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  بنام خالق عشق

  مقدمه 
  خواننده گرامي سالم 

اي اسـت كـه بايـد بـه شـكل       داستاني را كه انتخاب كرده ايد زنـدگي نامـه   
. شد ولي بنابر داليلي آن را به شكل يـك رمـان درآوردم   فيلمنامه تقديم مي

ها نيـز اسـتفاده    باشد هر چند از واقعيت  داستان بر گرفته از تخيل حقير مي
هايي كـه    نيت اينجانب بازگشودن دربهاي عشق حقيقي است عشق. كرده ام

هاي گذشته رو به زوال گذاشته و رنگ زيباي حقيقت را از  متأسفانه در دهه 
  . اند خود زدوده 

هميشه دل انگيز و جالب بوده چرا كه در ...! ها خواندن خاطرات و سرگذشت 
هاي اذهان انوار عشق به زيبايي هر چه تمام مي درخشند و هنـر   پس كوچه 

از خمير خودش بيرون كشيده و بـه دريـاي    عشق ورزيدن است كه انسان را
خـدا عشـق    :تـوان گفـت   كند پس به واقع مـي  بيكران ذات احديت متصل مي

اي كـه ايـن انـوار زيبـا را در      است و معشوق است و عاشق و متأسفانه عـده  
هاي اخير رو به منطق بي منطق نهيليسـم   درون خويش نمي بينند در سال 

  . اند يا پوچ گرايي آورده 
ها در تنهايي خود آرام و كنجكاو همين مسئله بوده ام و خوب  نجانب سال اي

مي دانم كه انسان بدون عشق يعني انسـان بـدون خـدا و ايـن موجـود چـه       
  ....!!!تواند باشد  مي

در اين داستان سعي كرده ام شما خواننده عزيز را تا سر حد امكان با رموزي 
شده از كلمات و جمـالت سـاده و    از عشق و معرفت آشنا كنم و تا جايي كه

عاميانه استفاده كرده ام اميدوارم كه تو خواننـده عزيـز نيـز هرگونـه ايـراد و      
اشكالي هست را بر بنده حقير ببخشي و روح مرا با رضايت خـويش شـادمان   

  . كني به اميد سرسبزي درخت عشق وجود همه شما عزيزان
  مصطفي لساني 

   92زمستان 
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  »به نام خدا«
  )پيش قصه(
  )1345غروب يكي از روزهاي تابستان (

خشـكي   رفـت و نسـيم گـرم    وا بـه تـاريكي مـي   غروب دلگيـري بـود و هـ   
  …وزيد مي

شد مغازه را براي فـردا آمـاده    يواش آماده رفتن مي مرشد عباس هم يواش
ــي ــي   م ــده را دم دســت م ــاده ش ــرد و سفارشــات آم ــادت  ك گذاشــت، ع

گذاشت، اونـروز هـم طـوري     كارش را نيمه تمام نمي …بوداش  هميشگي
شد كـه انگـار آخـرين روز كـاريش      كرد و آماده رفتن مي كارها را تمام مي

  !…بود
محمود جان ظرف غذا كه مادرت گذاشـته بـود   : رو به محمود كرد و گفت

فراموش نشه، سپس با هم از مغازه بيرون رفتند مرشد درب مغازه رو قفل 
  …ف مسجد محل راه افتادندزد و به طر

صـحافي و كتابفروشـي داشـت و از     ي مرشد عباس آخـر بازارچـه مغـازه   
زيــادي بــه كتــاب و كتــابخواني داشــت مخصوصــاً   بچگــي انــس و عالقــه

هاي تاريخي و حماسي، اكثر شعرهاي حماسي شاهنامه را حفظ بود  كتاب
همين دليـل  به . كرد سرايي مي ي محل شاهنامه ها در زورخانه و اغلب شب

گفتند، مرشد برخالف قد تقريباً كوتاهش قلبي  مردم محل به او مرشد مي
هـاي نيكـو    بزرگ داشت مردي با ايمان و گذشت بود و با همـين خصـلت  

خيلي هم مورد احترام و اعتماد مردم محل بود، زنـدگي آروم و سـاده امـا    
  …دنيايي از مرام و معرفت و ايمان داشت

اش دختري به نام محبوبـه و پسـرش محمـود     حاصل چندين سال زندگي
  .بود
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محمود هشت سال داشت بر خالف سن كمش خيلـي بـاهوش و كنجكـاو    
  …بود و عزيز دردونه بابا

كـرد اونـروز هـم     بيشتر روزها در كارهاي مغازه به مرشد عباس كمك مي
بيشتر از هر روز ديگري به پدر چسبيده بود و طبق معمول هر روز بعـد از  

رفتند نماز كـه تمـام شـد در     غازه با پدر براي نماز به مسجد ميتعطيلي م
حال جمع كردن سجاده، محمود با نگاهي كنجكاوانه به چهره پـدر خيـره   

كـرد؛ بلنـد شـدن و در  حاليكـه      شد و مرشد عباس هم زير لب زمزمه مي
گذاشتند، به طرف بيـرون رفتنـد محمـود     مهر و سجاده رو توي قفسه مي

و پرسيد بابا براي چي  …به سوال پيچ كردن پدر كرد مثل هميشه شروع
  !خونيم؟ اصالً اين نماز خوندنا چه سودي براي ما داره؟ ما نماز مي

پسـرم نمـاز   : مرشد نفش عميقي كشيد، نگاهي به آسـمون كـرد و گفـت   
بهترين راه براي باال رفتن و نزديك شدن به خداست و نماز خوندن راهـي  

هـايي كـه بـه مـا      خدا بگـيم و از همـه نعمـت    هاي دلمونو به كه ما حرف
  …بخشيده تشكر كنيم

آخه آقاجون خدا كه ميگن اينقدر بزرگه مگه بـه تشـكر مـا نيـاز     : محمود
  !داره؟
نه عزيزم خدا به ما نيازي نداره ولي آدم وقتي اين همه نعمتي كـه  : مرشد

دا فهمـه كـه بايـد از خـ     شناسه و مـي  بينه خدا را بهتر مي خدا داده را مي
  …تشكر كنه، به قولي قلب آدما با اين تشكر شسته ميشه

  !!آقاجون چطوري قلب آدما شسته ميشه؟: محمود
  !كنيا؟ هايي مي پسرم امشب چه سؤال: مرشد

انشاءاله بزرگ ميشي جواب همة سؤاالتو  توي  زنـدگي  . خيلي عجله نكن
  …گيري مي
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د را قطـع كـرد و   هاي محمو مرشد عباس كه انگار تو فكر بود اينطور سؤال
  : صداي سالمي از كنار مرشد رسيد …زنان رفتند دو تايي قدم
  سالم مرشد

  …عليك السالم اسماعيل آقاي خودمون خدا قوت
خواستم بگم وسـايلي   سالمت باشي مرشد، راستي مرشد تا يادم نرفته مي

ات خواسته بودي حاضره هر وقت خواستي بيا ببر،  كه براي سيسموني نوه
  !االه كي بيايم سورشو بخوريم؟حاال ايش
اش چقـدر   دستتم درد نكنه اسماعيل آقا هزينه …انشااله به زودي: مرشد
  شده؟

كـم بـا هـم     قابل شما رو نـداره حـاال كـم   ! اين حرفا چيه مرشد: اسماعيل
  .كنيم حساب مي

دستت درد نكنه خدا خيرت بده اسمال آقا باري از دوشم برداشتي : مرشد
  …هات جبران كنم براي بچهانشاله فرصتي بشه 

 …بـا اجـازه    …كنـي مرشـد كـاري نكـردم وظـيفم بـوده        شرمنده مـي 
  خداحافظ

  به سالمت …به امان خدا
  خواين برين زورخونه؟ آقاجون امشبم مي: محمود
آره پسرم تو اگه حالشو نداري تا سر بازارچه با من بيا بعد برو خونه : مرشد

  …فقط خونه جاي ديگه نريا
  باباجون چشم: محمود
ري  باز دوباره نري مغازه صابر با غالم بازيگوشي كني يه راست مـي : مرشد
  …خونه

غالم همبازي محمود و بچه اوستا مهدي مسگره كه چند سـال پـيش در   (
اثر بيماري جوون مرگ شد مادر غالم هم مجبور شد براي كمك خرجـي  
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غالم رو پيش صابر بفرسته سركار، صـابر پسـر عمـوي اوس مهـدي خـدا      
فروشي داشت، آدم سر به راهي نبـود   بيامرزه، زير بازارچه محل مغازه ميوه

آزاري  كرد و قلدر بـازي و مـردم   و هر شب الواط محل رو دور هم جمع مي
اش نداشتند، يكسـالي   اهالي محل هم دله خوشي از صابر و دارو دسته …
د كه غالم شاگرد مغازه صابر بود اما نه تنها به انـدازه كـار و زحمتـي    ميش

هاي مختلـف كـتكش    گرفت بلكه صابر دائم به بهانه كشيد مزد نمي كه مي
  !من حق پدري نسبت به اين بچه دارم: گفت زد و به همه مي مي

مادر غالم هم اصالً از اين وضع راضي نبـود ولـي بـه حرمـت شـوهر خـدا       
ترسيد اگر غالم را جاي ديگه ببـره   گفت، مي ي به صابر نميبيامرزش چيز

باعث دردسرش بشه و براش حرف دربياره، آخه تنها چيزي كه براي صابر 
  !هاي دوروبرش بود اهميتي نداشت حرمت و آبروي آدم

هوا تاريك ! اي نداشت هاي مرشد چندان براي محمود افاقه ولي انگار حرف
كـردن    بازارچه بود غالم هم مشغول جمـع شده بود، هم چنان محمود در 

تـا چشـمش بـه محمـود افتـاد       …هاي ميوه به داخل مغازه بـود  صندوق
  …صداش كرد، محمود هم با شنيدن صداي غالم به طرفش رفت

محمود و غالم از بچگي توي يـه محـل بـزرگ شـده بودنـد و دوسـت و       (
  )همبازي بودن

  ز چي خريدم؟محمود اگه گفتي امرو: غالم با ذوق و شوق گفت
كرد كه غالم طاقـت نيـاورد و از تـوي جيـبش يـه       محمود داشت فكر مي

هـاي خوشـگلي خريـدم     ببين محمود چه تيلـه : جفت تيله درآورد و گفت
  …جون ميده واسه بازي

نـه آخـه بـه بابـام     : ها بود من من كنان گفـت  محمود كه چشمش به تيله
  …دستم عصباني ميشهگردم خونه، اگه بفهمه خيلي از  گفتم زود برمي
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خـواي   تازه حاال مـي  …فهمه اون تازه رفته زورخونه نمي! نترس بابا: غالم
  …بري خونه چيكار كني؟ دست محمود را كشيد و مشغول بازي شدن

چنان گرم بازي بودن كه متوجه حضور صابر نشدن و يكدفعـه بـا صـداي    
  ! صابر از جا پريدن

بچه مگه صد دفعه نگفتم : گفتصابر با صداي زمختش سر غالم داد زد و 
  !ها رو بذاري داخل مغازه؟ كي بهت گفت ميوه …جمع نكنها را  زود ميوه

  :غالم كه از ترس سرجايش ميخكوب شده بود با صداي لرزوني گفت
بري داخل مغـازه ديـدم، شـما ديـر      ها را مي آخه اوستا شما هر شب ميوه

  …كردي منم گذاشتمشون توي مغازه
  ها را بچين بيرون  كردي تازه سر شبه زود باش دوباره ميوهتو بيجا : صابر

غالم با ترس و لرز به سرعت برق، از كنار صابر رد شـد و شـروع كـرد بـه     
ها بيرون مغازه، محمود هم خواست كمكـش كنـه كـه دم در     چيدن ميوه

پاش گير كرد و دو تايي با صندوق سـنگين ميـوه پخـش زمـين شـدند و      
  !!…شروع كردن به قل خوردن ها هم روي زمين  ميوه

هـا را دنبـال    صابر كه حسابي گُر گرفته بود با نگاه غضبناكي رفـتن ميـوه  
كرد، با عصبانيت از مغازه اومد بيرون و غـالم رو گرفـت زيـر مشـت و      مي
  …لگد

محمود هم كه از ترس پشت ديوار مغازه كناري قايم شده بود، با چشماي 
  …كرد غالم را نگاه ميآلودش داد زدن و كتك خوردن  اشك

غالم هم كه با اون جثه الغر و ضعيفش زير مشت و لگد صابر گيـر كـرده   
جز غلط كردم غلط كردم اوستا …اومد بود تنها كاري كه از دستش بر مي

  …ديگه راهي نداشت …نزن
توونسـت   صابر نامرد هم مهلـت حـرف زدن بـه غـالم نمـي داد و تـا مـي       

  …زد مي
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جمع شده بودند ولي كسي جرأت نداشت بـره  اهالي محل هم چند نفري 
  …و جلوي صابر رو بگيره

صابر هم با ديدن اهالي محله بيشتر شير شده بود،كمربندش رو بـاز كـرد   
كه يهو احساس كرد دستش همـون بـاال    …پيچيد دور دستش و برد باال

  …يكي از پشت سر دستشو محكم گرفته بود! قفل شده
باس با عصبانيت دستشو گرفته و فشـار  روشو برگردوند و ديد كه مرشد ع

  …ميده
ده دستمو ول كن مرشد اين بچه بايـد آدم   …ول كن مرشد : صابر گفت

  …بشه
  !المروت اين فقط يه بچس: مرشد با  اخم هاي گره كرده گفت

به موال خدا رو خوش نمياد يه بچه يتيم و گرفتي به بـاد كتـك همـة مـا     
  …آدميم و آفريده خدا

قراره آدم بشه اون تويي، كـه بـه يـه بچـه يتـيم هـم رحـم        اگر كسي هم 
  .كني نمي

گناه اين بچه  …كنين تو و امثال تو كه حرمت آدما رو زير پا لگدكوب مي
  !يتيم چيه؟ هان

  …اينه كه از بد روزگار يتيم شده و بايد زير بار حرفاي تو بره
 … اين حرفا واسه ايـن بچـه آب و نـون نميشـه    ! گي مرشد چي مي: صابر

اش را ميـدم، اون عمـوزاده منـه و بـه كسـي       من دارم خرج اين بچه و ننه
  !ربطي نداره؟

اش ميدي  پس بگو واسه همين يه قرون دو زار كه به اين بچه و ننه: مرشد
  !ناراحتي و به خودت همچين حقي رو ميدي كه با كمربند آدمش كني

رزقش هم بـا  (م كنم بياد دم مغازه خود اش صحبت مي از فردا خودم با ننه
  …)خدا


