ی  جهــت  و  یافــت  انتقــال  بیمارســتان  بــه  اورژانــس 
مــداوا بســتری شــد. همچنیــن در اثــر شــدت انفجــار، شیشــه 
گشــته و خانــه ی  هــا و پنجــره هــا شکســته، دیوارهــا تخریــب 
مقــدار  شــد.  جــدی  آســیب  دچــار  نیــز  مجــاور  همســایه ی 
زیــادی از وســایل موجــود در محــل حادثــه نیــز طعمــه حریــق 

گردیــد.
گزارشــات قبلــی  کــه امــروز از البــه الی  گزارشــی بــود  ایــن 
کــردم. ســپس آمــاده شــدم تــا بــا فــرد حادثــه دیــده یــا  ســوا 
حادثــه  علــت  چگونگــی  از  و  کــرده  مالقــات  خانــواده اش، 

کنــم.  تهیــه  مصاحبــه ای 
کــه بــه شــماره تلفــن قیــد شــده  گام اول ایــن بــود  بنابــر ایــن 
گــزارش زنــگ بزنــم. بالفاصلــه تمــاس برقــرار شــد.  در برگــه ی 
گوشــی تلفــن را برداشــت، بعــد از آنکــه  مــردی میــان ســال 
کــردم،  گاز معرفــی  گزارش گــر حــوادث  بــه عنــوان  را  خــودم 
گــزارش از او وقــت یــک مالقــات در محــل حادثــه  بــرای تهیــه 
را خواســتم. بــا طیــب خاطــر پذیرفــت. بعــد از بیســت دقیقــه، 

بــه همــراه همــکارم بــه محــل حادثــه رســیدیم.
کــرد. مــا  در وهلــه ی اول، موضوعــی جالــب توجهــم را جلــب 
بــرای ورود بــه حیــاط خانــه و ســپس داخــل منــزل، مــی بایــد 
گنبــدی  از داالنــی بســیار تنــگ، تاریــک و قدیمــی بــا معمــاری 

رد مــی شــدیم. جــدا از داالن تنــگ و تاریــک، حیــاط خانــه 
کهنســال  کــه تــک درختــی  کوچــک بــود  دارای یــک باغچــه ی 

نیــز وســط آن بــود. 
کروبــه  از خا بــرای تهیــه ی فیلــم،  بــا احتیــاط و زحمــت، 
هــا، ســنگ و تیرهــای چوبــی ســوخته و چنــد پلــه شکســته 
شــدت  رســیدیم.  منــزل  پذیرایــی  و  حــال  بــه  گذشــتیم. 
گفــت آن منــزل  کــه بــه جــرات مــی شــد  انفجــار بــه حــدی بــود 
بــه مخروبــه ای تبدیــل شــده و بــرای ســکونت دیگــر مناســب 

نبــود.
 65 حــدود  مــردی  عکــس  بــه  چشــمم  آوار،  البــه الی  از 
ــه  ک ــردی  ــه م ــتم و رو ب ــده و آن را برداش ــم ش ــاد. خ ــاله افت س
ــرادر  ــیدم ایــن عکــس ب ــردم و پرس ک ــود  ــده ب ــه دی ــرادر حادث ب

اســت؟ مصدومتــان 
گفــت: بلــه، تعجــب  گرفــت،   او در حالیکــه عکــس را از مــن 
کــه  کــه قــاب عکــس ســالم اســت. ســپس توضیــح داد  می کنــم 
کــرده و آتش ســوزی و انفجار، ناشــی  بــرادرش تنهــا زندگــی مــی 
ک-پــزی بــوده اســت.  گاز از شــیلنگ اجــاق خورا از نشــت 
ــا  در ایــن هنــگام تلفــن مــرد زنــگ خــورد و صــدای زنانــه ای ب
گفــت: داداش بیــا برادرمــان  گوشــی  لحنــی محــزون از پشــت 
ــر  ــن خب ــنیدن ای ــا ش ــرد. ب ک ــوت  ــان ف ــت، برادرم ــت رف از دس
ــر روی زمیــن  آخریــن قــاب عکــس پیرمــرد هــم از دســتانش ب

کــرد و شکســت. افتــاد، بــه ســنگی بــر خــورد 
بــه طــرف در  تــو در تــوی دراز و باریــک،  مــن از آن داالن 
قــاب  بــدون  عکــس  تنهــا  درحالیکــه  افتــادم،  راه  خروجــی 

بــود.              دســتانم  در  پیرمــردی 
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و  بــودم  مقــدس  مشــهد  در  مــن  داد،  خ  ر حادثــه  وقتــی 
از  یکــی  ختــم  مراســم  در  شــرکت  بــرای  پســرم  خانــواده ی 
کــس  بســتگان نزدیــک، بــه شــهر تبریــز رفتــه بودنــد. هیــچ 
ــا  ــه آنه ک ــود  ــدا ب ــت خ ــن خواس ــم ای ــاید ه ــود؛ ش ــزل نب در من
انفجــار دور  از فاجعــه ی آتش ســوزی و  تــا  در خانــه نماننــد 
پیچیــد،  ده  کل  در  انفجــار  مهیــب  صــدای  وقتــی  باشــند. 
افتــاده  اتفاقــی  چــه  نمی دانســت  درســتی  بــه  کســی  هنــوز 
اســت. امــا همینکــه شــعله های آتــش و دود از منــزل پســرم، 
کــه در همســایگی  کــرد، تــازه پــدر و مــادرم  آســمان را دود آلــود 
گــوار مــی شــوند  مــا بودنــد، متوجــه وقــوع ایــن حادثــه ی نا
و بــه همــراه همســایه ها بــا آتــش نشــانی تمــاس می گیرنــد. 
ک شــدید باعــث مــی شــود  کــوال امــا متاســفانه وجــود بــرف و 
آتش نشــانی نتوانــد بــه موقــع بــه محــل حادثــه رســیده وآتــش 
ــا  ــم و ب ــک ه کم ــا  ــتا ب ــردم روس ــایه ها و م ــد. همس کن ــار  را مه
هــر وســیله ای، باالخــره بعــد از یــک ســاعت آتــش را خامــوش 

کننــد. وقتــی بــه مــن اطــالع دادنــد، ســریعا خــودم را بــه  مــی 
کــرده بــود  کنــار پســرم، نــوه ام را بغــل  روســتا رســاندم. عروســم 
ــه اش  ــده از جهیزی ــی مان ــوخته-ی باق ــار س ــه آث و بهــت زده ب

نــگاه می کــرد و آرام اشــک می ریخــت. 
کشــیده بــود، آن  نامــزدی پســر و عروســم پنــج ســال طــول 
ــواده ی عروســم بتواننــد جهیزیــه  کــه خان هــم بــه ایــن دلیــل 
خانــه ی  ایــن  کننــد.  تهیــه  را  زندگیشــان  ضــروری  لــوازم  و 
کــرده و در اختیارشــان  کوچــک را هــم مــن برایشــان خریــداری 
گاز،  کارشــناس اعزامــی از شــرکت  کــه  گذاشــته بــودم. وقتــی 
انفجــار  دلیــل  پســرم،  نوســاخته ی  آشــیان  ویرانــه ی  کنــار 
عنــوان  ک پــزی  خورا اجــاق  از  گاز  نشــت  را  آتش ســوزی  و 
ــیطنت،  ــا ش ــول ب ــق معم ــوه ام طب ــه ن ک ــدیم  ــه ش ــرد؛ متوج ک
بــاز  را  گاز  اجــاق  شــیر  و  کــرده  اســتفاده  مــادرش  غفلــت  از 

گذاشــته اســت. 
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در  شــدیدی  ترافیــک  بــا  کــه  برمی گشــتم  گاز  شــرکت  از 
کــردم تصــادف شــده، ولــی  خیابــان مواجــه شــدم. ابتــدا فکــر 
کــردم، متوجــه  وقتــی از پنجــره ی اتومبیــل بــه بیــرون نــگاه 
خ  شــدم دریکــی از خانه هــای اطــراف فلکــه، آتش ســوزی ر
 داده اســت و دود غلیظــی همــراه بــا شــعله هــای آتــش، از 

پنجــره هــای مشــرف بــه خیابــان، بــه آســمان مــی رود. 
صحنــه ی  تــا  بودنــد  داشــته  نگــه  زیــادی  ماشــین های 
ترافیــک  دلیــل  همیــن  بــه  کننــد.  تماشــا  را  آتش ســوزی 

بــود.  شــده  ایجــاد  خیابــان  در  ســنگینی 
کــردم و بــا دوربیــن  گوشــه ای پــارک  ماشــین را ســریع در 
عکاســی، خــودم را بــه نزدیکــی محــل حادثــه رســاندم. هنــوز 
خبــری از عوامــل آتــش نشــانی نبــود، امــا نیروهــای امــداد 

مردمــی بــا همــکاری هــم، خیلــی جــدی و دل ســوزانه، هــر 
کــردن آتــش داشــت.  کســی بــه نوعــی ســعی در خامــوش 

بــرای  آتش ســوزی  صحنه هــای  تمــام  از  داشــتم  ســعی 
کنــم. ماشــین هــای  گــزارش، فیلــم و عکــس تهیــه  تهیــه ی 
کارشناســان  گاز،  آتــش نشــانی، آمبوالنــس، ماموریــن شــرکت 
ــار  ــش مه ــره آت ــیدند. باالخ ــم رس ــی ه ــروی انتظام ــه و نی بیم
وارد  شناســایی  کارت  و  خبرنــگاری  کارت  ارائــه  بــا  شــد. 
خانــه ی حادثــه دیــده شــدم. آتــش ســوزی در طبقــه دوم 
ســاختمان اتفــاق افتــاده بــود. ورودی در، چشــمم بــه دختــر 
کــه عروســک ســوخته ای را در بغلش فشــار می  بچــه ای افتــاد 
گوشــه ی  گریــه می کــرد.  داد، بــه مــرد مســنی تکیــه داده بــود و 
دیگــر مــرد جوانــی بیهــوش روی زمیــن بــود و زن جوانــی ســعی 
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ــاورد.  ــوش بی ــه ه ــزن او را ب ــا آب و بادب داشــت ب
کمــک زن جــوان آمــد. همســایه هــا  ــه  ــی مضطــرب ب پیرزن
کوچــه  کــه ســوخته بــود از خانــه بــه  یکــی یکــی وســایلی را 
بــه  گاز،  شــرکت  از  اعزامــی  نماینــده ی  می کردنــد.  منتقــل 
بــود.  مشــغول  حادثــه  علــت  چگونگــی  و  اوضــاع  بررســی 
نماینــده ی بیمــه هم ســعی در یادداشــت برداری از خســارات 
مالــی و جانــی حادثــه داشــت. هنــوز علــت حادثــه نامشــخص 
کــه حادثــه خســارات  بــود ولــی آنچــه مســلم بــود، ایــن بــود 
حادثــه  خانــواده ی  بــا  کــردم  ســعی  برنداشــت.  در  جانــی 
دیــده مصاحبــه ای داشــته باشــم. امــا بــه دلیــل وخامــت 
بــه درخواســت  نبــود و  امــر مقــدور  ایــن  آنــان  حــال روحــی 
کنــش نســبتا تنــدی نشــان دادنــد. آنهــا حتــی از فیلــم  مــن وا
بــرداری و عکاســی مــن اظهــار نارضایتــی می کردنــد. ایــن بــود 
کــه جلــد اول قاتــل نامریــی را همــراه شــماره تلفنــم، بــه دســت 
صاحبخانــه دادم و از آنهــا خواســتم در فرصــت مناســب بــا 
تمــاس  در  و  کــرده  همــکاری  مصاحبــه  تهیــه  جهــت  مــن 

گفتــم.  باشــند. ســپس محــل را تــرک 
بــه  تلفنــم  کــه  بــود  گذشــته  زمــان حادثــه  از  چنــد روزی 
گوشــی، بــرای مصاحبــه  صــدا درآمــد. مــرد جوانــی از پشــت 
حضــوری در مــورد حادثــه آتــش ســوزی هفتــه قبــل اعــالم 
کــرد. بالفاصلــه بــه همــراه همــکارم بــه محــل حادثــه  آمادگــی 
شــدیم.  خانــه  وارد  دوســتانه  و  گــرم  اســتقبالی  بــا  رفتیــم. 
دوم  طبقــه  در  همســرش،  بــا  ازدواج  از  بعــد  پســرخانواده، 
نیــز همانجــا  آتش ســوزی  همــان خانــه ســکونت داشــتند. 

اتفــاق افتــاده بــود. 
کتــاب قاتــل نامرئــی  گوشــه ا  ی نشســتیم. چشــمم بــه  در 
ــه در  ــدر دختربچ ــود. پ ــی ب کوچک ــر  ــت دخت ــه در دس ک ــاد  افت
گذاشــت،  حالیکــه ســینی چــای را جلــوی مــا روی زمیــن مــی 
کــرد. نوشــته ای را  کتــاب دســت دختــرک اشــاره  بــا ســر بــه 
کتــاب خالــی  گفــت جــای ایــن قصــه در ایــن  دســتم داد و 
گرفتــم، آن را خوانــدم و ادامــه  اســت. صفحــه نوشــته  شــده را 

داســتان:
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مــن بعــد از اســتحمام حولــه ی خیــس را روی لولــه بخــاری 
انداختم تا خشــک شــود. زمســتان بود و هوا ســرد؛ به همین 
گــرم شــود.  خاطــر مبــل را هــم نزدیــک بخــاری بــردم تــا بدنــم 
بعــد ازچنــد لحظــه، بــه طبقــه ی پاییــن رفتــم تــا ســفره ی نهــار 
ــر حــرارت، ســوخته  ــر اث ــه  ب کنــم. در ایــن مــدت حول را آمــاده 
گرفتــن مبــل موجــب  ــود. آتــش  و روی تشــک مبــل افتــاده ب
و  آتش ســوزی  انفجــار،  بخــاری،  شــیلنگ  فــرش،  ســوختن 
کشــیده شــدن شــعله های آتــش بــه آشــپزخانه شــده بــود. 
تمــام وســایل موجــود در پذیرایــی؛ تلویزیــون، رســیور، بوفــه، 
پــرده، مبل هــا، یخچــال، ماشــین لباسشــویی و بقیــه وســایل 

طعمــه حریــق شــد. 
اتفــاق  ربــع ســاعت  یــک  اینهــا خیلــی ســریع در  همــه ی 
افتــاد. علــت حادثــه ســهل انگاری مــن و توجــه نکــردن بــه 
نــکات ایمنــی بــود. بیاییــد از قــرار دادن وســایل قابل اشــتعال 

گازســوز جــدا خــودداری نماییــم.  کنــار وســایل  در 
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کــرد.  ــه نصــف شــب بــوی عجیبــی احســاس  زن صاحبخان
در رختخــواب، نیــم خیــز شــد و توانســت از پشــت شیشــه-ی 
کــه از داخــل اتــاق پذیرایــی  اتــاق خــواب، شــعله هــای آتــش را 
کشــید ببینــد. بــرای  آن طــرف حیــاط، بــه آســمان زبانــه مــی 
ــت:  گف ــرد و  ک ــدار  ــواب بی ــوهرش را از خ ــیمه ش ــن سراس همی
بدبخــت شــدیم، بلنــد شــو، خانــه  مــان دارد در آتــش مــی 
ــا همســایه ها  ج شــد ت ســوزد. ســپس شــتاب زده ازخانــه خــار
گاز  کنــد، شــیر  کنــد، امــا قبــل از آنکــه منــزل را تــرک  را خبــر 
کــرد.  کنتــور قطــع  را از فلکــه اصلــی بســت و بــرق را هــم از 
گرفتنــد.  تمــاس   125 تلفنــی  ســامانه  بــا  فــورا  همســایه ها 
از  بیــرون  بــه  پذیرایــی  اتــاق  پنجره هــای  از  غلیظــی  دود 
حیــاط مــی زد و شــعله هــای آتــش در حــال ســرایت بــه ســایر 
محــض  بــه  آتش نشــانان   . بــود  ســاختمان  قســمت های 
ــه  کمــک همســایه ها بالفاصل ــه  ــه، ب ــه محــل حادث رســیدن ب
شــروع بــه عملیــات اطفــاء حریــق نمودنــد. آتــش مهــار شــد، 
کــه در آن  زندگی شــان  اســباب و وســایل  تمــام  تقریبــا  امــا 
کامــال  اتــاق بــود، همــه در آتــش ســوخت. مــرد و همســرش 
کــرد: خرمــن  شــوکه شــده بودنــد. مــرد زیــر لــب زمزمــه مــی 
ــه  ــر چ ــن دیگ ــم، ای ــدار بودی ــر و ن ــت. فقی گرف ــش  ــتی ام آت هس
کــه بــر ســرمان آمــد. چــرا هــر چــی ســنگه پیــش  مصیبتــی بــود 

ــه! ــای لنگ پ
و  می گذشــت  آتش ســوزی  حادثــه ی  از  روزی   چنــد 

گــذران زندگــی اش از راه  کامــال خــودش را باختــه بــود.  مــرد 
ایــن مصیبــت  کــه  روز  از آن  ولــی  بــود  کارگــری  و  قالی بافــی 
اتفــاق افتــاده بــود، او شــدیدا افســرده شــده و دســت و دلــش 
کار نمی رفــت. حــدود ده روز بعــد، مامــور اعزامــی از شــرکت  بــه 
گاز بــرای تعییــن علــت حادثــه، مجــددا بــه آنجــا آمــد و وقتــی 
حــال و روز مــرد و زن بیچــاره را دیــد، دقیقــا علــت حادثــه را 
کــه عامــل آتــش ســوزی، قضــا  ح داد تــا دریابنــد  برایشــان شــر
بــی احتیاطــی آن هــا در نصــب  بلکــه  الهــی نیســت؛  قــدر  و 
ــاالت  ــق اتص ــل دقی ــان از وص گازی و اطمین ــاری  ــح بخ صحی
ــرای محــل وصــل شــیلنگ از بســت  ــه طوریکــه ب آن اســت، ب
گاز و ســپس  ایمنــی اســتفاده نکرده انــد و ایــن موجــب نشــت 
آتــش ســوزی شــده اســت . ســپس در حالیکــه عکس هــای 
گونــه حــوادث را بــه آنهــا نشــان مــی داد،  آســیب دیده گان ایــن 
گفــت: شــما فقیــر نیســتید،  کــرد و  بــا حوصلــه رو بــه مــرد و زن 
گــوار، زندگــی  کــه باعــث مــی شــود انــواع خطــرات نا آن چــه 

گاهــی و فقــر فرهنگــی اســت. کنــد، ناآ آدمــی را تهدیــد 
ــا شــنیدن توضیحــات مامــوردر حالیکــه بــه شــوهرش  زن ب
ســیاه  دیوارهــای  و  ســوخته  وســایل  میــان  می کــرد،  نــگاه 
کــرد و از تــه دل  ودود انــدود، دســتانش را بــه آســمان بلنــد 
کــه از ایــن حادثــه جــان ســالم بــه در  گفــت: خدایــا شــکرت 

بردیــم. 
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باالخره با در خواســت وام من موافقت شــد. با خوشــحالی 
گرفتــم. یــک هفتــه  زایــد الوصفــی برگــه ی موافقــت اداری را 
کشــید تــا تشــریفات مربوطــه را بــه پایــان رســاندم. از دو  طــول 
ســه ســال پیــش تصمیــم داشــتم بــرای منــزل دو تختــه فــرش 
بخــرم. خریــد فــرش بــرای خانــه، در ایــن مقطــع زمانــی جــزو 

واجبــات بــود.
کنــم. مــن وهمســرم فامیــل  بگذاریــد از اول برایتــان تعریــف 
هســتیم. از همــان بچگــی مهــر دختــر عمویــم بــه دلــم نشســته 
بــود، ولــی زن عمویــم بــر خــالف عمویــم، بــا وصلــت مــا مخالف 
بــود. او بــه هــر بهانــه ای متوســل مــی شــد تــا مــن و دختــر 
کــه دیــد مــن از رو  عمویــم بــه مــراد دل نرســیم و وقتــی هــم 
نمــی روم، مــدام بــا ســماجت بــه خواســتگاری  میــروم و تــا 
کــه حتــی  بلــه را نگیــرم دســت بــردار نیســتم؛ بــا ایــن شــرط 
یــک وســیله هــم جهیزیــه نمــی دهــد، راضــی شــد. خالصــه 
ــر  ــزاری یــک مراســم ســاده ی عروســی، مــن و دخت بعــد از برگ

ــا،  ــق م ــیانه       ی عش ــه آش ــقف. البت ــک س ــر ی ــم زی ــم رفتی عموی
ــرای  ــاظ ب ــن لح ــود و از ای ــرم ب ــدری همس ــزل پ ــه اول من طبق
ــی از طرفــی  ــی محســوب مــی شــد. ول مــن نقطــه ضعــف بزرگ
بــا  مــن و همســرم  بنابر    ایــن  بــود.  مــال خوبــی  کمــک  هــم 
عشــق و عالقــه، وســایل و مایحتــاج زندگیمــان را خریدیــم و 
گلیــم خودمــان را از آب، بیــرون بکشــیم.  کم کــم  توانســتیم 
گذشــت ســالها در حالیکــه مــا صاحــب یــک پســر  و امــا بعــد از 
کــه  کوچــک خوشــگل هــم شــده بودیــم، هنــوز زن عمویــم 
کینــه-ی مــن را بــه دل داشــت و دســت بــردار  مــادر زنــم بــود، 
مــن و زندگــی ام نبــود و مــدام در روابــط خانوادگــی مــا ســرک 
کــرد. خریــد فــرش دســت بافــت  کشــید و دخالــت مــی  مــی 
بــرای خانــه از جملــه آخریــن در خواســت هــای مــادر زن بــود 
کــه تحمــل  کــه بــرای همســرم نســخه پیچیــده بــود و مــن هــم 
و  همســر  طعنه آمیــز  حرف هــای  و  بــار  شــماتت  نگاه هــای 
کــه از اداره   گرفتــم بــا وامــی  مــادر زنــم را نداشــتم، تصمیــم 
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می گیــرم ایــن دو تختــه فــرش دســت بافــت را بخــرم و روی 
ــم. کن ــم  ک ــادر زن را  م

مبلــغ وام تــازه بــه حســابم واریــز شــده بــود و تــا روز بعــد 
یــک  آدرس  همــکارم  روز  همــان  نبــود.  برداشــت  قابــل 
فروشــگاه خــوب و قدیمــی را  بــه مــن داد. بعــداز پایــان وقــت 
اداری بــه طــرف فروشــگاه راه افتــادم و بعــد از انتخــاب فــرش، 
کــه فــردا همــه  ی پــول را یکجــا واریــز  گفتــم  بــه فروشــنده 
ــه در  ــه ای ب کرای ــاری  ــا ماشــین ب کنــم و او هــم فــرش را ب مــی 
ــا  کــه آشــنای همــکارم بــود، ب خانــه بفرســتد. ولــی فروشــنده 
کــه همــان روز فــرش را درب منــزل تحویلمــان  اصــرار خواســت 
بدهــد. ســریع از همــان جــا بــه همســرم زنــگ زدم و ســپردم 
می  آورنــد،  را  فــرش  وقتی-کــه  تــا  کنــد  جــارو  و  آب  را  خانــه 
همــه جــا نونــوار شــود. همســرم از خبــر خریــد فــرش، حســابی 
کــرد. بــاال خــره لحظــه-ی موعــود فــرا رســیده بــود.  شــادمانی 
کــه فرش هــا رســید. بعــد از ظهــرروز  در خانــه منتظــر بودیــم 
پنجشــنبه بــود. مــی دانســتم خانــواده همســرم طبقــه بــاال 
کــه بــه بهانــه                 ی صــرف  هســتند، پــس فرصــت خوبــی بــود 
کنــم تــا پاییــن بیاینــد و فرشــها را ببیننــد.  چــای دعوتشــان 

بدیــن ترتیــب مــن هــم مــی توانســتم یــک زهــر چشــم حســابی 
ــم بگیــرم.  از مــادر زن

گوشــی همســرم زنــگ  ــه  ک ــردم   درایــن خیــاالت ســیر می  ک
کــه  گریــه و زاری اطــالع داد  کوچــک همســرم بــا  خــورد. خواهــر 
کــرده و بــه بیمارســتان منتقــل شــده اســت.  مــادرش تصــادف 
ــن،  ــر و لگ کم ــا  ــه، مخصوص ــد ناحی ــادرم، از چن ــت م او می گف
کــرده اســت و بایــد هرچــه ســریع تر عمــل  شکســتگی پیــدا 
شــود. بــرای جراحــی پــول زیــادی نیــاز اســت و آنهــا بالفــور قادر 
بــه تهیــه پــول نیســتند. همســرم بــا ناراحتــی بــه مــن نــگاه 
کــرده  کــرد و عاجزانــه پرســید: هزینــه ی فــرش هــا را پرداخــت 
ای؟ مــن در حالیکــه ســعی داشــتم خــودم را خونســرد نشــان 
گفــت: االن وقتــش اســت فــرش  گفتــم: بلــه. همســرم  بدهــم 
هــا را پــس بدهیــم و پولــش را بریزیــم بــه حســاب بیمارســتان. 
کــه از پیشــنهاد همســرم ناراحــت شــده بــودم، بــا توجــه  مــن 
کــردم  کــه از مــادر زنــم داشــتم، ســعی مــی  بــه خاطــرات بــدی 
کــه اصــال بــه هیــچ عنــوان نمی شــود  کنــم  همســرم را متقاعــد 
کــه از خانــه بیــرون زدم و زنــم  فــرش هــا را پــس داد. ایــن بــود 
ــاال، یعنــی خانــه ی پــدرش  هــم بــه حالــت قهــر بــه طبقــه         ی ب



35

کــه رســیدم خیلــی دمــغ بــودم. هــم حاضــر  رفــت. بــه خیابــان 
کاری  نبــودم بــرای مــادر زنــم بــه خاطــر تمــام بــدی هایــش 
بکنــم و هــم وجــدان درد داشــتم. در ایــن تردیــد و دو دلــی 
کــه متوجــه شــدم جلــوی فروشــگاه هســتم. فهمیــدم  بــودم 
کــرده اســت. وارد فروشــگاه  کار خــودش را  کــه دل رحمــی ام 
ــا تعجــب پرســید: چیــزی  ــدن مــن، ب ــا دی شــدم. فروشــنده ب

شــده؟ فــرش مــوردی داشــته؟ 
از  بعــد  فروشــنده  کــردم.  تعریــف  را  ماجــرا  همــه   ی  مــن   
کــه می توانــد  گفــت:  شــنیدن حرف هــای مــن، بــا خوش رویــی 
ــد.  ــن بفروش ــه م ــک ب ــره چ ــن فق ــاط و چندی ــا اقس ــرش را ب ف
و مــن خوشــحال از ایــن موضــوع، ســریع بــه همســرم زنــگ 
گوشــی را بــر نداشــت. رفتــم بیمارســتان وبــه  کســی  زدم ولــی 
کــه پــول ردیــف شــده و  عمویــم و خواهــر زنــم اطــالع دادم 
کارهــای مقدماتــی قبــل از عمــل را انجــام بدهنــد  می تواننــد 
کــه رســیدم بــا  و بعــد بــه طــرف خانــه راه افتــادم. بــه خانــه 
کوچــه  صحنــه ی عجیبــی مواجــه شــدم. آتــش نشــانی داخــل 
گرفتــه،  کــه طبقــه ی اول منــزل مــا آتــش  بــود. متوجــه شــدم 
بــی اختیــار بــه آن ســو دویــدم. همســرم و پســرم ســالم جلــوی 

کــردم، وارد خانــه شــدم و بــه  در خانــه بودنــد. خــدا را شــکر 
کــردم. آتــش ســوزی آشــپز خانــه مهــار شــده بــود.  اطــراف نــگاه 
گرفتــه بــود، ماشــین لبــاس شــویی و  دیوارهــای خانــه را دود 
کــف آشــپزخانه از  ســماور و پــرده ی آشــپزخانه ســوخته بــود و 
آب پرشــده بــود. نگاهــم بــه فرش هــای پذیرایــی افتــاد ســالم 

و نــو بودنــد. 
کارشــناس آتــش نشــانی بــه مــن  در ایــن هنــگام مامــور و 
کــه  از شــلنگ ســماور  گاز  گفتنــد: نشــت  و  نزدیــک شــدند 
و  ســوزی  آتــش  موجــب  اســت،  نبــوده  محکــم  آن  بســت 
کنیــد  انفجــار شــده اســت، امــا خــدا را صــد هــزار مرتبــه شــکر 
کــه خوشــبختانه ذوب شــدن لولــه هــای پــی وی ســی آب در 
اثــر آتــش ســوزی و جمــع شــدن آب درآشــپزخانه، موجــب 
مهــار آتــش و جلوگیــری از ســرایت آن بــه پذیرایــی و ســالم 

اســت.  مانــدن فرش هــا شــده 
ــه موقــع  ک ــه فروشــنده ی فــرش  در آن لحظــه آخریــن جمل
گوشــم پیچیــد: )کار و نیــت خیــر،  گفتــه بــود، در  خــدا حافظــی 

در همــه حــال نگهــدار جــان و مــال آدمیســت(.   
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ســاعت ســه ونیــم شــب بــود. مأمــور زحمتکــش شــهرداری، 
کنــار خیابان  مشــغول انجــام وظیفــه و جمــع آوری زبالــه هــای 
کرکــره ی  از پشــت  کــه متوجــه می شــود دود غلیظــی  بــود، 
کنــار خیابــان، در فضــا می پیچــد.  بســته ی یکــی از مغازه هــای 
ســریع بــا آتش نشــانی تمــاس می گیــرد. لحظاتــی بعــد عوامــل 
و  می رســند  راه  از  انتظامــی  نیــروی  وماشــین  آتش نشــانی 
کــه مــدت  خیلــی زود آتــش مهــار می شــود.  ایــن در حالــی بــود 
کل  تقریبــًا  بــود.  کشــیده  طــول  ســاعت  دو  آتش-ســوزی 
وســایل مغــازه در آتــش ســوخته و خســارات قابــل توجهــی بــه 
صاحــب مغــازه و خــود مغــازه وارد آمــده بــود. شــماره تماســی 
کــی از  از مغــازه دار در دســت نبــود امــا همــه ی نشــانه هــا حــا 
ــاده و  ــاق افت ــر اتف ــل ف ــاالت داخ گاز از اتص ــه نشــت  ک ــود  آن ب
کــرده و  پــس از انفجــار بــه قوطــی هــای قابــل اشــتعال ســرایت 

گشــته اســت.  کل وســایل مغــازه طعمــه حریــق 
گــزارش بــه محــل حادثــه  فــردای همــان روز مــن بــرای تهیــه 
ــازه از حادثــه باخبــر شــده  کــه ت رفتــم.  وقتــی صاحــب مغــازه 
گردید، از شــدت  گســترده خســارات وارده  بــود، متوجــه ابعــاد 
ناراحتــی بــه دیــوار تکیــه داد. در ایــن هنــگام بــه او نزدیــک 
کــه در ایســتگاه اتوبــوس روبــه  شــدم و بــه بنــر و نوشــته ای 
کاش فقــط بــه  گفتــم ای  کــردم و  روی مغــازه  اش بــود، اشــاره 

ــد.  ــل می کردی ــن تابلوعم ــته ی همی نوش
عــدم  زمــان  در  و  کار  محــل  یــا  منــزل  از  خــروج  هنــگام 
ــد و از  کامــال ببندی گازســوز شــیر اصلــی را  اســتفاده از وســایل 
گازســوز  کنــار وســایل  قــرار دادن وســایل قابــل اشــتعال در 

نماییــد.  خــودداری  جــدا 
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انشــعاب  شــیر  از  شــهری  گاز  انفجــار  و  نشــت  اثــر  در 
نداشــت،  درپــوش  و  بــود  مصــرف  بــدون  کــه  روشــنایی 
بــاب ســاختمان جنوبــی، پیرزنــی 90  یــک  درطبقــه ی اول 
گردیــد و توســط عوامــل اورژانــس بــه  ســاله دچارمصدومیــت 
کــه بعــد از ســه روز دربیمارســتان  بیمارســتان انتقــال یافــت. 
شــدن  شکســته  بــه  منجــر  انفجــار  شــدت  باخــت.  جــان 
شیشــه  های ســاختمان شــده و اســباب و وســایل موجــود 
در اتــاق نیــز طعمــه ی حریــق شــده بــود. ایــن خبــر جــزء تیتــر 

بــود. نشــریات  روز  آن  حــوادث 
زن در حالیکــه خاطــره ی مــرگ مــادرش هنــوز وجدانــش را 

بــه درد مــی آورد چنیــن تعریــف می کنــد:
کهنســال بود، با  کــه زنی  کــرده بــود مــادرم  شــوهرم موافقــت 
کنــد. خانــه ی مــا بــزرگ و دو طبقــه بــود و ســرویس  مــا زندگــی 
اینکــه مــادرم  بــه خاطــر  قــرار داشــت.  بهداشــتی درحیــاط 
مجبــور  و  باشــد  داشــته  دسترســی  ســرویس ها  بــه  راحــت 
کنــد در اتاقــی واقــع درطبقــه ی  نباشــد از پلــه هــا اســتفاده 

می خوابیــد. پاییــن 
صدایــی  شــنیدن  بــا  مــن  کــه  بــود  صبــح  هــای  نزدیــک 
ــرم  ــه نظ ــدم. ب ــواب پری ــاختمان از خ ــرزش س ک و ل ــتنا وحش
گفتــم دختــرم را بــردارد  کــه زلزلــه شــده اســت، بــه شــوهرم  آمــد 
وبــه حیــاط برونــد، خــودم هــم ســریع بــه طبقــه ی پاییــن 
دویــدم تــا مــادرم را بیــرون ببــرم، ولــی بــا تعجــب دیدیــم زلزلــه 
کار نیســت. بلکــه شیشــه ی پنجره هــای ســاختمان  ای در 
کــف خانــه و حیــاط ریختــه و  در اثــر انفجــار و آتــش ســوز ی 
گشــته اســت. مــادرم هــم  وســایل خانــه نیــز طعمــه ی حریــق 
گوشــه ی دیگــر اتــاق پــرت شــده و  در اثــر شــدت انفجــار بــه 
دچــار ســوختگی شــدید شــده بــود. بــه طوریکــه بــه خاطــر 

شــدت جراحــات وارده، جــان باخــت. 
کــه بــه  بعــد از ایــن اتفــاق و لطمه هــای جبــران ناپذیــری 
گاه شــدند،  مــا وارد شــد، همــه ی فامیــل و همســایه های مــا آ
گازســوز، شــیر اصلــی را  کــه در زمــان عــدم اســتفاده از وســایل 

محکــم نمــوده و از در پــوش اســتفاده نماینــد. 
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جمعیــت  قدیمــی،  چنــدان  نــه  محله هــای  از  یکــی  در 
کنــار یکــی از خانــه هــا جمــع شــده بودنــد. همهمــه ی  زیــادی 
که دم دستشــان بود آب  عجیبــی بــود، مــردم بــا هر وســیله ای 
کپســول آتش نشــانی، ســعی  ــا  می آوردنــد. چنــد نفــری هــم ب
از داخــل  آتــش داشــتند. دود غلیظــی  کــردن  در خامــوش 
خانــه بــه هــوا پخــش می شــد. هنــوز خبــری از آتش نشــانی 
بــا  کــه  ایــن همســایه ها بودنــد  نبــود و  امــداد  یــا نیروهــای 
کاری، یکدلــی و همــکاری دل ســوزانه، هرکــدام به نحوی  فــدا
شــنیدم  شــدم  کــه  نزدیــک  بودنــد.  ســهیم  آتــش  مهــار  در 
از  آتش ســوزی  شــروع  می گفــت:  هــا  همســایه  از  یکــی  کــه 
گاز از شــیلنگ متصــل  آشــپزخانه و ظاهــًرا بــه خاطــر نشــتی 

ک پــزی بــوده اســت.  گاز خــورا  بــه اجــا ق 
بــوده،  آشــپزخانه  در  هرچــه  می گفــت:  هــم  دیگــر  یکــی 
کابینتهــا،  همگــی از بیــن رفتــه  اســت. تمــام وســایل داخــل 
ماشــین لباسشــویی، ماشــین ظرفشــویی، یخچــال، ظــروف 
پالســتیکی و بیشــتر وســایل برقــی ســوخته اند. حتــی ســیم 

کامــال از حــرارت آب شــده و بــرق منــزل هــم  بــرق روی دیــوار 
ــود.  قطــع ب

گفــت:  کــه داخــل خانــه بــود بلنــد  یکــی از میــان جمعیتــی 
صلــوات بفرســتید، آتــش تقریبــًا مهــار شــد. در ایــن هنــگام 
پیچیــد.  کوچــه  در  پلیــس  ماشــین  و  آمبوالنــس  صــدای 
کــه موقــع  خانــواده حادثــه  دیــده خداونــد را شــکر می-کردنــد 
ــد و آســیب ندیدنــد. همچنیــن آتــش  انفجــار در منــزل نبودن
ســالم  فرشهایشــان  و  نکــرده  ســرایت  پذیرایــی  داخــل  بــه 

اســت. 
اهالــی خانــه یکــی یکــی از همســایه هــا بــا قدرشناســی تشــکر 
کردنــد. همــه اهالــی محلــه آن روز به محــض ورود بــه  مــی 
کردنــد  گازســوز خانــه را وارســی وچــک  منــزل تک تــک وســایل 
تــا از نحــوه اســتفاده اســتاندارد و نصــب صحیــح و درســت آن 
کــه  مطمئــن شــوند همچنیــن بــه فرزاندانشــان نیــز آموختنــد 
گرفتــاری و درماندگــی بــه فریــاد هــم برســند و از هیــچ  بــه وقــت 

کوششــی فروگــذار نکننــد. 
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کنــار ســفره مشــغول خــوردن نهــار بودنــد  اعضــای خانــواده 
کــه تلفــن زنــگ خــورد. صــدای دختــرش بــود:" مامــان مــا بــه 
شــدت مریــض هســتیم خودتــان را برســانید. " فاطمــه خانــم 
کــه بــاز هــم دخترشــان  بــا نگرانــی بــه شــوهرش اطــالع داد 
مســموم شــده و بایــد بــه دیــدن او برونــد. بــا شــنیدن ایــن 
خبــر، پــدر اندکــی بــه فکــر فرورفــت، امــا بــا صــدای همســرش، 
ــود بــه خــود آمــد و بالفاصلــه او را نیــز ســوار  کــه آمــاده رفتــن ب
کــرده و راه افتادنــد. وقتــی آنجــا رســیدند، بازهــم  تــرک موتــور 
کــه دامــاد، دختــر و  کردنــد  مثــل دفعــه ی قبــل، مشــاهده 
ــا  ــه ب ــدر بالفاصل ــد. پ ــوع دارن ــت ته ــان ســرگیجه و حال ــوه ش ن
کســی دختــر و دامــاد و نــوه اش را بــه بیمارســتان بــرد. بعــد  تا
کــرد. مــادر  از تزریــق ســرم و مصــرف دارو حالشــان بهبــود پیــدا 
کــه بــرای اســتراحت بــه  هنــگام ترخیــص از دختــرش خواســت 

خانــه ی آنهــا بیاینــد. 
ــواده ی   ماجــرای مســمومیت و بیمــاری اعضــای ایــن خان
چندیــن  حتــی  بــود.  تکرارشــده  بارهــا  و  بارهــا  نفــره،  ســه 
کــه پزشــک  کوچــک خانــواده بــه خاطــر ســردرد  بــار، دختــر 
اورژانــس آن را بــه اشــتباه، تشــنج تشــخیص داده بــود؛ در 

بــود.  بیمارســتان بســتری شــده 
بعــد از آن اتفــاق، یــک روز صبــح هــم مدرســه ای آیســان بــه 
کوچــه منتظــر او بودنــد تــا  همــراه مــادرش مثــل همیشــه ســر 
بــا هــم بــه مدرســه برونــد، ولــی آن روز هــر چــه منتظــر ماندنــد، 

آیســان نیامــد. 
کــه دم  مامــان مریــم اشــاره ای بــه ماشــین بابــای آیســان 

گفــت: بیــا برویــم دختــرم،  کــرد و  درب منزلشــان پــارک بــود 
شــاید آیســان بــاز هــم ســرش درد می کــرده و خــواب مانــده 

اســت و قــرار اســت پــدرش او را بــه مدرســه ببــرد. 
ج شــد. و  کــه مــادر مریــم از خانــه خــار نزدیــک ظهــر بــود 
گرفــت بــرای خریــد، ســراغ مــادر آیســان بــرود. امــا  تصمیــم 
او  نمی کنــد.  بــاز  را  در  کســی  میزنــد  را  خانــه  زنــگ  هرچــه 
پــدر آیســان، هنــوز دم درب  کــه ماشــین  متوجــه می شــود 

خانــه
کمــی مشــکوک مــی رســد.  پــارک اســت. اوضــاع بــه نظــرش 
بــه خانــه بــاز می گــردد و بــا تلفــن، خانــواده فاطمــه خانــم را در 

گــذارد.  جریــان مــی 
خیلــی زود خبــر مــرگ یــک خانــواده ی ســه نفــره، درمحلــه 
براثــر  مســمومیت  و  خفگــی  حادثــه،  علــت  پیچــد.  مــی 
گازگرفتگــی ناشــی از انســداد دودکــش اعــالم می شــود. دلیــل 
گــچ، در هنــگام ساخت وســاز  انســداد دود کــش نیــز انباشــت 

ــود.  ب
بــا  شــد  ح  طــر مســابقه ای  آیســان،  مدرســه  در  بعــد  روز 
همکالســی  مریــم  و  چیســت؟"  خامــوش  "مــرگ  موضــوع 
نوشــت: اینگونــه  را  مســابقه  بــرگ  ســطر  آخریــن  آیســان، 

آیســان دیگربــه مدرســه نخواهــد آمــد، امــا همــه دلتنگــش 
خواهیــم بــود. 

ــه  ــا، بالفاصل ــه ه ــت بچ ــه درخواس ــایه ها ب ــدام از همس هرک
گازســوز خــود رفتــه و یکبــار دیگــر نــکات  بــه ســراغ وســایل 

کردنــد.  ایمنــی نصــب و اســتفاده را بررســی 
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چنــد  در  سرســبزی  روســتای  در  مــا  کوچــک  خانــه ی 
کیلومتــری یکــی از شــهرهای توریســتی آذربایجــان شــرقی قــرار 
کــش و شــریفی اســت. حاصــل  دارد. همســرم مــرد زحمــت 
ازدواج مــا، دخترکوچــک زیبایــم اســت. عالرغــم مشــکالت 
کــه داشــتیم و وضــع بــد اقتصــادی همســرم، بــا ســعی  فراوانــی 
کوشــش فــراوان و وام و قــرض و قولــه شــروع بــه ســاخت  و 
کردیــم. خیلــی زود  از روســتا  گوشــه ای  کوچکــی در  خانــه 
کاری ســاختمان نیمه  گــچ  ذخیــره مالــی مــا بــه پایــان رســید و 
خانــه  همــان  در  موقتــی  مجبورشــدیم  امــا  شــد.  رهــا  کاره 
کــه بــرای  کن شــویم. مــن زن قانعــی بــودم و می دانســتم  ســا
پرداخــت اقســاط وام قــرض الحســنه ی ســاخت وســازمنزل، 
روزهــای ســختی پیــش روداریــم. بــه همیــن منــوال ســکونت 
کشــید. تــا اینکــه باالخــره  مــا در آن منــزل، چهــار ســال طــول 
ــی، حتــی فــروش مقــداری از  کندن ــا هــر جــان  مــا توانســتیم ب
کار خانــه  وســایل خانــه، بنیــه ی مالــی خانــواده را بــرای اتمــام 

کنیــم.  ــی تقویــت  اندک
نزدیــک عیــد فطــر بــود. مــن انــدک اســباب و وســایل خانــه، 
کــرده و  از جملــه فــرش و لباسشــویی و غیــره را جــا بــه جــا 
کامــال  گذاشــتم تــا اتاق هــا  داخــل انبــاری، واقــع در حیــاط 
کاری آمــاده شــوند. یــک هفتــه بعــد،  گــچ  خالــی شــده و بــرای 
کار تمــام شــد. بایــد صبــر می کردیــم تــا دیوارهــا خشــک شــود. 
خانــه ی  تماشــای  بــا  کار  اتمــام  از  پــس  ام  خانــواده  و  مــن 

گنجیدیــم.  نقلی مــان از شــادی در پوســت خــود نمــی 
ــود و  ــم. بعــد از ظهــر ب  هنــوز وســایل منــزل را نچیــده بودی
کهنــه ای نشســته و  گلیــم  همگــی داخــل یکــی از اتاقهــا روی 

کــه بــوی دود بــه مشــاممان خــورد. از آنجــا  نهــار مــی خوردیــم 
کــه ایــن موضــوع در محیــط روســتا، چنــدان عجیــب بــه نظــر 
ــا  ــم ت کنجــکاوی نکردی ــاد  ــه، زی نمــی آمــد؛ درپــی علــت حادث
ــه  ــه از درانبــاری ب ک اینکــه متوجــه شــعله هــای آتــش شــدیم 

کشــید.... بیــرون زبانــه مــی 
رســاند.  انبــاری  درب  بــه  را  خــودش  سراســیمه  شــوهرم 
کــرده و وســایل باقــی مانــده  ســعی می کــرد آتــش را خامــوش 
کنــد. امــا بــر اثــر حــرارت زیــاد، صــورت و دســتانش  ج  را خــار
آســیب دیــد. مــن و دختــرم نزدیــک بــود از تــرس زهــر تــرک 
شــویم. بــا داد و بیــداد مــا، همســایه هــا متوجــه آتــش ســوزی 
شــدند و خوشــبختانه قبــل از رســیدن آتــش نشــانی، موفــق 

ــه اطفــاء حریــق شــدند.  ب
در ایــن حادثــه همــه اســباب و اثاثیــه منــزل مــا در انبــاری 
کاری شــده بودنــد، همه ســیاه  گــچ  کــه تــازه  ســوخت. دیوارها
و دود انــدود شــدند. آن هــم در اثــر یــک بــی احتیاطــی. بــه 

همیــن راحتــی!
کنــون مــا خانــه ای داشــتیم بــدون وســایل زندگــی، بــا  ا

نبــود.  کــه دیگرســفید  و ســقفی  دیوارهــا 
گاز، علــت  کارشــناس شــرکت  چنــد ســاعت بعــد از حادثــه، 

آتــش ســوزی را برایمــان روشــن ســاخت.
ــت؛  ــرار داش ــاری ق ــا درانب ــواری م ــن دی ــه آب گرمگ ک ــا  از آنج
قابــل  وســایل  غفلــت،  و  احتیاطــی  بــی  اثــر  در  متاســفانه 
گرمگــن قــرارداده بودیــم و در  اشــتعال را نزدیــک شــمعک آب 
اثــر ســرایت شــعله هــای آبگرمگــن مشــتعل شــده و موجــب 

ــود.  ــده ب ــوزی ش ــش س ات
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کــردم اجــازه دهــد  بــا اصــرار، آن پــدر مصیبــت زده را مجبــور 
بــه مالقــات همســر ماتــم زده اش بــروم و جویای حالش شــوم. 
باالخــره روز مالقــات فــرا رســید. مــن بــه همــراه همــکارم، دم 
در منــزل پریــا بودیــم. وقتــی در زدیــم پــدر پریــا، در را برایمــان 
کوچکــی  گشــود. داالن تنگــی پیــش رویمــان بــود و روشــویی 
کنــار آن، در  گوشــه ی داالن بــه چشــم می خــورد و درســت  در 
کوچکــی بــاز مــی شــد. بــا  رنــگ و رو رفتــه ای رو بــه اتــاق خیلــی 
کــه بــه زحمــت، دو نفــر در آن جــا  یــک نــگاه می شــد فهمیــد 

می شــود. 
کوچــک یــک بخــاری قــرار داشــت  گوشــه آن اتــاق بســیار  در 
گوشــه ی دیگــر هــم یــک  و تشــک و لحافــی پهــن شــده بــود. 

کــه بــاالی آن آبگرمکــن بــه دیــوار نصــب بــود.  گاز  اجــاق 
صــدای  می شــدم  اتــاق  وارد  بااحتیــاط  کــه  همانطــور 

خــورد: گوشــم  بــه  محزونــی  بســیار  زمزمــه ی 
"کجایی دختر غم پرور من؟ 

عزیز خوب و ازگل بهتر من 
هنوز هم با چنین ماتم نشینی

نمی شه مردن تو باور من
نگاهــم را بــه ســوی صــدا برگردانــدم. وای! مــادر آن دختــر 
کــه یــک دنیا غم داشــت.  بخــت برگشــته را دیــدم بــا چشــمانی 
کــه بعــداز فــوت پریــا، مــادرش بــه  گفتــه بــود  پــدر پریــا بــه مــن 
شــدت افســرده و تحــت درمــان روانپزشــک اســت و حاضــر 
کــه آن زن اندوهــش بــی  کســی نیســت. دیــدم  بــه مالقــات بــا 
گیــر  گوشــه ی لحــاف  انتهــا بــود. اندکــی جلوتــر رفتــم. پایــم بــه 
کــرد و بــی اختیــار همانجــا نشســتم. در ایــن هنــگام مــادر پریــا 
ــا یــک حالــت غریــب بــه طرفــم هجــوم آورد،  از جــا جســت و ب
کــرد، بــه لحــاف و تشــک اشــاره ای  کشــید و بلنــدم  دســتم را 
گفــت پریــا آنجــا خوابیــده، یــواش!  گوشــم  کــرد و آرام بیــخ 

بیــدار می شــود. 
مــادر پریــا همچنــان دســتم را بــا شــدت تمــام می فشــرد. بــا 
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کشــیدم و  آنکــه دردم آمــده بــود ولــی بی اختیــار بــه آغوشــش 
بــا اشــک هایش اشــک ریختــم. 

گفتــم بگــو! بگــو چــه بالیــی بــر ســر پریــای معصــوم تــو آمــده 
خــودت  بایــد  بریــزی،  بیــرون  را  غمــت  بایــد  بگــو!  اســت؟ 
مــادران  و  بنویســم  مــن  تــا  بگویــی  بایــد  کنــی،  خالــی  را 
شــاهد  را  دیگــری  پریاهــای  پــرواز  تــا  بخواننــد  بی شــماری 
مــادران  دل  و  درد  پــای  مــن  کــه  دادم  توضیــح  نباشــیم. 
ســوگوار زیــادی نشســته ام. مــادر حدیث، خانواده ی ســوگند، 
معصومــه، بهــار، مهســا، ابوالفضــل، محمدعلــی. . . بگــو تــا 
کــه بــر دوش داری  ســبک شــوی. بایــد بگویــی و رســالتی را 
گــر ننویســم. وقتــی عکــس  ا زمیــن بگــذاری. مــن مدیونــم 
مــادر  نشــان  را  نامریــی  قاتــل  نوجــوان  و  کــودک  قربانیــان 
پریــا دادم، او تک تــک آنهــا را بــا همــان چشــمان غــم زده و 
کــرد. او بعــد از یــک ســکوت غم بــار  بــه خــون نشســته نــگاه 

کــرد: ح ماجــرا  این گونــه شــروع بــه شــر

فاصلــه  متــر  صــد  از  بیــش  مــا  خانــه ی  بــا  مــادرم  منــزل 
ــام داده  ــر انج کم ــک  ــی دیس ــی، جراح ــه تازگ ــادرم ب ــدارد. م ن
و از بیمارســتان مرخــص شــده بــود. آن شــب شــوهرم مــن 
ــده و از  ــا شــب را آنجــا مان ــه منــزل مــادرم رســاند، ت ــا را ب و پری
ــه تنهایــی  ــی وقتــی شــوهرم خواســت ب کنــم. ول او پرســتاری 
کــه نمی مانــد و  کــرد  بــه منــزل خودمــان بازگــردد، پریــا اصــرار 
ــدم و  ــد. مــن مان ــه تنهــا بخواب ــدرش در خان ــد پ دلــش نمی آی
پــدر و دختــر دســت در دســت هــم بــه خانــه بازگشــتند. دیگــر 

گرفــت: کالم را  گریــه مجــال نــداد و پــدر پریــا دنبالــه ی 
از  پنــج ونیــم  بــه روال هــرروز ســاعت  نانوایــی دارم.  مــن 
خــواب بیــدار شــده و بــه ســرکار رفتــم. ســاعت هشــت، چنــد 
قــرص نــان تــازه برداشــته و بــه خانــه بازگشــتم. ســپس بــه 
کــرد و ادامــه داد: تــا در  کنــار در اتــاق اشــاره  همــان روشــویی 
گــرم، الســتیکش ترکیــده و آب  کــردم، دیــدم شــیر آب  را بــاز 
ــود و چشــم چشــم را  ــاز اســت. همــه جــا بخــار آب ب ــز ب یک ری

نمی دیــد. 
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کــه بــاز  کنــار رو شــویی هــم بســته بــود. در اتــاق را   دِر اتــاق 
کــه بــه حــال اغمــا داخــل رختخوابــش  کــردم، پریــا را دیــدم 
گرمــازده شــده، ســریع بغلــش  کــردم  افتــاده اســت. خیــال 
کــردم و بــه حیــاط آوردمــش. بــرای آخریــن بــار چشــمانش را 
کوچــه دویــدم و همســایه  کــرد و دوبــاره بیهــوش شــد. بــه  بــاز 
کــه سراســیمه خــودش را  کمــک بــرادرم  کــردم. بــا  هــا را خبــر 
رســانده بــود، او را بــه بیمارســتان رســاندیم. پریــا چنــد روزی 
کمــا بــود و بعــد از آن مــن و مــادرش را بــرای همیشــه تــرک  در 

کــرد و بــه آســمان پــر زد. 
پریــا،  گــوار  نا مــرگ  علــت  قانونــی،  پزشــک  برگــه ی  در 
غیــر  نصــب  علــت  بــه  کربــن  مونوکســید  گاز  بــا  مســمومیت 
نبــود  و  دیــواری  آبگرمکــن  از  ایمــن  غیــر  اســتفاده  اصولــی، 
هیــچ دریچــه و محفظــه ای بــرای خــروج هــوا قیــد شــده بــود. 



خواب ابدی50



51

از  ظهــر،  اذان  نشــین  دل  صــدای  اســت.  ظهــر  نزدیــک 
کمــک عصایــش از  گــوش مــی رســد. پیــرزن بــه  مســجد بــه 
ــه شــیر  ــا خــود را ب ــاد ت ــه راه افت جــا بلنــد شــد. لنــگ لنــگان ب
کــه رد  گازی  کنــار بخــاری  آب حیــاط برســاند و وضــو بگیــرد. از 
کــم  گیرکــرد.  مــی شــد، پایــش بــه شــیلنگ متصــل بــه بخــاری 
مانــده بــود زمیــن بخــورد. بــه ســختی بــه عصایــش تکیــه داد، 
بــه زور خــود را ســرپا نگــه داشــت، ســپس دوبــاره بــا احتیــاط 

ــه ســمت شــیر آب رفــت و وضوگرفــت. ب
ــد،  کن ــی  ــه م ــیند. عطس ــی نش ــش م ــر تن ــاط ب ــرمای حی  س
مــی  اقامــه  اذان  گفتــن  وبــه  کنــد  مــی  زیرلــب خــدارا شــکر 
گــردد، ســجاده ی  کوچــک خــود بــاز مــی  پــردازد. بــه اتــاق 
کــرده و چــادر ســفیدش را بــر ســر مــی انــدازد.  نمــازش را پهــن 
کــه  اوکنــار ســجاده، بــر زمیــن مــی نشــیند . چنــد ســالی اســت 
پــا درد دارد و نمــاز را نشســته مــی خوانــد. تمــام دنیــای او در 
کــه  همیــن ســجاده ی  نمــاز خالصــه شــده اســت. نمــازش 
کنــار پنجــره میــرود، از پشــت پنجــره نگاهــی  تمــام می شــود، 

بــه بیــرون مــی انــدازد. دانــه هــای بــرف شــروع بــه باریــدن 
ــرده  ک ــوذ  ــز نف ــه نی ــه درون خان ــرون، ب ــرمای بی ــود. س ــرده ب ک
بــود. بــه علــت درد بــی امــان پاهایــش، خــود را نشســته بــه 
کنــد.  ــاد مــی  کشــاند و شــعله-ی آن را زی طــرف بخــاری مــی 
ــراغ او  ــی س کس ــرما  ــن س ــا ای ــت روز ب ــن وق ــه ای ک ــد  ــی دان او م
نمــی آیــد. پیــرزن از شــب پیــش، غــذا نخــورده و قابلمــه ی 
ــی  ــی او میل ــود. ول گازی ب ــاری  ــان روی بخ ــت همچن آب گوش
گرســنگی  بــه غــذا نــدارد. ضعــف و ناتوانــی ناشــی از بیمــاری و 
کــه از شــیلنگ شــل شــده ی بخــاری، از شــیر اصلــی، در  وگازی 
کنــد. همانجــا  ــر او غلبــه مــی  کــم ب کــم  فضــا پیچیــده اســت، 
کشــد، چشــمانش را مــی بنــدد وبــرای  کنــار بخــاری دراز مــی 

ــرد. گی ــی  ــه آرام م همیش
کــه  کــه دیگــر، صــدای انفجــار مهیــب و آتشــی  گونــه ای  بــه 
جســم پیــرزن را مــی ســوزاند هــم نمــی توانــد او را از خــواب 

کنــد.       ابــدی بیــدار 
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کــرد،  کــه بــا خــود، دو سرنشــین حمــل مــی  ماشــیِن ســواری 
از شــهر فاصلــه می گرفــت نــگاه نگــران زنــی از شیشــه  ی  پنجــره 
ــوار باغــی  ــود. ســاعتی بعــد، از دور، دی ــه جــاده میخکــوب ب ب
گشــت. اتومبیــل بــه در بــاغ نزدیــک شــد. دلهــره ی  نمایــان 
عجیبــی بــر جــان زن ســایه افکنده بود. وارد بــاغ پر از درختان 
کشــیده شــدند. پاهــای زن سســت و بــی حــس  ســر بــه فلــک 
کنتــرل آنهــا نداشــت.  ــه  ــه زن هیــچ اختیــاری ب ک گویــی  ــود  ب
ــه برجانــش  ک ــی  زن از ماشــین پیــاده شــد. از شــدت اضطراب
کنــار نهــر پــر آب  مســتولی شــده بــود، حالــش بــه هــم خــورد و 
بــر زمیــن نشســت. مــرد نیــز از ماشــین پیــاده شــد و بــه طــرف 
خانــه بــاغ رفــت. زمســتان بــود و هــوا ســوز غریبــی داشــت. 
ــه  ــرما ب ــدت س ــتانش را از ش ــه دس ــد و درحالیک ــه ش وارد خان
کنــد.  هــم می مالیــد، بــه طــرف بخــاری رفــت تــا آن را روشــن 
گازی بــا اولیــن جرقــه روشــن شــد. صــدای وهــم انگیــز  بخــاری 
کــه بیشــتر بــه صــدای نالــه می مانــد، زن را متوجــه  کالغــی 

کــه برگشــت و بــه آن ســو نگریســت.  خــود ســاخت. طــوری 
گــردو  پرنــده ی ســیاه بــد  ترکیبــی از روی شــاخه های درخــت 
کشــید.  کــه پشــت بــام خانــه را پوشــانده بــود، بــه آســمان پــر 
زوزه بــاد البــه الی شــاخه ی درختــان می پیچیــد و بــر تــرس 
ــید.  کش ــش  ــردش را روی صورت ــتان س ــزود. زن دس زن می اف
ــل  ــه داخ ــرد او را ب ــدای م ــود. ص ــب دار ب ــانی اش داغ و ت پیش
خانــه میخوانــد. بــه یکبــاره از جــا برخاســت، سرنوشــت شــوم 
پشــت بام  بــر  مــرگ  ســفیر  می کشــید.  خــود  ســوی  بــه  را  او 

کمیــن نشســته بــود.  خانــه، بــه انتظــار قربانیــان خــود بــه 
کربــن،  گاز مونوکســید  کــه بــا  ســاعاتی بعــد جســد مــرد و زنــی 
ــی از  ــای انتظام ــط نیروه ــد، توس ــده بودن ــه ش ــموم و خف مس

ج شــد.  خانــه بــاغ خــار
علــت حادثــه، انســداد مســیر دودکــش توســط شــاخ وبــرگ 

گردیــد.  گــردو از روی پشــت بــام ذکــر  هــای درخــت 
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ســقز  شهرســتان  کن  ســا فرزنــدش  و  زن  همــراه  بــه  مــرد 
بــود  پــدر خانــواده شــغل ثابتــی نداشــت و مجبــور  بودنــد. 
و  تــن دهــد  نیمــه وقــت  کارهــای  بــه  زندگــی  گــذران  بــرای 
کنــد. او و خانــواده اش آن ســال، زمســتان  مــدام شــغل عــوض 
ــواده،  ــت خان ــکاری سرپرس ــا بی ــتند و ب ــش روداش ــختی پی س
اقتصــادی  مشــکالت  بــا  بودنــد  مجبــور  خانــواده  اعضــای 
ــا اینکــه  کننــد. ت ــرم  ــداری، دســت و پنجــه ن ــراوان و فقــر و ن ف
ــرایط او  ــابه ش ــت مش ــه وضعی ک ــرد،  ــوهرخواهر م ــک روز، ش ی
را داشــت و توســط یکــی از افــراد فامیــل در یــک مرغــداری، 
ــه  ــود؛ ب کار ب ــه  ــغول ب ــاد مش ــتان آب ــتان بس ــراف شهرس در اط
کارگــر بــا حقــوق  کــه مرغــداری بــه دو نفــر  او اطــالع مــی دهــد 
و مزایــای خــوب نیــاز دارد. او می توانــد آنجــا رفتــه و دو نفــری 
کار شــوند. بــا اینکــه فاصلــه ی مکانــی وکار  بــا هــم مشــغول بــه 
در شــهر غریــب مشــکالت خــودش را داشــت، بــا ایــن حــال 
کار در مرغــداری را بپذیــرد.  گرفــت پیشــنهاد  مــرد تصمیــم 
بنابرایــن خیلــی زود بــه طــرف شــهر مــورد نظــر بــه راه افتــاد تــا 

ــد.     کن کار  ــه  ــروع ب ش
بــود.  فرســا  طاقــت  و  ســخت  مرغــداری  در  کارگــری  کار 
کــه آن دو مجبــور بودنــد دور ازخانــواده بــا امکانات  مخصوصــا 
بــا  آنهــا  ارتبــاط  کننــد.  هــم ســکونت  انــدک در همــان جــا 
خانــواده هایشــان از طریــق فضــای مجــازی و تلفــن بــود و 

گوشــه ســالن می خوابیدنــد. کوچــک  را دراتــاق  شــب هــا 

خ داد.هــوا بــه   تــا اینکــه پنجمیــن شــب آن اتفــاق شــوم ر
شــدت ســرد بــود و هــوا ســوز عجیبــی داشــت. بــا وجــود اینکــه 
گــرم  کامــل  گوشــه اتاقشــان بخــاری روشــن بــود، امــا اتــاق  در 
کــه  نمــی شــد و مجبــور شــدند شیشــه ی شکســته ی پنجــره را 
کســیژن بــه اتــاق بــود، بــا پالســتیک بپوشــانند.  تنهــا راه ورود ا
ــواب  ــرای خ ــرد ب ــی رود و م ــام م ــه حم ــرد ب ــر م ــوهر خواه ش
بــه روال روزهــای پیــش،  روز  فــردای آن  مــی شــود.  آمــاده 
کاری بــا آن دو تمــاس  خانواده هایشــان بعــد از پایــان ســاعات 
کســی جــواب نمی دهــد. نگرانــی  گیرنــد، ولــی متاســفانه  مــی 
بــه جانشــان مــی افتــد و بــه صاحــب مرغــداری زنــگ مــی 
کار از  کــه  ــه آنجــا مــی رســد  زننــد. صاحــب مرغــداری وقتــی ب
کارگــر بخــت برگشــته بــر اثــر مســمومیت بــا  گذشــته و دو  کار 

کربــن همان جــا در دم جــان باختــه بودنــد. کســید  دی ا
گاز هــم، موقــع بررســی اتــاق  کارشــناس اعزامــی از شــرکت 
گرمکنی  کــه شــیر آب حمام باز اســت و آب  کنــد  مشــاهده مــی 
کــش یکســر روشــن  کــه بــه دیــوار وصــل بــود، بــدون دود  هــم 
گاز مونوکســیدکربن بــه خاطــر  اســت. علــت مــرگ، استنشــاق 
اســتفاده از آبگرمکــن بــدون دودکــش و عــدم وجــود مجــرای 

کســیژن بــود. مناســب بــرای ورود ا
دســت  بــه  هــا  خانــواده  سرپرســت  فــوت  گواهــی  وقتــی 
کردنــد: راه بــی  همسرانشــان رســید، بــا انــدوه زیــر لــب زمزمــه 

بازگشــت...          
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کوچــه هــای قدیمــی و باریــک، بچــه هــا بــا شــور   در یکــی از 
ــوپ وارد  ــه ت ک ــار  ــد. هرب ــال بودن ــازی فوتب ــغول ب ــوق مش و ش
دروازه حریــف مــی شــد، صــدای شــادی بچــه هــا در فضــا مــی 

پیچیــد.
ــوپ  ــان، ت ــی از بازیکن ــوت یک ــا ش ــان ب گه ــازی، نا ــن ب  در بی
بــه پشــت دیــوار یکــی از خانه¬هــا می¬افتــد. لحظاتــی بــازی 
گویــد:  متوقــف مــی شــود. یکــی از بچــه هــا بــا ناراحتــی مــی 
کــه در آن خانــه زندگــی نمی¬کنــد، چگونــه می-توانیــم  کســی 
کدام پیشــنهادی می¬دادند  توپمــان را برداریــم؟ بچــه هــا هر 
ــاال  ــه ب ــا از دیــوار خان ــا اینکــه یکــی از پســرها داوطلــب شــد ت ت
گاز  ــاال رفتــن ازعلمــک  ــرای ب ــرود و تــوپ را بیــاورد. پســرک ب ب
کشــید. بــی احتیاطــی  کــرد و خــودش را بــاال  کنــار در اســتفاده 
گاز، بــدون آنکــه خــودش متوجــه  ــاال رفتــن از علمــک  او در ب
گاز شــد.  شــود، موجــب جابجایــی علمــک و در نتیجــه نشــتی 
پســرک وقتــی از بــاالی دیــوار بــه داخــل حیــاط پریــد، اندکــی 
کنــد؛ ســپس  کمــی تامــل  پایــش آســیب دیــد و مجبــور شــد 
ــه  ــر بچ ــا پس ــت ت گذش ــه  ــد دقیق ــردد. چن ــوپ بگ ــال ت ــه دنب ب
ــدا  ــه پی ــرز باغچ ــای ه ــه¬الی علف¬ه ــوپ را از الب ــت ت توانس
کــرده و بیــرو ن بیایــد. پســرک تــوپ در  کنــد، در خانــه را بــاز 

کنــار در خانــه دور نشــده بــود  دســت، هنــوز چنــد قدمــی از 
کــه  کــه متوجــه صــدای انفجــار خفیــف شــد، بــه پشــت ســرش 
کــه هــر  کــرد، شــعله¬ی آتــش اطــراف علمــک را دیــد  نــگاه 
کــه داد زد: بچه هــا آتش... لحظــه بیشــتر می¬شــد. ایــن بــود 
کوچــه  بــا فریــاد بچــه هــا، اهالــی محــل خیلــی ســریع بــه 
گرفتنــد. عوامــل  ریختــه و بالفاصلــه بــا  آتش¬نشــانی تمــاس 
بــا  و  رســیدند  حادثــه  محــل  بــه  موقــع  بــه  نشــانی  آتــش 
کســیزن و لبــاس مقــاوم در برابــر حریــق،  کپســول ا اســتفاده از 
گاز نزدیــک شــده و بــا بســتن شــیر اصلــی  بــه محــل نشــت 
کار  مانــع بــروز حریــق وحــوادث جــدی شــدند. بعــد از اتمــام 
گاز،  امــداد شــرکت  از پســت  آتش¬نشــانان، مامــور اعزامــی 
کــه  برگه¬هایــی حــاوی نــکات ایمنــی بــه دســت بچــه هــا داد 
گازی  در آن شــماره 194 ســامانه¬ی جامــع امــداد و حــوادث 
کــدام از دســتور  بــه چشــم می¬خــورد و از آنهــا خواســت، هــر 
جریــان  در  هــم  را  بزرگترهــا  و  کــرده  مطالعــه  را  هــا  العمــل 
رنــگ، روی در  اســپری  بــا  پســرها  بعــد  روز  بگذارنــد. چنــد 
آســیب دیــده محــل حادثــه نوشــتند: در صورت مشــاهده¬ی 
گاز تمــاس  ــا شــماره 194 پســت امــداد  گاز ب ــه اتفاقــات  هرگون

بگیریــد.
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کــه امیــن بیدارشــو، مدرســه  مــادرم چندیــن بــار، در اتــاق را زد 
کــردم، دیــدم حــق بــا مــادرم  کــه نــگاه  ات دیــر شــد. بــه ســاعت 
کــه چــرا  کــردم  اســت. ســریع از رختخــواب بلنــد شــدم و اعتــراض 
ــش را از  کت ــه  ــادرم درحالیک ــت. م ــرده اس ــدارم نک ــن بی ــر از ای زودت
گفــت: مــن ســرما خــوردم و تــب و لــرز  کمــد برمی داشــت تــا بپوشــد، 
دارم، دیشــب هــم اصــال نخوابیــدم. پــدرت رفتــه نــان تــازه بگیــرد. 
ــا هــم برویــد مدرســه. در  آمــاده شــو. بــه محــض اینکــه برگشــت، ب
کلیــد داشــت در را بازکــرد و وارد خانــه  کــه خــودش  ایــن لحظــه پــدر 

شــد. 
گرفــت و ســریع چنــد لقمــه درســت  مــادرم نــان را از دســتش 
کــه داشــتم جوراب هایــم را  گذاشــت. مــن  کیفــم  کــرد و داخــل 

می پوشــیدم، پرســیدم مــادر مگــر شــما بــا مــا نمــی آییــد؟
گرفتــه بــود،  کــه دســتمال را جلــوی دهــان و بینــی اش  مــادر 
خیلــی  مــن  پســرم  نــه  گفــت:  و  داد  دســتم  را  ام  مدرســه  کیــف 
خانــه  در  نمــی روم،  کار  ســر  امــروز  ناخوش احوالــم.  و  مریــض 
کردیــم و  کنــم. از مــادرم خداحافظــی  می مانــم و اســتراحت مــی 
بــا پــدرم بــه طــرف مدرســه راه افتادیــم. در بیــن راه، پــدرم مجبــور 
ــم،  کردی ــگاه  ــه ن ک ــرون را  ــد. بی ــک بمان ــه در ترافی ــد دقیق ــد چن ش
کارگــران اداره بــرق، مشــغول تعویــض تیرهــای بــرق  متوجــه شــدیم 
کارگرهــا قطــع  کار  هســتند. ایــن یعنــی بــرق محلــه ی مــا تــا اتمــام 

خواهــد بــود. 
مدرســه  در  مــدام  و  نداشــتم  خوبــی  حــال  هــم  مــن  روز،  آن 
حواســم  هــم  درس  کالس هــای  ســر  می رفــت.  ســر  حوصلــه ام 

نمی فهمیــدم.  چیــزی  معلم هــا  تدریــس  از  و  نبــود  جمــع 
کــه پــدرم بــه دنبالــم آمــد، بــا خوشــحالی ســوار ماشــین  ظهــر 
کــه بــه خانــه نزدیــک  شــدم تــا زودتــر بــه منــزل برســم. هرچــه قــدر 
کــه دلــم یــک جورهایــی بــرای مــادرم  می شــدیم تــازه میفهمیــدم 
کــه  تنــگ شــده اســت. نمــی دانــم چــرا؟ شــاید بــه ایــن خاطــر 
مــادرم بیمــار بــود و مثــل روزهــای قبــل، صبــح بــا مــا نیامــد و تنهــا 

ــد.  ــزل مان در من
 باالخــره بــه خانــه رســیدیم. مــن زودتــر از پــدرم از ماشــین پیــاده 

کــه بــرق  کــه زنــگ خانــه را بزنــم. متوجــه شــدم  شــدم و خواســتم 
ــود و  ــد ب ــر از وســایل خری ــه دســتانش پ ک ــدرم هــم  قطــع اســت. پ
بــه دم در رســیده بــود، متوجــه قطــع بــرق شــد و از مــن خواســت 
کلیــد را از جیبــش در بیــاورم و در را بازکنــم. وقتی کــه قفــل دربــاز 
شــد و مــا داخــل خانــه شــدیم، مــن مــادرم را صــدا زدم و پرســیدم 
مــادر نهــار چــی داریــم؟ ولــی خبــری از مــادرم نبــود. بــه طــرف اتــاق 
کــردم دیــدم مــادرم  کــه بــاز  کــه درش بســته بــود. در را  مــادرم رفتــم 
کشــیده و در خــواب اســت.  کنــار بخــاری لحــاف را روی خــودش 
گفتــم پــدر، مــادر خــواب اســت، یــواش! آخــر او  آرام در را بســتم و 

دیشــب مریــض بــوده و نتوانســته اســت بخوابــد.
ــدم  ــه لباس هــای مدرســه ام را در بیــاورم، دی ک ــه اتاقــم رفتــم  ب
کیفــم را  ــا بهــای داخــل  کت ــاق مــادر رفــت.  ــدر هــم ســمت ات ــه پ ک
کــه شــنیدم پــدرم بــا فریادهــای بلنــد مــادرم را  کــردم  جابه جــا مــی 
صــدا مــی زد. بــا وحشــت خــودم را بــه پــدرم رســاندم. او ســر مــادرم 
گذاشــته و بــه اورژانــس و 110 زنــگ مــی زد. بــی  را روی زانویــش 

ــاد زدم ای خــدا. . .  کوچــه و فری اختیــار دویــدم طــرف 
ــعی  ــد وس ــا آمدن ــه ی م ــه خان ــم ب ــنیدن صدای ــا ش ــایه ها ب همس

ــد.  کنن ــه دور  ــل حادث ــن را از مح ــتند م داش
چــه بالیــی بــر ســر مــادرم آمــده بــود. یعنــی او بــه همیــن راحتــی 
کرده بــود!؟ بعــد از انتقال  فقــط بــا یــک ســرماخوردگی ســاده فــوت 
ــدیم  ــه ش ــد متوج ــد روز بع ــی، چن ــک قانون ــه پزش ــادرم ب ــد م جس
گازگرفتگــی  کــه علــت فــوت مــادرم خفگــی و مســمومیت بــر اثــر 
گازی  ناشــی از نصــب و اســتفاده غیراســتاندارد از دودکــش بخــاری 

بــوده اســت. 
کردیــم و یــادم افتاد  مــا، در خانــه از پکیــج دیــواری اســتفاده مــی 
کارگرهــای اداره بــرق مشــغول تعمیــر بودند، منزل  کــه چــون آن روز 
کــردن خانــه  گــرم  مــا بــرق نداشــت و مــادرم مجبــور شــده بــود بــرای 
ــه  ــاری ب ــه ی بخ ــفانه لول ــه متأس ک ــد  کن ــتفاده  گازی اس ــاری  از بخ

درســتی در محــل دودکــش نصــب نشــده بــود. 
کنون من و پدرم مانده ایم و یک دنیا اندوه تنهایی. .  ا 
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بــاد البــه الی شــاخه  هــای درختــان مــی  صــدای زوزه ی 
کــه شــاخه هــای درختــان  پیچیــد. بــه وضــوح دیــده مــی شــد 
تعــادل  حفــظ  و  کنتــرل  در  رهگــذران  و  می شــود  شکســته 
ــا مشــکل  ــاد، ب ــاران و وزش تندب ــارش شــدید ب ــر ب خــود در زی

روبــه رو هســتند. طوفــان بــی ســابقه ای بــود.
کــرد و بــه  مــرد مســیر خانــه را بــه ســرعت و بــه ســختی طــی 
منــزل رســید. او بــه محــض اینکــه وارد حیــاط شــد و خواســت 
کوبیــده شــد.  کــه در را ببنــدد، درب حیــاط بــه شــدت بــه هــم 
را  حیــاط  پنجــره،  کنــار  کــه  پیرزنــی  هنــگام  ایــن  در 
می نگریســت بــا دلهــره مســیر نگاهــش را بــه ســوی پســرش 
کــرد  برگردانــد. مــرد متوجــه مــادرش شــد، بــا ســر بــه او اشــاره 

نیســت طــوری  کــه 
رفــت.  خانه شــان  پاییــن  طبقــه  طــرف  بــه  تنــدی  بــه  و 
کشــید. دلشــوره عجیبــی داشــت  کنــار  پیــرزن از دم پنجــره 
و از ســکوت خانــه وحشــت می کــرد. او بــرای فــرار از تنهایــی 
کشــنده ی خانــه بــه آشــپزخانه پنــاه بــرد. تنهــا پســر پیــرزن 
بــه همــراه زن و تــک فرزنــد ســه ســاله اش طبقــه پاییــن خانــه 
کــه طولــی  کردنــد. پیــرزن مــی دانســت  مــادری زندگــی مــی 
ــاال  ــرای خــوردن غــذا ب ــوه اش، ب کشــد پســرش همــراه ن نمــی 

می آیــد. 
ســر  کامــال  حوصلــه اش  دیگــر  پیــرزن  گذشــت.  ســاعاتی 
کوچولــو  رفتــه بــود و خبــری از پســرش نشــد. او عروســک زهــرا 
را برداشــت و بــه ســراغ نــوه اش رفــت. پله هــای زیرزمیــن را 
پاییــن رفــت و بــه پشــت در رســید. در را زد و اســم زهــرا را 

کــردن درنیامــد. ایــن بــار  کــرد ولــی هیچکــس بــرای بــاز  صــدا 
ــه در  گوشــش را ب کســی نیامــد.  ــاز  ــی ب کوبیــد ول در را محکــم 
چســباند، فقــط صــدای ضعیــف شرشــر آب مــی آمــد و دیگــر 
کــرد  هیــچ. دلــش طاقــت نیــاورد. در واحــد را بــا احتیــاط بــاز 
و داخــل شــد. پیــرزن بــه محــض ورود، پیکــر بی جــان عــروس 
کــه در آغــوش هــم، روی زمیــن افتــاده انــد و  و نــوه اش را دیــد 
کــه هنــوز داخــل حمــام بــود. صدای شرشــرآب  جســد پســرش 

ــید.  ــرش رس ــه نظ ــش ب ــر از پی قوی ت
را  نگون بختــش  نــوه ی  کوچــک  و  ســرد  بــدن  بی اختیــار 
برداشــت و بــه طــرف در حیــاط رفــت و بــا تمــام وجــود فریــادی 

کشــید.  ک  ــا دردن
و امــا امــروز روز دیگــری اســت. قاتــل بی رحــم، قربانیــان 
خــود را ســوار بــر بــاد ســتانده و از شــهر دور شــده اســت. حــاال 
چشــمانی  بــا  بیمــار  و  خســته  غمگیــن،  پیرزنــی  دیگرتنهــا 
گوشــه-ای از اتــاق، خمیــده اســت و عروســکی را  بــی روح، 
ــا  بــه خیــال اینکــه نــوه اش اســت، در آغوشــش  میفشــارد و ب

قاشــق بــه او غــذا می دهــد. 
داغ دیــده  خانــواده  بــه  گاز،  شــرکت  از  اعزامــی  کارشــناس 
کــرده و  کــه از شــوک مصیبــت وارده، ســکته مغــزی  پیــرزن 
کــه علــت  مشــاعر خــود را ازدســت داده بــود، توضیــح مــی داد 
حادثــه، روشــن بــودن یکســره ی آبگرم گــن و وجــود ســوراخ در 
کشــنده ی  گاز  لولــه ی دودکــش، عــدم مکــش دود و برگشــت 

ــه بــود.  ــر طوفــان بــه داخــل خان کربــن براث مونوکســید 
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همزمــان بــا صــدای انفجــاری مهیــب و مشــاهد ی  آتــش 
ودود، فریــاد مــردی، اهالــی محلــه را از خانه هایشــان بیــرون 
کشــید. صاحبخانــه توانســته بــود، سراســیمه زن و فرزندانــش 
کنــد و با ســامانه ی تلفنی 125تماس بگیرد.  ج  را از خانــه خــار
گاز را بســته  همســایه ها قبــل ازهرچیــز بــه ســرعت شــیر اصلــی 
کردنــد. آتــش زیــادی از پنجره هــای  و بــرق ســاختمان را قطــع 
و  کشــید  مــی  زبانــه  بیــرون  بــه  قدیمــی  چوبــی  ســاختمان 
قســمت  های  ســایر  بــه  ســرایت  حــال  در  آن  شــعله های 
ســاختمان بــود. آتــش نشــانان بــه محــض رســیدن بــه محــل 
کمــک همســایه ها بالفاصلــه شــروع بــه عملیــات  حادثــه، بــه 
آتش ســوزی،  وســعت  علــت  بــه  امــا  کردنــد.  حریــق  اطفــاء 
کــردن آتــش،  کافــی، خامــوش  نداشــتن تجهیــزات وامکانــات 
تــا پاســی از شــب  بــه درازا انجامیــد. علــت آتش ســو ز ی، نشــت 
کنــار دارقالــی بــود  ک-پــزی  کوچــک خورا گاز از اجــاق بســیار 
بــرق رادیــو جرقــه زده و موجــب آتش ســوزی  اتصــال  از  کــه 

وانفجــار شــده بــود.
مــرد  بــا اســباب و وســایل زندگــی  کل ســاختمان  تقریبــا 

کوچــه،  گوشــه ای از  نگــون بخــت، درآتــش ســوخت. مــرد در 
نگــه  ســرپا  را  خــود  می توانســت  ســختی  بــه  کــه  حالــی  در 
دارد، بــه ویرانه هــای ســوخته ی باقــی مانــده از تمــام دار و 
ــار ی انداخــت و همانجــا روی زمیــن  ــگاه حســرت ب ــدارش ن ن
کاســه ی چشــمانش از اشــک لبریــز شــد، بغضــی در  نشســت. 
کــرد. پســر نوجــوان مــرد  گریــه  گلویــش شکســت وشــروع بــه 
گریــه ی پــدرش را ندیــده بــود بــه طــرف او  کنــون  کــه تــا بــه ا
کشــید. همســر مــرد هــم دســت در  رفــت و ســرش را بــه آغــوش 
دســت دختــرش بــه طــرف شــوهرش رفــت و بــه ســو ی او خــم 
کــرد.  ک  گوشــه ی روســری اش اشــک چشــمانش را پــا شــد. بــا 
کــرد و یــک  مــرد از جــای بــر خواســت، نگاهــی مهربــان بــه آنهــا 
کــه خــود و خانــواده  ی دلبنــدش بــه موقــع، از  بــاره اندیشــید 
آتــش جــان ســالم بــه در بــرده بودنــد. او رو بــه همســایگان 
کــه  دلســوز و نگــران خــود انداخــت و فریــاد زد: خدایــا شــکرت 
هنــوز ســالم هســتیم. خانــواده ام ارزشــمندترین دارایی هــای 
و  ســاخت  خواهــم  ســقفی  دوبــاره  هســتند،  مــن  زندگــی 

کــه باهــم باشــیم.     ــه ای  خان
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کالفه بود. او با وجود داشــتن چهار پســر قد و نیم  کامال  زن 
کار ســرش ریختــه بــود و مجــال اســتراحتی برایــش  کلــی  قــد، 
نمانــده بــود. او یــک پســر هشــت ســاله، دو پســر دوقلــوی 
یــازده ماهــه داشــت. بچه هــا  شــش ســاله و یــک پســربچه 
بیــش از حــد شــلوغ بودنــد و صبــح تــا شــب بــا سروصدایشــان 
کارگــر  گذاشــتند. شــوهرش یــک  خانــه را روی سرشــان مــی 
ســاده بــود و بــه دنبــال یــک لقمــه نــان از صبــح تــا شــب، آواره 
ایــن شــهر و آن شــهر بــود. آن روز زن خســته، بعــد از این کــه 
دور تــا دور اتــاق را بــه دنبــال پســرها دویــد، باالخــره توانســت 
تــا  کنــد  کنــد و آنهــا را راضــی  کالهشــان را سرشــان  شــال و 
بــرای بــازی بــه محوطــه آپارتمــان برونــد. ســپس ســراغ فرزنــد 

ــد.  ــا او را شــیر داده و بخوابان کوچکــش رفــت ت
روزهــای  از  بیشــتر  و  می کــرد  گریــه  یکریــز  محمدحســن 
زن  رفــت.  خــواب  بــه  اینکــه  تــا  می نمــود،  بی تابــی  پیــش 
گذاشــت و از پنجــره بــه  بچــه را از روی پاهایــش روی زمیــن 
کــرد. ســوز ســردی از پنجــره بــه داخــل می آمــد.  بیــرون نــگاه 
کنــار  بــه همیــن خاطــر لحــاف و تشــک بچــه را برداشــت و 
زن  شــد.  ســنگین  بچــه  خــواب  کم کــم  انداخــت.  بخــاری 
گرفــت بــه دنبــال بچه هــا بــرود و آنهــا را بــه داخــل  تصمیــم 

ــه صــورت مــاه  ــه بیــاورد. چــادرش را ســرش انداخــت و ب خان
ج شــد.  کــرد و از منــزل خــار محمد حســنش نــگاه پرمهــری 
کــه همــراه بچــه هــا بــه خانــه برگشــت متوجــه   یــک ربــع بعــد 
کــه شــعله های آتــش، از پنجــره بــه اطراف زبانه می کشــد.  شــد 
که  کوچولویــش را دید  بــی اختیــار بــه ســمت اتــاق دویــد. پســر 
بــا بــدن ســوخته، بیهــوش در آســتانه در افتــاده و دیگــر هیــچ 
کوچولــوی بی گنــاه و معصــوم او بعــد از پانــزده  نفهمیــد. پســر 

روز بــر اثــر شــدت ســوختگی بــه خــواب ابــدی رفــت. 
ماه من رفت ماهت بسوزد آسمان. 

و  گــذرد  مــی  فــوت جانگــداز محمدحســن  از  روز  بیســت 
زن بــر ســر مــزار غنچــه ی پرپــر شــده اش ایســتاده و بــا خــود 

می اندیشــد:
کرد! کاش فرزند خردسالش را در خانه تنها رها نمی  ای 

کنــار بخــاری نمی انداخــت!  کاش رخــت خــواب او را  ای 
کــه نشــتی نداشــته  کاش شــلنگ بخــاری را چــک می کــرد  ای 
چــک  دوره ای  گازســوز  وســیله  اتصــاالت  کاش  ای  باشــد! 

می شــد!
کاش های دیگر. . .  کاش و ای  و ای 
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از  یکــی  در  بــرادرم  کــه  روز ی  هســتیم.  بنــاب  کن  ســا مــا 
مــن  شــد،  قبــول  مراغــه  دانشــگاه  پیراپزشــکی  رشــته های 
بیشــتر از خــودش خوشــحال بــودم و از شــادی در پوســت 
خــود نمی گنجیــدم. پدرمــان خیلــی وقــت پیــش بــه رحمــت 
خــدا رفتــه بــود و مــن بــه عنــوان بــرادر بزرگتــر، بــرای تامیــن 
ــل  ــرک تحصی ــودم ت ــده ب ــر ش گزی ــواده، نا ج خان ــار ج ومخ ــر خ
ــه  ک ــرادرم  ــه ب ک ــود  ــم ایــن ب کنــم. تمــام آرزوی ــر ی  کارگ ــرده و  ک
کوچکتربــود، خــوب درس بخوانــد تــا  پنــج، شــش ســال از مــن 
کســی شــود و مایــه ی افتخــار مــن و مــادرم  بتوانــد بــرای خــود 
کــرد. وقتــی  باشــد. باالخــره آرزو ی مــن ومــادرم تحقــق پیــدا 
کردیــم تــا  مــن و مــادرم بــا خوشــحالی بــرادرم را از زیــر قــرآن رد 
گوشــش  کشــیده وبیــخ  راهــی دانشــگاه شــود او را درآغــوش 
کــی  تــو فقــط درس بخــوان، از هیــچ  چیــز با گفتــم: عزیــزم 
نداشــته بــاش و غصــه ی بی پولــی را نخــور؛ چــون مــن مثــل 

کــوه پشــتت ایســتاده ام.
    بــرادرم بــرای اینکــه بتوانــد در آرامــش درس بخوانــد، اتــاق 
کــرد. شــش ماهــی  کوچکــی در نزدیکــی دانشــگاهش اجــاره 

کار مجبــور بــودم مــا  کــه از بــرادرم بــی خبــر بــودم. بــرای  بــود 
بیــن شــهرهای اطــراف دائــم در رفــت وآمــد باشــم و فرصتــی 
پیــش نیامــده بــود تــا بــرای دیدنــش بــه مراغــه بــروم. تــا اینکــه 
گوشــی همراهــم زنــگ  کار ســاختمان بــودم،  کــه ســر  روزی 
ــه مــن  ــرادرم را ب ــر مــرگ ب خــورد وصدایــی از پشــت تلفــن خب
داد. بــا شــنیدن ایــن خبــر شــوم، دنیــا دور ســرم چرخیــد و 
چشــمانم ســیاهی رفــت. وقتــی بــه هــوش آمــدم، بــا عجلــه 
راهــی مراغــه شــدم. قبــل از رســیدن مــن، جســد بــرادرم از 
حمــام خانــه اش در حالیکــه 48 ســاعت ازمرگش می گذشــت، 
بــه پزشــکی قانونــی انتقــال داده شــده بــود. همانجــا فهمیــدم 
گازگرفتگــی  کــه علــت مــرگ بــرادرم خفگــی و مســمومیت بــر اثــر 
آب  دودکــش  اســتاندارد  غیــر  واســتفاده ی  نصــب  از  ناشــی 
کامــم  گر مکــن  دیــواری بــود. وقتــی بــه محــل ســکونت بــرادر نا
کوچــک شــدم، نگاهــم بــه قفســه ی پــر از  رفتــم و وارد آن اتــاق 
کــه روی زمیــن  کتاب هایــی  کتاب هــای دانشــگاهش افتــاد و 

پخــش شــده بــود. 
گفت...  برادرم غریبانه ما را ترک 
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کــه پســرش از او ســراغی نگرفتــه بــود.  دو هفتــه ای می شــد 
دل تنــگ دیــدن نــوه اش بــود و دل شــوره ی عجیبــی داشــت. 
گزیــر بــا جســم بیمــار و پاهــای علیلــش خــود را بــه در  پیــرزن، نا
ــارک شــده اش  ــا دیــدن ماشــین پ ــه ی پســرش رســاند و ب خان

جلــوی در، از اینکــه پســرش در خانــه اســت، مطمئــن شــد.
کــه هیــچ  کوفــت. بعــد از مدتــی  بــا تمــام تــوان بــه در خانــه 
کــرد و چــون یارای  صدایــی نیامــد، بــا نگرانــی اهالــی ده را خبــر 
ایســتادن نداشــت، همانجــا روی زمیــن چمباتمــه زد. طولــی 
کبــر  کــه اهالــی روســتا، جلــوی درب چوبــی خانــه ی ا نکشــید 
کبــر آقــا و  کردنــد. همــه بی تــاب منتظــر خبــری از ا آقــا تجمــع 

خانــواده اش بودنــد.
کســی در را بــاز نکــرد. یکــی از  مــردم روســتا هرچــه در زدنــد، 
همســایه ها از دیــوار خانــه بــاال رفتــه، داخــل حیــاط شــد و در 
گشــود. ســکوت مرگبــاری در فضــای خانــه  حکمفرمــا بــود.  را 
مــردی بــه ســرعت خــود را بــه درون خانــه رســاند. بــه محــض 
کــه بــی هوش،  ورود، نــوه ی یــک و نیــم ســاله ی پیــرزن را دیــد 
کنــار پنجــره  افتــاده بــود. پســربچه هنــوز  جلــوی در خروجــی، 
کــه در  آقــا و همســرش  کبــر  ا امــا اجســاد  نفــس می کشــید، 
گویــی  کــه  کبــود شــده بــود  رختخــواب بودنــد، چنــان ســیاه و 

مرده انــد. مدت هاســت 
جا به جــا  متوجــه  ورود  لحظــه ی  در  همســایه ها  از  یکــی 
شــدن لولــه ی دودکــش بخــار ی از محــل خــود می-شــود. 

گرفتنــد.  تمــاس   110 و  اورژانــس  بــا  فــوری  روســتا،  مــردم 
پیــرزن بیچــاره از همهمــه و قیافه هــای بهــت زده و ناراحــت 
دقایقــی  اســت.  شــده  خانه خــراب  کــه  درمی یابــد  اهالــی، 
بعــد ماشــین های نیــروی انتظامــی و آمبوالنــس می رســند، 
کــه در بغــل یکــی  پیــرزن بــا دیــدن بــدن نیمــه جــان نــوه اش 
آمبو-النــس حمــل می شــد، ضجــه  بــه  امــداد  نیروهــای  از 
ــال  ــفته ح ــرزن، آش ــرادر پی ــاد. ب ــن افت ــر زمی ــوش ب ــان، بیه کن
کبــود شــده ی خواهــرزاده و همســرش زانــو زده و  کنــار اجســاد 

از مصیبــت حادثــه، زبــان در دهانــش قفــل شــده بــود.
کبرآقــا  گهانــی و تاســف  بــار ا پانــزده روز ازماجــرای فــوت نا
و همســرش می گــذرد. امیــر حســین یــک و نیــم ســاله پــس 
از اینکــه در بیمارســتان بهبــود یافــت و مرخــص شــد، مــادر 

گرفتنــد. بــزرگ و عمویــش سرپرســتی او را برعهــده 
حکایــت  کــه  می داننــد  روســتا  اهالــی  همــه ی  و  پیــرزن 
پنجــره،  شکســته ی  شیشــه ی  کنــار  حســین  امیــر  افتــادن 
می توانســت  فقــط  ماندنــش،  زنــده  و  او  بــه  هــوا  رســیدن 
اثــر  بــر  او  بیچــاره ی  مــادر  پــدرو  باشــد. چــون  یــک معجــزه 
گازگرفتگــی ناشــی ازجــا بــه جــا شــدن دودکــش بخــاری، عــدم 
کربــن بــه داخــل خانــه جــان  گاز مونوکســید  مکــش و انتشــار 

بودنــد.      باختــه 
که من می دانم  گر نگه دار من آنست   

 شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد.
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ــا آمــدن  کــه معلــوم بــود ب خانــه اش ســقف چوبــی داشــت، 
گچــی، پنجــره  ی  بــرف و بــاران نــم داده اســت. بــا دیوارهــای 
گازی روشــن وســط اتــاق.  کوچــک، در چوبــی و یــک بخــاری 
کــه  گازی  ک پــزی و ســماور  گاز خــورا ــر اجــاق  کمــی آن طرف ت
گاز هــم در  معلــوم بــود نشــتی دارد، قــرار داشــت؛ چــون بــوی 
ــود. از جانمــاز پهــن شــده روی میــز  ــه پیچیــده ب فضــای خان
کمــردرد و پــادرد دارد.  کــه پیــرزن  پایــه دار می-شــد فهمیــد 
او هــرروز از خــواب بیــدار می شــود، نمــاز می-خوانــد، ســماور 
ــه را  ــفره صبحان ــد. س کن ــی  ــای دم م ــرده و چ ک ــش  گازی را آت

کنــار آن مــی نشــیند.  ــه زحمــت  پهــن می کنــد و ب
و امــا امــروز او ســر ســجاده نمــاز، حــال غریبــی دارد. بعــد از 
خوانــدن نمــازش حتــی رغبــت نمی-کنــد بلند شــده و ســماور 

کنــد. او اشــتهایی بــه خــوردن را روشــن   یــا ســفره را پهــن 
نــدارد. بــاز مثــل همیشــه تنهاســت و بــی همــدم. همانجــا 
گلــدوزی شــده ی ســجاده چشــم  گوشــه ی  می نشــیند و بــه 

مــی دوزد. پیــرزن بــه بچــه هــا و تنهایی هایــش فکــر می کنــد. 
ــاره بــه خــواب رفــت. او  کــرد و همانجــا دوب کــرد و فکــر  او فکــر 
ــا مــرا در  ــم. آی گفــت مــن تنهای ــه او  ــد و ب در خــواب خــدا را دی
یــک  بــه  امــا  خانــه ات میهمــان می کنــی؟ جوابــی نشــنید. 
گرفــت. پیــرزن پنداشــت  بــاره نــور ســفیدی اطــراف او را فــرا 
کنــده می-شــود و ســپس در  پاهایــش خودبــه خــود از زمیــن 
فضــا رهــا شــد. بدنــش وزنــی نداشــت و ســبک بال بــه ســوی 
صــدای  نداشــت.  دردی  هیــچ  دیگــر  او  می رفــت.  آســمان 

ــن ــش اولی ــد و آت ــه میپیچ ــای خان ــار در فض انفج
شــود.  مــی  اتــاق  وارد  کــه  اســت  ای  ناخوانــده  میهمــان 
آتش نشــانی،  همســایه ها،  میهمانــان،  یکی یکــی  ســپس 
راه  از  پســرش  و  دختــر  آخــر  دســت  و  پلیــس  اورژانــس، 
می رســند. خانــه پــر از میهمــان اســت ولــی میزبانــی نیســت. 

اســت.  رفتــه  خــدا  میهمانــی  بــه  صاحبخانــه 
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 پیــرزن هفتــاد ســال ســن دارد، دیــدن چهــره ی مهربــان او 
کــه دیــدن تنهایــی  مــرا یــاد مــادر خــودم انداخــت، مخصوصــا 

کشــاند.  او، خیــال مــرا تــا خلــوت خانــه ی پــدری ام 
پیــرزن خــوش ســیما و خــوش اخــالق بــا دیــدن مــا، وقتــی 
ح ماجــرا  گونــه شــر فهمیــد بــه چــه منظــور آنجــا رفته ایــم، ایــن 
کم باید خود را برای  کم  کرد: اواخر فصل زمســتان بود و  آغاز 
شــروع فصــل نــو آمــاده می کــردم. ازشــوق دیــدن دوبــار ه ی 
ــا  بچه هایــم، دور ســفره ی هفــت ســین عیــد، مثــل هرســال ب
شــور و شــوق مشــغول خانــه تکانــی شــدم. شــدیدا خســته 
کــه شــلنگ  کــردم ایــن بــود  کــه  کاری  شــده بــودم، آخریــن 
کنــم، بخــاری را برداشــته و بــه انبــار ببــرم. وقتــی  بخــاری را بــاز 
کهولــت ســنم و  گویــی  گاز را می بســتم  داشــتم  شــیر اصلــی 
اینکــه دســتانم دیگــر قــدرت ســابق را نداشــت، باعــث شــده 

کنــم. کامــال چفــت  بــود نتوانــم شــیرگاز را 
کــردن  خ    فــردای آن روز مقــدار زیــادی هویــج بــرای ســر

کنــم،  گاز را روشــن  کشــیدم اجــاق  کبریــت را  کــردم،  آمــاده 
ســوزش  بالفاصلــه  و  برخواســت  انفجــار ی  صــدای  یکهــو 
کــردم.  گــردن و دســتانم احســاس  عجیبــی در صــورت، پشــت 
بــه ســرعت بــه حیــاط دویــدم؛ بــا صــدای مــن، همســایه ها 
قبــل از آمــدن آتش نشــانی بــه منــزل مــا رســیدند و بــه موقــع 
و  تلویزیــون  فــرش،  پرده هــا،  کردنــد.  خامــوش  را  آتــش 
ــا آمبوالنــس  ــادی طعمــه ی حریــق شــدند ومــن ب وســایل زی

بــه بیمارســتان منتقــل شــدم.
ترکیــد  بغضــش  رســید  کــه  ماجــرا  جــای  ایــن  بــه  پیــرزن 
بچــه  قدرتمنــد  دســتان  گــر  ا کــه  کــرد  گریــه  را  تنهاییــش  و 
ــد و دیگــر نشــتی  گاز را ســفت می کردن ــد، شــیر  ــم می بودن های
نداشــت. خانــه زندگــی و بدنــم نمی ســوخت، ولــی خــدا را 
کــه هنــوز زنــده ام، نفــس می کشــم و دوبــاره می توانــم  شــکر 

ببینــم. را  گوشــه هایم  جگــر 
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