
ای کاش من و تو هم خیلی زود بمیریم؛ "گویم: کنم و میدانم چند روز گذشته. گاهی به پدرم رو میدرست نمی

های مربوط به شعله کشیدن اتوبوس حامل مادر و خواهر و ام فیلم. هنوز جرئت نکرده"ماه بعد... 6سال بعد...  1

ه اخبار را بخوانم و ببینم چه کسی را به عنوان مقصر ام کبرادرم را ببینم. هنوز آرامش این را به دست نیاورده

دانم چه خبر شده. هنوز فهرست تئاترهایی که جدا کرده بودم تا بعد از مشورت اند. هنوز درست نمیمعرفی کرده

هام دارم. اآلن مطالب یک روزنامه استانی را شان را ببینیم را توی یادداشتبا سارا، خواهرم، برویم و یکی

ست؛ تانکر حامل ها تکراریتر بنویسم. حرفاندم تا در مورد این حادثه اطالعاتی کسب کنم و بهتر و پختهخومی

 نیمه شب و از میان منطقه مسکونی نباید عبور کند.  12سوخت بدون اسکورت، ساعت 

هایشان را بو د لباسکنم که آیا بایواقعیت این است که من اآلن دنبال مقصر نیستم. من تنها دارم به این فکر می

کنم و این آخرین ذرات عطر بدنشان را به مشامم بکشم یا صبر کنم تا از بین بروند؟ من فقط دارم به این فکر 

هایی که برای مهاجرت طور تمام برنامهام این است که چهطور سرپا کنم؟ من تنها دغدغها چهکنم که پدرم رمی

نامه ارشدم را طور پایانیگزین کنم؟ من تمام فکرم پیش این است که چهچیده بودم را با یک برنامه مناسب جا

های خاطراتی که همین اآلن کنم که این دفترچهمن دارم به این فکر میجمع و جور کنم و برگردم پیش پدرم. 

ال مقصر بگردم. توانم دنبتوی این شرایط من واقعاً نمیتوانم بخوانم یا نه؟ م را بدون اجازه سارا میاهپیدا کرد

 خواهم بهشان اشاره کنم: رسد که میتنها چند موضوع پراکنده به ذهنم می

ی مردم ایران های بقیه قربانیان این حادثه تسلیت بگویم و به شما و همه بقیهدوست دارم به خانواده -

 مان.مان و برای زندگی تراژدیکمان، برای جان ارزانبرای مرگ تدریجی

ساله که بدون اغراق  16تمام زنان ایران تسلیت بگویم برای مرگ سارا. سارای دوست دارم به  -

 گفت اولین رئیس جمهوری زن ایران باشد. توانست یک مدیر یا وزیر یا چنان که خودش به من میمی

برای کودکان ساله که  16دوست دارم به تمام خیرین ایران تسلیت بگویم برای مرگ سارا. سارای  -

ساز تسلیت کرد. به طور خاص دوست دارم به خیرین مدرسهاشیه شهر کمک جمع میبضاعت حبی

 بگویم چرا که یکی از شاگردان دکتر بهمن بیگی را از دست دادند. 

دوست دارم به پژوهشگران اقوام ایرانی و تمامی کسانی که دغدغه وحدت مسلمانان شیعه و سنی را  -

 شان.ساله 16گر دارند تسلیت بگویم برای مرگ سارا، همسن

 1ام؛ حاال که سارایی نیست تا روزی خواهد به خودم تسلیت بگویم برای تنهایی آزاردهندهدلم می -

ش نیست تا برای رشد و ترقی ایساله 5و از حال و روزم بپرسد و پارسای  ساعت برای من حرف بزند

دهم، باید به خودم تسلیت  خلبان شدنش را در سرم پرورش برنامه بریزم و هر شب و هر روز رویای

 بگویم برای این زندگی تراژدیک.



سر بود همسر بود. خواهد به پدرم تسلیت بگویم برای از دست دادن مینایش که همسر نبود، همدلم می -

 دم بود و رفیق بود و مثل کوه توی هر سختی و مشکلی حامی و پشتیبان بود.و هم

تواند خیلی غیرمنتظره و را در اختیارتان بگذارم. مرگ میمند و واقعی دوست دارم یک تجربه ارزش -

 ناگهانی باشد. 

برای همین  .تمام کنم دهد این نوشته را با آه و نالهام بهم اجازه نمینهایتاً باید بگویم که روحیه -

به و قطعا شما را "سوره بقره به پایان ببرم که میفرماید:  156و  155این نوشته را با آیات میخواهم 

آزماییم و مژده ده چیزى از ]قبیل[ ترس و گرسنگى و کاهشى در اموال و جانها و محصوالت مى 

گویند ما از آن خدا هستیم و به  ]همان[ کسانى که چون مصیبتى به آنان برسد مى (155شکیبایان را )

 "(156گردیم ) سوى او باز مى

 


