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   رمان اسيري با طعم عشق

 فاطمه جوووون  

 

 

 به نام خدا

 !دکتر ستوده! دکتر ستوده -پرستار

باند،سر پسر جوني رو که زخم شده بود رو مي  درحالي که داشتم با

 :بستم،گفتم

 بله؟بله؟-

 !دکتر زود باشيد...يه بيمار اورژانسي-

د نمونده بود تا تموم بشه...رو به نگاهي به پسره انداختم...ديگه چيزي از بان

 فرشته که بغل دستم

 :نشسته بود و داشت دست يه دختر کوچولو رو ضد عفوني ميکرد گفتم

 دکتر ميشه به اين بيمار هم برسيد؟-

فرشته با سر تاييد کرد...بلند شدم و دنبال پرستار رفتم...من الهه ستوده 

 سالمه...يه26هستم.... 

سالشه و پيش بابا تو مغازه فرش فروشي 62 ارم...محمودبرادر به اسم محمود د

 مون کار

ميکنه....محمود ديپلم داره و به خواست خودش ادامه تحصيل نداد و پيش بابا 

 کار ميکنه....ولي منو

مجبور کرد هرجوري شده درسمو ادامه بدم...بابا با اين موضوع راضي 

 نبود...ميگفت دختر نبايد

ونجا که محمود رگ خواب بابا رو خوب درس بخونه....ولي از ا
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 ميدونست،راضي اش

سالشه...مادرم...نسرين خيبري هستش... 50کرد....بابام،رضا هستش... 

 سالشه...من عاشق26

پدر و مادرمم...وضع زندگيمون معموليه...يه خونه وياليي داريم با يه حياط 

 کوچيک...روهم رفته

متر هستش...فرشته حقيقي دوست صميميم هستش..هم سن هم 655

 هستيم....از دوران بچگي

باهم دوستيم...تک فرزند و با مادرش زندگي ميکنه...پدرش مرده...خونه شون 

 چندتا خونه با خونه

 :ما فاصله داره...با صداي پرستار حواسم جمع شد

 بفرماييد دکتر-

ساله دستشو گرفته بود و گريه 31 وارد اتاق شدم....يه دختر حدود

 ميکرد...دستش و لباسش پر

خون بود...حسابي ازش خون رفته بود...صورتش مثل گچ شده بود....مادرش 

 هم کنارش نشسته

 :بود و دلداريش ميداد...زود رفتم نزديکش و گفتم

 بردار دستتو-

 :درحالي که گريه ميکرد گفت

 !نه نه درد داره-

 هبردار دستتو تا خوب بش-

 :مادر دختره هم گفت

 راست ميگه مامان جان....دستتو بردار خانم دکتر ببينه-
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دستشو با ترس و لرز برداشت...اوه...دستش بخيه ميخواست...رو به پرستار 

 گفتم وسايل الزم رو

بياره...بعد چند ثانيه پرستار اومد....دستشو ضد عفوني کردم و شروع به بخيه 

 زدن کردم....دختر

 :بچه جيغ ميزد...براي اينکه حواسشو پرت کنم گفتم

 اسمت چيه خانم کوچولو-

 نسترن-

 خب نسترن خانم چند سالته؟-

 تازه وارد سيزده سال شدم....آيييي-

 اينطوري شدي؟خب چيشد که -

با..با مامانم رفته بوديم بازار که يه دفعه بازار منفجر شد....به منم نميدونم -

 چي خورد که اينطوري

 !شدم....آي اروم

 باشه عزيزم...خب تموم شد-

 :روبه مادرش گفتم

 يه سرم خون بهش بزنن، ميتونيد ببريش-

 :گفت تذکرات الزم رو بهش داد...درحالي که چادرش رو درست ميکرد

 !خير از جوونيت ببيني-

 مرسي...با اجازه-

 ...اينو گفتم و از اتاق خارج شدم

شيفت من از ظهر تا دوازده شب بود...من و فرشته شيفت هامون يکي ...
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 بود....هميشه محمود مارو

مي برد و مي اورد...نگاهي به ساعت انداختم...اوفف ساعت ده بود...فرشته رو 

 ديدم که طرف من

 :مي اومد....لبخندي بهش زدم و گفتم

 !خسته نباشي-

 !توام خسته نباشي....آخ کمرم داره ميشکنه از بس دوال شدم-
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 !اره...کمر منم درد ميکنه-

 شام خوردي؟-

 نه...تو چي؟-

 !نه بابا دارم از گشنگي ميميرم-

 ...پس بريم يه چيزي بخوريم-

راه افتاديم و از تو کيفمون شاممون رو در اورديم و و صندلي نشستيم و 

 خورديم....بعد چند

 :دقيقه،مريم،دوستمون هم به ما ملحق شد...مريم گفت

 واي...امروز حسابي مجروح داشتيم...خيلي خسته شدم-

 :ه درحالي که دهنش پر بود گفتفرشت

 اره واال-

 :خنده ام گرفت...با خنده گفتم-

 تو هنوز ياد نگرفتي با دهن پر نبايد حرف بزني؟-

فرشته چشم غره اي بهم رفت و به خوردنش ادامه داد...فقط تونستم تا نصف 

 غذامو بخورم...بوي
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تها انقدر با اشبيمارستان اشتهام رو کور ميکنه...من نميدونم فرشته چه طور 

 غذا ميخوره...به

صندليم تکيه دادم و به مجروح ها نگاه کردم....خدايا پس کي اين جنگ لعنتي 

 تموم ميشه...هفت

سال و خورده اي بس نيست؟...خون مارو کردن تو شيشه به خدا...شبا از 

 استرس خوابم نمي

 :بره...!با صداي فرشته بهش نگا کردم

 الهه نمي خوري؟-

 :کردم و گفتمبهش نگا 

 چي؟-

 غذاتو ميگم-

 نه اشتها ندارم-
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 واااااا....چي چي اشتها ندارم...بده من ميخورم-

قبل از اينکه کاري بکنم يا حرفي بزنم،ظرف غذامو طرف خودش کشيد و 

 شروع به خوردن

 :کرد....من و مريم با تعجب بهم نگا کرديم...گفتم

 فرشته؟-

 هوم؟؟؟؟؟؟؟-

 تو االن واقعا جا داري که غذاي منو هم ميخوري؟-

 !اره بابا....تازه گشنه ام هم هست-

 ميخوري؟ چه خبره...!خير سرت دختري...!چقدر-
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 !خو چيکار کنم گشنمه-

 :مريم رو به من گفت

 !الهه چيکاري داري بذار بخوره-

 !من کاريش ندارم ولي تازگيا خيلي ميخوره...چاق هم شده-

 :فرشته يهو برگشت طرف من و گفت

 من چاق شدم؟-

 !اره چاق شدي-

 !اتفاقا هيکل به اين قشنگي-

 !اررررررره...خيلي.!اضافه وزن داري-

 :رو به مريم گفت فرشته

 کيلو يعني اضافه وزن؟66مريم جون... -

 :مريم نگاهي به من کرد و گفت

 !چي بگم واال-
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 !نگا الهه...اين تويي که ميگي من چاقم-

 !صال تو مانکن...غذاتو بخورباشه ا-

فرشته از بچگي خوش خوراک بود....هيچ وقت نديدم غذاشو تا نصفه بخوره 

 ولي من نه...هميشه

غذام نصفش ميميوند...چيکار کنم خو...ميلم نمي برد...ولي زياد الغر نبودم... 

 کيلو ام...زهرا62

خوردن کشيد خانم)مدير بخش( به طرفمون مي اومد...فرشته يهو دست از غذا 

 :و گفت
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 !اوه اوه اوه مادر فوالد زره اومد...جمع کنيد تا رو سرمون خراب نشده-

ولي براي جمع کردن دير شده بودفچون بهمون رسيد و با اون صداي نازک و 

 :جيغ مانندش گفت

 شماها اينجا چيکار ميکنيد؟-

 :فرشته طبق معمول بيخيالي گفت

 !غذا ميخورديم--

بلند شيد!بلند شيد ببينم...اين همه مجروح اينجاست اونوقت شما داريد خوش -

 و بش ميکنيد؟

 ماکي خوش و بش کرديم؟-

 !حقيقي بلند شو-

 االن فقط زورت به من رسيد ديگه؟نه؟-

ديدم هيچي نگن االن اينجا دعوا ميشه،دست فرشته رو گرفتم و بلندش 

 کرد...رو به زهرا خانم

 :گفتم

 !ييد ما االن ميريم سر کارمونشما بفرما-

 :زهارا خانم چيني به بينيش داد و گفت

 !زووووود-

 :اينو گفت و رفت...فرشته شروع کرد به بد و بيراه گفتم

ايشاال بگم چي نشي...پير خرفت...با اون عينکش...اين همه از اينجا پول -

 ميگيره نميره شيشه

 ...ترک خوردشو درست کنه
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 :بعد رو به من با تعجب گفت

 :عه الهه ديد فاميليم رو اين دفعه درست گفت-

 :لبخندي زدم و گفتم-

 !اره-

اخه ميگه... "حبيبي" اي خدا...من اينو لهش ميکنم...هر دفعه منو مي بينه-

 حقيقي چه ربطي به

 !حبيبي داره

 :مريم چشمکي زد و گفت

 شايد چشمش تورو گرفته-

 :فرشته ايش کشداري گفت و گفت

 !برو بابا-

 !با خنده ظرف هامون رو جمع کرديم و به کارامون رسيديم

خستگي از چشم هاي همه معلوم بود...شيفتمون تموم شده بود....من و فرشته 

 رفتيم تو اتاق تا

لباس هامون رو عوض کنيم...بعد از تعويض لباس،از بيمارستان خارج شديم و 

 به طرف محمود که

کنار پيکان سفيدش وايساده بود رفتيم...سالم کرديم و نشستيم...محمود رو به 

 :من و فرشته گفت

 خب چه خبر خانما؟-

 سالمتي داداش-

 :فرشته هم گفت

 سالمتي محمود-
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م بزرگ شديم و زياد تفاوت سني نداريم،محمود چون از بچگي ما سه نفر باه

 و فرشته خيلي باهم

راحتن و اسم هاي هم ديگه رو بدون پسوند و پيشوند صدا ميکنن...فرشته 

 :گفت

 !محمود مامانم خيلي از دستت گله ميکنه-

 چرا؟-
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 !ميگه محمود اصال يادي از من نميکنه-

من نوکر خاله سميه )مامان فرشته( هم هستم! به خدا گرفتارم...چشم در -

 اولين فرصت بهش سر

 !ميزنم

 !اره همين کارو بکن! خيلي دلتنگته-

 زاحمتونآخي! منم دلم براي خاله تنگ شده..چشم حتما ميام! اگه شد فردا م-

 !ميشم

 !شما مراحمي...خونه خودتونه-

خاله سميه محمود رو خيلي دوست داره...يه جورايي محمود رو پسر نداشته 

 اش ميدونه...محمود

هم خيلي خاله رو دوست داره...فرشته رو رسونديم و خونه رفتيم...وارد خونه 

 شدم...بابا طبق

شت اخبار گوش معمول جلوي تلوزيون سياه و سفيد نشسته بود و دا

 ميکرد...مامان هم تو اشپز

 :خونه بود...به بابا سالم داد و گونه اش رو بوسيدم...بابا لبخندي زد و گفت
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 خوبي الهه جان؟-

 مرسي بابا...شما خوبيد؟-

 !الحمدراهلل-

 :رفتم اشپز خونه

 سالم مامان-

 سالم دخترم،خوبي مادر؟-

 مرسي مامان...شما خوبي؟ پا دردت بهتره؟-

 ه عزيزم! بهتر شدهار-

 ..خب خداروشکر...من ميرم لباسام رو عوض کنم-

 ...باشه دخترم-
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خونه مون سه اتاق داشت...يکي مال من،يکي مال محمود ويکي هم مال مامان 

 و بابا...به اتاقم

رفتم و لباسام رو با يه بليز و شلوار عوض کردم...به هال اومدم...مادرم ميوه 

 اورده بود و همه

مشغول ميوه خوردن بودن...در حالي که داشتم سيب پوست ميکندم صداي بابا 

 :رو شنيدم

کن ترو خدا...جوون هاي مردم چه جوري دارن از کشورمون دفاع  نگاه-

 ميکنن...خدا حفظشون

 !کنه

 :مامان هم حرفاي بابا رو تاييد کرد

اره به خدا...خدا هرچي ميخواد بهشون بده....از جونشون مايه ميذارن براي -
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 !کشور

ولي جوون هاي زيادي مردن و مجروح شدن...خداکنه هرچه زودتر اين جنگ -

 !لعنتي تموم بشه

 ايشاال ايشاال-

بازم به حرفاي مامان و بابا و صحنه هاي جنگي که تلوزيون نشون ميداد رفتم 

 تو فکر...چند وقتي

بود من و فرشته تصميم داشتيم بريم جبهه ولي هنوز قطعي نشده بود...دلم 

 طاقت نمي اورد اينجا

مردمشون دفاع  باشم و رزمنده ها اونجا از جونشون بگذرن و از کشور و

 کنن...منم دلم ميخواست

يه کاري براي اونا و اين کشور انجام بدم...دوست دارم تو دفاع کردن با اونا 

 مشترک

باشم...حداقل با رسيدگي به مجروح ها ميتونم يه لطفي در حقشون کرده 

 باشم...من خيلي دوست

يل دودل داشتم برم ولي خانوادم...ميدونم که نميذارن!فرشته هم تنها دل

 بودنش خاله سميه

ست...اگه ميشد کاري کرد که اجازه بدن و مابريم خيلي عالي ميشد...اين 

 ارزوي قلبي منه که برم

 :جبهه...با صداي مامان ار فکر در اومدم

 !الهه جان مادر...خسته اي برو استراحت کن-

 :لبخندي زدم و گفتم

 اشهاره مامان جان...خيلي خسته ام...شب همگب بخير ب-
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اينو گفتم و به اتاقم رفتم...رو تختم دراز کشيدم و چشم هامو بستم...فعال 

 خسته ام بعدا راجبش

فکر ميکنم و تصميمم رو ميگيرم...پتو رو روي خودم کشيدم و بعد چند لحظه 

 چشم هام گرم شد و

 ...ديگه هيچي نفهميدم

 :صبح باصداي مامان بيدار شدم
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 !الهه جان مادر ..بلند شو-

 :چشم هامو باز کردم و گفتم

 سالم-

 سالم به روي ماهت...بلند شو-

 چشم-

بلند شدم و جام رو مرتب کردم...رفتم حياط و باحوض کوچيکي که توي 

 حياط ود صورتم رو

شستم...داشتم صورتم رو با حوله پاک ميکردم که در حياط باز شد و محمود 

 با نون و چندتا تخم

 :مرغ وارد خونه شد...لبخندي زدم و گفتم

 سالم داداش-

 سالم الهه خانم...صبحت بخير-

 !ر...بده من نون روصبح توام بخي-

نون و تخم مرغ هارو ازش گرفتم و بردم تو اشپز خونه...نون هارو تو سفره 

 گذاشتم و روبه مامان
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 :که داشت چايي از تو سماور مي ريخت گفتم

 تخم مرغ نيمرو کنم؟-

 نيمرو کن-

سريع سه تا تخم مرغ نيمرو کردم و گذاشتم تو سفره...محمود صدا کردم که 

 بياد صبحونه

خوره...بابا هميشه صبح زود ميرفت مغازه...محمود لباس هاشو عوض کرده ب

 بود...سر سفره

 :نشستيم و شروع به خوردن کرديم...محمود رو به مامان گفت

 مامان..امروز بريم خونه خاله سميه؟-

 :مامان درحالي که داشت چايي ميخورد گفت

 چه خبره خونه خاله؟-
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خبري نيست...ديروز فرشته گفت خاله ازم دلگيره که نرفتم ببينمش...گفتم -

 اگه امروز کاري

 !نداري بريم يه سر بهش بزنيم

 !بريماهان..باشه من حرفي ندارم...بذار ناهارم رو بار بذارم بعدش -

 باشه-

 :گفتم

خيلي نامرديد...چرا بعد ناهار؟ من بعد ناهار ميرم بيمارستان و نميتونم بيام -

 !خاله رو ببينم

 :محمود ابرو هاشو با شيطنت انداخت باال و گفت

 !اون ديگه مشکل خودته-
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چشم غره اي به محمود رفتم و اروم طوري که فقط خودم و خودش بفهميم 

 :گفتم

 !تو يکي ساکت-

محمود اروم خنديد...مامان خيلي به رابطه ما گير ميداد...ميگفت پسر و دختر 

 بايد حيا داشته

باشن...دختر نبايد با داداشش زياد شوخي کنه و بلند بلند بخنده و از اينجور 

 حرفا...ولي کيه که

گوش کنه؟....من و محمود خيلي بيشتر از اين حرفا باهم صميمي هستيم وسر 

 شهاين موضوع همي

مامان حرص ميخوره....اخه مگه چه اشکالي داره؟ داداشمه ديگه....!واقعا 

 بعضي وقتا به اعتقادات

مادر و پدرم خنده ام ميگيره....صبحونه مون رو خورديم و سفره رو جمع 

 کرديم...ظرفاي صبحونه

رو شستم...به مامان کمک کردم که وسايل ناهار رو اماده کنه...ساعت نزديک 

 يک شده بود...ديگه

بايد حاظر ميشدم و محمود من و فرشته رو ميبرد بيمارستان...رو به مامان 

 :گفتم

 مامان کاري نداريم؟من برم حاظر شم؟-

 برو عزيزم-

 ...باشه-

ز تلوزيون وضعيت قرمز اعالم رفتم تو اتاقم...داشتم لباس ميپوشيدم که ا

 کردن...سريع از اتاقم
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اومدم بيرون...دست مامان رو گرفتم و همراه محمود به سمت زير زمين 

 دويديم...سريع وارد زير

زمين شديم ...مامان زير لب دعا ميخوند و من و محمود هم صلوات مي 

 فرستاديم...بعد چند لحظه
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صداي انفجار اومد...هرسه نفرمون هم ديگه رو بغل کرديم...انفجار به خونه ما 

 نزديک بود چون

 :باعث شد کمي زمين بلرزه...رو به محمود گفتم

 بدو بريم..شايد يکي کمک داشته باشه-

 :ت در زير زمين مي رفتم که مامان دستم رو کشيدداشتم به سم

 کجا؟-

 گفتم که...شايد يکي به کمک نياز داشته باشه-

 نرو...خطرناکه-

 :دستم رو از دست مامان جدا کردم و گفتم

 مامان...من يه دکترم...االن اون بيرون به من احتياج دارن...خطر رفع شد-

با محمود از خونه بيرون  اينو گفتم وکيف لوازم پزشکيم رو برداشتم و

 ...اومديم

 :تو کوچه داشتيم مي دويديم که يکي داد زد

 خانم ستوده-

برگشتم و ديدم فرشته ست...عادت داشتيم بيرون به جاي اسم طرف،فاميليش 

 رو صدا

 :کنيم...فرشته درحالي که مي دويد و روسري اش رو درست ميکرد گفت
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 وايسيد منم بيام-

محل حادثه رفتيم...درست دو کوچه باالتر از خونه ما همراه فرشته به سمت 

 بود...وقتي رسيديم

دهنم باز مونده بود...خداي من...خونه اقا مصطفي بود...اشناي پدرم...يه خانواده 

 پنج نفره...دوتا

ساله به اسم 0 ساله به نام هاي حسين و حسن و يه دختر8 و35 پسر

 زهرا...خدا خدا ميکردم

..رفتيم جلو تر...اکرم خانم زن اقا مصطفي رو ديدم که گريه کسي خونه نباشه..

 ميکرد و به

 :صورتش چنگ ميزد...رفتم طرفش و با بغض گفتم

 اکرم خانم...کي خونه بود؟-

 :درحالي که هنوز گزيه ميکرد گفت-
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 الهه...الهه ترو خدا به داد بچه هام برس...خونه بودن-

يخ بستم...باورش سخت بود...اون بچه هاي ناز و دوست داشتني االن زير 

 خروار ها اجر

بودن...مردا داشتن اجر هارو کنار ميزدن...فرشته منو کشيد و به طرف خونه 

 حمود هم داشتبرد...م

کمک ميکرد....بعد چند دقيقه حسين رو بيرون اوردن...همه جاش خوني 

 بود...زن ها اکرم خانم رو

نگه داشته بودن و اکرم خانم درحالي که جيغ ميزد سعي داشت از دست زن 

 ها خالص شه و به
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سمت حسين بياد... نبضش رو گرفتم....خيلي کند ميزد...خيلي کند...سريع رو 

 ه مرد که باالبه دوس

 :سرمون بودن گفتم

 زنده ست...بايد ببريمش بيمارستان-

يکي از مردا حسين رو بغل کرد و همراه يکي دوتا از زن ها بردنش 

 بيمارستان...بعد از چند دقيقه

زهرا و حسن هم بيرون اوردن...زهرا کوچولو که طاقت نياورده بود و تموم 

 کرده بود...حسن هم

بود و بردنش بيمارستان...سوار ماشين شديم و محمود  حالش مثل حسين وخيم

 مارو به بيمارستان

برد... از ماشين پياده شديم و وارد بيمارستان شديم...حسين و حسن رو به 

 بيمارستان ما که از

بيمارستان هاي ديگه نزديک تر بود اورده بودن...سريع روپوشم رو پوشيدم و 

 رفتم

 :ا باال سرشون بودن...رو به دکتر سميعي گفتمباالسرشون...پرستار ها و دکتر

 وضعيتشون چطوره؟-

 :دکتر سميعي دستي به ريش هاي سفيد شده اش کشيد و گفت

 !تعرفي نيستن...وضع حال حسين بدتره از حسن هستش-

 اميدي هست؟-

 !..بايد توکل بر خدا کرد-

اش رو هاينو گفت و رفت بيرون...حسين به کما رفته بود...حسن هم دست و پا

 کچ گرفته
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بودن...رفتم نمار خونه و براي سالمتي حسين دعا کردم...اين خانواده زهرا رو 

 ازد دست داده

بودن،اميدوار بودم حسين رو هم از دست ندن...تا شب خبري نشد...حسين 

 هنوز تو همون حال

بود...همه مون نگران بوديم...اکرم خانم همش گريه ميکرد...امروز بدون هيچ 

 ق ديگه اياتفا

گذشت...شب دوباره محمود اومد دنبال من و فرشته و برد خونه...شامم رو 

 ...خوردم و خوابيدم
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صبح که بيدار شدم انرژي داشتم....يه جورايي شاد بودم و نميدونم چرا...وارد 

 اشپز خونه

شدم...مامان داشت صبحونه ميخورد...رفتم طرفش و درحالي که لپش رو بوس 

 :ميکردم گفتم

 سالم مامان جون-

 سالم عزيزم...بشين صبحونه بخور-

 چشم-

قيقه محمود وارد اشپز خونه چايي ريختم و شروع به خوردن کردم...بعد چند د

 شد...با حوله

 :صورتش رو خشک ميکرد...رو به ما گفت

 سالم-

 :مام جوابشو داديم...رو به من که نزديک سماور بودم گفت

 بي زحمت برام چايي ميريزي؟-



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 21 صفحه  

 

 باشه-

 :براش چايي ريختم و جلوش گذاشتم...مامان رو به من گفت

 وضعيت حسين چه طوره؟-

 :رو قورت دادم و گفتملقمه نون و پنيرم 

همونطوريه...فرقي نکرده...!البته ديروز اونطور بود،شايد امروز خوب شده باشه -

 ...شايدم

ديگه ادامه ندادم...دوست نداشتم فکر کنم هنوز حسين تو کماست...اميدوار 

 بودم حسين به هوش

بياد....بعد از صبحونه،کمي خونه رو برق انداختم...ناهار رو هم بار 

 شتيم...ناهار روگذا

خورديم...براي خودم کمي تو ظرف براي شامم غذا ريختم و گذاشتم تو کيفم 

 تا توي بيمارستان

بخورم...لباس هامو عوض کردم و راه افتاديم...وارد بيمارستان شديم و روپوش 

 هاي مخصوصمون

بود که 2 رو پوشيديم...تا عصري با بيمار ها مشغول بودم...تازه ساعت حدودا

 م کمي خلوتسر

شد...به سمت اتاقي رفتم که حسين توش بود...اکرم خانم طبق معمول توي 

 اتاق بود و با گريه

 :قران ميخوند...بهش سالمي کرد و گفتم

 حالش چه طوره اکرم خانم؟-
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اکرم خانم بوسه اي به قران زد و بستش...صداشو که به خاطر گريه زياد خش 
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 دار شده بود صاف

 :کرد و گفت

واال نميدونم...دکترش چيزي به ما نميگه...الهه مادر...ميشه بري بپرسي -

 وضعيتش رو؟

 با سر تاييد کردم و از اتاق خارج شدم...از پرستار سراغ دکتر حسين رو

 220گرفتم...گفت اتاق 

دکتر باالسر پير زني بود و داشت معاينه اش 220هستش...رفتم اتاق ... 

 ميکرد...صبر کردم معاينه

اش تموم بشه...بعد چند دقيقه معاينه اش تموم شد...رو به من با خوش رويي 

 :گفت

 سالم دکتر ستوده-

 سالم اقاي محمودي...راستش ميخواستم در مورد حسين بپرسم-

 اهان...راستش سطح هوشياريشون کمي بهتر شده-

 راست ميگيد اقاي دکتر؟-

بله ولي لطفا ب خانوادش نگيد چون ممکنه بازم حالش بد بشه و ما نميخوام -

 بهشون اميد بديم

 !که بعدش نا اميد بشن

 !بله درک ميکنم اقاي دکتر-

 اگه کاري نداريد من با اجازتون برم به بقيه بيمارام سر بزنم-

 ...حتما ااقاي دکتر-

 پس با اجازه-

 ...خواهش ميکنم-
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به سمت اتاق رفتم...وارد شدم...اکرم خانم بازم درحال قران خوندن بود...منو 

 :ديد باهول گفت

 :چي گفت-

 :لبخندي زدم و گفتم-

 !بهتره براش دعا کنيد...فرقي نکرده...باز خداروشکر که حالش بدتر نشده-

 :اکرم خانم با بغض گفت
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 ..اره...خداروشکر که بدتر نشده-

 ارم خانم اگه اجازه بديد من برم به بيمارام برسم؟

 برو دخترم...ببخشيد که به زحمت انداختمت-

 م...اين چه حرفيهخواهش ميکنم اکرم خان-

 ..خدافظي کردم و از اتاق خارج شدم

فرشته دم ايستگاه پرستاري وايساده بود و داشت با دوسه تا از پرستار ها 

 حرف ميزد....رفتم

 :کنارش و با پرستار ها سالم و عليک کردم...رو به فرشته گفتم

 فرشته؟-

 جانم؟-

 ميشه چند لحظه باهات حرف بزنم؟-

 ...به پرستارا(: فعال خانمااره عزيزم)...رو -

 :اينو گفت و همرا من اومد...رفتيم تو اتاق و بهش گفتم

 فرشته؟-

 بله؟-
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 ميگم فکراتو کردي؟-

 راجب چي؟-

اي بابا خوبه دوسه روز پيش بهت گفتم راجب جبهه فکر کني...چقدر زود -

 !الزايمر گرفتي عزيزم

 ..کوفت !!!!!خودت الزايمر گرفتي...اره فکرامو کردم-

 خب؟ نتيجه؟-

 من موافقم-

 !خوبه-

 

17 

 ولي گفته باشما....من اونجا چيزيم بشه کله تو رو ميکنم-

ن چه؟ خودت اونجا حواست به خودت باشه....من حواسم به خودم باشه به م-

 هنر کردم

 کلي گفتم حواست باشه....مامانم منو به تو ميسپاره-

 مگه مامانت ميدونه؟-

پس چي؟....من تا با سميه جون مشورت نکنم و راضيش نکنم که نمگيم -

 !موافقم

 !افرين! افرين-

 !بعله ما اينجوريم-

 !ا مغزت فندوقت به کار افتادباالخره يه ج-

 !الههههههههههههههههههههه-

 !خيلي خب حاال...جيغ نزن سرم رفت-

 !حقته-
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 !ولي من هنوز حرفي به خانوادم نزدم-

 زرشک...!!.پس تا االن چيکار ميکردي؟-

 ...امشب باهاشون حرف ميزنم-

 !کنه ميگم اول به محمود بگو...اون ميدونم چه طور مامان و بابات رو راضي-

اره فکر خوبيه البته درصورتي که محمود موافقت کرده باشه که بعيد ميدونم! -

 راضي کردن محمود

 !از مامان و بابا سخت تره

 :فرشته لبخند شيطوني زد و گفت

 ميخواي من با محمــــــــــــــــــود جون حرف بزنم؟-

 :محمود جون رو با حالت خاصي و کش دار گفت...با خنده گفتم

 !يلي روت زياده به خدا....نخير الزم نکردهخ-

 

18 

 چرا عزيزم؟....من باهاش بحرفم حله ها-

 !الزم نکرده-

 !ايش! از خداتم باشه داداشت بياد منو بگيره-

 :با چشم هاي گرد شده نگاش کردم...گفت

 هااان؟ چيه؟ خوشگل نديدي؟-

 فرشته جدي که نگفتي؟-

 :فرشته خيلي جدي گفت

 ...چرا اتفاقا خيلي جدي گفتم-

 :من همونطور با چشم هاي گرد شده نگاش کردم...يهو زد زير خنده و گفت

 حطي شوهرنگاه کن ترو خدا قيافشووو....نترس بابا شوخي کردم.....!مگه ق-
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 اومده که با داداش

 زشت تر از خودت بخوام ازدواج کنم؟

 !خيلي ام دلت بخواد! داداشم به اين ماهي-

 !فعال که دلم نميخواد-

 !بيا بريم...تو ادم نميشي-

 !معلومه که من ادم نيستم...من فرشته ام! حتي اسمم هم فرشته ست-

 ...اق خارج شديمسري به نشونه تاسف تکون دادم و همراه فرشته از ات

تا زمان شام رفتم به بيمارا سر زدم...خداروشکر تو اين دوسه روز تعداد  ....

 مجروحين کمتر شده

رو معاينه ميکردم که فرشته ظرف غذا بدست اومد توي 632 بود....داشتم اتاق

 اتاق...درحالي که

 :داشتم وضعيت بيمار رو ياد داشت ميکردم گفتم

 چي ميخواي فرشته؟-

 گشنمهمن -

 خب برو غذاتو بخورد-
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 نميشه-

 چرا؟-

 بدون تو غذا حال نميده-

 :نگاهي بهش کردم و گفتم

 ون سر نزدمفرشته برو ميام...فعال دوسه تا بيمار ديگه موندن که بهش-

 بعد شام ميري-
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 :دستامو توي جيب روپوشم کردم و گفتم

 برو ميام-

 من بدون تو نميرم-

اينو گفت و دست منو کشيد...اي خدا من از دست اين دختر و خل و چل 

 بازياش چيکار کنم...ظرف

غذام رو برداشتم و کنارش روي ميز نشستم...مريم و دوتا از پرستارا هم کنار 

 ما نشسته بودن...با

 :حرص گفتم

 االن که منو از کارم انداختي راحت غذا ميخوري؟-

 :فرشته درحالي که لقمه اش رو دو لپي ميخورد گفت

 اره بابا...پس چي! اصال امشب شامم خيلي خوش مزه تر شده به لطف تو-

 !رو که نيست سنگ پا قزوينه-

فرشته ابرو هاشو به حالت شيطوني انداخت باال...چشم غره اي بهش رفتم و 

 شامم رو

خوردم....وسطاي غذامون بوديم که صداي انفجار اومد...اي بابا من که چشمم 

 شور نبود...هياهويي

ان پر شد از دقيقه بيمارست35 تو بيمارستان راه افتاد....بيمارا ترسيده بودن...بعد

 نفر5مجروح... 

شب داشتيم 3 نفر هم به شدت مجروح شده بودن...تا ساعت36 فوت کردن و

 به مجروح ها

کمک ميکرديم....وقتي سوار ماشين محمود شده دوا رفتيم...محمود خنده اي 

 :کرد و گفت
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 مگه کوه کنديد که اينطور ولو شديد؟-
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 :فرشته با حرص گفت

اي کاش کوه ميکنديم...تو اگه جاي ما بودي با اون وضعيت مجروح ها -

 صدرصد شهيد ها مي

 !پيوستي

 :محمود که داشت خنده اش رو کنترل ميکرد گفت

 چشم شما درست ميگيد-

 ست ميگممعلومه که در-

 حرص نخورد پوستت خراب ميشه-

 :فرشته با حرص و عصبانيت گفت

 !محمود من اعصاب ندارماااااااااا......انقدر با من کل کل نکن-

 !چشم چشم-

فرشته به صندلي ماشين تکيه داد و چشم هاشو بست....من و محمود نگاهي 

 بهم ديگه کرديم و

عصباني ميشه...مخصوصا که  ارو خنديديم...فرشته هروقت زيادي خسته باشه

 محمود با اينکه از

اين موضوع خبر داره بازم عصبانيش ميکنه....فرشته رو رسونديم و رفتيم 

 خونه.... قبل از اينکه

 :وارد خونه بشيم گفتم

 محمود؟-

 بله؟-
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 امشب نخواب...کارت دارم-

 خير باشه...چيکار داري؟-

 مي فهمي...فقط نخوابيا-

 باشه-

 ....باهم وارد خونه شديم
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مامان طبق معمول تو اشپز خونه بود...بابا هم جلو ي تلوزيون دراز کشيده 

 بود...سالمي کردم و به

وض کنم...مامان داشت شام رو اماده ميکرد..با اتاقم رفتم تا لباس هامو ع

 :تعجب گفتم

 مگه شما شام نخورديد؟-

 نه مامان جان...منتظر تو و بابات بوديم؟-

 بابا تا اين وقت شب مغازه بود؟-

 اراه مامان جان-

 چرا؟-

 کار داشت....حساب و کتاب ميکرد-

 اهان-

 ..توام ميخوري؟الهه جان ...برو محمود و بابات رو صدا کن بيان شام.-

اره...داشتيم شام ميخورديم که بمباران کردن و بيمارستان پر مجروح -

 شد....شام کم خوردم

 خدا لعنتشون کنه ...باشه عزيزم-

محمود و بابا رو صدا کردم که بيان شام بخورن....بعد شام ظرفارو شستم و 
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 رفتم تو هال

مان و بابا انگار قصد نشستم...ساعت رو نگاه کردم،نزديک دو شب بود....ما

 رفتن به اتاقشون و

که ميشد،از خستگي چشم 36 خوابيدن رو نداشتن...برعکس هميشه ساعت

 هاشون باز نميشد

ولي امروز که من با محمود کار دارم تا االن بيدارن...با حرص نفسم رو بيرون 

 فرستادم....نه انگار

ه فتم...بعد من محمود باينا نمي خوان بخوابن...شب بخيري گفتم و به اتاقم ر

 اتاقش رفت...بعد

نيم ساعت مامان و بابا هم به اتاقشون رفتن...بعد يک ربع به اتاق محمود 

 رفتم...تقه ارومي به در

اتاقش زدم و وارد اتاقش شدم....رو تختش دراز کشيده بود ...با ديدن من از 

 جاش بلند شد و

 :فتروي تخت نشست...کنارش روي تخت نشستم...اروم گ

 خب؟ چي ميخواستي بگي؟-

استرس داشتم...از عملکرد محمود ميترسيدم...ميترسيدم نذاره برم....کمي 

 مکث کردم...محمود با

 :ارامش گفت
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 الهه جان...ابجي گلم..نميخواي بگي چيشده؟-

 :اب دهنم رو قورت داد و گفتم

 نميدونم چه جوري بايد بهت بگم-
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 چرا؟-

 !از عملکردت ميترسم-

 مگه ميخوام بخورمت که ازم ميترسي؟-

 ...نه ولي خب ديگه-

 :محمود مکثي کرد و با لحني که شيطون بود گفت

 خوشش تيپ گير کرده؟ نکنه ابجيم گلوش پيش يه اقا خوشگل و-

 :با حرص نگاش کردم و گفتم

 محمود ميزنمتا...جد ي باش خواهشا-

 منم جدي ام ديگه...خب طرف کيه؟-

 کي کيه؟-

 !کسي که تو ازش خوشت اومده ديگه-

 محمــــــــــــــــــــود ! مسخره بازي در نيار خواهشا-

 باشه باشه...خب بگو-

 !ه باهم گرفتيمراستش اين تصميميه که من و فرشت-

 که باهم بريد خواستگاري عشق هاتون؟-

 :با عصبانيت نگاش کردم...خنده ارومي کرد و گفت

 ...به خدا اين اخريش بود-

 !مسخره-
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 ش؟خب ادامه ا-

 ...اينکه بريم-

 بريد کجا؟-
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 :دستاي محمود رو گرفتم و گفتم

 محمود قول ميدي منطقي فکر کني؟-

 ...اره عزيزم-

 يه سوال...تو دوست داري به رزمنده ها کمک کني؟-

 ...خب اره-

 خب ماهم دوست داريم-

 :محمود سکوت کرد...چشم هاشو ريز کرد و پرسيد

 منظورت چيه دقيقا الهه؟-

 !ما ميخوايم بريم جبهه-

 :محمود چشم هاش گرد شد و با عصبانيت گفت

 چــــــــــــــــــــــي؟ کجا-

 :دستم رو روي دهنش گذاشتم و گفتم

 هيس! اروم...دوست داي مامان اينا رو بيدار کني؟-

 :دستم رو با شدت از روي دهنش کشيد کنار و گفت

 الهه هيچ مي فهمي چي داري ميگي؟-

 !ود...اين ارزوي قلبي ماستاره محم-

الهه ...مي فهمي چي ميگي؟ مي فهمي داري از کجا حرف ميزني؟ جبهه! -

 جبــــــهه..!مگه بچه

 بازيه؟ ميخواي با جونت بازي کني؟ اره؟؟؟؟؟؟؟؟
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محمود ترو خدا اروم باش! ما فکر همه جاش رو کرديم....ما به عنوان پزشک -

 ميخوايم بريم جبهه
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 !تا به مجروح ها کمک کنيم

 !اونجا جنگه الهه...مگه از جونت سير شدي دختر؟ من نميذارم-

 !محمود تو قول داددي منطقي فکر کني-

 !منطقي دارم فکر ميکنم که نميذارم بري-

 محمود جون الهه-

 جونتو قسم نخور! چته تو؟ تو جبهه چه خبره که انقدر اصرار داري بري؟-

 !ما ميخوايم به رزمنده ها کمک کنيم-

عه؟ نه بابا؟...از اين همه ادم توي کشور فقط شما دونفر بايد بريد به رزمنده -

 ها کمک کنيد؟

زي ازت محمود اينطوري حرف نزن! ترو خدا محمود! من تاحاال چي-

 نخواستم...فقط همينو ازت

 !ميخوام

 :بغض کرده بودم...ادامه دادم

ترو خدا محمود...اين همه سال درس نخوندم که وقتمو توي بيمارستان ها -

 بگذرونم...تو جبهه به

من بيشتر احتياج دارن تا توي بيمارستان...محمود...اين ارزوي منه که به 

 کشورم خدمت کنم...من

ميخوام به مجروح ها کمک کنم تا خوب بشن و ازکشورمون در مقابل عراقي 

 ...ها دفاع کنن

 :ديگه بغضم ترکيده بود...محمود هم با ناراحتي نگام ميکرد...گفت

اخه تو چه طور انتظار داري من خواهر مثل گلمي بفرستم توي دهن شير؟ -

 هان؟ الهه.....من براي
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 ..نم بذارم خواهرم بره اونجا و پرپر بشه...منتو ارزو ها داشتم....من نميتو

 :حرفشو قطع کردم و گفت

 !من مراقبم...قرار نيست باليي سرم بياد-

 :محمود از روي تخت بلند شد و يه دفعه داد زد

 از کجا ميدوني؟هان؟-
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 !محمود ترو خدا اروم...االن مامان و بابا بيدار ميشن-

 !بيدار شن! بذار بيدار شن و ببينن دخترشون چه تصميم مزخرفي گرفته-

 :رفتم طرفش و بغلش کردم...با گريه گفتم

 !قول ميدم...به خدا قول ميدم سالم برگردم-

 !تينميتونم...نميتونم بذارم بري لعن-

 :با اينکه از حرفم مطمئن نبودم ولي گفتم

 !حاضرم دست رو قران بذارم که سالم برميگردم-

با اين حرفم،محمود منو بيشتر تو بغلش فشرد...ديگه بغض اونم مثل من 

 :شکسته بود

 يعني انقدر دلت ميخواد بري که حاضري دست رو قران بذاري؟-

م...ترو خدا مانع رسيدن به ارزوم اره داداش...من اين تصميم رو دوساله گرفت-

 ...نشو

 ...الهه...من چيکار کنم؟ من ...من-

 !فقط بذار برم...به خدا قول ميدم سالم برگردم-

 :محمود در گوشم گفت

 !جون محمود قسم بخور سالم برميگردي-
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 :گونه اش رو بوسيدم و گفتم

 !به جون يه دونه داداشم سالم برميگردم-

 :تاش قاب کرد و گفتمحمود صورتم رو با دس

فدات بشم...الهي قربون يه دونه خواهرم بشم...الهه قسم خوردي...من رو -

 قسمت حساب

 !کردم...ترو خد ا از ديدن يه دونه خواهرم محرومم نکن

دوباره بغلم کرد و هردو گريه کرديم....خداروشکر که تونستم راضيش 

 کنم...روز بعد وقتي داشتيم

 :ه محمود گفتمميرفتي بيمارستان،رو ب
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 امروز با مامان و بابا حرف ميزني؟-

 :محمود دنده رو عوض کرد و گفت

 يعني انقدر عجله داريد؟-

 :سرم رو انداختم پايين و گفتم

 اره داداش-

 !باشه...برگشتم خونه حرف ميزنم-

اين و گفت و جلوي بيمارستان نگه داشت....خداحافظي کرديم و من و فرشته 

 وارد بيمارستان

 ...شديم

 :داشتيم روپوشمون رو ميپوشيديم که فرشته فت

 الهه؟-

 بله؟-
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 چرا انقدر پريشوني؟-

 استرس دارم فرشته! اگه مامان و بابا قبول نکنن چي؟-

 !ايشاال که قبول ميکنن...به دلت بد راه نده-

 !خداکنه محمود بتونه راضيشون کنه-

 !واال من به اون سيب زميني اميدي ندارم-

چشم غره اي بهش رفتم که نيشش تا بنا گوش وا شد...رفتم به اتاقي که 

 حسين توش بستري

..خاله .بود...بازم تغييري تو وضعيتش ايجاد نشده بود...حسن مرخص شده بود

 حسن ازش تو

خونه مراقبت ميکرد چون اکرم خانم هرروز اينجاست....ايشاال که خوب 

 ميشه...تا خود شب

نفهميدم چطور گذشت...همش خودمو با بيمارا مشغول ميکردم تا فکرم پيش 

 مامان و بابا

شد و شيفت منم تموم شد...با رشته از بيمارستان خارج 36 نره...باالخره ساعت

 يزي ازشديم...چ

قيافه محمود نفهميدم....مثل هميشه بود...تو راه حرفي نزديم...بعد از اينکه 

 فرشته رو رسونديم رو

 :به محمود گفتم
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 خب؟چي شد؟-

تي به موهاش که بلنديش نزديک به گردنش بود کشيد و محمود کالفه دس

 :گفت
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 !راستش...تا همين يک ساعت پيش داشتم باهاشون سر و کله ميزدم-

 خب؟ نتيجه اش؟-

 !نميدونم واال...مامان که مخالف صدرصده...بابا هم ..خيلي عصبانيه-

 :با ناراحتي گفتم

 يعني اميدي نيست؟-

 !نميدونم...الهه...اين کار يکي دوشب نيست...وقت ميبره تا قبول کنن-

 !براي من زمانش زياد مهم نيست! فقط قبول کنن-

امشب بهتره زياد دور و ورشون نپلکي...بدجور از دستت قاطي ان...!من سعي -

 خودم رو ميکنم تو

 !اين چند روز...اميدوارم جواب بده

شديم...سريع سالم کردم و رفتم تو  ديگه چيزي نگفتيم...وارد خونه

 اتاقم...حتي وقتي مامان

صدام کرد جوابشو ندادم که فکر کنه خوابم...بعد از يه ساعت خوابيدم...صبح 

 با صداي داد و بيداد

 :بابا از خواب بيدار شدم

چي ميگي محمود؟...اون دختره عقلشو از دست داده تو ديگه چرا؟ توام -

 عقلتو از دست دادي؟ اين

 چه حرفيه که ميزني؟

 :صداي محمود اروم تر از بابا بود

پدر من...اين ارزوي الهه ست...ميدونم براتون سخته ولي جايي نميره که...اون -

 که نميخواد

 !بجنگه! فقط ميره به رزمنده ها کمک کنه...هيچ خطري تهديدش نميکنه
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 :مامان که معلوم بود داره گريه ميکنه گفت

محمود؟...چطور توقع داري دخترم...تاج سرم رو بفرستم  تو از کجا ميدوني-

 جبهه؟ ها؟...چطور

توقع داري خيالم راحت باشه؟...محمود من نميذارم! من نميذارم دخترم پر پر 

 !شه
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مامان! چرا شلوغش ميکني؟...کسي قرار نيست پرپر شه..!.الهه صحيح و سالم -

 !ميره و برميگرده

ناخواگاه به طرف در کشيده شدم...از اتاقم بيرون رفتم و تو درگاه اشپز خونه 

 وايسادم...بابا داشت

حرف ميزد که با ديدن من حرفشو قطع کرد و با عصبانيت به من نگاه 

 :منفجر شدکرد...يه دفعه 

 دختره ي خير سر...براي خودت تصميم ميگيري؟ ما اينجا ادم نيستيم؟-

 :محمود طرف بابا رفت و گفت

 !بابا اروم باش-

 :بعد رو به من گفت

 !برو تو اتاقت-

 :ولي بابا ول کن نبود

ميخواي ابروي منو ببري؟ اررره؟؟؟؟؟؟...ميخواي مردم بهم بگن به جاي و -

 تو و پسرت

ميخواي ديگران فکر کنن ...موست رو فرستادي ميدون جنگ؟؟؟دخترت...نا

 بي غيرتم که بفرستمت
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 بين يه مشت مرد؟

 :با گريه گفتم

 ...بابا...شما دارين اشتبــــ-

 :با دادي که محمود زد حرفم قطع شد

 مگه نميگم برو تو اتاقت؟-

 ....ديگه واينستادم و به اتاقم رفتم

با دستمال اشک هامو پاک کردم...هنوز صدا دادوبيدادشون مي اومد...بعد نيم 

 ساعت صداي

کوبيدن در حياط اومد...حتما بابا رفته بود...از اتاقم اومدم بيرون...مامان و 

 محمود تو هال

 : بودن...کنار محمود نشستم...اروم گفتم

 چيشد؟-

 بعدا حرف ميزنيم-
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 ...باشه-

مامان هنوز گريه ميکرد...اصال به من نگاه نميکرد...هميشه وقتي از کسي 

 ناراحت ميشد،نه نگاهش

نه وميکرد و نه باهاش حرف ميزد...براي اينکه از دل مامان در بيارم به اشپز خ

 رفتم ...ظرفاي

 :صبحونه رو شستم...از همون جا داد زدم

 براي ناهار چي درست کنم؟-

صدايي از محمود و مامان در نيومد...دلم گرفت ولي با پررويي سوالمو تکرار 
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 :کردم

 ميگم براي ناهار چي بپزم؟-

 :صداي مامان رو شنيدم که با حرص گفت

 !کوفت بپز-

ر اتاق رو مثل بابا کوبيد...زن و شوهر انگاري بعد به سرعت به اتاقش رفت و د

 عالقه زيادي دارن

 :در هارو بشکونن...خنده ريزي کردم که با صداي محمود جمع شد

 !بله! بايدم به اوضاعي که بوجود اوردي بخندي-

 ناهار چي بپزم؟-

 !درد بپزي-

 !عه! محمود...بي ادب نشو ديگه-

 الهه چطور انقدر خونسردي؟-

 :در اومدم و جدي گفتم از حالت شوخ

 !خونسرد نيستم...دارم سعي ميکنم به قول تو کمي اوضاع رو اروم تر کنم-

 هه...!مثال االن اروم شده؟-

 :کالفه گفتم

 !محمود بس کن...!به اندازه کافي اعصابم خورد هست-

 !باشه بابا...هرکاري دوست داري بکن-

 

31 

 حاال بگو چي بپزم؟-

 ...من چه ميدونم...يه چيزي بپز-

 :روي صندلي ميز ناهار خوري نشستم و گفتم
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 بگو ديگه...چي دلت ميخواد؟-

ت تفکر زير چونه محمود هم مثل من روي صندلي نشست و دستش رو به حال

 اش گذاشت...بعد

 :چند ثانيه گفت

 ..مممم...نميدونم..سبزي پلو...قرمه سبزي...لوبيا پلو-

 !نه غذاي پلويي نه...ديروقته...يه چيزي بگو زود اماده بشه-

 !کشک بادمجون...ميرزا قاسمي...کتلت...اهان...کتلت درست کن.-

 ...بذار ببينم وسايلش رو داريم-

گاهي انداختم...وسايلش رو داشتيم...شروع کردم به درست بلند شدم و ن

 کردن کتلت...بعد از

اماده شدن کتلت،مامان و محمود رو صدا کردم که بيان ناهار...مامان با اخم و 

 تخم اومد سر

ميز....بعد از ناهار...دوباره ظرف هارو شستم و براي خودم توي ظرفم کتلت 

 براي شامم

..سريع لباس هامو پوشيدم و از اتاق خارج گذاشتم...ديرم شده بود.

 شدم...محمود جلوي تلوزيون

 :با لباس خونگي نشسته بود...با حرص گفتم

 !محمود بلند شو ...ديرم شده-

محمود با اکراه بلند شد و به اتاقش رفت...مامان تو اشپز خونه بود...رفتم اشپز 

 خونه و از پشت

 :گونه اش رو بوسيدم...اروم گفتم

 ستم ناراحت نباش..!.به خدا تصميمم عاقالنه ستاز د-
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حرفي نزد واين يعني بدجور ازم دلگيره که اشتي نکرد...با ناراحتي از تو اشپز 

 خونه خارج شدم....با

محمود از خونه بيرون اومديم...فرشته رو هم سوار کرديم و به سمت 

 ...بيمارستان راه افتاديم
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از محمود خداحافظي کرديم و وارد بيمارستان شديم...موقع رسيدگي به بيمارا 

 اصال حواسم سر

جاش نبود...ذهنم درگير مامان و بابا بود...خدا کنه محمود بتونه راضييشون 

 622کنه...اتاق 

م...يه پير زن بود که آنفالنزا گرفته بود...ماشاال از اين غر غرو ها هم بود

 :بود...يه ريز غر ميزد

اه..من خسته شدم...چرا هيچ کس به داد من نميرسه؟...درد دارم...انقدر بدن -

 منو با سوزن

سوراخ نکنيد...اين شربت و قرصا چين هي ميديد به من؟...اصال اينا 

 چين؟...همش ميگيد خوب

 ميشي خوب ميشي...ولي کو؟؟؟؟...پس چرا تا االن خوب نشدم؟

 :با لحني که سعي ميکردم اروم باشه گفتم

 ..حاج خانم-

 :پريد وسط حرفم و گفت

 ...من هنوز خانه خدا نرفتم-

 ايشاال قسمت ميشه ميريد-

 ...ايشاال-
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 ...مادر من-

 من خودم شيش تا بچه دارم...بچه اضافه نميخوام-

کفري شده بودم...اه...نميذاشت ادم حرف بزنه...هي ميپريد وسط حرفم...با 

 :حرص گفتم

 پس ميشه بگيد من چي صداتون کنم؟-

 خانم رسولي-

 :با حرص ادامه دادم

خانم رســــــــــــــولي...اين دارو ها طول ميکشه تا اثر -

 کنن!درضمن...بيماري شما

 !ديد که طول درمانتون زياد بشهقويه...ويروس هاش قوي هستن...خب حق ب

يعني چي؟...قديم دوسه تا جوشونده ميخورديم سريع خوب ميشديم...االن که -

 نسبت به قديم

علم پيشرفت کرده پس چرا اين دارو ها حتي به اندازه اون جوشونده ها هم 

 عمل نميکنن؟
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اصال حوصله جر و بحث با اين خانم رو نداشتم...کالفه سرم رو به طرف در 

 اتاق گرفتم که همون

لحظه خانم محمدي،يکي از پرستاراي بخش از جلوي اتاق داشت رد 

 :ميشد...سريع صداش زدم

 خانم محمدي؟-

 جانم؟-

 :شد و کنارم وايساد...با لبخند گفتم خانم محمدي وارد اتاق
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عزيزم من وضعيت خانم رسولي رو چک کردم..دارو هاي جديد هم براش -

 نوشتم...يکي دوتا رو

 !االن بايد بخوره...بي زحمت بهش بده

اينو گفتم و سريع از اتاق خارج شدم...رفتم ايستگاه پرستاري... يکي از پرستار 

 ها داشت چايي با

.براي خودمم چايي ريختم و منم با شکالت خوردم...شکالت شکالت ميخورد..

 و چايي باعث شد

کمي از اون حالت کسلي در بيام...بعد از خوردن چايي از جام بلند شدم تا به 

 بقيه بيمارا سر

بزنم...وضعيت حسين کوچولو بازم تغييري نکرده بود...اکرم خانم اب شده بود 

 تو اين چند

اش و تو کما بودن يکي ديگه از بچه هاش،اکرم وقت...مرگ يکي از بچه ه

 خانم رو شکسته تر

کرده بود...!دلم به حالش ميسوخت...ايشاال که حسين به هوش مياد...با هزار 

 جور بد بختي شيفت

تموم شد...با استرس زياد سوار ماشين محمود شديم و به سمت خونه راه 

 افتاديم...وارد خونه

 :..قبل از اينکه وارد خونه بشيم گفتمشديم...هنوز تو حياط بوديم.

 چيشد؟...به نتيجه اي رسيدي؟-

محمود سرش رو به عالمت منفي تکون داد..آهي کشيدم...وارد خونه 

 شديم...سالم ارومي به مامان

و بابا که با خشم نگاهم ميکردن کردم و وارد اتاقم شدم...ديگه از اتاق بيرون 
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 نرفتم...ميرفتم که

چي بشه؟...بازم يه دعواي ديگه راه بندازم و اعصاب هممون رو خورد 

 کنم؟....حداقل منو نمي بينن

و اين بهتره براي هممون...تو جام دراز کشيدم و با بغضي که سعي ميکردم 

 ...نترکه خوابيدم

يه هفته گذشته...وضعيت خونه کمي اروم تر شده...محمود خيلي با مامان و بابا 

 حرفتو اين مدت 

زده...کم کم دارن نرم ميشن....بابا انگاري راضي شده...فقط مامان مونده که 

 اونم به اميد خدا

راضي ميشه... با دستي که روي شونه ام قرار گرفت از فکر در اومدم...فرشته 

 بود...لبخندي زدم و

 :گفتم

 جانم فرشته؟-
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 !کجايي خانم؟ دوساعته دارم صدات ميکنم-

 تو فکر بودم؟-

 عه؟؟؟؟...شما فکرم ميکني و من خبر نداشتم؟-

 فرشته لوس نشو خواهشا-

 خيل خب بابا...باز از دنده چپ بلند شدي؟...چيشده؟-

 !فکرم مشغوله مامانه-

 !..انقدر سخت نگير...خاله هم باالخره مجبوره قبول کنهاي بابا.-

 مجوره؟-
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بله مجبوره...تو که پاتو توي يه کفش کردي که ميخوام برم...اونا با مخالفت -

 کردنشون زمان

 !رفتن تورو عقب ميندازن وگرنه تو باالخره ميري

 !نميدونم...شايد حق باتو باشه-

 !شايد نه...حتما حق با منه-

رفتم....امروز 021 وني زد و رفت...شيطوني زير لب گفتم و به اتاقلبخند شيط

 هم گذشت...ساعت

بود که شيفتم رو تحويل دادم...لباس هامون رو عوض کرديم و از 36:15

 بيمارستان خارج

شديم...محمود تو ماشين،جلوي در بيمارستان نشسته بود...سوار ماشين شديم 

 و راه

 :افتاديم...کمي که گذشت گفتم

 محمود؟-

 بله؟-

 چيشد؟بازم جوابي نگرفتي؟-

محمود مکثي کرد...مکث محمود باعث شد بازم اميد هام از بين برن...اروم 

 :گفت

 !راضيشون کردم-

 :با چشم هاي گرد شده نگاش کردم...با ذوق گفتم
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 جون الهه راست ميگي؟-

 !اره به خدا...امروز باالخره با هزار جور بدبختي راضيشون کردم-
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از خوشحالي بغض کردم...باالخره به ارزوم رسيدم...خدايا ممنونم...فرشته 

 خودش رو بين صندلي

 :من و محمود قرار داد و گفت

 !نگران نباش الهه خانم؟...من که گفتم مامانت قبول ميکنهديدي گفتم -

با مهربوني نگاش کردم...واقعا اگه فرشته نبود من چيکار ميکرردم...فرشته 

 دوستم نبود،خواهرم

بود...فرشته رو رسونديم و به خونه رفتيم...مامان جلوي تلوزيون نشسته 

 بود...بابا هم خواب

نشستم...مامان اروم سالم کرد...گونه اش رو بود...سالمي کردم و کنار مامان 

 :بوسيدم و گفتم

 مامان؟-

...- 

 مامان جون؟-

...- 

 مامان جونم؟ حرف نميزني؟ قهري؟

 قهر نباشم؟-

 :با غم گفتم

 !مامان ...عزيز دلم...به خدا چيزيم نميشه...!باور کن-

حتي خودمم ميدونستم هيچ تضميني وجود نداره که سالم برگردم،چه برسه 

 مامان ولي با اين حرفا

 :حداقل ارومش ميکردم

اگه قرار بود اتفاقي برام بيفته که نمي رفتم...من که نميرم بجنگم...فقط ميرم -

 به مجروح ها کمک
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 !کنم

مامان صورتش رو به طرفم برگردوند...عزيز دلم چشم هاش اشکي بود...بغلش 

 کردم و با بغض

 :گفتم
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 !گريه نکنه...گريه کني منم گريه ميکنما-

 !اخه چه جوري غم دوريت رو تحمل کنم؟هان؟...الهه..نرو-

 !مامان چيزيم نميشه! قول ميدم-

 کي اين فکر رو توي سرت انداخت؟هان؟...فرشته؟اره؟-

 !نه به خدا...فکر خودم بود...من تازه فرشته رو مجبور کردم که بياد-

 !فکراتم مثل خودتن-

 !دستت درد نکنه مامان-

چشم غره اي بهم رفت و روش رو برگردوند...دوباره گونه اش رو بوسيدم و به 

 اتاقم

رفتم...خداروشکر مامان باهام اشتي کرد...همين که باهام حرف زد يه دنيا مي 

 ...!فقطارزه

 ...بابا...خجالت ميکشم توروش نگاه کنم..!صبح با انرژي از خواب بيدار شدم

سريع رفتم دست شويي و دست و صورتم رو با اب حوض شستم...اب خنک 

 حوض حس خيلي

خوبي بهم داد...مخصوصا وقتي که سوزمي اومد و به صورت خيسم ميخورد... 

 باعث ميشد صورتم

م..اواخر شهريور بود..هوا سوز داشت...منم يه خنک بشه...نفس عميقي کشيد
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 پيراهن نخي تنم

بود...دوباره سوز اومد که باعث شد مو هاي تنم از سرما سيخ بشن...سريع از 

 جام بلند شدم و

 ...رفتم تو خونه

وقتي در خونه رو باز کردم، گرماي دلنشيني به صورتم خورد که باعث شد 

 لبخند بزنم...امروز روز

طمئنم...!مامان مشغول چايي دم کردن بود...بابا و محمود هم داشتن خوبيه...م

 صبحونه

 :ميخوردن...با انرژي گفتم

 !ســــــــالم-

 :محمود درحالي که دهنش پر بود گفت

 !سالم-

مامان و بابا هم زير لب چيزي مثل سالم گفتن...حالم گرفته شد...کنار محمود 

 نشستم...مامان

مون گذاشت...مشغول خوردن بوديم که بابا بي برامون چايي ريخت و جلو

 :مقدمه گفت
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 کي ميريد؟-

 :لقمه تو گلوم گير کرد...با چايي فرو فرستادمش...کمي مکث کردم و گفتم

 ..!رامون درست بشه ميريمهروقت کا-

 محمود؟-

 بله بابا؟-
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 !امروز ميري دنبال کاراي الهه-

با حيرت نگاهش کردم...واي خدا...باورم نميشه...!محمود سرش رو تکون داد 

 :و گفت

 !چشم-

 !امروز نيا مغازه...کاراي الهه رو راه بنداز-

 !چشم-

 !ممنون خانم-

مامان ساکت نشسته بوديم...من  اينو به مامانم گفت و بلند شد رفت...من و

 شاد و مامان

ناراحت...آخي فداش شم...محمود هم صبحونه اش رو خورد و رفت 

 بيرون...منم ظرفا رو جمع

کردم و شستم...تو هال نشستم و تلوزيون نگاه کردم...صداي تلفن خونه به 

 صدا در اومد...مامان

 :از تو اشپز خونه داد زد

 الهه...بردار ببين کيه؟-

 باشه-

 :تلفن رو برداشتم و گفتم

 الو؟بفرماييد-

 سالم الهه جان-

 :نرگس خانم همسايه ديوار به ديوارمون بود...با خوش رويي گفتم

 سالم نرگس خانم...خوبيد؟-
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 مرسي دخترم...تو خوبي؟ خانواده خوبن؟-

 !مرسي...سالم دارن خدمتتون-

 سالمت باشن...الهه جان...مادر خونه ست؟-

 !بله هستن...گوشي خدممتون-

گوشي رو از صورتم فاصله دادم و مامان رو صدا زدم...مامان از اشپز خونه 

 بيرون اومد و گوشي رو

...ولي ناخوداگاه حواسم جمع حرفاي ازم گرفت...رفتم جلوي تلوزيون نشستم

 :مامان شد

 سالم نرگس خانم-

...- 

شکر الحمدراهلل! خانواده شما خوبن؟ اکبر اقا )شوهر نرگس خانم( -

 خوبن؟...سهيل و

 سهند)پسراي نرگس خانم( خوبن؟

...- 

 !ممنون اونام خوبن-

...- 

 جانم؟-

حظه قرمز تر مامان مکث طوالني کرد...برگشتم نگاش کردم...صورتش هر ل

 ميشد...اخر سر اروم

 :گفت

 !قدمتون روي چشم-

....- 

 !چشم...فردا شب منتظرتونيم....خداحافظ-
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 :با نگراني گفتم

 چيشده مامان؟ نرگس خانم چي ميگفت؟-
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 :مامان نگاهم کرد...واي خدا...چرا انقدر ترسناک شده...مامان يهو منفجر شد

 !اي خدا بگم چيکارت کنه الهه-

 چيشده مامان؟-

چيشده؟ تازه ميپرسي چيشده؟...من چرا بايد به خاطر تو اين حرفارو -

 بشنوم؟؟؟؟؟؟

 :ش و گفتمبا نگراني رتم طرف

 مامان...ترو خدا بگو چيشده؟ نرگس خانم چي گفته مگه؟-

ديگه چي ميخواست بگه؟...قشنگ ازدواج نکردن تورو به روم اورد...ميدوني -

 چي گفت به من؟

برگشته ميگه نسرين خانم،راستش پسر عموي من تازه زنش رو طالق داده... 

 سالشه...دوتا26

..دستش به دهنش ميرسه...دنبال زن بچه داره...وضع ماليش هم بد نيست.

 ميگرده...منم الهه جان

رو معرفي کردم..نمي خوام بي احترامي کنما ...ولي خب از وقت ازدواج الهه 

 جان گذشته..ديگه

ترشيده به حساب مياد...انگاري خواستگار هم نداره...ديگه وقتشه شوهرش 

 بدي...تو اين دوره

ــيلي کم پيدا ميشه...پسر عموي منم مرد زمونه پسر مجرد سن باال خـــــــــ

 خوبيه...زنش
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خيلي سر و گوشش مي جنبيد طالقش داد وگرنه مرد زندگيه...حاال من بهشون 

 گفتم شرايط الهه

جان رو..ايشونم قبول کردن...حاال يه زمان مشخص ميکنيد براي 

 خواستگاري؟؟؟.....الهه...من چي

هاان؟ چند دفعه گفتم؟...خسته ام بگم؟...چند دفعه گفتم بيا ازدواج کن! 

 کردي...!چرا کاري ميکني

که مردم تو روم برگردن اين حرفارو بزنن؟...اين همه درس خوندي چيشد؟ 

 اين همه سال درس

 خوندي که اخرش بري جبهه؟ اره؟

 :مامان ديگه هق هق ميکرد...منم بغض تو گلوم گير کرده بود...با بغض گفتم

 ...مامان! غصه نخور منـ-

تو چي؟هان؟ توچي؟غصه نخورم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چي داري ميگي؟...به من -

 ميگه تو خواستگار

نداري...نميدونن دختر من خودش در رو روي خواستگاراش بسته...که چي 

 بشه رو نمي دونم...الهه

تو لياقتت يه مرد زن طالق داده و با دوتا بچه ست؟ اررررره؟؟؟؟...اين ...

 همه سال درس خوندي

زن مردي بشي که دوتا بچه داره؟..الهه...بلند شو...بلند شو از جلوي  که بري

 چشمم دور

 !شو...دوست ندارم ببينمت
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 داشتم بگم؟...تمام حرفتاشتکوني نخوردم..فقط با بغض گاش ميکردم...چي 
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 حق بود...با داد

 :گفت

 !ميگم برووووو-

ديگه موندن رو جايز ندونست...از جام بلند شدم و به اتاقم پناه بردم..!به ديوار 

 تکيه دادم و سر

اشک  خوردم رو زمين...سرم رو به ديوار تکيه دادم و چشم هامو بستم..!قطره

 از گوشه چشمم

يرون اومد و تا زير گلوم پايين رفت...زير گلوم رو قلقلک ميداد ولي توانش رو 

 نداشتم که قطره

اشک رو پاک کنم...امروز هم روز خوب بود و هم بد...صداي گريه هاي مامان 

 از تو هال مي

 ...اومد...دلم گرفت

اين گريه هاي چندوقتش همش به خاطر من بود...خدايا! ..خداجون کمکم کن 

 ونم از دلشبت

دربيارم...تقصير من چيه؟ من مگه حق انتخاب ندارم؟....من دوست دارم برم 

 جبهه...!دوست ندارم

ازدواج کنم و کهنه شويي کنم...دوست ندارم وقتم رو هدر بدم...دوست دارم 

 برم جبهه و براي

 !...کشورم بجنگم

ده ها رزمن مگه زنا نميتونن از کشورشون بجنگن؟؟؟؟...منم ميخوام پابه پاي

 از کشورم ، ميهنم ،

 ...سرزمينم ، مردمم ، خانوادم حفاظت کنم
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خدا بگم نرگس خانم رو يکار نکنه که باحرفاش روزمون رو سياه کرد...از اول 

 زبونش تند

بود...هميشه ي خدا زخم زبون ميزد...اي کاش ميدونست با اين حرفاش، چه 

 خنجري تو قلب

 ...هامون وارد ميکنه

فاش تند بود که جگر ادم ميسوخت...زن خوبي بود ولي...پوفي کردم انقدر حر

 و از جام بلند

شدم...زندگي من به خودم ربط داره...اجازه نميدم کسي من و خانوادم رو 

 تحقير کنه...من اگه

ازدواج نکردم تا االن دو دليل داشت...اولين و مهم ترين دليلم، دکتر شدنم 

 بود...دومين دليلم ،

 ...از هر نظر مناسب من باشه رو پيدا نکردم شخصي که

هه...حاال يه مرد طالق گرفته که سن بابام رو داره ميخواد بياد 

 !خواستگاريم...واقعا خنده داره..من

الهه ستوده..زن يه مرد همسن بابام بشم؟؟...اي کاش همسن بابام بود...تازه از 

 بابام هم بزرگتر

 ...جا کشيد...با دستم اشک هامو پاک کردمبود...اه کشيدم...ببين کارم به ک

 ...در اتاقم رو باز کردم و به هال رفتم
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زرگتر از د بمامان تو اشپز خونه بود...بايد ميگفتم...بايد ميگفتم من زن يه مر

 پدرم نميشم...!وارد

 :اشپز خونهش دم...مامان داشت سيب زميني پوست ميکند..اروم گفتم
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 مامان؟-

 هوم؟-

 !من...من با اون..من...من با اين مرده ازدواج نميکنم-

مامان سرش رو باال اورد و نگام کرد...موژه هاش هنوز خيس بود...چند لحظه 

 نگاهم کرد و اروم

 :ايين و دوباره مشغول پوست کردن سيب زميني شد...گفتمسرشو انداخت پ

 مامان شنيدي چي گفتم؟-

 !شنيدم...کر که نيستم-

 !پس چرا حرفي نميزني-

 !چون منم حاظر نيستم دختر رو به يه پير مرد بدم...پس حرفي نمي مونه-

 :با خوشحالي به طرفش رفتم و گونه اش رو بوشيدم...با خوشحالي گفتم

 !مامان خيلي ماهي...عاشقتـــــم-

 !اره جون خودت...معلومه چقدر عاشقمي و هرروز حرصم ميدي-

 !مــــــــــــامــــــــــ ــان-

برو به کارات برس الهه...شب بابات اومد باهاش درمورد خواستگاره حرف -

 ميزنم...مطمئنم باباتم

 !رو کار دارمراضي نميشه تو با همچين مردي ازدواج کني..!.حاالم ب

 !چشـــــــــــــــــــــــ ـــــم-

اينو گفتم و به و هال رفتم...تلوزيون رو روشن کردم و مشغول نگاه کردن 

 شدم...صداي در حياط

اومد...بعد چند لحظه محمود وارد خونه شد...نگاهش که به من افتاد با لبخند 

 :گفت
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 سالم ابجي خانم-

 سالم محمود-
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 خوبي؟ مامان کجاست؟-

 :صداي مامان از تو اشپز خونه بلند شد

 !من اينجام محمود جان-

 !سالم به مامان خودم-

 سالم پسرم...چيشد؟کارا جور شد؟-

مونده که الهه و فرشته بايد بگن کي قصد رفتن  اره تقريبا...فقط بليط قطار-

 دارن،تا من برم بليط

 !بخرم

 :با خوشحالي گفتم

 !محمود دستت درد نکنه....امروز با فرشته حرف ميزنم-

 !خوب کاري ميکني-

 :محمود کش و قوسي به بدنش داد و رو به مامان گفت

 !خسته ام...ميرم دراز ميکشم...!ناهار اماده شد صدام کنيد-

 !باشه پسرم...برو-

محمود سر مامان رو بوس کرد و رو به من چشمکي زد...لبخندي زدم...واي 

 اگه من محمود رو

نداشتم دق ميکردم...محمود از کنارم رد شد و به اتاقش رفت...با چشمم 

 دنبالش ميکردم و زير

 !لب قربون صدقه اش ميرفتم
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مم دنبالش ميکردم و زير محمود از کنارم رد شد و به اتاقش رفت...با چش...

 لب قربون صدقه اش

 :ميرفتم!با صداي مامان سرم رو به طرفش برگردوندم

 !الهه...بلند شو بيا سيب زميني هارو سرخ کن-

 !چشم-

************************************************* 

 !الهه...بدو ديگه-
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 !اومدم اومدم-

سريع روسريم رو سرم کردم و کيفم رو برداشتم...نگاهي به اتاقم 

 انداختم...امروز داشتم مي

رفتم...به ارزوم رسيدم...دارم ميرم جبهه...ولي بغض دارم...دلم براي مامان و 

 بابا و به خصوص

مود خيلي تنگ ميشه...براي يه لحظه پشيمون شدم...فقط براي يه مح

 لحظه...باز دوباره صدا

 :محمود بلند شد

 الهه..مگه با تو نيستم! بيا ديگه-

 اومدم بابا...اومدم-

از اتاق اومدم بيرون...همه بودن...خاله نسترن و نيلوفر همراه شوهر هاشون و 

 بچه هاشون...عمو

خترش...خاله نسترنم از مامانم بزرگتره...شوهرش اقا علي با زن عمو و تک د

 سعيد...سه تا بچه به
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اسم هاي شايان،شهروز و شهره دارن...هر سه نفرشون ازدواج کرده 

 بودن....خاله نيلوفرم از

مامان کوچيکتر بود...اقا سيد مرتضي هم شوهرشه...سميه و زهرا هم 

 دختراشونن که هردوشون

علي هم از بابا کوچيکتره...زنش مريم خانم...دخترش  تازه ازدواج کردن...عمو

 مبينا که

دبيرستانيه....همه شون رو تک به تک بغل کردم و بوسيدم...مامان خيلي گريه 

 ميکرد...انقدر منو

محکم بغل کرد که کمرم درد گرفت...نميخواستم گريه کنم..چون اگه گريه 

 ميکردم مامان خيلي

 :وم گفتمناراحت تر ميشد...در گوشش ار

 ...مامان جان...عزيزم...انقدر گريه نکن...زودي برميگردم-

 :مامان با هق هق جوابم رو داد

 الهه..جان...من چه جو..جوري دوريتو تحــــ...تحمل کنم؟ها..ن؟؟؟؟-

 !زود ميام پيشت عزيزم...قول ميدم-

و  ردمبابا بازوم رو گرفت و منو از تو بغل مامان بيرون اورد...بابا رو بغل ک

 :گفتم

 !بابا جون...مراقبش باش...نذار زياد غصه بخوره-

بابا چيزي نگفت..فقط با چشماي اشکي نگام کرد...نوبت به محمود 

 رسيد..داداشم...داداش

نازنينم...همه وجودم...محکم بغلش کردم...اصال دوست نداشتم فکر کنم که 

 شايد ديگه نتونم
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 :گفتم ببينمش...با بغضي که سر باز کرده بود
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 محمود؟-

 جون دلم؟-

 !دلم برات تنگ ميشه-

 !من بيشتر الهه-

 !مراقب خودت و مامان و بابا باش-

 .!خيالت راحت باشه-

از بغلش بيرون اومدم...محمود هم گريه کرده بود...اشک هامون رو پاک 

 کرديم...محمود اروم

 :گفت

 !قولت که يادت نرفته؟؟؟...سالم برگرد-

 چشم-

 :محمود رو به جمع گفت

 !خب ديگه...وقتشه بريم-

براي اخرين بار مامان و بابا رو نگاه کردم...چقدر دلم براشون تنگ 

 ه توشميشه...محمود کيفم ک

وسايلم رو گذاشته بودم رو گرفت و توي ماشين گذاشت...از زير قران رد 

 شدم و بوسه اي بهش

زدم...براي همه دست تکون دادم و توي ماشين نشستم...ديگه طاقت 

 نداشتم...محمود ماشين رو

روشن کرد و با تک بوقي راه افتاد...از ايينه بغل نگاهشون ميکردم...مامان 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 61 صفحه  

 

 و پشتظرف پر از اب ر

ماشين ريخت...چشم هامو بستم و سرم رو روي شيشه گذاشتم...خدايا خودت 

 کمکم کن...جلوي

خونه فرشته ايستاديم تا بياد...بعد از پنج دقيقه فرشته با شم هايي قرمز که 

 نشونه گريه کردنش

 ...بود، سوار ماشين شد

يم...جو محمود ماشين رو روشن کرد و راه افتاد...هيچ کدوممون حرف نميزد

 خيلي سنگين

بود..محمود که غرق تو رانندگيش بود...صداي فين فين کردن فرشته نشون 

 ميداد که داره گريه

 ...ميکنه..ومن..منم هيچي...حس خيلي عجيبي دارم..اصال نميشه توصيفش کرد
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يه چيزي تو مايه هاي دلشوره...کالفم...يعني همه مون کالفه ايم....از خونه ما تا 

 راه اهن،حدودا

سي دقيقه راه بود...سي دقيقه براي من اندازه سي سال طول کشيد...محمود 

 ماشين رو پارک کرد

اورديم و راه  و پياده شديم...کيف هامون رو از گاوصندوق ماشين در

 افتاديم...رفتيم رو صندلي

 ...نشستيم

هنوز زمان رفتنمون نبود...نگاهي به مردم کردم...بعضيا شاد...بعضيا مثل ما 

 غمگين...محمود پوفي

 :کرد و روبه من و فرشته گفت
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مراقب باشيد..جبهه خطرناکه....هواي هم ديگه رو داشته باشيد...چيزي الزم -

 نداريد؟

 ...عالمت منفي تکون داديمسرمون رو به 

وقتي رسيديد مردي به اسم حاج مرادي مياد دنبالتون...!حواستون باشه...حاج -

 مرادي..نه کس

 !ديگه

 باشه داداش-

بعد از چند دقيقه،از بلند گو اعالم کردن که وقت رفتن ماست...انگار يه پارچ 

 اب يخ رو سرم

ريختن...با چشم هاي اشکي به محمود نگاه کردم...محمود هم بغض 

 داشت...نتونستم خودمو

 ...کنترل کنم و پريدم بغلش...هق هق ميکردم

محمود هم دست کمي از من نداشت..نميدونم چقدر گذشت و چند دقيقه بغل 

 هم ديگه بوديم که

 :صداي بغض دار فرشته مارو از اون حال خارج کرد

 !يد بريمالهه...با-

 !باشه-

 :روبه محمود گفتم

 !بازم ميگم...حواست به مامان و بابا باشه-

 !چشم...فقط تو سالم برگرد-

 !برميگردم-
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..ميخواستم تو ذهنم ثبتشون کنم...محمود رو تو چشم هاي بادوميش نگاه کردم

 نميدونم ولي من از

 :االن احساس دلتنگي ميکنم...فرشته بازوم رو گرفت و گفت

 !بيا ديگه-

کيفم رو از رو زمين برداشتم ..گونه محمود رو محکم بوسيدم و با لبخند 

 :مصنوعي گفتم

 به اميد ديدار-

ميکنم اگه بگم خداحافظ اصال دوست نداشتم بگم خداحافظ چون احساس 

 ديگه نمي بينمش...به

اميد ديدار بهتره..نفس عميقي کشيدم و دستي براي محمود تکون دادم و 

 همراه فرشته راه

بعد از کمي 56افتاديم...نگاهي به شماره کوپه مون انداختم...کوپه شماره ..

 گشتن پيداش

ابا ...به دستور بکرديم...يه کوپه چهار نفره که فقط من و فرشته توش بوديم

 محمود اين کوپه رو

فقط براي ما دونفر گرفت که راحت باشيم و من خيلي از بابا ممنونم چون اصال 

 حال و حوصله دو

عصر 2 نفر ادم غريبه رو نداشتم...نگاهي به ساعت مچيم انداختم...ساعت

 بود...به اميد خدا فردا

 :لو شد...گفتمميرسيم ...فرشته در کوپه رو بست و روي صندلي ها و

 بلند شو لباس هاتو در بيار...گرمه هوا-

 باشه-
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لباس هامون رو عوض کرديم...لباس هامو با يه تي شرت و شلوار راحتي عوض 

 کردم...روسريمم

هم دم دست گذاشتم که اگه مامور قطار کارمون داشت سرم کنم...فرشته 

 هنوز درحال زير و رو

 :کردن کيفش بود..گفتم

 دنبال چي ميگردي؟؟؟-

 !يه چيزي که بخورم-

 :سرم رو به حالت تاسف تکون دادم و گفتم

 تو کيف من ميوه هست! برو بردار-

 باشه-

 بذار برسيم بعد شروع کن به خوردن-
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 :فرشته درحالي که داشت کيفم رو زير و رو ميکرد گفت

شکم که اينجور چيزا سرش نميشه...درضمن...حسابي گريه کردم ضعف -

 کردم

 ...تو زيپ بااليي است...اهان..اره اونجا-

 :فرشته روي صندلي نشست و مشغول خوردن شد...با لبخند گفتم

 خوش مزه ست؟-

 بدجوووور-

 ف نکنيايوقت به من تعار-

 ميخواي بيا بخور...من تعارف معارف حاليم نيست-

 بچه پررو-



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 64 صفحه  

 

 !خودتي-

 ..خنديدم و از پنجره بيرون رو نگاه کردم...قطار سوتي کشيد و راه افتاد

خنديدم و از پنجره بيرون رو نگاه کردم...قطار سوتي کشيد و راه افتاد..فرشته 

 روي صندلي دراز

 :کشيد و گفت

 !..!باالخره داريم ميريم جبههآخيـــــــــــش.-

 اره..خداروشکر-

 ..ميگم الهه-

 هوم؟-

 ..به نظرت -

 !ببخشيد..مالفه اوردم-

سايه مردي از پشت در شيشه اي کوپه مشخص بود...تا اومدم بلند 

 شدم،فرشته مثل جت بلند شد

 ..:و در رو باز کرد...تو اين فاصله منم روسريم رو سرم کردم
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 بله؟-

 ...ببخشيد گفــــ-

 :پسره سرش رو انداخت پايين و گفت

 مالفه اوردم-

 ممنون-

فرشته مالفه هارو گرفت و در کوپه رو بست...داشتم مي خنديدم...فرشته با 

 :اخم مصنوعي گفت
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 به چي ميخندي؟؟؟-

 !به تو-

 چرا؟-

 يعني نمي دوني؟-

 نه...چيو؟-

 !خانم مثال دکتر...بدون روسري در رو باز کردي-

 واقعا؟-

 !اره...مگه نديدي بيچاره سرخ شد-

 ...ري شد نگواره...گفتم اين چرا يهو اينجو-

 :خودشم زد زير خنده...ادامه داد

 حاال مگه چيشده؟...يه نظر حالله-

 اوهو...نه بابا؟-

 زن بابا-

 !بيخيال...تو ادم نميشي-

 !الهه جان...صدبار گفتم من فرشته ام...فرشته! تکرار کن دخترم-
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 باشه بابا-

فرشته کش و قوسي به بدنش داد و نشست...صبح روز بعد، درحالي که داشتم 

 مالفه هارو جمع

 :ميکردم، رو به فرشته که عين خرس خوابيده بود گفتم

 !فرشته...فرشته-

 هووووووووووووم؟؟؟؟-
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 !بلند شو...نيم ساعت ديگه ميرسيم-

 باشه-

باالخره قطار ايستاد...کيف هامون رو برداشتيم و از کوپه خارج شديم...همه 

 مسافرا توي راهروي

قطار بودن و داشتن به سمت در خروجي ميرفتن...از قطار پياده شديم و راه 

 افتاديم...حاال بين اين

همه ادم حاج مرادي رو از کجا پيدا کنيم؟؟؟..همينطور داشتيم مردم رو نگاه 

 ميکرديم که صداي

 :مردي رو شنيديم

 خانماي ستوده و حقيقي شما هستيد؟-

 :ساله با ريش هاي سفيد...با لبخند گفتم65 برگشتيم طرفش...يه مرد حدودا

 !سالم...بله خودمونيم-

 !سالم دخترم-

 شما مارو از کجا شناختيد؟...ماکه هم ديگه رو تا حاال نديديم؟-

 !واال من هر دختري ميديدم،سوال ميکردم که باالخره پيداتون کردم-

 !اهان-

 !بفرماييد خانما...از اين طرف-

دنبالش راه افتاديم...خوب شد پيدامون کرد وگرنه معلوم نبود تا کي عالف 

 ....ميشديم

دنبالش راه افتاديم...خوب شد پيدامون کرد وگرنه معلوم نبود تا کي عالف 

 :فرشته گفتميشديم....

 حاج مرادي؟-
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 بله؟-

 ما االن داريم کجا ميريم؟-

ميبرمتون خونه خودم...زنم منتظرتونه...خسته ايد...بعد از اينکه استراحت -

 !افتيمکرديد، راه مي 

 !زحمت ميشه-

 !نه دخترم..چه زحمتي!شما دست من امانتيد-

فرشته ديگه چيزي نگفت...از راه اهن خارج شديم...حاج مرادي کيف هاي 

 مارو که دستش گرفته

 :بود رو روي زمين گذاشت ورو به ما گفت

 !همين جا وايسيد تا من برم ماشين رو بيارم-

 :فرشته گفتبا سر تاييد کرديم...حاج مراد رفت...

 الهه...اين حاج مراد مطمئنه؟-

 !واال چي بگم...وقتي داداش محمودم ما رو دستش سپرده حتما مطمئنه ديگه-

 ..باش...!دوست دارم هرچه زودتر برسيم خونه شون و خونه شـــ-

با ترکيدن بمبي حرف فرشته نصفه موند...مردم همه از ترسشون رو زمين 

 نشستند...بمب زياد

نبود...موشک هاي جنگي عراق به سرعت تو اسمون پرواز ميکردن و  نزديک ما

 بمب مي

 :نداختن...نگاهم به موشک ها بود که صداي حاج مرادي رو شنيدم

 دخترا..زود باشيد سوار شيد-

کيف هامون رو برداشتيم و سريع به سمت ماشين حاج مرادي رفتيم...بعد از 
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 اينکه سوار

شديم،حاج مرادي بالفاصله حرکت کرد...با سرعت رانندگي ميکرد...از ترس 

 زبونمون بند اومده

بود...فرشته دستم رو توي دستش گرفت بود و فشار ميداد...اين کارو هروقت 

 خيلي استرس

داشت انجام ميداد...باالخره بعد نيم ساعت طاقت فرسا حاج مرادي جلوي يه 

 خونه نگه داشت...از

پياده شديم ...حاج مرادي زنگ خونه رو زد...بعد از چند ثانيه صداي ماشين 

 :زني از توي حياط اومد

 کيه؟-

 !منم خانم گلي-
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 :رو باز کرد و با خوش حالي گفتزن حاج مرادي يا همون خانم گلي در 

 سالم...سالم...خيلي خوش اومديم...رسيدن به خير! بفرماييد بفرماييد-

اول حاج مرادي و بعد ما وارد خونه شديم...يه خونه بزرگ وياليي با يه حياط 

 خيلي خوشگل و

سرسبز داشتن...يه حوض بزرگ که مثل استخر بود....بزرگ و پر از اب ...ادم 

 است بپردلش ميخو

تو اون حوض و شنا کنه...حياطشون خيلي ناز بود...ادم احساس ميکرد وارد 

 بهشت شده...محو

 :حياط خونه بودم که با صداي خانم گلي از اون حالت خارج شدم

ماشاال هزار ماشاال...چه خانم دکتر هايي...چه خانم هايي..خيلي خوش -
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 اومديد...خونه مارو منور

 کرديد

لبخند زديم...خانم گلي زن مهربون و خيلي شاد و سرزنده تشکري کرديم و 

 بود...با خوشحالي

 :ادامه داد

 خب خانما...خودتون رو معرفي نمي کنيد؟-

حاج مرادي در حالي که داشت دست هاشو توي حوض مي شست بالفاصله 

 :گفت

 !خانم گلي...بچه ها تازه از راه رسيدن...خسته اند!وقت براي اشنا شدن زياده-

 ..خدا مرگم بده...راست ميگي).اتاقي رو نشون داد: ( بفرماييد اونجا-

به سمت اتاق رفتيم...در رو باز کردم و وارد اتاق شدم...پشت سر من فرشته 

 هم وارد اتاق

شد...يه اتاق نسبتا بزرگ بود...تو اتاق فرش دست بافي انداخته بودن و گوشه 

 اتاق، تشک وبالش

اشته بودن و روشون مالفه کشيده بودن...کيف و پتو ها روي هم ديگه گذ

 هامون رو يه گوشه

گذاشتيم...لباس هامون رو تازه عوض کرده بوديم که خانم گلي با يه ظرف 

 ميوه وارد اتاق

 :شد...پيش دستي هاروکناز ظرف ميوه روي زمين گذاشت و رو به ما گفت

 !ميوه بخوريد تا من چايي بيارم...داره دم ميکشه-

 ...ت و از اتاق خارج شداينو گف

اينو گفت و از اتاق خارج شد...فرشته طبق معمول به سمت ميوه ها حمله کرد 
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 و مشغول خوردن

 :شد...با حرص گفتم
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 !فرشته-

 هوم؟-

 !زشته...بذار خودشونم بيان بعد شروع به خوردن کن-

 !وا...خب گشنمه...!خانم گلي هم گفت بخوريم-

 تو تعارف سرت نميشه؟-

 !الهه گير نده ديگه-

سرم رو به عالمت تاسف تکون دادم و کنارش نشستم...فرشته تيکه موزي به 

 طرفم گرفت و

 :گفت

 بيا بخور-

 !نه...نميخورم...ميل ندارم-

 نداري يا به قول خودت تـــــــــــــعارف سرت ميشه؟ميل -

 !فرشته چرت نگو خواهشا...ما تازه صبحونه خورديم...ميل ندارم-

 !باشه بابا نخور-

و خودش تيکه موزي که به طرفم گرفته بود رو خورد...در اتاق باز شد و خانم 

 گلي با يه سيني

 :نشست...رو به من گفتچايي وارد اتاق شد...سيني رو روي زمين گذاشت و 

 !خانم دکتر بفرماييد...تعارف نکنيد-

 !چشم ميخورم-
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 :خانم گلي به من و فرشته چايي داد و خودشم مشغول خوردن شد... پرسيد

 دخترم...اسم هاتون رو نگفتيد؟-

 :تا اومدم جواب بدم، فرشته درحالي که داشت سيب پوست ميکند گفت

 .ايشونم الهه خانم هستن...الهه ستودهاسم من فرشته ست...فرشته حقيقي..-

 

52 

 ماشاال...منم که اسمم گلي...خانم گلي صدام ميکنن-

 :فرشته گفت

 خانم گلي...شما بچه نداريد؟-

 ا پسر دارم که رفتن جبهه...!سهيل،سياوش،سپهرراستش چرا..سه ت-

 اهان-

صداي يااهلل اقاي مرادي از پشت در اومد...روسري هامون رو مرتب کرديم و 

 به احترامش بلند

شديم..اقاي مرادي درحالي که داشت دست خيسش رو با حوله خشک ميکرد 

 :رو به ما گفت

 بفرماييد بنشينيد-

 :و روبه خانم گلي ادامه داد

 خانم..نهار اماده ست؟-

 بله حاج اقا...االن سفره رو ميندازم-

 :من و فرشته هم بلند شديم تا به خانم گلي کمک کنيم که گفت

 شما کجا؟-

 :با لبخند گفتم

 !مام ميايم کمک-
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اصال...حرفشم نزنيد...شما مهمونيد و تازه از راه رسيديد...خسته ايد...خودم -

 !سفره رو ميندازم

 :فرشته گفت

 ...نه اتفاقا اصال خسته نيستيم-

و به دنبال اين حرفش سريع از اتاق خارج شد...خانم گلي سري تکون داد و 

 :گفت

 !از دست شما جوونا...اخه اينطوري که خيلي زشت ميشه-

 :گفتم
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چه زشتي خانم گلي؟...شما هم جاي مادر ما...مام ميخوايم به مادرمون کمک -

 !کنيم

 !چي بگم! زحمت ميشه-

 خانم گلي تعارف نکنيد ديگه-

دست خانم گلي رو گرفتم و از اتاق خارج شديم...وارد اشپز خونه شديم که 

 ديدم فرشته تا کمر تو

اصال چيزي به اسم خجالت حاليش نميشه...انگار  کابينت فرو رفته...اين دختر

 نه انگار تازه يکي

دوساعته که اومديم خونه اين بنده خداها...همچين رفتار ميکنه انگار اومده 

 خونه خالش...خانم گلي

 :رو به فرشته که پشتش به ما بود گفت

 چيزي الزم داريد فرشته جان؟-

 :فرشته از تو کابينت خارج شد و گفت
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 فقط دنبال بشقاب ها بودمنه...-

 :خانم گلي يه کابينت ديگه رو نشون داد و گفت

 !اينجاست-

 اهان...مرسي-

و رفت سراغ اون کابينت...رفتم طرفش و بيشگون ريزي از بازوش گرفتم...اخ 

 ارومي گفت و با

 :حرص گفت

 چته وحشي؟-

 تو خجالت نميکشي؟ تو کابينت خونه مردم دنبال چي ميگردي؟-

 !بشقاب-

 مگه صاحب خونه خودش چالغه که تو دنبال بشقاب ميگردي؟-

اينارو درحالي مي گفتيم که پشتمون رو به خانم گلي بود و خانم گلي داشت 

 دنبال يه چيزايي

 :ميگشت...فرشته ادامه داد

 !وا...خونه خانم گليما...ما با خانم گلي اين حرفارو نداريم-
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و به دنبال اين حرفش نيشش رو تا بنا گوشش باز کرد...دلم ميخواست خفه 

 اش کنم از بس که

 :اين دختر پرروئه...با حرص گفتم

ار صيل کرده رفتفرشته...ابروريزي نکن...يکم مثل يه خانم متشخص و تح-

 !کن

 !فرشته باز گير دادي؟...من اينم...تغيير هم نميکنم-
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 من از دست تو ديونه ميشم-

 :اينو گفتم و رو به خانم گلي گفتم

 خانم گلي...من چيکار کنم؟-

 !هيچکار عزيزم-

 بگيد ديگه-

 ...باشه-

 :ديسي به طرفم گرفت و گفت

 بي زحمت برنج رو توي اين بکش-

 !چشم-

وردن ناهار، با هزار جور بدبختي خانم گلي رو راضي کرديم ما ظرف بعد از خ

 هاي ناهار رو

بشوريم...اخه خانم گلي خيلي پير بود و دلمون نمي اومد با اون دستاي ناتوانش 

 اين همه ظرف رو

بشوره...!بعد از شستن ظرف ها اومديم تو اتاق...دوتا تشک و بالش و پتو وسط 

 اتاق پهن

 :م گلي رو از پشت سرمون شنيديمبود...صداي خان

يکم استراحت کنيد...از وقتي که اومديد داريد کار ميکنيد...فردا وقتي راه -

 افتاديد که بريد جيهه

 !نبايد خسته باشيد

 !ممنون خانم گلي...حسابي به زحمت افتاديد-

اين چه حرفيه الهه جان...شمام مثل دختراي نداشته من..!براي شام بيدارتون -

 م...خب منميکن
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 ميرم اتاق بغلي...کاري داشتيد صدام کنيد
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 !چشم-

خانم گلي در اتاق رو بست و رفت...روسري هامون رو در اورديم و روي تشک 

 ...ها دراز کشيديم

 الهه من اماده ام-

 :رو به فرشته که اماده شده بود گفتم

 !خب پس بريم-

کيف هامون رو حاج مرادي گذاشته بود تو ماشين...از اتاق بيرون 

 اومديم...خانم گلي با قران و به

ظرف اب تو حياط وايساده بود...ناخوداگاه ياد مامان افتادم...اخرين روز مامان 

 هم با قران و يه

ظرف اب تو حياط وايساده بود...بغض گلومو گرفت...يعني االن چه حالي 

 دارن؟...خانم گلي رو به ما

 :گفت

 !بيايد از زير قران رد شديد-

از زير قران رد شديم و بوسه اي بهش زديم...خانم گلي سيني رو به فرشته د 

 :اد و گفت

 االن ميام-

اسپند برگشت...اسپند  به سرعت به اشپز خونه رفت و چند ثانيه بعد با

 رودرحالي که دور سرمون

مي چرخوند صلوات ميفرستاد...حاج مراد تقه اي به در زد که يعني 
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 زودباشيد...خانم گلي رو بغل

کرديم...وقتي از بغلش بيرون اومدم، با گوشه روسريش اشکش رو پاک 

 :کرد...گفتم

 خانم گلي...چرا گريه ميکني؟-

 !م افتادمهيچي الهه جان...ياد پسرا-

 !ايشاال صحيح و سالم برميگردن-

 ...ايشاال ايشاال-

 :بوسه اي به گونه اش زدم و گفتم
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 خوبي بدي ديد از ما،مارو حالل کن...خدافظ-

 !دخترم..خدا پشت و پناهتون به سالمت-

از خونه خارج شديم ...سوار ماشين شديم و راه افتاديم...هرچي بيشتر به 

 مقصدمون نزديکتر

ميشديم، انفجار ها هم زياد تر ميشد..حدود دو ساعتي تو راه بوديم...از دور 

 چادر ها و سنگر هاي

نده هارو ميديديم رزمنده ها معلوم بودن...هر چند ثانيه يه بمب ميترکيد...رزم

 که روي زمين دراز

کشيدن و تير اندازي ميکنن البته اونا از ما خييييلي فاصله داشتن....حاج مرادي 

 ماشين رو نگه

 :داشت و روبه ما گفت

 اون چادر رو مي بينيد؟-

 :با دستش چادري رو نشون ميداد...با سر تاييد کرديم...ادامه داد
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بمب باران کردن ما هستن...سريع از  وضعيت رو مي بينيد که...در حال-

 ماشين خارج ميشيد به

 سمت چادر ها مي دويد...فهميديد؟

 :بازم با سر تاييد کرديم...حاج مرادي لبخندي زد و گفت

شمار و به خدا ميسپارم...خيلي مواظب باشيد...سفارشتون رو به دکتر حسيني -

 کردم...ايشون

 ...مراقبتونن

 دکترحسيني کيه؟-

 ...يکي از دکتراي اينجا-

 اهان-

 !خب دخترا...وقت تنگه...زود باشيد بريد-

 ممنون اقاي مرادي بابت همه کارايي که برامون کردين...خدافظ-

 !خواهش ميکنم دخترم...وظيفه بود...خدانگهدارتون-

از ماشين پياده شديم و به سرعت به سمت چادر رفتيم...وارد چادر شديم 

 مجروح...کل چادر پر از 

بود...دکتراي زن و مرد همه بدون وقفه در حال رسيدگي به مجروح ها 

 بودن...من و فرشته از ديدن
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بيمارستان داشتيم و لي نه اين همه مجروح خشکمون زده بود...مجروح زياد تو 

 انقدر زياد...با

 :صداي مردي از شوک در اومديم

 خانما...اينجا چيکار ميکنيد؟-
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ساله با يه رپوش سفيد بود...حتما يکي از دکترا بود...فرشته 20يه مرد حدودا 

 :گفت

 !سالم...مارو اقاي مرادي اوردن...دکتر حسيني درجريانن-

 ...تر رو صداش کنماهان...همين جا وايسيد تا دک-

 !باشه-

دکتره رفت و چند دقيقه بعد با يه مرد تقريبا هم سن خودش برگشت...مرد 

 که حدث ميزنم،دکتر

 :حسيني باشه رو به ما گفت

سالم...من حسيني ام..شمام بايد خانم دکتر هايي باشيد که حاج مرادي -

 ميگفت...نه؟

 :ببا سر تاييد کرديم..ادامه داد

 !رم دکتر مجد هستنايشون هم همکا-

 :دکتر مجد رو به ما گفت

 خوشبختم-

ما هم اظهار خوش بختي کرديم...بعد از اينکه ماهم خودمون رو معرفي 

 کرديم، دکتر حسيني رو به

 :ما گفت

وضعيت رو ميبينيد که...از همين االن بايد کارتون رو شروع کنيد...روپوش که -

 دارين؟

 بله-

رو براتون توضيح ميدن...من بايد برم به کارام خب...دکتر مجد وضعيت اينجا -

 برسم...حتي چند
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ثانيه وقت تلف کردن هم ريسک بزرگيه...اينجا به هيچ وجه نبايد بازيگوشي 

 کنيد...مجروح خيلي

زياده...به مرور زمان با دوتا خانم که پرستارن اشنا ميشيد...اينجا غير از من و 

 دکتر مجد و اون

وي کمکي ديگه اي نبود...خداروشکر که شما اومديد...به دوتا خانم پرستار،نير

 مرور زمان با

 !وضعيت اينجا و ادماش اشنا ميشيد...من بايد برم...فعال خانوما
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 :اينو گفت و به طرف مجروح ها رفت...دکتر مجد سرش رو خاروند و گفت

 !دکتر حسيني خودشون همه چيز رو گفتن...ديگه چيزي نموند که-

 :لبخندي زديم...دکتر مجد ادامه داد

خب...ته چادر يه اتاقي هست مخصوص استراحت ما دکترا...ميتونيد -

 وسايلتون رو اونجا بذاريد و

وض کنيد...سريع اماده شيد و بيايد که مريض و مجروح زياد لباس هاتون رو ع

 !داريم

 ...چشمي گفتيم و به سمت اتاق ته چادر رفتيم

 ...چشمي گفتيم و به سمت اتاق ته چادر رفتيم

کيف هامون رو گذاشتيم زمين و مشغول عوض کردن لباس هامون شديم...يه 

 اتاق نسبتا بزرگ

وشه اتاق بود..فرشته در حالي که داشت از بود...چندتا ساک و کيف ديگه ام گ

 اتاق خارج ميشد

 :گفت
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 !بيا ديگه-

 اومدم-

از اتاق خارج شديم...دست کش هاي مخصوص مون رو دستمون کرديم و 

 مشغول شديم...رفتم

سالش بود..شلوارش 31_65 باالسر سربازي که تو پاش تير خورده بود...حدودا

 رو باال

 :به دکتر مجد که بغل دستم بود گفتم کشيدم...وضعش خراب بود...رو

 دکتر...بي حس کننده داريم؟-

 :دکتر درحالي که داشت سر سرباز ديگه رو با باند مي بست گفت-

 !نه...تموم شده-

 :چيزي شبيه اه از دهنم خارج شد...برگشتم رو به سرباز و گفتم

 !ممکنه دردش زياد باشه...بايد تحمل کني-

لوله شدم...انقدر داد زد که گوشام سوت و شروع به بيرون اوردن گ

 ميکشيد...البته بيچاره تقصيري

نداشت، بدون بي حس کننده واقعا درد دارن...براي اينکه حواسش رو کمي 

 :پرت کنم گفتم
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 اهل کجايي؟-

 مشهد..اييي-

 چندسالته؟-

 سال31 -

 چندتا خواهر و برادر داري؟-
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 دو...آخخخخخ...دوتا خواهر و يه برادر-

 ازدواج کردي؟-

 :با اين حرفم يه لبخند زد...با شرم گفت

 اره خانم دکتر...بچه ام سه ماشه..آخخخخخ-

 :با لبخند گفتم

 !خداحفظش کنه-

 !مرسي.آييييييييييييييييي-

 :گلوله رو در اوردم و با اخم گفتم

 !تموم شد...انقدر داد و هوار نداشت که-

شروع کردم به بخيه زدم زخمش...کمتر اه و ناله ميکرد...بعد از بخيه،پاشو با 

 باند بستم...بعد از

 :اتمام کارم گفت

 ممنون خانم دکتر-

 خواهش ميکنم-

يه مجروح ديگه..داشتم دستشو که زخم شده رو اينو گفتم و رفتم سراغ 

 ضدعفوني ميکردم که

 :صداي هراسون يه مرد رو شنيدم

 !دکتر -
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تش به من بود و زير بغل يه ناخواگاه برگشتم و به اون مرد نگاه کردم...پش

 مرد رو رگفته

بود..خبري از دکتر حسيني و مجد نبود...فرشته هم مشغول کار خودش بود...رو 
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 :به مجروح گفتم

 !چيزي نيست...زخمت رو ضد عفوني کردم...فقط با اين باند ببندش-

 :اينو گفتم و از جام بلند شدم...رو به مردي که پشتش به من بود گفتم

 چيشده؟-

پسره برگشت طرفم...حاال دقيق تر ميتونم ببينمش...صورت نسبتا گرد و کمي 

 کشيده...چشم ابرو

مشکي...بيني خوش فرم..لباي کمي برجسته...خوش قيافه و جذاب...مخصوصا با 

 اون ته

 :ريشش...با صداش از فکر در اومدم

 !برادرم. بهزاد حاش بده-

 !بذاريدش رو زمين تا معاينه اش کنم-

کردم تا بهزاد رو روي زمين بذاره...بهزاد چشم هاشو بسته بود و ناله  کمکش

 ميکرد...از بازوش

خون مي اومد....استينش رو زدم باال و به بازوش نگاه کرد...تير خورده 

 بود...سريع دست به کار

شدم...زخم رو ضد عفوني کردم و شروع به در اوردن گلوله کردم..بعد از چند 

 دقيقه باالخره گلوله

رو در اوردم...دست کش هاي خوني ام رو از دستم در اوردم و رو به برادر 

 :بهزاد گفتم

خون از دست داده....بهش سرم خون ميزنم) درست نوشتم؟..(بايد استراحت -

 کنه! نگران نباشيد

 !ميشهخوب 
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 :با اون صداي مردونه اش گفت

 !خيلي ممنون-

 !خواهش ميکنم-

 :اخمي کرد و گفت

 شما تازه اومديد؟-

 !بله...من و خانم حيقيقي امروز اومديم-

 !اهان...پس پرستاريد-

 

61 

 :نميدونم چرا احساس کرد داره با تمسخر ميگه...با اخم گفتم

 !نه خير...دکتر هستيم-

 :ابرو هاش رو داد باال و گفت

آهااااااااان...من فرمانده بهروز شکيبا هستم...شما رو کي اورده که من خبر -

 ندارم؟

 :با اخم گفتم

 !کسي نياورده...ما با اختيار خودمون اومديم-

اهان...يعني عين چي کلتون رو انداختيد پايين و اومديد اينجا؟بدون هماهنگي -

 با من؟

 !اوال اينکه درست صحبت کنيد...دوما اينکه دکتر حسيني درجريانن-

 دکتر حسيني کجاست؟-

 دارن به مجروحين رسيدگي ميکنن-

 !کارشون تموم شد بگيد بيان تو چادر من...!درضمن حواستون به برادرم باشه-

اينو گفت و رفت...منو ميگي...دلم ميخواست کلمو بکوبونم به ديوار...پسره 
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 پررو...انگار بازير

دستش داره حرف ميزنه..دستور هم ميده...بي ادب...با حرص رفتم سمت دکتر 

 :حسيني و گفتم

 دکتر حسيني؟-

 :دکتر داشت به يکي از مجروحين سرم ميزد...گفت-

 بله؟-

 :با عصبانيت گفتم

ـــــــــــانده شکيبـــــــــــا گفتن کارتون تموم شد بريد فرم-

 !چادرش،باهاتون کار داره

 :فرمانده شکيبا رو خيلي غليظ گفتم...واال ...دکتر گفت

 !باشه دخترم!ممنون که گفتي-

 خواهش ميکنم!با اجازه-
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 !برو دخترم-

 :داشتم به يه مجروح ديگه رسيدگي ميکردم که فرشته اومد باال سرم

 دکتر؟-

 بله؟-

 اون بيمار انگار حالش بده...برو يه نگاه بهش بنداز...من سرم شلوغه-

 کدوم بيمار؟-

 ...يکي از مصدوم ها( نشستههموني که بازوش تير خورده...کنار محمد)اسم -

بهزاد رو ميگفت...داداش همون پسره ي بي ادب...با سر تاييد کردم...از جام 

 بلند شدم و به طرف



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 85 صفحه  

 

بهزاد رفتم...رنگش به خاطر از دست دادن خون به سفيدي ميزد..کنارش 

 :نشستم و گفتم

 درد داريد؟-

اشش چشم هاشو به سختي باز کرد...رنگ چشم هاش روشن تر از داد

 بود...عسلي..پوستش هم

 :سفيد تر بود...کال بور تر از داداشش بود...با ناله گفت

 !تشنمه...درد دارم! بازوم تير ميکشه-

اب نميتوني بخوري...برات ضرر داره...درد بازوت هم طبيعيه...باالخره تير -

 خوردي...بهت مسکن

 !زدم...بهتر ميشي! بايد صبر داشته باشي

 !ي؟ خيلي تشنمهنميشه يکم اب بد-

 !.باور کن نميتونم...اب برات ضرر داره-

 :چشم هاشو به عالمت تاييد روي هم گذاشت و اروم گفت

 !باشه-

 !چيزي الزم داشتي بگو-

 ...باشه ي ضعيفي رو که گفت رو شنيدم
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باشه ي ضعيفي رو که گفت رو شنيدم...از جام بلند شدم و به بقيه مجروح ها 

 رسيدگي کردم...از

اينکه تو جبهه ام خيلي خوشحالم... هرکدوم از مجروح ها روبا عشق مداواشون 

 ميکنم...هيچ چيز

حس  به اندازه اومدن به جبهه نميتونست انقدر خوشحالم کنه...خيلي
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 خوبيه...اينکه چيزي رو که

بخواي رو بتوني بدست بياري...منم خواستم يکي از دکتراي جبهه باشم و اين 

 کارو تونستم بدست

بيارم...خدايا شکرت...ديگه هيچ چيز ازت نميخوام...فقط مامانم زياد غصه 

 !دوري منو نخوره همين

با صداي سرباز کوچولو از فکر در اومدم...ميگم سرباز کوچولو چون بچه 

 سالشه...اومده66ست... 

جبهه ولي چون سنش کمه زياد نميذارن بره خط مقدم..به خاطر همين براي 

 اينکه بيکار نباشه،مياد

 :به ما دکترا کمک ميکنه و وسايل بهداشتي رو به ما ميده...گفت

 خانم دکتر؟-

 بله؟-

 !منو باد يکي ميندازيد شما-

 کي؟-

 !خواهرم! خيلي شبيه خواهرم هستيد-

 واقعا؟ چقدر خوب!اسم خواهرت چيه؟-

 !زينب...اونم مثل شما مهربونه-

 ممنون...اسمت چيه؟-

 !علي-

 !اسمتم مثل خودت قشنگه-

 !خيلي ممنون-

 :لبخندي بهش زدم و به کارم ادامه دادم...گفت
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 !دلم خيلي براش تنگ شده-

 :داش بغض بود...از ناراحتيش، منم ناراحت شدمتو ص

آخي عزيزم...ناراحت نباش! به زودي اين جنگ تموم ميشه و توام ميتوني -

 !خانواده ات رو ببيني
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 خداکنه-

 تو که هنوز خيلي کوچيکي...چرا اومدي جبهه؟-

 :تو صداش ديگه بغض نبود..صداش پر از افتخار و غرور بود

ميموندم خونه تا عراقيا کشورم رو تسخير کنن؟ که مال خودشون کنن؟مگه -

 من چي از بقيه اين

مردايي که اينجا هستند کم دارم؟...بزرگي به سن نيست به عقله...من اومدم 

 از ناموس واينجا تا 

کشورم دفاع کنم...هرچقدر در توانم باشه در مقابل عراقيا مي ايستم و از 

 !کشورم دفاع ميکنم

با تک تک حرفاش، قند تو دلم اب ميشد...خدايا اين بچه چقدر دانا و 

 عاقله...ناخوداگاه سرش رو

 :بوسيدم و گفتم

 !ين کارتتو خيلي مردي...ميدونستي؟ تو مرد بودنت رو نشون دادي با ا-

 :با اين جمله ام انگاري ذوق کرد چون بادي به غبغبه اش داد و گفت

 !ابجي ما اينيم ديگه-

خنده ام گرفت...مثل اين مرداي چاله ميدون حرف ميزد...لبخندي زدم و 

 :گفتم
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 !مرد کوچک-

 خانم دکتر؟-

 :به طرف دکتر حسيني برگشتم..گفتم

 بله؟-

 !وضعيت چه طوره؟...من نبودم...رفتم پيش فرمانده و اومدم-

 ...بد نيست..فعال درحال رسيدگي هستيم-

 :کمي مکث کردم و گفتم

 فرمانده چيزي راجب من و خانم دکتر)فرشته( گفتن؟-

اره...ناراحت بودن که چرا بدون اطالع ايشون اومديد ولي خب من درستش -

 کردم....مشکل حل

 !شد
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 !خيلي ممنون-

خواهش ميکنم دخترم...فقط زياد دور و ور اين فرمانده ما نپلک...اين فرمانده -

 ما يکم

چيزي ميگه بد  عنقه...مخصوصا با خانم ها...به خاطر خودتون ميگم...يوقت يه

 !ميشه براتون

 ...چشم...ممنون از اينکه گفتيد-

 خواهش ميکنم دخترم..!.من ميرم به کارام برسم...کاري داشتي بهم بگو-

 چشم دکتر-

 ...دکتر حسيني سري تکون داد و رفت

با دستم عرق روي پيشونيم رو پاک کردم...اينجا از کوير عربستان هم گرم 
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 تره)حاال انگار من

اونجا که ميگم اينجا گرم تر از اونجاست...خخخخ...(يا اينجا خيلي گرمه، رفتن 

 يا به خاطر فعاليت

 خيلي زيادي که دارم گرمم شده...به نظرم گزينه دومم درست تره... حدودا

 دقيقه اي ميشه35

دقيقه نفس عميق و با ارامشي 35 عراقي ها دست از حمله کشيده اند...توي اين

 کشيديم...ديگه

وحي نمونده بود که بهش رسيدگي نکرده باشيم... نگاهي به اطراف مجر

 انداختم...فرشته پيش

بهزاد بود...نميدونم چي داشت به اون بدبخت)بهزاد( ميگفت که نيشش تا بنا 

 گوش باز بود...خود

فرشته هم با عشوه مخصوص خودش که من از صد کيلومتري تشخيصش 

 ميدم،داشت حرف

بي حيا شد و چسبيد به پسر مردم...سري به عالمت تاسف ميزد...باز اين دختر 

 تکون دادم و

 :اومدم برگردم که به يکي خوردم...بدون اينکه به طرف نگاه کنم سريع گفتم

 ببخشيد-

 :اومدم برم که صداي فرمانده رو شنيدم

 حواستون کجاست خانم؟-

 :با تعجب و کمي حرص برگشتم طرفش

 ببخشيد؟-

 !بخشيدم-
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 :با حرص بيشتر گفتم
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 نه...منظورم اين بود چي گفتيد؟-

 :پوزخندي زد و گفت

ما شيه بار گفتم...واضح و رسا...نيازي به تکرار دوباره نمي بينم مگر اينکه...-

 مشکل شنوايي

 !داشته باشيد

 !اقاي محترم درست صحبت کنيد-

 !اوه...معذرت ميخوام بانو-

 شما پشت سر من وايساديد که من خوردم به شما،تازه طلب کار هم هستيد؟-

من پشت سر شما نبودم...داشتم راه خودمو مي رفتم که يهو شما خورديد به -

 !من

 !حاال هرچي...تقصير من نبود که-

 :به سمتم برداشت و کمي به طرفم خم شد قدمي

 !از يه خانم دکتر بعيده انقدر خشن باشه-

 :با خشم نگاهش کردم...اصال معني اين کاراشو درک نمي کردم...گفتم

اقاي شکيبا...شما با چه من مشکلي داريد؟ من چه هيزم تري به شما فروختم -

 که اينطور رفتار

 ميکنيد؟

زده بود به چشم هام...در حالي که ذل زده  با اون چشم هاي رنگ شبش ذل

 بود بهم،با لحني که

 :ديگه تمسخر توش نبود ولي عصبانيت ازش معلوم بود گفت



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 91 صفحه  

 

از زنايي که فکر ميکنن مثل مرد ها ميتونن باشن،متنفرم...!خانم کوچولو...شما -

 رو چه به جبهه

 ...نماومدن؟جاي شما اينجا نيست،توي خونه درحال کهنه شويي هستش!ببي

 :بيشتر به طرفم خم شد و ادامه داد

 ؟؟؟"مرد" شوهرتون خبر دارن اومديد جبهه؟ بين اين همه-

تو لحنش بازم تمسخر قبل بود...خدايا...اين بشر چرا انقدر نفرت انگيزه؟ 

 ...چرا انقدر زبونش مثل

 :نيش عقرب مي سوزونه ادمو؟...يه ابروش رو داد باال و گفت
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شوهرو پيچونده و اومده صفا  "آق" يا شايدم خانم کوچولو ما يواشکي-

 سيتي...نه؟

ازخودم حرصم گرفت...چرا من هيچ وقت نميتونم درست جواب ادما رو 

 .من هميشه ارومبدم..

بودم...هيچ وقت مثل فرشته زبون نداشتم...اخ فرشته....اي کاش اينجا بودي و 

 جواب اين ادم

 :مزخرف رو ميدادي...با عصبانيت گفتم

ببين اقاي به ظاهرمحترم...من نميدونم تو مغز کوچيک و پوچ شما چي -

 ميگذره و نميخوامم

..نه تو و نه فکراي بدونم...ميدوني چرا؟ چون برام ارزشي نداري.

 مزخرفت...فکر نکن با اين

حرفات منو ميسوزيوني! )اره جون خودم...(!!اتفاقا برعکس...با اين حرفا ذاتت 

 رو نشونم ميدي که
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چه ادم کوتاه فکر و منفي گرايي هستي...واقعا برات متاسفم...من وظيفه اي 

 ندارم اينا رو بهت

ه...ولي ميگم که با خودت فکر نکني بگم...در يک کالم اصال به تو ربطي ندار

 وقتي سکوت کردم

يعني مهر تاييد رو روي حرفات زدم...اينو بدون...من ازدواج نکردم که بخوام 

 ازشوهرم اجازه

بگيرم...من با اجازه والدينم اومدم اينجا تا به کشورم و مردمش خدمت 

 کنم...دفاع کنم...درسته

و اسلحه و خيلي چيزاي ديگه از کشورم نميتونم مثل شما مردا با توپ و تانگ 

 دفاع کنم

ولي...ميتونم با مداواي مجروحين،دوباره اونا رو به صحنه جنگ بفرستم تا تنها 

 نمونيد...از شما و

ادمايي که مثل شما فکر ميکنن متاسفم...از ادمايي که مثل شما زنا رو ضعيف 

 ميدونن متنفرم...اينو

ثل شما باشيم اقاي فرمانده شکيبا...روز بدون ماهم اگه بخوايم ميتونيم م

 !خوش

فرمانده رو که با تعجب نگاهم ميکرد رها کردم و به اتاق رفتم...نياز داشتم تا 

 !کمي اروم بشم

فرمانده رو که با تعجب نگاهم ميکرد رها کردم و به اتاق رفتم...نياز داشتم تا 

 کمي اروم بشم!گره

زدم...به خاطر شدت عصبانيت داغ  روسريم رو باز کردم و کمي خودمو باد

 کردم...!چشه اخه؟..چه
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دشمني با من داره؟...به خاطر اينکه بدون هماهنگي اومديم ناراحته؟...اخه 

 دکتر حسيني گفت

 ...حلش کرده...پس چشه؟....واييي دارم اتيش ميگيرم

 الهه؟-

 !اينجام فرشته-

 :فرشته وارد اتاق شد و گفت

 عه! اينجا چيکار ميکني؟-

 ...هيچي-

 

68 

 !هيچي؟...دروغ نگو...ديدم با بهروز دعوات شد-

 بهروز کيه؟-

 !بهروز ديگه...داداش بهزاد-

 تو از کجا اسمشو ميدوني؟-

 :فرشته با عشوه موهاشو داد داخل رو سريش و گفت

پس سه ساعته دارم با بهزاد چي ميگم؟...حتي شماره شناسنامه اش رو هم -

 فهميدم! ديگه اسم

 !داداشش چيزي نيست

 !!!!!!!!فرشته-

چيه؟...خب حوصله ام سر رفته بود..ديدم اين بيچاره بدجور حالش -

 خرابه...رفتم ببينم حالش چه

 !شروع به حرف زدن کرديم و...خالصه مخشو زدمطوره که 

 مخشو زدي؟-
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 اره...مگه نديدي چشماش برق ميزد.؟-

خجالت بکش! تو اومدي جبهه براي اين کارا؟ اگه ميدونستم اين کارارو -

 ميخواي بکني،خودم

 !تنهايي مي اومدم

 !اااااااااه...باز دوباره شروع کردي؟...دو دقيقه ساکت شو ميخوام حرف بزنم-

 بفرما-

 ميگم الهه؟-

 هوم؟-

اين دوتا داداشا بدجور جيگرن...مخصوصا اين بهزاده...ميگم من و تو بوي -

 ترشيمون داره همه رو

 ..خفه ميکنه...اينام که مجردن..ميگم

 :ديگه نذاشتم بيشتر از اين ادامه بده...با عصبانيت گفتم

 فرشته خجالت بکش!واقعا که-
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 وااااااااا....مگه من چي گفتم؟-

من اعصابم از اون قوزميت )بهروز( خورده...اونوقت تو ميگي برم باهاش -

 ازدواج کنم؟...بس کن

 ترو خدا

 ؟چرا باهم دعوا کرديد؟ باشه بابا...تو باز اعصاب نداري...!چيشده-

پسره خله بابا...من باهاش کاري ندارم...بيخود مياد گير ميده به من...!با -

 خودش درگيره بابا

 :فرشته خنديد و گفت
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اين دوتام ديونن...نه به بهروز که خيلي جديه..نه به بهزاد که زيادي لبخند -

 ميزنه..به خدا داشتم

باهاش حرف ميزدم،بعضي موقع ها حس کردم خله يا چيزي رو صورتمه که 

 داره ميخنده..!دوتا

داداش کم دارن به قران! البته بگما..اين بهزاده اول که رفتم طرفش،همچين با 

 اخم نگام ميکرد که

گرخيدم ازش...يکم که باهاش حرف زدم نيشش وا شد...!شايد بهروز هم 

 همينطور باشه! باالخره

 !اداشند

خنديدم...شايد حق با فرشته ست...شايد بيچاره کم داره...آخيي...بيچاره...خدا 

 شفاش بده! فرشته

 :ادامه داد

بيخيال...بذار انقدر گير بده تا جونش در بياد! واال...توام نميخواد ناراحت -

 باشي...پاشو بيا پيش

 !من که تنها نمونم

 !بيامباشه....بذار برم به صورتم ابي بزنم و -

 !باشه بيا...منتظرتم-

 ..سرم رو به عالمت تاييد تکون دادم...فرشته از اتاق خارج شد

سرم رو به عالمت تاييد تکون دادم...فرشته از اتاق خارج شد..قمقمه پر از ابم 

 رو برداشتم و از

چادر خارج شدم...افتاب غروب کرده بود و هوا کمي خنک تر شده بود...با 

 تون بوداينکه اواخر تابس
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ولي اينجا هوا کمي گرم بود هنوز....در قمقمه ام رو باز کردم و کمي اب به 

 ....صورتم زدم

با برخورد اب با صورتم، حس خيلي خوبي بهم دست داد...در قمقمه ام رو 

 بستم و با دستمالي که

همراه خودم اورده بودم،صورتم رو خشک کردم...نگاهي به اطراف 

 يگه امانداختم..چندتا چادر د

اطراف چادر ما بود...بيشتر سرباز ها تو چادر هاشون در حال استراحت 

 بودن...تعداد کمي هم
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که چشمم به بهروز  بيرون از چادر بودن...يکم ديگه اطراف رو نگاه کردم

 افتاد...داشت با چندتا از

مرداي مسن حرف ميزد...با ياد حرفايي که امروز بهم زد،سري به عالمت 

 تاسف تکون دادم و وارد

 ...چادر شدم

قمقمه ام رو توي کيفم گذاشتم...روسري داشت کالف ام ميکرد..همش عقب 

 ميرفت..روسريم رو

مشکيم رو در اوردم از تو کيفم و سرم  در اوردم و توي کيفم گذاشتم...مقنعه

 کردم...آخيش...االن

 ...بهتر شد...نفسم رو فوت کردم و از تو اتاق خارج شدم

داشتم سرم يکي از سرباز هارو چک ميکردم که بهروز وارد چادر شد...پشتم 

 رو بهش کردم و

مشغول کار خودم شدم...زير چشمي ديدم که رفت طرف فرشته و باهاش 
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 ...حرف زد

بعد چند ثانيه به طرف داداشش رفت و کنارش نشست...دست بهزاد رو 

 گرفت و بوسه اي بهش

زد...چشم هام گرد شده بود...اين بشر احساسات هم حاليش ميشه؟...سري 

 تکون دادم و زير لب

 :به خودم گفتم

 !باالخره اونم ادميزاده...سنگ دل که نيست! شايد از جنس زن بدش مياد-

 :شدم و مشغول کار خودم شدم...فرشته به سمتم اومد و گفت بيخيال بهروز

 کارت کي تموم ميشه؟-

چند دقيقه ديگه سرم اين اقا تموم ميشه...وايسادم تموم شه و سوزن رو از -

 دستش در

 بيارم...چطور؟

 !هيچي...من گشنمه...ميخواستم ببينم کي کارت تموم ميشه که شام بخوريم-

 شکمو..!.شام چيه؟-

 !سيب زميني و تخم مرغ اب پز-

 ...اها-

 :صدامو اروم تر کردم و گفتم

 بهروز چي ميگفت؟-

 اي شيطون...حواست پيش اونه؟-
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لي اتفاقي ديدم داره با تو ميحرفه...حاال براي خودت داستان درست نکن...خي-

 چي ميگفت؟
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 !هيچي...حال بهزاد رو مي پرسيد...منم وضعيتش رو گفتم-

 بهزاد چطوره؟-

 !خوبه..دستش درد ميکنه ولي کمي ميتونه تکونش بده-

 !اهان...خب سرم هم تموم شد-

دوتا )سوزن سرم رو از دستش در اوردم ...با فرشته رفتيم کنار شهال و سعيده 

 پرستارا(

نشستيم...قبال باهاشون اشنا شدم...تقريبا هم سن هم هستيم...دختراي خوبي 

 اند..شروع به

خوردن کرديم...بعد از شام، دوباره سري به مجروح ها زديم...خيلي خسته 

 شدم و خوابم

مياد...فرشته ام از چشماي خمارش معلومه خسته شده...دکتر مجد وقتي ديد 

 ه منخسته ايم، رو ب

 :گفت

بهتره بريد استراحت کنيد...ما به اين وضعيت عادت داريم...من و دکتر -

 ..حسيني هستيم

 !نه دکتر...هستيم-

نه دخترم...برو استراحت کن...شايد نصف شب عراقيا بازم حمله کنند...کسي -

 از نقشه اونا با خبر

رو بنيست..اگه خسته باشي نميتوني درست به مجروح ها رسيدگي کنيد...

 دخترم..به حرف من

 !گوش بده

انقدر خوابم مياد که ناي تعارف کردن ندارم..دارم بيهوش ميشم...سري به 
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 عالمت تاييد تکون داد

 :و گفتم

 چشم دکتر...شب تون بخير-

 !شب شمام بخير دخترم-

با فرشته به اتاق رفتيم...پتو و بالشي که مامان برام تو کيفم گذاشته بودم رو 

 روي زميندر اوردم و 

انداختم...فرشته هم براي خودش پتو و بالش اورده بود...جاهامون رو کنار هم 

 انداختيم و دراز

کشيديم...چون احتمال داشت دکتر حسيني يا دکتر مجد به اتاق بيان، مقنعه 

 امو در

 ...نياوردم...!چشم هامو بستم و به يه دقيقه نکشيد که خوابم برد
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 :با تکوناي دست فرشته چشم هامو باز کردم

 چيه؟-

 عوض صبح به خير گفتنته؟-

 !خب خوابم مياد-

 !بيدار شو...بسته...زياد خوابيدي-

 ترو خدا فرشته...فقط يه کوچولو ديگه-

 ه کوچولو؟...بلند شو ببينم..ميدوني ساعت چنده؟چي چيو ي-

 هوم؟-

 هوم چيه؟-

 يعني ساعت چنده؟-
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 ساعت هشت و نيمه-

 !خب باشه...به سالمتي-

 !الهه چت کردي؟...بيدار شو ببينم-

 :اينو گفت و پتو رو از روم کشيد...چشم هامو باز کردم و گفتم

 مرض داري؟-

 اه...بيدارشو ديگه-

 ..اگه گذاشتي ادم بخوابهخبل خب بابا...اه.-

براي من فرقي نميکنه...اصال تا خود ظهر بگير بخواب...به من چه ولي -

 خانم...من به

 !فکرتم...نميخوام يه سوژه جديد بدي دست اين بهروز که مسخره ات کنه

 از کي تا حاال تو به فکر مني؟-

 ه فکرتم؟ب بشکنه دستي که نمک نداره...من تاحاال به فکرت نبودم؟ بده االن-
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 نه خيلي ام خوبه...فقط خيلي غير عاديه-

 پاشو پاشو...زياد خوابيدي داري چرت و پرت ميگي-

و بالشم رو جمع دستي به صورتم کشيدم و از جام بلند شدم...پتو 

 کردم...داشتم مي رفتم بيرون

 :که با صداي فرشته متوقف شدم

 کجا؟-

 !خونه پسر شجاع-

 !بيمزه...کجا سرتو انداختي و ميري-

 !تو که نذاشتي بخوابم...ميرم به کارام برسم-
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 با اين وضع؟-

 مگه چشمه؟-

 !يه نگاه به خودت بندازي مي فهمي-

نگاهي به خودم انداختم...چونه مقنعه ام نزديک گوشم بود...مانتومم دوتا از 

 دکمه هاش باز

بود...حق با فرشته بود...خيلي وضعم خراب بود..سر و وضعم رو درست کردم و 

 :روبه فرشته گفتم

 کجا دست و صورتم رو بشورم؟-

دي بتا بلناينجا که دست شويي ندارن...چند متر دورتر از اينجا يه تپه نس-

 هست...اونجا ميتوني

 !کاراتو بکني

 اها...ميشه نشونم بدي؟-

 باشه-

 ..بعد از اينکه دست و صورتم رو شستم برگشتيم تو چادر

حق با فرشته بود...انگار تنها کشي که خواب بوده تا االن، من بودم...همه بيدار 

 بودن و مشغول

 :کاراشون..دکتر حسيني لبخندي بهم زد و گفت

 !بخير دخترمصبح -
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 صبح بخير دکتر-

 صبحونه خوردي؟-

 !نه راستش-
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 !برو پيش شهال...اونم داره صبحونه ميخوره-

 باشه-

 :ميخورد...کنارش نشستم و گفتمشهال رو زمين نشسته بود داشت نون و پنير 

 سالم...صبح بخير-

 صبح توام بخير...خواب بودي؟-

 اره...توام خواب بودي؟-

 !من نه...کار داشتم...تازه االن وقت کردم صبحونه بخورم-

 آهان-

شروع کردم به خوردن....بعد از صبحونه،پنير و نون رو جمع کرديم...يک لحظه 

 دلم هواي محمود

ش اينجا بودي محمود...به بودنت خيلي نياز دارم...به اون اهنگ رو کرد...اي کا

 صدات...دستاي

گرم و پر از عشق برادرانه ات...به اون چشم هايي که محبت ازشون سرازير 

 ميشد...به وجودت که

يک پشتيبان بود...به تمام اينا االن نياز دارم...ميدونمم که محمود هم مثل 

 منه...دلتنگ منه...به

 ...شدت دلم هواشو کرد...دلم به غير از محمود،هواي بابا و مامان رو هم کرده

به مامان با اون جسه دوست داشتنيش که با پا دردي که تازگيا دچارش 

 شده،اروم و با صبر راه

ميره...به اون موهاي رنگ شبش که هميشه مي بافشون...به اون عطر تن 

 مادرانه اش...به اون

..هر چي بگم کمه...مادر وجودش محبت هاي بي منتش
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 محبته،عشقه،ايمانه،خواستنه .!.به تمام

 ...خصلت هاش دلم تنگ شده...و اما پدر

پدري که نباشه ميخوام دنيا هم نباشه...پدري که صداي کلفت و مردونه اش 

 توي خونه نپيچه،خونه

با يه کلبه متروکه ي توي جنگل فرقي نداره...پدري که نباشه ماهم 

 ...پدر محبتي مخلوط بانيستيم
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يه غرور خاص داره...پدر نماد يه اسطوره ست...يک مرد...يک جنس مذکر 

 جدي ولي درعين حال

 ...با قلبي پر از محبت

ه ولي محبت توي کالمش،هرچند اگه جدي و خشن باشه رو پدر درسته جدي

 هم ادم احساس

ميکنه...اين سه نفر...دنياي منو تشکيل ميدن...دنياهاي من اگه نباشن،دنيا رو 

 ...نميخوام

تمام اينا،در عرض يک ثانيه در ذهنم نقش بستن و باعث شدن چشمام تر 

 بشن...اشکي که

و نفس عميق کشيدم که ديگه  گوشه چشمم جمع شده بود رو پاک کردم

 گريه نکنم...پوفي کردم

 و مشغول کارم شدم

 ...دقيقه بعدازظهر بود که دوباره حمله کردند1:65 عراقيا حدودا ساعت

بازم همون برنامه ديروز...چادر پر از مجروح بود و ماهم مشغول به کار...انقدر 

 غرق کار ميشديم که



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 114 صفحه  

 

به خواسته خودش و البته به زور، به خط  اصال گذر زمان رو نمي فهميم...بهزاد

 مقدم رفت و

 ...مشغول تير اندازي به دشمن شد

هرچند که از نظر من و بقيه دکترا اصال نبايد ميرفت...چون هنوز بهبود کامل 

 نيافته بود ولي کيه که

به حرف ما گوش کنه؟؟؟؟؟....از اينکه اينجام اصال ناراحت نيستم...اتفاقا 

 يه که ازبرعکس...هر ثان

بودن من ميگذره، بودن در اينجا برام لذت بخش تر ميشه...اصال احساس 

 خستگي نميکنم...چرا

بايد خسته بشم؟...مگه ادم از کمک کردن به مردم خسته ميشه؟...اينکه ببيني 

 يه نفر رو درمان

کردي،به اندازه چند ساعت بهت انرژي ميده...ديگه چه برسته به اين همه ادم 

 ...هستند که اينجا

تقريبا کارم تموم شده بود...بايد ميرفتم دست به اب...از چادر خارج شدم و به 

 سمت اون تپه اي

رفتم که صبح با فرشته رفتيم...داشتم از بغل يه چادر رد ميشدم که صداي 

 اشنايي ناخوداگاه منو

مجبور به ايستادن کرد...صدا از پشت چادر مي اومد...يعني جايي که من 

 ديد بهشون

نداشتم...اصال دلم نميخواست فالگوش وايستم ولي اون لحظه نميدونم چيشد 

 که من فال گوش

 :ايستادم
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حسين...جواب منو بده...چرا از محمد و علي و حسن و اسماعيل خبري -

 نيست؟

 :صداش برام خيلي اشنا بود...يه نفر ديگه جواب داد

نميدونم...به خدا نميدونم...از چهار روز پيش که اخرين خبر رو از عراقيا --

 دادن ديگه خبري

 !ازشون نيست
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 هيچ کس ازشون خبر نداره؟-

ده...ديروز شهرام و وحيد رو فرستادم سر و گوشي اب نه به خدا فرمان-

 بدن...ولي بي فايده

 !بود...اب شدن رفتن تو زمين

حدثم درست بود...گفتم صداش برام اشناست...صداي بهزاد بود...بهزاد ادامه 

 :داد

 نکنه لو رفته باشن؟-

 !امکانش خيلي زياده...يعني يه جورايي ما مطمئنيم-

 چطور؟-

ام از هيچ کدومشون خبري نيست...بچه ها به مخفيگاهشون چهار روز تم -

 رفتن و گفتن

نبودن...حتي يک نفرشون يه پيام کوچيک هم به ما نداده....اوضاع 

 مشکوکه...ميگم

 فرمانده...من..ميترسم...نکنه شهيد شده باشن؟

 !واي خدا! نگو حسين! نگو...جون مادرت نگو-
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 قربان دستور چيه؟-

 نميدونم...بذار من برم با بهروز-بهزاد کشيد رو شنيدم: صداي پوف بلندي که

 مشورت کنم...شب

 !بهتون اطالع ميديم

 قربان؟کاري نداريد با من؟ باشه...من برم-

سريع از اونجا دور شدم...اگه منو ميديدن خيلي بد ميشد...شايد اونوقت فکر 

 ميکردن من

اصال يادم رفت براي جاسوسم....واي خدا..حتي تصورش هم وحشتناکه...!!!!!!

 چي اومدم

بيرون...اينطور که معلومه،چهار نفر براي جاسوسي رفته بودن به پايگاه دشمن 

 و حاال چهار روزه از

هيچ کدومشون خبري نيست...خدا...پس کي اين جنگ لعنتي تموم 

 ميشه؟...بس نيست اين همه

 ...هخون و خون ريزي؟...اميدوارم هرچه زودتر اين جنگ لعنتي تموم ش

وارد چادر شدم و مشغول به کار شدم...ولي تمام مدت ذهنم درگير اون چهار 

 نفر شده بود...يعني

 ...چه باليي سرشون اومده بود؟..خداکنه سالم باشن

 

77 

امروز پنجمين روزيه که من اينجام...هنوز خبري از اون چهار نفر نشده..همه 

 اينجا کالفه اند...منم

ناخوداگاه ذهنم مشغوله اون چهار نفره...بيشتر مجروح ها سرپا شدن...يعني 

 ديگه الزم به مداوا و
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 ...نفر هنوز نياز به درمان و دارو دارن0 دارو ندارن...فقط

ي از عراقيا نبود و ما تواين پنج روز خيلي تونستيم به تو اين پنج روز خبر

 مجروح ها رسيدگي

کنيم...ولي يه چيزي خيلي اين وسط مشکوکه...اينکه حتي يه تير اندازي از 

 طرف عراقيا صورت

نگرفته...به احتمال زياد درحال نقشه کشي هستند...فرشته به سمتم اومد و 

 :گفت

 !الهه...اقاي رجبي اومدن-

 کي؟-

اقاي رجبي...همون اقايي که وصيت نامه و نامه هاي کسايي که اينجان رو به -

 دست خانواده

 !هاشون ميرسونه

 اها..خب؟-

ميگم نظرت چيه مام به خانواده هامون نامه اي چيزي بنويسيم...!مامانم -

 مطمئنم االن خيلي

 !نگرانه..حداقل براش نامه بنويسم که حالم خوبه

 !کاغذ و قلم نداريمباشه...موافقم...فقط -

 وايسا االن ميپرسم ببينم کسي داره به ما قرض بده-

 باشه...فقط زود باش-

 !خيلي خب...چقدر تو هولي-

لبخند زدم...فرشته تو چي از دل من ميدوني؟....دلم لک زده براي محمود و 

 خانواده ام...حداقل با
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راه دقيقه،فرشته هم اين نامه تمام دلتنگي هامو براشون شرح ميدم...بعد از چند

 دوتا کاغذ و يه

مداد اومد...انقدر ذوق داشتم که اولين نفر خودم مشغول نامه نوشتن 

 شدم...يک صفحه، پشت و

رو نوشتم..از وضعيت اينجا...ادما....پرستارها...دکت را...مجروح 

 ها...خودم...دلتنگي هام...هرچي

 ...اشک مي ريختمکه به ذهنم مي اومد نوشتم...مينوشتم و قطره قطره 
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دلم بدجور هواي خانواده ام رو کرده...وقتي به پايانه نامه رسيدم،نفسم رو به 

 خاطر بغضي که هنوز

ته دم...دستي روي دستم قرار گرفت...فرشتوي گلوم بود،به سختي بيرون فرستا

 بود..با لبخند که

 :همزمان چونه اش به خاطر بغض مي لرزيد گفت

الهه...سخت نگير عزيزم...اين جنگ هم تموم ميشه و برميگرديم پيش -

 خانواده هامون...نگاه

کن...تمام کسايي که اينجان به نظرت دلشون براي خانواده هاشون تنگ 

 نميشه؟...چرا

يزم...اتفاقا اينا بيشتر از تو دلشون براي خانواده هاشون تنگ شده...تو عز

 حدودا يک هفته ست

که از خانواده ات دوري...بايد قوي باشي الهه...ما تازه اول راهيم...اگه بخواي 

 از االن گريه و زاري

راه بندازي واي به حال ...اصال بيخيال...بلند شو...بلند شو برو صورتت رو اب 
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 بزن...االن هرکي تورو

با اين قيافه ببينه فکر ميکنه حتما خبر مرگ امواتت رو اوردن که اينطوري اب 

 !غوره گرفتي

 فرشته؟-

 جانم؟-

 !خيلي ممنونم...ارومم کردي با حرفات-

 !خانم رو نداشت خواهش ميکم گلم...قابل الهه-

با کمک فرشته،از جام بلند شدم...نامه رو دادم دست فرشته که بده به اقاي 

 رجبي...به طرف اتاق

ته چادر رفتم و با اب قمقمه، به صورتم اب زدم! قمقمه رو توي کيفم گذاشتم 

 و از اتاق خارج

ل وشدم...فرشته درحال نوشتن نامه بود..کنارش نشستم...وقت ناهار بود...مشغ

 خوردن لقمه نون

 ...و پنير بودم...اينجا زياد امکانات نداريم..همين نون و پنير هم غنيمته

داشتم ميگفتم...درحال خوردن لقمه نون و پنير بوديم که صداي بمب باران 

 اومد...همه براي چند

ثانيه شوکه شدند...درسته به اين صدا عادت کرديم ولي بعد از پنج روز اين 

 خيلي صدارو بشنويم

حس بديه...دوباره همون حس و حال ها...استرس...ترس...دلهره...نگرا 

 ني...بغض...اشک..درد

و...هرچي بگم کمه...بازم صداي يه بمب ديگه...با صداي بمب دوم همه از 

 ...شوک در خارج شدند
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سريع از جامون بلند شديم و مشغول اماده کردن وسايل اوليه شديم...نميدونم 

 سچرا...ولي ح

ميکردم همه هول شدن..تسلط روي کارهاشون کمتر شده. بود 

 انگاري....نميدونم...شايد من

اينطور حس کردم...داشتم دست کش هاي مخصوص رو دستم ميکردم که 

 صداي داد يه سرباز

 :همه سر هارو به طرف خودش برگردوند
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قربان...تعداد دشمن ها خيلي زياده...قربان..چيکار کنيم؟ االنه که به پايگاه -

 !حمله کنند

 ....بعد از تموم شدن جمله،همه مون بهم ديگه نگاه کرديم

اني رمن،فرشته،دکتر حسيني و مجد،سعيده و شهال...همگي بهم نگاه کرديم...نگ

 توي تموم چشم

ها معلوم بود..هممون توي يک فکر بوديم.....حمله عراقيا!..!!!!!!صداي تير 

 اندازي خيلي زياد

بود...سرباز ها درحال دويدن بودن...يکي ميرفت،يکي مي اومد...هر کدومشون 

 يه اسلحه دستشون

ل ز مثبود...و ما...انگار پاهامون به زمين چسبيده بود...شنيدن اون حرف سربا

 يه پتک به سر هر

 :کدوم از ما بود...با صداي دکتر حسيني از شوک خارج شديم

چرا وايساديم مثل بز هم ديگه رو نگاه ميکنيد؟...مگه نشنيديد چي -

 گفت؟...عراقيا هر لحظه دارن
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 !نزديک تر ميشن...وسايل رو اماده کنيد..امروز با روزاي ديگه خيلي فرق داره

.در عرض چند ثانيه،چادر پر از مجروح شد...ديگه جايي برگشتيم سر کارمون..

 براي مجروح هاي

ديگه نبود...با نهايت سرعت و دقت مشغول رسيدگي بوديم... ديگه داشت 

 اشکم در مي اومد...اين

چه وضعي بود؟...هوا پر از گرد و خاک بود...به زور ميشد تنفس کرد...دوتا 

 سرباز همراه يه مجروح

 :از خون بود،وارد چادر شدند...به طرفشون رفتم و گفتم که تمام بدنش پر

 چيشده؟-

 تير خورده. به سينه اش..اونم سه تا-

تا!!!....!!!!!!روي زمين خوابودنش و رفتن 2آه از دهنم خارج شد.. 

 بيرون...کنارش نشستم و مشغول

باز کردن دکمه هاي پيراهنش شدم...نبضش رو گرفتم...کند بود...خيلي 

 کند...به سرعت مشغول در

اوردن گلوله ها شدم...گلوله اول رو در اوردم...داشتم گلوله دوم رو در مي 

 اوردم که حس کردم

يکم بدنش شل شد...با ترس نبضش رو گرفتم...واي خدا...نمي زد..!.نبضش 

 نمي زد.!.با بغض

 :تمگف

 !..نه..نه-

دوتا دست روي هم گذاشته و روي سينه شخص ميذاريم و شروع cpr) مشغول

 به فشار اوردن
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ميکنيم( شدم...اشک هام روي گونه ام مي ريخت..بعد از چندبار فشار،سرم رو 

 روي سينه اش

گذاشتم...نه...!بازم قلبش نميزد...بازم مشغول شدم...ديگه زوري برام نمونده 

 رو بازبود...دهنش 

کردم و مشغول تنفس مصنوعي شدم...دستش رو گرفتم و نبضش رو 

 گرفتم...بي فايده بود..!.ديگه
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م ام بلند شدم...با دستتوي اين دنيا نبود..!مالفه سفيدي روش کشيدم و از ج

 اشک هامو پاک

کردم...دکتر حسيني از کنارم رد ميشد که چشماي سرخم رو ديد...با تعجب 

 :گفت

 چيشده؟-

 :نگاهي به اون مرد کردم و اروم گفتم

 !فوت کرد-

دکتر حسيني نگاهي بهش کرد...سرش رو به عالمت تاسف تکون داد...دستش 

 رو پدرانه روي

 :شونه ام گذاشت و گفت

دخترم...اذيت نکن خودتو! اونم عمرش ديگه تو اين دنيار نبود...خوشحال -

 باش که شهيد

شده..اون جاش بهشته..حاال ديگه گريه نکن! بايد به بقيه مجروح ها رسيدگي 

 ...کنيم تا مثـ

 :با صداي دادي حرف دکتر نصفه موند
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 عراقيا...عقب نشيني کنيد...عراقيا-

داد عرقيا که عربي حرف ميزدن رو شنيديم...واي و به دنبال اين حرف صداي 

 خدا...من و دکتر

 :حسيني نگاهي بهم انداختيم..دکتر اروم گفت

 !برو دخترم...برو-

 ..نه دکتر...من شمارو-

 :با داد دکتر ساکت شدم

 !مــــــــــــــــــيگم بــــــــــــــرو-

 ...و به دنبال اين حرفش هولم داد

مات سرجام وايسادم...يه دفعه بهروز و بهزاد وارد چادر شدند...سر و 

 صورتشون خوني بود..بهروز

 :هول گفت

دکتر...عراقيا االنه که برسن اينجا...بايد هرچه زودتر فرار کنيم وگرنه کشته -

 ميشيم...تمام سرباز

ده فاينفر زنده اند که دارن جلوي عراقيا رو ميگيرن..ولي بي30 ها مردن...فقط

 ست! ما بايد فرار

کنيم و خومون رو به پايگاه(...) برسونيم...اينجا بمونيم جونمون در خطره!کشته 

 !ميشيم
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 :دکتر حسيني با خشم گفت

ن؟..من اين همه بيمار رو اينجا ول کنم و برم؟...من چي ميگي جوو-

 نميتونم...حاضرم بميرم ولي
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 !اين پسراي مردم رو اينجا ول نميکنم

 :دکتر مجد حرف دکتر حسيني رو تاييد کرد

 !راست ميگه فرمانده...منم نميتونم اينا رو اينجا رها کنم-

 هر لحظه دارن به صداي بمبي اومد...خيلي صداش بلند بود واين يعني عراقيا

 ما نزديکتر

ميشن...من و فرشته و سعيده و شهال کنار هم ايستاده بوديم و از ترس 

 ميلرزيديم..دکتر حسيني

 :در حالي که به طرف مجروح ها ميرفت گفت

فرمانده...اين دخترا رو با خودت ببر...!بايد برن اينا...نبايد به دست عراقيا -

 !بيفتن

 ...اما دکتر-

 !!!!!!!!!برو-

 :دکتر مجد هم با عصبانيت گفت

 !واسه چي داريد وقت تلف ميکنيد؟؟؟؟....بريد تا نيومدن-

نميتونستم..من دکترم و قسم خوردم که در هر موقعيتي به بيمارا کمک 

 کنم...سينه سپر کردم و

 :گفتم

من جايي نميرم دکتر...!اگه شما دکتريد...منم دکترم..!اگه شما وظيفه -

 فه دارم..منمداريد،منم وظي

 !نميتونم اين مجروح هارو اينجا بذارم و خودم فرار کنم

دکتر مجد و دکتر حسيني با خشم بهم نگاه کردن..دکتر حسيني با خشم 

 :گفت
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 !خنم دکتر...شما اينجا نمي موني! يعني اگرم بخواي،من نميذارم-

 !ولي من ميمونم-

!بهروز..بهزاد..چرا تو غلط ميـ...اهلل اکبر...دختر دهن منو باز نکن..-

 !وايساديد...ببريدشون

بهروز و بهزاد با ترديد نگاهمون ميکردن...با دادي که دکتر حسيني زد ترديد 

 :رو کنار گذاشتن
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 !!!!!!!!!!!!!!!!مگـــــه با شمــــــاها نيستيم؟؟؟؟...بريد-

بهروز و بهزاد به طرفمون اومدن...فرشته و شهال و سعيده همراهشون 

 رفتن...ولي من سر جام

 :وايساده بودم...بهروز با خشم به طرفم اومد و گفت

 چته؟ واسه چي داري لج ميکني؟-

 !من نميام-

 مگه دست خودته؟-

 ه؟پس دست کي-

 !ببين خانم دکتر..من االن وقت ناز کشيدن ندارم...زودباش-

 :شمرده شمرده گفتم

 !من..نميام..اقاي فرمانده-

 نمياي؟-

 !نه-

 !خودت خواستي-

بازوم رو با عصبانيت گرفت و دنبال خودش کشيد...هرکاري کردم نتونستم 
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 مقاومت کنم...باالخره

ر خارج شديم...واي خدا...!مردا و مرد و بود و زورش از من بيشتر بود...از چاد

 پسرا خونين روي

زمين افتاده بودن...با کشيده شدن بازوم چشم ازشون برداشتم...صداي تير 

 اندازي زياد بود...به

طرف تپه ها دويديم...صداي عراقيا با اينکه ضعيف بود رو مي شنيدم...بهزاد و 

 فرشته و سعيده و

من و بهروز،درحالي که بازوم اسير شهال جلوي ما در حال دويدن بودن و 

 دست بهروز بود پشت

سرشون مي دويديم...!بعد از اينکه چندتا تپه رو رد کرديم، کمي دور تر از ما 

 درختاي نخل که زياد

بودند و کمي حالت جنگل مانند رو تشکيل داده بودند،ديده ميشد...بهزاد نخل 

 هارو نشون داد و

 :گفت

 !تر ميتونن پيدامون کننبريم اونجا...اونجا سخت -

 ...به طرف نخل ها دويديم
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رد شدن شي کوچيک ولي فرزي رو از کنار سرم احساس کردم..يکدفعه 

 بهروز منو به طرف

 :سرم شروع به دويدن کرد و داد زدخودش کشيد و پشت 

 !مراقب باشيد...دارن تير اندازي ميکنن-

واي..پس اون تير بود که از کنار سرم رد شد...بعد از چندثانيه وارد نخل هاي 
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 جنگل مانند

 شديم...بهروز همش

 :داد ميزد

 !بريد...زود باشيد...پشت سرمونن...عجله کنيد-

و با اين حرفاش نميدونست هر لحظه استرس منو بيشتر ميکنه...يکي نيست 

 بگه خودمون ميدونيم

پشت سرمونن،ديگه نيازي به گفتن تو نيست..!.حيف که موقعيتش نبود وگرنه 

 حتما بهش

ميگفتم....بدتر از همه زمين بود...بعضي جاها گل بود و باعث ميشد يکمي ليز 

 بخوريم....تو اين

بارون اومده که اينا گل هستند؟؟؟؟...البته همچين هم گرم  گرما مگه

 نيست...شهال وايساد و با

 :خس خس گفت

 !نميتونم...نميتونم بدوم.!.گلوم خشک شده نميتونم راحت نفس بکشم-

بهزاد به سرعت قمقمه اش رو از کمر بندش جدا کرد به سمت شهال 

 :گرفت...بهزاد گفت

شه...شايد تا چند روز اب و غذا نداشته فقط درحدي بخور که گلوت تر ب-

 !باشيم

شهال دو قلوپ اب خورد و قمقمه رو به بهزاد داد...با صداي شليک گلوله 

 دوباره شروع به دويدن

کرديم...با اينکه با حداکثر سرعت مي دويديم ولي عراقيا هر لحظه بهمون 

 نزديک تر ميشدن...هر
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شد و اين باعث خستگي پاها و کم چقدر جلوتر مي رفتيم،زمين ناهموار تر مي

 شدن سرعتمون

دقيقه اي ميشه که درحال دويدن هستيم و عراقياي 30 ميشد...فکر کنم حدودا

 عوضي دست بردار

نيستن...چند بار هم بهمون تير اندازي کردن ولي خدارو شکر به درختاي نخل 

 برخورد

 :ميکرد...بهزاد در حالي که مي دويد گفت

 !م...شايد اينطوري گممون کننبهروز بايد جداشي-

 :بهروز در حالي که پشت سر من مي دويد گفت

 چييي؟-
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 !ميگم بايد جداشيم-

 !شنصبر کن...بذار يکم ديگه بدواييم...شايد خسته ب-

 باشه-

ديگه حالي برام نمونده بود..يکم ضعف کرده بودم...صبحونه چند لقمه نون و 

 پنير خوردم..ناهار هم

که اومدم بخورم عراقيا حمله کردن و نشد...پاهام ديگه جوني براي دويدن 

 نداشتن...بهروز هي

برميگشت و پشت سرش رو نگاه ميکرد...نگاهي به بقيه کردم...اونام مثل من 

 مي دويدن کهشل 

 :معلوم بود خسته شدند...بهروز سرعتش رو کم کرد و رو به ما گفت

 !صبر کنيد...صبر کنيد-
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 :بقيه چندمتر دورتر از ما ايستادند...بهزاد گفت

 !چيشده بهروز...زود باش االن ميرسن-

 !..نه..گممون کردن-

 واقعا؟-

 اره...چند دقيقه اي هست که گممون کردن-

فرشته و سعيده روي زمين نشستند...شهال به يکي از درختاي نخل تکيه داده 

 بود و چشم هاشو

بسته بود...بهزاد به سمت بهروز اومد و هردو به پشت سرمون نگاه ميکردند تا 

 ببينند خبري از

عراقيا هست يا نه....حدودا پنج دقيقه هست که اينجا ايستاديم...يه صدا هايي 

 هاز دور مياد...ب

 :احتمال زياد عراقيان...بهروز به سرعت به طرف ما برگشت و گفت

 !بلند شيد...بايد هرچه زودتر از اينجا دور شيم-

 :فرشته با ناله گفت

 !واي نه...!من ديگه ناي دويدن ندارم-

 :شهال و سعيده هم تاييد کردن...بهروز با خشم گفت

 !يعني چي؟ميخوايد دست عراقيا بي افتيد-
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 .. حوصله بحث اينا رو نداشتم...شروع به حرکت کردم

 :بهزاد با تعجب گفت

 کجا خانم دکتر؟-

 :محلش ندادم و به راه رفتنم ادامه ادم...بهروز داد زد
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 ا؟؟؟؟؟؟کجــــــــــ-

 :بازم محلي بهش ندادم..صداي عصبيش رو شنيدم

 !به درک! هرجا دوست داري برو-

 :بي ادب...شيطونه ميگه بزن لهش کنا...فرشته با اضطراب گفت

 !الهه...الهه با توام!کجا ميري...يکي بره دنبالش! من پاهام جون نداره-

 :صداي بهروز رو شنيدم

کنه...به ما چه..!اه..دختره ي لجباز...بلند ولش کن..بذار هرکاري دوست داره ب-

 شيد ببينيم داره

 !کجا ميره

کمي دور شدم...بچه ها پشت سرم ولي با فاصله زيادي دنبالم مي 

 اومدن...نميدونم دنبال چي

ميگشتم ولي يه نيرويي انگار منو به اين سمت ميکشيد...کمي دورتر علف هاي 

 بلندي بودن...چند تا

نخل اطرافش افتاده بودن...به طرفشون رفتم..اومدم از  هم شاخه هاي درخت

 نخل ها رد شدم که

زير يکي از پاهام خالي شد...به زحمت تونستم خودمون کنترل کنم..پشت اون 

 علف هاي بلند،زمين

ريخته بود...يه جورايي مثل يه گودال خيلي کوچيک...فکري به ذهنم رسيد...به 

 سرعت به طرف

بهشون رسيدم،بيچاره ها با تعجب بهم نگاه  بچه ها دويدم...وقتي

 ميکردن..کمي نفس عميق

 :گفتم کشيدم و
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اونور چندتا شاخه نخل افتاده...علف هاي خيلي بلندي هم هست..پشت اون -

 علف ها هم زمين

 !ريزش کرده و کمي از سطح زمين فاصله داره...ميتونيم اونجا مخفي شيم

 :بهزاد قدمي به طرفم برداشت و گفت

 نشونمون بده-
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 :به سرعت به طرف نخل ها بردمشون..وقتي به اونجا رسيديم،بهروز گفت

 !شايد بتونيم اينجا مخفي شيم!زود باشيد..!.عجله کنيد-

طرف اون گودال نسبتا کوچيک رفتيم و اروم و با دقت ازش به سرعت به 

 پايين رفتيم...بهزاد و

بهروز اخرين نفراتي بودند که اومدن پايين...همراهشون کمي از شاخه هاي 

 نخل هارو اروده

 :بودند..بهزاد نخل هارو بهمون داد و گفت

 ..اينا رو بندازيد روتون که ديده نشيد-

ممون لباس هامون خاکي و کثيف شده بود... کيپ تا مام همين کارو کرديم...ه

 کيپ هم ديگه

نشسته بوديم تا ديده نشيم...اه..راسته که ميگن از هرچي بدت بياد سرت 

 مياد...اين بهروز هم بغل

دست من نشسته...دلم ميخواد خفه اش کنم..اون از گرفتن بازوم،اينم از که 

 نشسته بغل

واب رفته بود...انگار که داشتن سوزن دستم..!پاي چپم به خاطر نشستن خ

 سوزنش ميکنن...کمي
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تکون خوردم و پاي چپم رو تکون دادم...ولي تکون دادن پام باعث قل خوردن 

 سنگ هاي زير پام

به سمت پايين و ايجاد صدا شد...صداش که حرص توش معلوم بود رو اروم 

 :بغل گوشم شنيدم

 چيکار ميکني؟ چرا انقدر وول ميخوري؟-

 تو اين موقعيت حال و حوصله کل کل کردن باهاش رو نداشتم..مظلوم اصال

 :گفتم

 !خب چيکار کنم...پام خواب رفته-

دو دقيقه دندون به جيگر بگير،بذار اين عراقيا بيان و برن..بعد پاهات رو دراز -

 !کن

 ....نميتونم...خيلي اذيت ميکنه..انگـ-

و به حالت سکوت روي يه دفعه دستش رو گذاشت روي دهنم و انگشتش ر

 دماغش گذاشت...با

چشم هاي گرد شده نگاهش کردم...وا...چرا يهو اينطوري کرد؟...پسره پررو 

 چرا همش به من

دست ميزنه؟؟؟؟...صداي پا مي اومد...انگار که چند نفر دارن مي دوند...بعد 

 از چند لحظه کسايي

.واي...عراقيا که صداي پاشون مي اومد، شروع به عربي حرف زدن کردند..

 بودند...خدارحم کرد

وگرنه حتما مارو پيدا ميکردند...نفس توي سينه هامون حبس شده بود...جرعت 

 نفس کشيدن هم

نداشتيم...بدتر از همه دست بهروز بود که روي صورتم بود و نفس کشيدن رو 
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 برام سخت

ش تميکرد...نصف صورتم زير دستش بود....اروم،خيلي اروم..دستم رو روي دس

 گذاشتم و دستش

رو از روي صورتم برداشتم...انگاري تازه اونم متوجه شده بود که دستش روي 

 صورتمه،چون اول با
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تعجب بعد با شرمندگي نگاهم کرد..با برداشتن دستش، نفس عميق 

 کشيدم..بعد از چند ثانيه،

ديگه صدايي ازشون نيومد...انگار ي رفتن...!بهزاد اروم به سمت باال بلند شد تا 

 سري و گوشي اب

 :بده..با احتياط نگاهي به اطراف انداخت..بعد به سمتمون برگشت و اروم گفت

 !سترفتن...خبري ني-

 :واي خدا شکرت...اومدم بلند شم که بهروز گفت

 !کجا؟...بشين سرجات-

 چرا؟-

عراقيا اين اطرافن...نبايد از مخفي گاهمون خارج شيم چون احتمال لو -

 رفتنمون خيلي زياده..بايد

 !وقتي هوا تاريک شد حرکت کنيم

 ...اي بابا...تا تاريکي هوا حدودا پنج شيش ساعت مونده

م ولو کردم که باز چندتا سنگ قل خوردن به طرف زمين...اه خودم رو سرجا

 لعنتي...!!!صداي زمزمه

 :بهروز رو شنيدم
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 !دست و پا چلفتي-

اون لحظه خون خودمو مي خوردم....بي ادب..!.دست و پا چلفتي خودتي...به 

 من چه که اين سنگا با

ن يه برخورد کوچيک سريع قل ميخورن؟؟؟؟...آخ...پام هنوز سوزن سوز

 ميشد...پاي چپم رو کمي

دراز کردم و مالشش دادم تا از شدن سوزن سوزن شدنش کم بشه...فرشته 

 :اروم گفت

 تا تاريکي هوا بايد اينجا بشينيم؟-

 :بهزاد جواب داد

 !اره-

 !ولي اينطوري کمرمون خشک ميشه-

 !ديگه مجبوريم-
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فرشته کالفه مقنعه اش رو درست کرد...شهال و سعيده چشم هاشون رو بسته 

 بودند...دلم ضعف

ميرفت...گشنم بود..!هيچي هم همراه خودم نياورده بودم که بخورم...اصال 

 دوست ندارم با اين ادم

 :طر همين رو به بهزاد گفتمبداخالق هم کالم بشم، به خا

 !من گشنمه-

 !گشنه تونه؟...ولي ما همرامون چيز خوردني نداريم-

 :بهروز گفت

 !االن درختا خرما دارن...چند ساعت صبر کنيد، از درختا خرما مي کنيم-



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 125 صفحه  

 

 :با ناله گفتم

 !ولي خرما که ادمو سير نميکنه-

 !بهتر از هيچيه-

حق با بهروز بود...باز بهتر از هيچي بود...فکر کنم دو ساعتي ميشد که اينجا 

 بوديم...صداي شکمم

 :ابرو برام نذاشته بود...دوباره صداي شکمم بلند شد که بهروز به بهزاد گفت

 !بلند شو بريم ببينيم ميتونيم خرما بياريم-

نگو...اروم از  بهزاد سري به عالمت تاييد تکون داد...انقدر ذوق کردم که

 جاشون بلند شدند و

 :بهروز رو به ما گفت

هر اتفاقي افتاد....دارم تاکيد ميکنم...هر اتفاقي افتاد از اينجا جم نمي -

 خوريد...فهميديد؟؟...ما به

احتمال زياد تا نيم ساعت ديگه برميگرديم...!فقط ساکت سر جاتون بشينيد تا 

 جاتونو کسي

 نفهمه...!باشه؟

د کرديم...بهزاد و بهروز اروم و با احتياط رفتن...صداي پچ پچ هممون تايي

 سعيده و شهال مي

اومد...ولي هيچي از حرفاشون رو نمي فهميدم...فرشته اروم به طرفم اود و 

 کنارم نشست...رو بهم

 :گفت

 به نظرت چي ميشه؟-

 !نميدونم-
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 اگه گير بيافتيم چي؟-

 !زبونت رو گاز بگير...خدا نکنه-

 !الهه...من دلم بدجور شور ميزنه...حس ميکنم اتفاق بدي قراره بيافته-

به دلت بد راه نده...به خاطر موقعيتيه که االن هستيم هميچن حسي بهت -

 !دست داده

 !ونمنميد-

هر چقدر به تاريکي هوا نزديک ميشديم،هوا هم کم کم سرد تر ميشد...بازو 

 هام رو بغل

کردم...هممون سردمون شده بود...بهم ديگه نزديک شديم و کيپ هم نشستيم 

 تا گرممون

بشه...بيشتر از نيم ساعت شده بود و خبري از بهزاد و بهروز نبود...ترسيده 

 بوديم...اگه خدايي

يي سرشون مي اومد،ما چهار تا دختر چيکار نکرده بال

 ..ميکرديم؟....خدايا...خودت به دادمون برس

قند خونم پايين بود و اين بيشتر باعث ميشد سردم بشه....پنج دقيقه بعد...دوتا 

 مرد از دور ديده

ميشدن که دارن مياد...از دور هم معلوم بود بهروز و بهزاد هستند...نفسم رو با 

 ارامش بيرون

دادم...خدايا شکرت...دستشون دوتا شاخه درخت نخل بود...به سمتمون 

 اومدند و نشستند...شاخه

 :ها رو بهمون دادن و اروم بهروزگفت
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 ...ببخشيد اگه کمه...فقط همين دوتا شاخه رو تونستيم بِبُريم-

همين دوتا شاخه هم خيلي بود...شروع به خوردن کرديم...بعد از خوردن 

 به حالتخرما،قند خونم 

نرمال برگشت و حس خيلي خوبي بهم دست داد...ديگه زياد سردم نبود و بي 

 حال نبودم...بهزاد و

 :بهروز خرما نمي خوردند...سعيده رو به اون دوتا گفت

 پس چرا شما نمي خوريد؟-

 :بهروز اروم گفت

 !...ما خورديم-

 اهان-

بقيه خرما هاروتوي يه دستمال گذاشتم که اگه بازم گشنه مون شد 

 بخوريم...افتاب غروب کرده

بود و هوا گرگ و ميش بود...تو اين چند ساعتي که اينجا بوديم،دوبار عراقيا 

 اومدند و رفتند...خيلي
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ميترسيدم..اگه گير مي افتاديم چي؟...اونوقت چي ميشد؟...عراقيا چه باليي 

 سرمون مي آرند؟...ما

 :رو مي کشن؟...واي..نه!!!!!!! من نميخوام بميرم...!شهال گفت

 قراره کجا بريم؟-

 :بهزاد جواب داد

 !خودمون رو به بچه ها برسونيم-

 بچه ها؟-
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 !منظورم يکي ديگه از پايگاه هاي کشورمون...پيش بچه ها..هم رزم هامون-

 اهان...تا اونجا چقدر راهه؟-

نميدونم...!شايد سه ساعت...شايد يه روز...شايد يک هفته...نميدونم دقيقا تا -

 !اونجا چقدر راهه

 اصال ميدونيد کجاست اون پايگاه؟-

 تقريبا-

 تقريبا؟-

 يد؟ميشه انقدر سوال نپرس-

کامال کالفه بودنش مشخص بود...شهال باشه ارومي گفت و ساکت شد...فشار 

 خيلي زيادي رو اين

متوجه بودم...خدا کنه هرچه زودتر به مکاني که  دوتا برادر بود و من کامال

 بهزاد و بهروز در

نظرشونه برسيم...بهزاد و بهروز از جاهاشون بلند شدند و رو با ما گفتند که 

 .فکر کنمبلند شيم..

وقت رفتن بود...اين گودالي که ما توش بوديم،خاک زمينش کمي نرم بود و 

 باعث ليز خوردنمون

ميشد و راحت نمي تونستيم ازش باال بريم...اول بهروز و بهزاد رفتن باال و به ما 

 کمک کردند بريم

باال...اخرين نفر من و فرشته بوديم...بهروز و بهزاد به طرفمون خم شديند و 

 ستشون رو جلود

اوردند...اومدم دست بهزاد رو بگيرم که فرشته زودتر دست بهزاد رو 

 گرفت...اي بگم چي نشي تو
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فرشته...ميدونم از قصد اين کارو کرد...اه...اصال دوست ندارم دست بهروز رو 

 بگيرم...ولي خب

چيکار کنم...مجبورم...!دستم رو توي دست بهروز گذاشتم...بهروز محکم دستم 

 رو گرفت و منو به

سمت باال کشيد...چون کفشم کفش صاف بود،همش ليز ميخوردم و راحت 

 نمي تونستم برم

باال...اه...لعنت به اين کفش ها...بهروز اون يکي دستش رو اورد جلو و هردوتا 

 دستام رو گرفت و
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کشيد باال...باالخره طلسم شکست و رفتم باال...هوا کامال تاريک شد بود...به 

 سختي جايي رو مي

 :ديدم...صداي بهروز رو از روبه روم شنيدم

 !بگيريد که هم ديگه رو گم نکنيد دستاي هم ديگه رو-

دستاي هم ديگه رو گرفتيم و راه افتاديم...اروم قدم بر ميداشتيم که صدايي 

 توليد

نشه...حدوداچهار ساعتي ميشد که راه مي رفتيم...از کت و کول افتاده بوديم... 

 ده دقيقه اي

از  نشستيم و دوباره راه افتاديم....اه..هرجا رو نگاه ميکردم نخل..!پر

 نخل..!زمين هم که قربونش

برم يه جاش گله،يه جاش خشکه، يه جاش فرو رفتگي داره،يه 

 جاش...اووووف...دست کردم تو

روپوش دکتريم که هنوز تنم بود و دستمالي که توش خرما ها رو گذاشته 
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 بودم رو بيرون اوردم...يه

تي زودتر از دونه خرما برداشتم و خوردم...اومدم يه خرما ديگه بردارم که دس

 من خرما

برداشت...بهروز بود...چيزي نگفتم و به خوردنم ادامه دادم...رو به بهروز که 

 بغل دستم مي اومد

 :گفتم

 پس کي ميرسيم؟-

 ميرسيم ديگه...چطور؟-

 !خب خسته شدم-

 يه ساعت راه اومدي خسته شدي؟-

 !يه ساعت چيه؟حدودا چهار ساعت و خورده ايه که داريم راه ميايم-

 هه...چهار ساعت چيزيه؟-

 !خب من خسته ام...چيزي نخوردم...انرژي ندارم که چند ساعت راه برم-

 :بهروز سري به عالمت تاسف تکون داد و گفت

شما زنا همتون لوس و غر غرو ايد...!واسه همين ميگم جاتون خونه ست،نه -

 جبهه و جنگ و

 !اينجور چيزا

 ...حرفش برام خيلي گرون تموم شد
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حرفش برام خيلي گرون تموم شد...من کي غر زدم؟...خب خسته ام...تو 

 مردي و با قدرت بدني

...از قديم زياد..ومن زنم و با قدرت بدني کمتر از تو...چه توقعي از من داره؟.
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 گفتن جواب ابلهان

خاموشيست...!بهش محل ندادم و راه خودمو رفتم...پسره پررو...فکر کرده کيه 

 که هرچي از

دهنش در مياد به من ميگه؟...حيف که تو موقعيت خوبي نيستيم وگرنه 

 همچين جيغ جيغ ميکردم

حساب کار دستش بياد..!بي ادب...حاال يه فرمانده بوده فکر کرده کيه؟...اگه 

 تو فرمانده اي منم

دکترم...!دکتر الهه ستوده!..پس چي....چندسال درس خوندم..وقت 

 گذاشتم...شبانه روز بيدار

موندم تا تونستم مدرکم رو بگيرم...تو همين فکرا بودم که يکدفعه صداي 

 شليک هوايي و پشت

 :ندش صداي عراقيا اومد که عربي حرف ميزدند...بهزاد داد زدب

 !بدو ايد-

ما هم شروع به دويدن کرديم...عراقيام پشت سر ما در حال دويدن 

 بودند...برگشتم و پشت سرمو

نگاه کردم...چون هوا تاريک بود نفهميدم چند نفر هستند...ولي از صداي 

 پاهاشون معلوم بود

ريکي و اونم توي جايي که پر از درخت نخل بود خيلي زيادند...دويدن توي تا

 سخت بود...مخصوصا

که ما در حال فرار بوديم و اگه براي يک ثانيه حواسمون پرت 

 ميشد،خوردنمون به نخل ها حتمي

بود...فرشته و شهال جلوم بودن و داشتن مي دويدند...بهروز و بهزاد و سعيده 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 132 صفحه  

 

 هم پشت سرم

نشسته بود...حالم داشت بد ميشد..حالت تهوع بودن...عرق سردي رو کمرم 

 داشتم...دستم رو

روي دهنم گذاشتم که يوقت باال نيارم...اه...اين حالت تهوع کوفتي ديگه از 

 کجا پيداش شد؟...تو

حال خودم بودم که يهو فرشته سکندري خورد و چون منم پشت سرش بودم 

 وبه علت تند

زمين شديم...آخ خدا...کمرم به دويدنم،خوردم به فرشته و هردومون پخش 

 تيکه سنگ بزرگي

خورد...احساس ميکنم کمرم داره ميشکنه...صداي ناله فرشته رو مي 

 شنيدم...بچه ها به سرعت

ايستادند و به طرفمون برگشتن...کمکمون کردن بلند شيم که فرشته داد 

 :کشيد

 !آيـــــــــــي...پــــام...پ ام داره ميشکنه-

 :و کم داشتيم...با ناله ادامه داداي خدا...همين

 !نميتونم تکونش بدم-

بهزاد دستشو دور کمر فرشته حلقه کرد تا بلندش کنه که فرشته جيغ بلندي 

 کشيد...عراقيا خيلي

نزديکمون بودن..خيلي..!.اگه حرکت نميکرديم گير افتادنمون حتمي بود...با 

 اينکه خودمم درد
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داشتم ولي بلند شدم و به طرف فرشته رفتم...پاش رو توي دستم گرفتم و 
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 نگاهي بهش

 :انداختم...به احتمال زياد ضرب خورده...بهروز روبه شهال و سعيده گفت

وضعيت فرار کنيم...بريد و خبر بديد که گير  شما بريد...ما نميتونيم با اين-

 !افتاديم

شهال و سعيده که انگار از خداشون بود به سرعت شروع به دويدن کردند...با 

 حسرت به دويدن

شهال و سعيده نگاه کردم...با اين درد کمرم عمرا ميتونستم بدوم...!تمام اين 

 اتفاق ها در کمتر از

ورمون حلقه زدن و اسلحه هاشون رو به طرفمون ثانيه اتفاق افتاد...عراقيا د30

 گرفتن...من و

فرشته با وحشت نگاهشون ميکرديم...فاتحه مونوخونديم...نگاهي گذرا به 

 بهزاد و بهروز کردم...تو

چهره شون نگراني ديده ميشد ولي نه به اندازه ما..نميدونم! شايدم دارم اشتباه 

 ميکنم..اخه تو

نميشه..يکي از عراقيا جلو تر اومد و با اسلحه  تاريکي شب چيزي درست ديده

 به شونه بهزاد و

 :بهروز زد و با لهجه گفت

 !ياال...بلند شد...ياال-

بهزاد و بهروز اروم بلند شدن ولي من و فرشته به خاطر دردي که داشتيم 

 نتونستيم بلند

 :شيم...عراقيه به طرفمون اومد و گفت

 !ياال...با شما..ياال..!بلند شد-
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اومدم بلند شم که کمرم تير وحشتناکي کشيد که آخ کوتاهي گفتم...بهزاد 

 وقتي وضعيت ما رو ديد

شروع کرد به عربي حرف زدند...فکر کنم داشت وضعيت ما رو بهش 

 ميگفت...بعد چند ثانيه ،يکي

از عراقيا چيزي گفت و بهروز و بهزاد رو به طرفمون هول داد و با سر اشاره 

 يکرد...يا خدا..چ

شده؟...چي کار ميخوان بکنن؟...بهزاد و بهروز به طرفمون اومدن ..با ترس 

 :گفتم

 چيکار ميخواين بکنين؟-

 :بهروز اروم گفت

 !هيچي...نترسيد...فقط ميخوايم کمکتون کنيم بلند شيد! بايد حرکت کنيم-

نفسم رو با ارامش بيرون فرستادم...خدايا شکرت...بهروز به طرفم اومد و بازوم 

 گرفت...با رو

سختي بلند شدم..وقتي کمرم رو صاف کردم،تير وحشتناکي کشيد که فقط 

 بغض کردم و از درد لبم

رو گاز گرفتم...درد داشتم..خيلي ام زياد بود...دستم رو روي کمرم گذاشتم و 

 از درد خم

شدم...چشم هامو بستم که يه قطره اشک از چشمم سرازير شد...بهروز به 

 :طرفم خم شد و گفت

 

94 

 چت شد؟ چيشدي؟-

 :با بغض و درد ناليدم
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 ..کمرم-

 کمرت؟کمرت چيشده؟-

 :به جاي من فرشته جواب داد

 ...احتماال موقعي که با من خورد زمين،کمرش ضربه خورده-

يکي از چشم هامو باز کردم و به فرشته نگاه کردم...يکي از دستاش رو دور 

 شونه بهزاد حلقه کرده

بود و بهزاد هم کمرش رو گرفته بود...خوبه فقط پاش ضرب ديده،مثل من 

 کمرش از وسط نصف

ميشد ديگه چيکار ميکرد؟...قشنگ رفته بغل بهزاد...با تير دومي که کمرم 

 تر بهکشيد نتونستم بيش

فرشته فکر کنم...عراقيا هم اونور نمي دونم چي داشتن بلغور ميکردن...از اول 

 هم عربيم افتضاح

بود...با بدبختي درس عربي رو موقع مدرسه ها مي خوندم...بهزاد هم با 

 عصبانيت باهاشون حرف

 :ميزد...بهروز دوال شد طرفم و گفت

 نميتوني صاف وايسي؟-

 نه...تير ميکشه-

 !...! اين کمر درد و پا درد شد قوزباالقوزاي بابا-

 :با اينکه توي لحن بهروز هيچ کنايه اي نبود ولي من با عصبانيت گفتم

مگه دست ما بود؟...مگه ما از قصد خواستيم اين بال سرمون بياد؟...به نظرت -

 ما خوشمون مياد

 درد بکشيم؟
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 !آروم ...چرا عصباني ميشي؟..من منظوري نداشتم-

 :جوابشو ندادم و با درد ناليدم

 !آي مامان کمرم-

بهروز نچي گفت و بازوم رو گرفت و سعي داشت منو بلند کنه...با درد کمرم 

 رو صاف کردم...منو به

 :طرف خودش کشيد و گفت
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 !به من تکيه بده...شايد دردت کمتر بشه-

 !هيچ مي فهمي چي ميگي؟...همينم مونده به تو تکيه بدم-

 :بهروز هم با عصبانيت گفت

فعال مجبوري...يعني مجبورم بذارم بهم تکيه بدي وگرنه اين عراقياي زبون -

 نفهم تا صبح کله

 !مون رو ميخورن...لج بازي نکن

بدم که يکي از عراقيا با داد رو به ما يه چيزايي گفت...خيلي  اومدم جواب

 عصباني بود...اسلحه اش

رو باال برد و يه تير هوايي زد...فرشته جيغ کوتاهي زد و خودشو بيشتر به بهزاد 

 چسبوند...معطل

کردن ما،خيلي عصباني کرده بودتشون...بهزاد شروع کرد باهاشون حرف زدن 

 و همش منو و

 :نشون ميداد...بهروز با حرص گفت فرشته رو

ميخواي ما رو به کشتن بدي؟...اگه قصد داري بميري حداقل بگو ما به خاطر -

 جناب عالي کشته
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 !نشيم...من جونمو دوست دارم

 چي ميگي تو؟-

مگه نمي بيني؟...عصبي اند...ميگن حرکت کنيم..!توام که همش داري ناز -

 !ميکني

 !ضرر من ناز نميکنم...!اه جهنم و-

يه قدم به طرفش برداشتم که زودتر از من دست بکار شد و دستشو دور 

 کمرم حلقه کرد ومن

بهش تکيه دادم...با اينکه تاثيري تو کم شدن دردم نداشت ولي اينطوري 

 راحت تر ميتونستم راه

برم....چندتا از عراقيا پشت سرمون و چندتا هم جلومون بودند که يوقت فرار 

 ستنکنيم...يکي ني

بگه اخه ما با اين کمر درد و پا درد کجا ميتونيم بريم؟...اصال نمي تونيم راه 

 بريم چه برسه به اينکه

فرار کنيم...وضعيت خنده داري بود...من مثل الک پشت راه ميرفتم که درد 

 کمرم کمتر شه و فرشته

به خاطر پاش لنگون لنگون مي اومد...عراقيا از اين همه اروم راه رفتنمون 

 عصباني بودند...هي

 :برميگشتن و يه دادي سرمون ميکشيدن...رو به بهروز گفتم

 دارن مارو کجا مي برن؟-

 !نمي دونم-

 چي ميشه؟چيکارمون ميکنن؟-
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 به نظرت با يه اسير چيکار ميکنن؟-

 !اسير؟؟....واي-

سعي کن قوي باشي و هرچي ميگن گوش کني...مخالفت کني باهاشون سرت -

 رو روي تنت

 ميذارن! فهميدي؟

با سر تاييد کردم...دقيق نميدونم چند دقيقه يا چند ساعته که داريم راه 

 ميريم،چون موقعي که

شد و ساعتم رو گم کردم...واين يعني اخر افتادم زمين،بند ساعت مچيم پاره 

 بد شانسي..!حداقل

با ساعتم مي دونستم ساعت چنده و چندساعته داريم راه ميريم...بعد از پياده 

 روي طوالني و همراه

 ...با درد و زجر،به مکاني که عراقيا مستقر بودن رسيديم

 هنوزم درد يکم از درد کمرم کم شده بود و راحت تر مي تونستم راه برم ولي

 وحشتناکي

داشتم...ما رو به سمت ساختمون کوچيکي که ته اردوگاهشون بود 

 بردند...عراقيا اسلحه بدست

کنار در اون ساختمون ايستاده بودند...تشخيص اينکه اونا نگهبان اند سخت 

 نيست...در رو باز

 کردند و وارد شديم...وارد که شديم،به دوتا راهرو خورديم...يکي سمت راست

 و يکي سمت

چپ...به سمت راهرو سمت راست رفتند...مام پشت سرشون...توي راهرو،در 

 هاي زيادي بود...در
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هاي اهني...جلوي هر در بازم سرباز بود...بعد از اينکه از جلوي چندتا در رد 

 شديم،جلوي دري

ايستاديم ويکي از عراقيا روبه سرباز يه چيزي گفت...سرباز کليدي از جيبش 

 و در رو باز در اورد

کرد...يکي از عراقيا به طرف ما برگشت و با عصبانيت چيزي گفت...بهروز 

 :اروم گفت

 !حرکت کن-

وارد اتاق شديم..بالفاصله در رو بستند و صداي قفل کردند در اومد...از بغل 

 بهروز بيرون اومدم و

روي موکت سبز رنگ و کثيفي که پهن اتاق بود نشستم...چاره چي 

 ين که مجبور نبوديمبود؟...هم

رو زمين سرد بشينيم خودش جاي شکر داشت...بهروز و بهزاد در حال مالش 

 گردن و شونه

هاشون بودند...تو دلم لبخندي بهشون زدم...بيچاره ها تا اينجا مارو نگه داشته 

 بودند...خيلي

ازشون متشکر بودم...نگاهي به بهروز کردم که ديدم داره بهم نگاه ميکنه...تا 

 توجه نگاهم شد،بهم

سرعت سرش رو به طرف مخالف برگردوند...اخموي مهربون...تعجب 

 کردم.!.اخموي

مهربون؟؟؟؟...يکدفعه اي اين لقب رو بهش دادم....شايد حرف دلم راست 

 بود...دل مهربونش رو

زير اين اخم قايم ميکنه...همين چندساعت پيش ديدم با چه نگراني بهم نگاه 
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 ميکرد و هر چند

يقه يکبار ميپرسيد که کمرم درد ميکنه يا نه؟...لبخندي زدم و نگاهم رو دق

 ازش گرفتم...پس اين
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مين مهربونن ولي اقاي اخمو مهربوني ام بلد بود..البته همه ي ادماي روي ز

 هرعکس با عکس

العمل هاي مختلفي اين مهربوني رو نشون ميده...يکي خالصانه محبت ميکنه 

 مثل مادرم ويکي هم

با کاراش و رفتاراش مثل پدرم...بهروز هم از جنس پدرم بود...اخمو ولي با 

 دلي مهربون...از

مردايي که با رفتار هاشون عشق و محبتشون رو نشون ميدن خوشم مياد..يکي 

 مثل پدرم..!با اينکه

هيچ وقت بهم نگفته دخترم دوست دارم ولي با حرفاش و کاراش متوجه 

 ميشم...واين يعني تکيه

گاه...يعني پشتيبان...يعني کسي که از محبتش حرفي نميزنه ولي تو ميدوني به 

 موقعش جونشم

ت ميده...نفس عميقي کشيدم و خداروشکر کردم که پدرم يه مرد عاليه..با برا

 ناله فرشته از فکر در

اومدم و بهش نگاه کردم...پاچه شلوارش رو کمي داده بود باال و مچ پاش رو 

 ماساژ ميداد...يکم باد

 :کرده بود پاش...به طرفش رفتم و گفتم

 خيلي درد ميکنه؟-
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 ...اوهوم-

 ..چ خورده و ضرب ديدهفکر کنم پات پي-

اره خودمم همين نظرو دارم....خدا کنه هرچه زودتر خوب شه...دردش -

 !وحشتناکه

 !خوب ميشي..منم کمرم درد ميکنه..دارم ميميرم-

فرشته سري به عالمت تاسف تکون داد و مشغول ماساژ دادن پاش شد...به 

 ديوار پشت سرم

متري که فقط يه پنجره 36 اق حدوداتکيه دادم و نگاهي به اتاق انداختم...يه ات

 کوچيک

داشت...همين!من و فرشته اينور اتاق نشسته بوديم و بهروز و بهزاد اونور 

 اتاق...بهروز و بهزاد در

حال پچ پچ بودن...حتما داشتن فکر ميکردن چه جوري از دست اينا خالص 

 شيم...خداکنه شهال و

ر کردند...اصال نميخوام پيش سعيده بتونن هرچه زودتر خبر بدن که مارو اسي

 اين عراقيا

باشم...احساس خفگي ميکردم...خودمو با مقنعه ام باد زدم تا احساس خفگي 

 که دارم کمتر

بشه...خيلي خسته ام...چشم هام باز نميشه...فقط يه چرت کوچولو...چشم هامو 

 بستم..بعد از چند

 :ه بوداز کردم...فرشتثانيه ديگه چيزي نفهميدم...با تکوناي دستي چشم هامو ب

 بلند شو-

 چيشده؟-
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 !چيزي نشده فعال...چقدر ميخوابي؟ صبح شد-
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پنجره  نگاهي به اطرافم انداختم...حق با فرشته بود...نور خورشيد از اون

 کوچيک اتاق ميتابيد و

اتاق روشن شده بود...بهروز و بهزاد گوشه اي نشسته بودند و به ما نگاه 

 ميکردن...خجالت کشيدم

و دستي به مقنعه ام کشيدم...واي چه ابرو ريزي شد..االن با خودشون ميگن 

 دختره تو اين

 ...وضعيت چه راحت هم خوابيده..!احساس کردم سرخ شدم

ين انداختم و مشغول بازي با انگشت هام شدم...يه چند دقيقه اي سرم رو پاي

 همينطور گذشت که

صداي چرخيدن کليد توي قفل رو شنيديم...هممون نا خوداگاه سيخ سرجامون 

 نشستيم...در اتاق

باز شد و دوتا عراقي وارد شدند...نگاهي به من و فرشته کردند...هردوشون 

 پوزخند به ما زدند و

يکي شون به عربي حرفي به بهزاد و بهروز زد...بعد از اينکه حرفش تموم 

 شد،عراقي دوم به طرف

بهروز و بهزاد رفت ..يقيه ي لباس بهروز و بهزاد رو گرفت و با خشم بلندشون 

 کرد...من و فرشته

خشکمون زده بود و به زور نفس ميکشيديم...بهروز و بهزاد همراه اون دوتا 

 خارجعراقي از اتاق 

شدند و پشت سرشون در رو قفل کردند...ترس به جونم افتاد...کجا 
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 بردنشون؟...نکنه ميخوان

باليي سرشون بيارن؟...واي نه...!ميخوان بکشنشون؟....نه!!!!! ...بغض گلومو 

 گرفته بود...يه دفعه

اي بغضم ترکيد و شروع به گريه کردن کردم...فرشته هم با ديدن من،اونم 

 کرد و شروع به گريه

سعي داشت بهم دلداري بده ولي من اروم نميشدم...ميترسيدم...من و فرشته 

 تنهاييم...بي

پناهيم...اسيريم دست دشمن...!تنها پشتيبانمون بهروز و بهزادن ...اگه باليي 

 سرشون بياد ما به

کي تکيه کنيم؟..کي مراقب ما خواهد بود؟...جواب هيچ کدوم از سواالمو 

 ترنداشتم و اين بد

عصباني و نگرانم ميکرد...دست و پام از استرس يخ کرده بودند و 

 ميلرزيدن...زمان زيادي از

رفتنشون ميگذشت...چيزي حدود دو ساعت...اين دو ساعت زجر اورد ترين 

 لحظات زندگيم

بود...باالخره در اتاق بعد از دوساعت باز شد و بهروز و بهزاد رو هل دادن 

 داخل که باعث شد

ن شن...بدون اينکه کنترلي روي حرکاتمون داشته باشيم،من و پخش زمي

 فرشته به سرعت به

طرفشون رفتيم...اون دوتا مرد عراقي که دوساعت پيش اومدن و بهروز و بهزاد 

 رو با خودشون

بردند،وارد اتاق شدند...يکيشون از عصبانيت قرمز شده بود و در حالي که 
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 انگشت اشاره اش رو به

هزاد گرفته بود با عصبانيت چيزي ميگفت...کنار بهروز نشستم سمت بهروز و ب

 و کمکش کردم بلند

شه...اون دوتا مرد عراقي،بعد از داد و بيدادي که کردند رفتن بيرون...بهروز 

 صورتش رو باال اورد

که متوجه خراش هايي روي صورتش شدم...هعيــــي گفتم و دستم رو روي 

 دهنم

 :روز زخمي بود...صدام ميلرزيدگذاشتم...بهزاد هم مثل به

 چيشده؟ چرا اين بال رو سرتون اوردن؟-

 

99 

بهزاد و بهروز بدون اينکه جوابمو بدن،روي زمين دراز کشيدن...به غير از 

 ن،کمي هم بازوصورتشو

هاشون زخم شده بود...زخم هاشون،مثل اثر زخم هاي چاقو بود...نه! اينطوري 

 نميشه...بايد دست

بکار شم وگرنه زخم هاشون عفونت ميکنه....روپوش دکتريم رو در 

 اوردم...زيرش پيراهن بلندي

پوشيده بودم...قسمتي از روپوش رو پاره کردم...فرشته که متوجه شده بود 

 م چيکار کنم،اونمميخوا

مثل من دست بکار شد...قمقمه اي که همراهمون بود رو برداشتم و کمي اب 

 روي پارچه

ريختم...پارچه نمدار رو به صورت بهروز نزديک کردم که يهو چشم هاشو باز 

 کرد و مچ دستم رو
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 :گرفت و با عصبانيت گفت

 داري چيکار ميکني؟-

 !ميخوام زخم هات رو شست و شو بدم-

 !الزم نکرده-

 !چرا..اتفاقا الزمه-

 !ميگم الزم نيست-

 :نگاهي به فرشته کردم که داشت زخم بهزاد رو تميز ميکرد...با حرص گفتم

 دو دقيقه بذار کارمو بکنم..من دکترم و ميگم بايد زخمت رو تميز کنم...مي-

 !فهمي؟..بـــــــــــــايد

بهم ديگه ذل زديم که  بايد اخر رو خيلي خشن و محکم گفتم...چند لحظه

 :گفت

 !باشه..فقط اروم-

سري به عالمت تاييد تکون دادم...شروع به کار کردم...هيچي نميگفت و فقط 

 اخم کرده بود...بعد

از اينکه زخمش رو تميز کردم،با پارچه جاي زخماش رو بستم که عفونت 

 نکنه...وقتي کارم تموم

 :شد اروم گفت

 تموم شد؟-

 ..اره-

 !ممنون-
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 !خواهش ميکنم-
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از اينکه ازم تشکر کرد خيلي خوشحال شدم...توقع داشتم ازم تشکر که نکنه 

 هيچ،تازه غر هم

 :بزنه که حدثم اشتباه از اب در اومد...گفتم

 ميخواي بگي چيشده؟ن-

 !ولش کن-

بگو...من هم مثل تو اينجا اسيرم...بايد بدونم چه خبره اطرافم و چه اتفاق -

 !هايي داره مي افته

 :کالفه دستي به موهاش کشيد..بعد از مکثي گفت

 !شناسايي شديم-

 يعني چي؟ چي ميشه؟-

ن بگيم فهميدن ما فرمانده عمليات بوديم...اين يعني فاجعه..!ازمون ميخوا-

 ...همه چيز رو..از

 !هرچي که خبر داريم..تعداد سرباز ها...مقر ها...نقشه ها..خالصه همه چي

 !!!واي خدا-

 اره...مام مخالفت کرديم که اين بال رو سرمون اوردن-

 ميخوايد چيکار کنيد؟-

 !نميدونم-

 ...اگه قرار باشه هر دفعه شما اينطوري برگردين که من-

بدم...بغض گلومو گرفت...بهروز و بهزاد برام مثل محمود  ديگه نتونستم ادامه

 بودن...االن تنها

حامي من اين دو نفرن...اگه باليي سر اينا بياد من و فرشته چه خاکي تو 

 سرمون کنيم؟
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لبخندي زد که تا اون موقع نديده بودم...اروم ولي با همون لحن خشک قديم 

 :گفت

 !نترس...هيچ باليي سرما نمياد-

 از کجا ميدونيد؟-

 !ميدونم-
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 اگه...اگه باليي سر شما دو نفر بياد،ما چيکار کنيم؟-

 !هيس...!اروم باش..قرار نيست باليي سر ما بياد-

 !من ميترسم-

 !زم نيست بترسي...خودم مثل يه برادر بزرگتر مراقبتمال-

لبخند خجالتي زدم و سرمو پايين انداختم...سرم رو برگردوندم و نگاهي به 

 فرشته و بهزاد

کردم...چشم هام گرد شد...با فاصله خيلي کمي کنار هم نشسته بودن و باهم 

 حرف ميزدن...دختره

بلند شو برو بغلش بشين ي بي حيا خجالتم نميکشه...خب چه کاريه؟ 

 ديگه...ميخواستم صداش

 ...کنم ولي خيلي ضايع بود

سري به عالمت تاسف تکون دادم و سرم رو برگردوندم....بهروز هم داشت با 

 پوزخند نگاهشون

ميکرد...فکر کنم اونم مثل من فکر ميکرد...باز اون پسره،تو چي 

 فرشته؟...زشته ...!چرا اين دختر

..بهروز چشم هاشو بست و دراز کشيد...اخمي کرد...فکر يکم فکر نميکنه؟.
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 کنم درد داشت...هيچ

مسکني هم نداشتم که بهش بدم يا تزريق کنم تا اروم شه...!هيچ وسيله اي 

 ...ندارم

با اينکه هنوزم بابت رفتار ها و حرفايي که تو اين چند وقت بهم زد از دستش 

 عصباني ام،ولي دلم

...اون االن مريضه و من دکتر...االن موقعيت راضي نيست کسي زجر بکشه

 هامون فرق داره...جاي

جنگ و دعوا و کل کل نيست...االن ما بايد متحد باشيم..بايد هم فکر 

 باشيم...بايد فکر کنيم تا

راهي براي خالصي از اينجا پيدا کنيم...تنها اميد من خداست...!ميدونم که 

 نميذاره عراقيا باليي

يمان دارم بهش...!تا شب خبري ازشون نشد خداروشکر...معدم سرمون بيارن...ا

 قار و قور

 ...ميکرد

غذا نون خشک با پوره سيب زميني بهمون دادند...نون اندازه کف دست و پوره 

 نصف کف

دست....نميدونم خودشون با اين مقدار سير ميشن که توقع دارن ما سير 

 شيم؟...مني که معموال

چه برسه به بقيه...وقتي قيافه فرشته يادم مياد،خنده کم غذام سير نشدم ديگه 

 ام ميگيره...مثل

لشکر شکست خورده به پوره و نون نگاه ميکرد...ميدونم که حسابي گرسنه 

 ست ...االنم گرفته
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 ...خوابيده

سرم رو به طرف بهروز و بهزاد گرفتم...اونام دراز کشيده بودند...نميدونم 

 خوابن يا بيدارن چون

دي بهشون ندارم... نگاهي به پنجره کوچيک کردم...نصف ماه به خاطر اصال دي

 کوچيک بودن
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پنجره ديده ميشد ولي همينش هم خوبه...اسمون تاريک و پر از ستاره هاي 

 روشن و براق

بود....انقدر شفاف و زيبا بود که ادم دلش ميخواست دستاشو بلند کنه و يکي 

 از اون ستاره هاي

 ...درخشان رو برداره

از فکر خودم پوزخند اومد رو لبم...ما االن اسيريم و من به چه چيزايي فکر 

 يکنم...بچهم

شدم؟...نميدونم...شايد بچه شدم تو اين لحظه و خودم خبر ندارم...االن تنها 

 چيزي که ميخوام

اينه که چشم هامو ببندم و وقتي باز کردم،هنوز توي خونه مون باشم و تمام 

 اين مدت رو خواب

 !..ديده باشم ولي حيف...حيف که خواب نيستم

اين اسيري حقيقت داره...اين زخم ها حيف ک اين واقعيت تلخ وجود داره...

 حيقيقت دارن...اين

گرسنگي ها حقيقت دارن...همه چيز حقيقت داره..!حقيقت بيشتر موقع ها 

 تلخه!..دراز کشيدم و



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 151 صفحه  

 

بازوم رو زير دستم قرار دادم...چشم هامو بستم و بعد از چند دقيقه،ديگه 

 چيزي نفهميدم..!صبح با

يک مستقيم مي تاپيد به من،از خواب بيدار نور خورشيد که از اون پنجره کوچ

 شدم...هنوز بقيه

خواب بودند...انگاري زود بيدار شدم...خميازه اي کشيدم و از جام بلند 

 شدم...لباس هامو مرتب

کردم...به طرف بهروز و بهزاد رفتم...خواب بودن...فرشته هم پشت به من 

 خوابيده بود...روي زانوم

خم شدم...دستم رو به طرف صورتش دراز  نشستم و کمي به طرف بهروز

 کردم تا زخم هاشو

بررسي کنم که يکدفعه چشم هاشو باز کرد...دستم رو کنار کشيدم و با لبخند 

 :گفتم

 صبح بخير-

 چيکار ميکني؟-

نگاه ترو خدا...همچين ميگه چيکار ميکني انگار اون دختره و من پسر،ميخوام 

 بهش دست

 :ص در مياره...با حرص گفتمبزنم...واي چقدر اين ادم حر

 !ميخوام زخم هاتو نگاه کنم-

 ديدنيه؟-

 بله؟-

 ميگم مگه زخم هاي من ديدنيه که ميخواي نگاه کني؟-

 !چه ربطي داره؟من يه دکترم و وظيفه دارم به بيمارم رسيدگي کنم-
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 :نيم خيز شد و با پوزخند گفت

 هه..مثال االن پُز دکتر بودنت رو دادي؟-

باز شروع کرد به تيکه انداختن...نه به ديروزکه اونطوري رفتار کرد فکر کردم 

 عقلش سرجاش

 !..اومده.ولي انگار اشتباه کردم

 ديروزکه اونطوري رفتار کرد فکر کردم باز شروع کرد به تيکه انداختن...نه به

 عقلش سرجاش

 :اومده.ولي انگار اشتباه کردم..!قبل از اينکه جواب بدم،بهزاد خوابالو گفت

 چيشده باز شما دو نفر داريد دعوا ميکنيد؟-

دستي رو شونه ام قرار گرفت...فرشته بود که داشت با تعجب نگاهمون 

 ميکرد...بهروز سرشو

 :پايين انداخت و اروم گفت

 !هيچي...ببخشيد که بيدارتون کرديم-

اينو گفت و به سمت در اتاق رفت...ضربه اي بهش زد و به عربي چيزي 

 گفت...سربازي که از اتاق

ما نگهباني ميداد جواب بهروز رو داد...بهروز دوباره چيزي گفت و به طرف ما 

 برگشت...فرشته

 :گفت

 ن؟چي شد؟ چي گفتيد بهشو-

 :بهروز دستي به موهاش کشيد و گفت

 !هيچي...گفتم يه چيزي بيارن بخوريم-
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 خوب کاري کرديد...منم گشنمه-

بعد چند دقيقه،تقه اي به در خورد و در باز شد...يه سرباز وارد اتاق شد و يه 

 سيني گذاشت

زمين...نگاهي حقيرانه بهمون کرد و رفت بيرون...بغض گلومو گرفت...کوفت 

 ه جايبخورم ب

صبحونه...مگه من چيکار کردم که همه اينطور با من رفتار ميکنن؟...اين از 

 بهروز لعنتي که تا ميام

بهش کمک کنم،يه چيزي ميگه که از کار خودم پشيمون ميشم...اينم از اين 

 سرباز که همچين به

ادم نگاه ميکنه،انگار داره به يه حيوون نگاه ميکنه...فرشته دستشو روي شونه 

 :گذاشت و گفت ام

 الهه...نميخوري؟-

 

114 

 !نه-

 چرا؟-

 :روم رو برگردوندم و گفتم

 ميل ندارم-

 :بهروز گفت

اينام بعدا ديگه چيزي الهه خانم...بيايد يه چيزي بخوريد...ضعف ميکنيدا.!-

 !نميدن که بخوريد

 :با لجبازي گفتم

 !ميل ندارم-
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 :فرشته گفت

 !باشه...برات نگه ميداريم...شايد چند دقيقه ديگه گشنه ات شد-

قدر شناسانه نگاهش کردم...فرشته هميشه هوامو داشت...وقتي ام که عصباني 

 يا بيحالم چيزي

حتم...فرشته منو بهتر از خودم ازم نمي پرسيد چون مي فهميد از چي نارا

 ميشناخت...از جام بلند

شدم و به سمت پنجره رفتم...کمي خودم رو به سمت باال کشيدم تا بتونم 

 بيرون رو نگاه

 ...کنم...هيچ چيز جز کوير نبود...يه چندتايي هم درخت نخل اون اطراف بود

 ...سرباز هاي عراقي اطراف رو محاصره کرده بودند...هيچ راه فراري نبود

با اعصابي داغون روي زمين نشستم و با گوشه لباسم بازي کردم...اين همه 

 سرباز و

نگاهبان...چطوري ميخوايم از اينجا بريم؟....اگه فرار کنيم صدرصد کشته 

 ميشيم..!واي! حتي فکر

نطوري نميشه..بايد فکري بکنيم..!اگه همينطور کردن بهش هم زجر اوره...!اي

 دست رو دست

 !بذاريم مطمئنا باليي سرمون ميارن

چند دقيقه اي هست که هممون سکوت کرديم و هرکدوممون گوشه اي 

 نشستيم...کالفه

بوديم...اين از صورت هممون مشخص بود...يه صدا هايي از بيرون مياد...انگار 

 که چند نفر در حال

عوا باشن...عربي حرف ميزدن و نمي فهميدم چي ميگن...صداشون بحث يا د
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 هر لحظه نزديک تر

و نزديک تر ميشد..يکدفعه در اتاق رو باز کردن و يه مرد رو پرت کردن 

 داخل اتاق...جيغ خفيفي
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کشيدم و به سرعت خودمو به بهروز که نزديکم بود رسوندم...چون نزديک در 

 بودم،وقتي اون مرد

رو پرت کردن داخل اتاق،نزديک بود رو من بي افته،به خاطر همين از ترس 

 جيغ کوتاهي

کشيدم...چند تا هم عراقي وارد اتاق شدند و با داد چيزي گفتن و از اتاق 

 شدن...با ترس به خارج

بهروز چشم دوختم...بهروز و بهزاد هر دو اخم کرده بودند...اروم رو به بهروز 

 :گفتم

 چيشده؟ اين مرد کيه؟ عراقيا چي ميگفتن؟-

 !االن معلوم ميشه-

اينو گفت و به سمت اون مرد رفت...کنارش نشست و با دستش کمي تکونش 

 داد...مرد به سرعت

انيت چيزي به بهروز گفت...يه مرد قد بلند...کمي از جاش بلند شد و با عصب

 20چاق..قيافش حدود 

ساله رو نشون ميداد....با ريش هاي نسبتابلند..لباس سفيدي هم به تن 

 داشت...بهروز و اون مرد

در حال گفت و گو بودند...هر لحظه صداهاشون بلند تر ميشد و من با وحشت 

 بهشون نگاه
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مرد چي ميگه که بهروز عصباني شده؟....با ميکردم...چيشده؟...مگه اين 

 حرکت بهروز بغض

کردم...بهروز به سمت مرد يورش برد و يقه اش رو گرفت...بهزاد به سرعت 

 به طرفشون رفت و

سعي ميکرد بهروز رو کنار بکشه...بعد از کمي داد و بيداد،بهروز بيخيال شد و 

 به طرف ما

 :تاومد...بهزاد با عصبانيت رو به بهروز گف

 چته؟ اين کارا يعني چي؟-

 !بهزاد...خودت که شنيدي چي گفت-

 !اره شنيدم...ولي تو نبايد اين کارو ميکردي-

 بهزاد تو چطور ميتوني راجب اين مسئله انقدر خونسرد باشي؟-

مثل تو باشم و با طرف دعوا کنم خوبه؟ اره؟...با دعوا کردن االن چي درست -

 ميشه؟

و پايين انداخت...من و فرشته مثل اين گيج ها به بهروز پوفي کشيد و سرش ر

 بحث اين دوتا نگاه

 :ميکرديم...ماجرا چيه؟...فرشته انگار حرف دلمو خوند چون گفت

 ميشه يکي از شما بگه اينجا چه خبره؟-

 :بهزاد نگاهي پر از خشم به اون مرد کرد و گفت

اين اقا...عبداهلل قادري هستش...دورگه ايراني و عراقي...از مادر عراقي و از -

 ...پدر ايراني
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 اينا رو از کجا ميدوني؟-
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،يکميش رو از اونجا شنيدم،يکمي هم خودش بيرون که سر و صدا مي اومد-

 ...گفت

 حاال مگه چيکار کرده که بهروز باهاش دعواش شد؟-

 ...اقا جاسوس عراقيا بوده -

من و فرشته خشکمون زد...جاسوس؟...اونم براي عراقيا؟...واي خدا..!.چطور 

 ميتونه خيانت کنه به

 :کشورش؟ به وطن پدريش؟...بهزاد ادامه داد

اري خرابکاري کرده و عراقيا از دستش شاکي اند...االنم که اينجا حاالم انگ-

 !زندونيه

 :گفتم

 سر چي دعوا کرديد؟-

 :اينو رو به بهروز گفتم ولي بهزاد جواب داد

اقا جوش اورده که چرا جاسوس بودي و براي عراقيا کار ميکردي و خيانت -

 کردي به کشورت و

 !سر همينا باهاش دعوا کرد...

 :وز فترو به بهر

به جاي اينکه اونجا بشيني بلند شو ببينيم ميتونيم اطالعاتي ازش بدست بياريم -

 !يا نه

 :بهروز گفت

 !تو برو...من باز باهاش حرف بزنم دعوام مشه-

 باشه-

بهزاد به طرف عبداهلل رفت.....عبداهلل يقه اش رو درست کرد و به بهزاد چشم 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 157 صفحه  

 

 دوخت...تو نگاهش

هزاد دست هاشو به عالمت تسليم باال اورد و اروم کمي نفرت موج ميزد...ب

 چيزي به عبداهلل

گفت...عبداهلل وقتي حرفاي بهزاد رو شنيد،کمي از اخم هاش باز شد ولي 

 هنوزم با نفرت و

عصبانيت به بهزاد نگاه ميکرد...نگاهم رو از بهزاد گرفتم و به فرشته 

 دوختم...استرس از چهره اش

از اين وضعيت ميترسيد و نگران بود...موهامو که به  معلوم بود...اونم مثل من

 صورت شلخته از

مقنعه ام بيرون اومده بود رو داخل مقنعه ام کردم...نياز به حموم داشتم...ولي 

 بعيد ميدونم که اينجا
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حمومي باشه...اگرم باشه فکر نکنم بذارن ما حموم کنيم...اه..!دلم ميخواد 

 خودمو خفه کنم...کالفه

کالفه ام...پوفي کشيدم و چشم هامو بستم...بعد از چند دقيقه،يهزاد به طرفمون 

 اومد و

 :نشست...بهروز گفت

 چيشد؟-

 !هيچي-

 يعني چي هيچي؟-

 !يعني اينکه نم پس نميده-

 انقدر سفت و سخته؟-
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 اره...نميدونم...شايدم ترسيده که چيزي نميگه-

 !!!!لعنتي-

بهروز اينو گفت و با عصبانيت مشتي به زمين زد که آخش در اومد...مچ 

 دستش رو گرفت و چشم

هاشو از درد بهم ديگه فشرد...سري به عالمت تاسف تکون دادم...چرا به 

 ميزني خودت اسيب

ديوانه؟...با اين کارا ميخواي عصبانيتت رو خالي کني؟...اينطوري که خودت 

 درد ميکشي...!بهزاد با

 :حرص گفت

 چته؟ باز خل شدي؟...اين کارا يعني چي؟-

 !بهزاد بيخيالم شو خواهشا...اعصاب ندارم-

 ...نميشم...با اين کارا ضعف خودتو نشون ميدي-

 من ضعف نشون ميدم؟ اره؟-

ه...با اين کارا توجه عبداهلل رو به خودت جلب ميکني...اصال از کجا معلوم ار-

 اين از طرف عراقيا

 نباشه؟

 چي ميخواي بگي بهزاد؟-

 !ميخوام بگم شايد اينو فرستادن که از ما و حرفامون چيزي بفهمه-
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 :بهروز دستي به گردنش کشيد و اروم گفت

 بهزاد...به خدا گيجم...!مغزم جواب نميده-

 ميدونم...ولي يکم بايد عاقال نه فکر کني-
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بهروز سرش رو به عالمت تاييد تکون داد و سکوت کرد...صداي چرخيدن 

 کليد اومد و در باز

ارد اتاق شدند و بهمون نگاه کردند...يکيشون قدمي به شد...سه تا عراقي و

 طرفمون برداشت و

 :گفت

 !ياال...بلند شيد-

بهروز و بهزاد بلند شدند که عراقي دستشو به عالمت ايست باال اورد و رو به 

 :من و فرشته گفت

 !شمارو نگفتم...اين دوتا خانم-

واد مارو ببره؟...نکنه با وحشت نگاهش کردم...با ما چيکار داره؟ براي چي ميخ

 باليي سرمون

 :بيارن؟..بهروز با عصبانيت گفت

 اينا رو کجا مي بريد؟-

 !به تو ربطي نداره...بتمرگ سر جات-

 !من نميذارم اينا رو با خودتون ببريد-

 ساکت ميشي يا بدم ساکتت کنن؟-

 :بهزاد به جاي بهروز جواب داد

اين دخترا جايي با شما نميان! نميذاريم که بيان! مگه اينکه از رو جنازه ما رد -

 !بشيد

تمام اين مکالمه هارو فارسي حرف ميزدند...مرد عراقي کامال به فارسي مسلط 

 بود و بدون هيچ

 :غلطي يا لهجه خاصي حرف ميزد..پوزخندي زد و گفت
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 ....وقت مارو هدر نديدنه بابا؟...مگه بايد از شما اجازه بگيريم؟..-

و رو به اون دوتا مرد عراقي ديگه با سر عالمت داد...بهروز و بهزاد به طرفمون 

 اومدند...پشتشونو

به ما کردند و دوتا دستاشونو به حالت حفاظ باز کردند...قلبم به سرعت 

 ميزد...احساس ميکردم هر
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لحظه ممکنه از قفسه ام بيرون بزنه...فکر کنم رنگم پريده بود...حالم اصال 

 خوب نبود...ترس و

وحشت و نگراني و...همه باهم قاطي شده بود و من حالم بد شده بود...نا 

 خوداگاه بازوي بهروز رو

هش چشسبيدم...دستام مي لرزيد...کل بدنم از ترس مي گرفتم و از پشت ب

 لرزيد...نوک انگشت

 :هام يخ بود و بازوي بهروز داغ...تضاد جالبي بود...عراقي نيشخندي زد و گفت

چي با خودتون فکر کرديد؟...فکر کرديد ميتونيد دو نفري از پس ما بر -

 بيايد؟

 :بهزاد با عصبانيت گفت

 ...اره برميايم-

 :تشو به کمرش زد و کالفه گفتعراقي دس

 ...اصال حال و حوصله ي تو و داداشت رو ندارم-

و بعد به يکي ديگه از عراقيا چيزي گفت...عراقي دومم هم تاييد کرد و رفت 

 بيرون...بعد چند ثانيه

با سه تا عراقيه درشت هيکل وارد اتاق شدند...با ديدنشون قلبم تو سينه ام 
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 فرو ريخت...معلوم بود

 :اي چي اينجا اومدند...با بغض رو به بهروز گفتمبر

 ...ما ميريم-

 :بهروز سرش رو کمي به طرف من برگردوند و غريد

 !ساکت شو-

 ..جدي ميگم..ما ميريم-

 !خانم دکتر رو اعصاب من رژه نرو-

بدون اينکه جوابش رو بدم، از پشتش بيرون اومدم...به طرف عراقيا مي رفتم 

 که يهو بازوم رو

 :و با عصبانيت گفت کشيد

 کجا؟...وايسا سرجات-

 ..من ميرم...مگه ميخوان چيکارم کنن؟-

 !ولش کن-
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 :به طرف عراقي که اينو گفت برگشتيم..به طرفمون اومد و گفت

 ..چيکارش داري؟...بذار بياد-

بهروز منو به طرف خودش کشيد که عراقي بالفاصله اون يکي بازوم رو 

 گرفت...بهروز به طرفش

 :رفت و با عصبانيت زد به سينه عراقي و غريد

 !دستتو بکش بي ناموس-

العملي از بهروز نداشت،چند قدم به سمت عراقي که انتظار همچين عکس 

 عقب تلو تلو خورد ولي
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تونست خودشو کنترل کنه و صاف وايسه..از چشم هاش عصبانيت فوران 

 ميکرد...با عصبانيت رو

به اون سه تا عراقي درشت هيکل چيزي گفت...اون سه تام به سرعت به طرف 

 بهروز اومدند و

ي کشيدم و چند قدم دور شروع به کتک کاري کردند...از ترس جيغ

 شدم...واي خداي من..!بهزاد

به سرعت به سمت اونا رفت... بازوي يکي از عراقيا که به بهروز مشت زده بود 

 رو گرفت و به

سمت خوش کشيد...بدون اينکه اجازه حرکتي به اون عراقي بده،مشتي تو 

 صورتش زد که عراقي

عره اي زد و به سمت بهزاد پخش زمين شد...يکي ديگه از اون سه تا عراقي ن

 يورش برد...مشتي

بود که بهم ديگه ميزدند...هيچ کاري نمي تونستم بکنم...اشک هامم گوله 

 گوله رو صورتم مي

ريختند...فرشته رو زمين نشسته بود و با وحشتن نگاهشون ميکرد..معلوم بود 

 بغض داره و تا چند

ه هم شروع که به گري ثانيه ديگه بغضش ميترکه..همينطور هم شد...فرشته

 کرد...يکدفعه بازوم

کشيده شد...همون عراقي بود که فارسي حرف ميزد...داشت منو به زور 

 ميکشيد...صداي داد

فرشته رو شنيدم...نگاهي بهش کردم...اونو هم مثل من به زور داشتن مي 

 بردند...رو به عراقي
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 :گفتم

 !ولم کن...ولم کن اشغال-

 !ساکت شو...دنبالم بيا-

 نمــــــــــــيخوام...!ولم کن-

 :با پشت دست زد تو دهنم و گفت

 !ساکت شو ميگم-

دستم رو گذاشتم روي دهنم...لبم گز گز ميکرد...نميدونم چيشد ولي به سمت 

 عراقي حمله کردم و

بازوش رو با تموم قدرت گاز گرفتم...دادش به هوا رفت...با زوم رو ول کرد و 

 بازوي خودشو
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چسبيد...داد ميزد و فوش ميداد...اومدم برگردم که تو بغل يکي فرو رفتم...واي 

 نه..!يکي از

تم سعراقياي هيکلي بود...منو برگردوند و دستاشو دورم حلقه زد...نمي تون

 تکون بخورم...اومدم

بازوش رو گاز بگيرم که موهامو گرفت و کشيد...جيغ کوتاهي کشيدم...با 

 چشماي اشکي به بهروز

نگاه کردم...رو زمين افتاده بود و دوتا از عراقيا مي زدنش...دلم براش کباب 

 :شد...با جيغ گفتم

 ...ولش کنيد...ولش کنيد عوضيا-

 :هيچ کس به حرفم گوش نکرد...اين دفعه بلند تر گفتم

 ميگم ولش کنيد...عوضيا با شمام-
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اون عراقيه که فارسي بلد بود،به عربي چيزي گفت که اونا دست کشيدن از 

 زدن بهروز...بهروز بي

حس رو زمين افتاده بود...وقتي اونطوري ديدمش،با تموم وجودم زدم زير 

 گريه...از ته دلم زار

دم...قلبمو انگار مچاله کرده بودند...چطور دلشون اومد اين بال رو سرش ميز

 بيارن؟...چطور؟...اون

 :پناه من بود...اون تکيه گاه من بود...عراقيه رو به من گفت

 !راه بيفت تا دوباره اينارو )عراقيا( رو به جونش ننداختم-

رو زمين  دم ازبالفاصله با سر تاييد کردم...به طرف فرشته رفتم و کمکش کر

 بلند شه...دستش رو

 :گرفتم و به عراقي که فازسي بلد بود نگاه کردم..سري تکون داد و گفت

 !دنبالم بيايد-

به دنبالش راه افتاديم...سعي ميکردم نسبت به صداي بهروز و بهزاد بي تفاوت 

 :باشم ولي نميشد

 !نه! نــــــــــــــــريد-

 کجا مي بريدشون آشغاال؟-

 !!!! !!!!اشما ها نيستم..نـــــــــــــريدمگه ب-

از اتاق خارج شديم و راه افتاديم..از اون ساختموني که توش بوديم خارج 

 شديم و وارد ساختموني

که بغل ساختمون بود،شديم...جلوي يه در ايستادند و مارو به داخل هل 

 دادند...نگاهي به اتاق

لي بود...يه چراغ هم به سقف وصل انداختم...داخل اتاق يه ميز با چهارتا صند
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 بود..نور چراغ زرد بود

و چشم رو اذيت ميکرد...کمي چشم هامو جمع کردم تا کمتر نور چشم هامو 

 اذيت کنه..با بسته

شدن در،به سمت عقب برگشتم...همون مرد عراقي که فارسي بلد 

 بود،بود...سيگاري تو دهنش بود
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و مارو نگاه ميکرد...فضاي نسبتا تاريک اتاق باعث شد بيشتر بترسم..سيگار رو 

 از دهنم بيرون

اورد و دودش رو به هوا فرستاد...من و فرشته فقط نگاهش ميکرديم..دستي به 

 سيبيلش کشيد وبا

 :انيت گفتعصب

 !تا فردا ميخوايد وايسيد؟ بشينيد ديگه-

بدون حرف،روي صندلي ها نشستيم...ر و به روي ما نشست و دست هاشو روي 

 ميز بهم قفل

 :کرد..گفت

خب...بهتره اول خودتون رو معرفي کنيد؟ اينجا چيکار ميکرديد؟ وظيفه تون -

 چي بود و با اين

 برادرا چه نسبتي داريد؟

قفل شده بود...با چشم هاي گرد شده نگاهش ميکردم..صدايي از ترس زبونم 

 از فرشته در نمي

 :اومد...انگاري اونم مثل من بود..عراقي دوباره پوکي به سيگارش زد و گفت

 الل شديد؟-
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....- 

 کر چطور؟-

...- 

 !تو اتاق که خوب بلبل زبوني ميکرديد-

...- 

 :با عصبانيت مشتي به ميز زد و داد کشيد

 با شماهام...خفه خون گرفتين؟-

از چشم هاش عصبانيت و خشم فوران ميکرد...ديدم اگه چيزي نگم ممکنه 

 سرمون به باد

 :بره..اروم گفتم

 چي ميخواي از ما؟-

 :نيش خندي زد و گفت
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 شفا پيدا کردي؟-

هيچي نگفتم و فقط بهش نگاه کردم...سيگارش رو روي زمين انداخت و با 

 پاش خاموشش

 :کرد..به سمت ما برگشت و گفت

 !منتظرم-

 !ما چيزي براي گفتن نداريم-

ببين دختر جون...من نه وقتش رو دارم و نه حوصله اش رو...عين بچه ادم بگو -

 !چي ميدوني

 !گفتم که! ماچيزي براي گفتن نداريم-

نفسش رو با حرص بيرون فرستاد و از روي صندليش بلند شد...با قدم هاي 
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 اروم ميز رو دور زد و

اومد پشت سرمون...دوتا دست هاشو باالي صندليم گذاشت و به سمتم خم 

 شد...بوي

 :سيگار،باعث شد به دماغم چيني بدم..اروم ولي با عصبانيت گفت

 کردي خيلي بامزه اي بچه؟ فکر-

...- 

 ..ميدونستي ...ميتونم همين جا..تو همين اتاق...جلوي دوستت-

 :اينا رو با مکث ميگفت که باعث ميشد استرسم بيشتر شه...اروم تر ادامه داد

 کاري کنم که از به دنيا اومدنت پشيمون شي!؟-

 :بعد از اين حرف قهقه اي سر داد...اومد جلوم وايساد و گفت

 ...ولي تو حيفي! دلم نمياد اسيبي بهت برسونم-

 :با انگشت شسصتش گوشه لبش رو پاک کرد و گفت

 مگر اينکه اون زيپ دهنت رو باز نکني...اونوقت چي ميشه؟-

دست کرد توي جيبش و چاقويي در اورد..چاقو رو اورد باال و کمي به چپ و 

 راست تکون داد که به

خاطر نور چراغ،برق ميزد و دل منو هر لحظه بيقرار تر ميکرد..به طرفم اومد و 

 خم شد...چاقو رو به

سمت صورتم اورد...ناخوادگاه کمي خودمو به عقب کشيدم..بوزخندي زد و 

 چاقو رو نزديک تر
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اورد..ديگه جايي براي عقب رفتن نبود..خنکي چاقو رو روي گونه ام احساس 

 کردم...همونطور که با
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 :چاقو گونه ام رو نوازش ميکرد گفت

 ..اونوقته که با همين چاقو،صورت نازنينت رو خط خطي ميکنم...يا شايد هم-

 :تو چشم هام ذل زد و گفت

 !وگردنت ر-

به قدري ترسناک گفت که بغض کردم...نه! من نميخوام بميرم!ازم فاصله 

 :گرفت و گفت

به نفع هردوتونه که حرف بزنيد..!ديديد که چه باليي سر اون دوتا -

 اوردم...اونا مرد بودن و کمي

مقاومت کردن..ولي شما چي؟...يه زن..!شما زنيد و نمي تونيد مقاومت 

 کنيد..!بهتره که حرف

د!روص صندلي نشست وبه ما ذل زد..نميدونم فرشته چه حالي داشت ولي بزني

 من هر لحظه امکان

 :داشت از ترس غش کنم...فرشته اروم با صدايي لرزون گفت

 ...ما چيزي نمي دونيم-

 فکر کردي من خرم؟-

 چرا باور نمي کني؟-

 !چون داري دروغ ميگي-

.ما از چيزي که تو ميخواي ما فقط دکتريم...فقط براي طبابت اومديم اينجا.-

 !بدوني خبر نداريم

 چه نسبتي با اينا داريد؟-

فرشته مکث کرد...عراقي با چشم هاي ريز شده به ما نگاه ميکرد...نبايد فکر 

 کنه چيزي بين ما
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هست و دچار سو تفاهم شه..وگرنه فاتحه مون خونده ست..اونوقته که از ما به 

 عنوان يه نقطه

 :تا به اون چيزي که بخواد برسه.....گفتمضعف استفاده ميکنه 

 !هيچ چيز بين ما نيست-

 مطمئني؟-

 !اره-
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 !به موقعش معلوم ميشه-

 :اه...!لعنتي...!شک کرد...ادامه داد

 قصدتون از اومدن به جبهه چي بود؟-

 :گفتم

 قصد شما از اين بازجويي ها چيه؟-

سوال منو با سوال جواب نده...درضمن به تو ربطي نداره!من سوال ميکنم و -

 شما جواب

 ميديد...همين! حاال بگيد واسه چي اومديد؟

 !گفتيم که..ما دکتريم! دکتر-

 !در ظاهر دکتر..ولي در باطن يه چيز ديگه-

 چي ميگيد؟ منظورتون چيه؟-

 !ببين..من تو اين چندسال خيلي بازجويي کردم!نمي توني سرمنو شيره بمالي-

 !چه شيره اي؟ ما هرچي گفتيم حقيقته-

 مشخص ميشه!خب..نگفتيد چه نسبتي با اينا داريد؟-

 :کالفه گفتم
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 !ما هيچ نسبتي با اينا نداريم! چندبار بايد يه چيز رو به شما بگيم؟ اه-

اي کاش الل ميشدم و اينطوري باهاش حرف نمي زدم...در عرض دو ثانيه 

 قرمز شد و با عصبانيت

ميز رو برگردوند..ميز با صداي بلند و بدي به زمين افتاد....از ترس جيغ 

 زديم...اين اتفاقا در عرض

دوثانيه اتفاق افتاد...به سمتم اومد و با خشم گردنم رو گرفت..داشتم خفه 

 شته جيغميشدم...فر

ميزد و در خواست کمک ميکرد...هر لحظه از زمين فاصله ام زياد تر ميشد...از 

 گردن منو بلند کرده

بود..انگار که طناب دار دور گردنم بود و زير پام خالي بود..دستام رو روي 

 دستش گذاشتم و سعي

 :کردم از روي گردنم بردارم ولي بيفايده بود...به سختي گفتم

 !ـ..شد..مـخفــ..هه...ش-
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 :با عصبانيت گفت

 !ميخوام خفه شي-

 !ولـ..ولــ...م..کـ..کـ..ن-

بدنم بي حس شده بود...ديگه نفسي برام نمونده بود..دستام بي حس شدن و 

 ار بدنمکن

افتادن...چشمام داشت بسته ميشد...چشمام تقريبا بسته شده بود که صداي 

 آخي اومد ودستايي

که دور گردنم بودن شل شدند و من روي زمين افتادم...تواني نداشتم که 
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 چشم هامو باز کنم..چشم

 !هام خود به خود بسته شد و ديگه چيزي متوجه نشدم

********************************* 

صداهايي مي اومد..ولي گنگ بودن...سرم و سينه ام به شدت درد ميکردن...به 

 سختي مي تونستم

 ..نفس بکشم

سعي کردم کمي تکون بخورم...صدا ها کمي برام واضح تر شده بودند..چشم 

 هامو به زور باز

کردم و سه نفر رو باال سرم ديدم...تار مي ديدم..نميدونستم کي اند..چندبار 

 پلک زدم تا کمي از

تاري چشم هام کم بشه..حاال بهتر مي تونستم ببينم...روي زمين خوابيده بودم و 

 بهروز و بهزاد و

 :فرشته باال سرم بودن...بهروز اروم گفت

 خوبي؟-

مه....به سختي ميتونم نفس بکشم فقط نگاهش ميکنم..چند جاي صورتش زخ

 چه برسه به اينکه

حرف بزنم! به نشونه تاييد چشم هامو باز و بسته کردم...نفسش رو فوت کرد و 

 :اروم گفت

 !خداروشکر-

نگاهي به فرشته انداختم و از چيزي که ديدم خشکم زد...صورت فرشته پر از 

 زخم و خون مرده

نگاري تعجب و وحشت رو از نگاهم بود...بعضي جاهاي صورتشم کبود بود..ا
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 خوند که لبخندي زد و

 :اروم گفت

 !نترس...چيزي نيست! من خوبم..به موقعش برات تعريف ميکنم-

با نگراني به صورتش نگاه کردم...يعني چيشده؟ چه باليي سرش 

 اومده؟..سعي کردم از جام بلند

بند اومد  سمشم..فرشته بازوم رو گرفت و کمکم کرد که بشينم...يک لحظه نف

 و شروع به سرفه
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کردن کردم..سرفه هام عميق بود..مثل موقعي که اب يا غذا مي پره تو 

 گلو..بعد از اينکه سرفه ام

به شش هام فرستادم...سينه ام به شدت درد  بند اومد،با لذت هوا رو

 ميکرد..همينطور سرم..!به

 :خاطر سرفه تو چشم هام اشک جمع شده بود...اشک هامو پاک کردم و گفتم

 چيشده؟-

 :چند ثانيه اي سکوت کردند...عاقبت فرشته شروع به حرف زدن کرد

 يادت مياد که يوسف داشت خفه ات ميکرد؟-

 يوسف؟-

 !ا ما اومد تو اتاق و فارسي حرف ميزدهمون مردي که ب-

 اها..اره خب؟ اسمش يوسفه؟-

 :بهروز سريع گفت

 !اره..يوسف خيبري! يه خيانت کار! کسي که به عراقيا خدمت ميکنه-

ناگهان ياد اون مرد دورگه عراقي ايراني افتادم...نگاهي به اطراف 
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 انداختم...نبود! اب دهنم رو به

 :زور قورت دادم و گفتم

 عبداهلل کو؟ پس-

 :بهزاد دستي توي موهاش کشيد و گفت

 !رفت! يعني بردنش-

 ..اها-

 :فرشته گفت

وقتي ديدم داره خفه ات ميکنه،از ترس جيغ و داد کردم و کمک خواستم -

 ولي کسي براي کمک

نيومد...ديدم داري خفه ميشي که صندلي رو برداشتم و زدم تو سرش...يوسف 

 هم بيهوش

شد..هم تو و هم يوسف بيهوش افتاده بوديد رو زمين...جرعت هم نميکردم 

 بيام و نبضتون رو

بگيرم...نميخواستم بدونم مرديد..!دوباره از ترس جيغ زدم و گريه کردم که 

 بعد چند دقيقه چندتا

عراقي اومدن تو اتاق..وقتي تو و يوسف رو توي اون حالت ديدن،افتادن به 

 مجون من و تا ميخورد
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زدن...انقدر زدن که بيهوش شدم! وقتي ام به هوش اومدم ديدم ما رو اوردن 

 اينجا ولي هنوز تو

 !بيهوشي...خداروشکر زود به دادت رسيدن و نجاتت دادن

دستم رو روي گونه اش گذاشتم و در حالي که جاي زخم هاشو نوازش 
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 :ميکردم با بغض گفتم

 !ببخش منو فرشته..همه اينا به خاطر من بود-

 :فرشته منو بغل کرد و گفت

اين چه حرفيه که ميزني ديونه؟ مگه من جز تو کيو دارم؟ تو مثل خواهر -

 !نداشتمي

ش کردم...بعد چند ثانيه از هم جدا بوسه اي به گونه اش زدم و با لذت بغل

 شديم...ناگهي به بهروز

و بهزاد انداختم...به ما نگاه ميکردن و تو نگاهشون محبت موج ميزد...فرشته از 

 جاش بلند شد و

 :ظرفي برام اورد...توش تخم مرغ و نون بود..ظرف رو جلوم گذاشت و گفت

 !بيا اينو بخور...ضعف کردي-

 !ممنون-

کردم...تازه االن مي فهمم که چقدر گشنه ام بود...بعد از  شروع به خوردن

 اينکه خوردم،ظرف رو

کنار گذاشتم و بازم دراز کشيدم...نياز به استراحت داشتم...نمي دونم چقدر 

 گذشته بود که

 :احساس کردم کسي کنارم نشست..بدون اينکه چشم هامو باز کنم گفتم

 فرشته تويي؟-

 نه!منم-

سرعت از جام بلند شدم که قفسه سينم تير بدي کشيد و با شنيدن صداش به 

 باعث شد آخ

 :بگم...دستپاچه گفت
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 چيشد؟ خوبي؟-

 :در حالي که قفه سينه ام رو ماساژ ميدادم گفتم

 !خوبم خوبم-

 :بهروز نفسش رو با ارامش بيرون فرستاد و گفت
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 حالت بهتره يا هنوز درد داري؟-

 !کمي گلوم و قفسه سينه ام درد ميکنه-

 :بهروز با خشونت دستي به موهاش کشيد و زير لب غريد

 !آشغال-

 :بدون هيچ حرفي بهش نگاه ميکردم..سرشون به طرفم برگردوند و گفت

 کاريت که نکرد؟-

 :سرم رو پايين انداختم و گفتم

 !نه-

 !خداروشکر-

از اين که نگرانمه ته دلم يه حس شيريني داشتم...اينکه ميدونم تو اين 

 موقعيت کسي رو دارم که

 :بهش تکيه کنم و اون نگرانم باشه،واقعا لذت بخشه..بدون فکر پرسيدم

 چرا خوب بودن من برات مهمه؟-

 :ماست مالي کردن خرابکاريم سريع گفتم به وضوح از سوالم جا خورد...براي

 ..منظورم اينه که اوايل شما از من بدتون مي اومد ولي حاال-

 :حرفم رو قطع کرد و گفت

 کي گفته من ازت بدم مي اومد؟-
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 :با تعجب گفتم

 !کسي نگفته...از کارا و حرفاتون فهميدم-

 !اشتباه فهميدي-

بازي...به نظرتون اينا نشونه اين ولي شما همش با من دعوا ميکرديد و لج و لج-

 نيست که از من

 بدتون مي اومد؟
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 :چند لحظه مکث کرد و گفت

 !تنفر نه...ولي زياد هم خوشم نمي اومد-

 ؟ميشه بدونم چرا-

 دونستش مهمه؟-

 :ناراحت شدم...با لحن سردي گفتم

 !اصراري ندارم! فقط جهت کنجکاوي بود-

انگاري فهميد که ناراحت شدم..سرم رو پايين انداختم...سنگيني نگاهش رو به 

 خوبي احساس

 :ميکردم...نفس عميقي کشيد و گفت

ق مذهبي عيب از تو نبود..عيب از طرز فکر من بود...من تو يه خوانواده فو-

 بزرگ شدم..تو خانواده

ما، زن معني يه کلفت رو داره...بشوره،بپزه و بچه داري و شوهر داري 

 کنه...همين! نه بيشتر و نه

کمتر..!خب منم اونطوري فکر ميکردم...البته هنوز هم کمي اونطوري فکر 

 ميکنم...نميخوام بگم
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صدوهشتاد درجه فرق کردم..شايدم نکردم! نميدونم.!!. دليل اينکه به تو گير 

 ميدادم و دعوا

ميکردم،به خاطر همين طرز فکر بود..از نظر ما به زن نبايد زياد پر و بال داد..و 

 وقتي ديدم تو درس

خوندي و دکتر شدي، از نظرم خيلي بد اومد...ازت بدم اومد..مخصوصا اينکه 

 هه بيناومدي تو جب

 .!.اين همه مرد

 :کالفه دستي توي مو هاش کشيد و ادامه داد

ولي وقتي تو اين چند روز،بيشتر باهات اشنا شدم...فهميدم تا حدي اشتباه -

 ميکردم! تو خانواده ما

اگه زن درس بخونه،يعني چشم و گوشش باز ميشه...واين يعني فاجعه! اگه 

 کسي تو خانواده ما

س بخونه يعني بي غيرته..!منم همين عقايد رو بذاره دختر يا زنش در

 داشتم..!ولي وقتي با تو اشنا

شدم..فهميدم درس و پيشرفت هيچ تاثير بدي نداره و ميتونه خيلي مفيد هم 

 .. !باشه

 :تو چشمام نگاه کرد و گفت

خوشحالم که باتو اشنا شدم...خوشحالم که تو باعث شدي اون عقايد مسخره -

 رو بذارم کنار.!.تو

 !پاکي! حتي با اينکه درس هم خوندي پاکي..!يه دختر اروم و نجيب

با هر کالمي که از دهنش خارج ميشد،من سرخ تر ميشدم و قلبم ديوانه تر مي 

 :تپيد...ادامه داد
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بهزاد از اول عقايد خانواده ما رو قبول نداشت...به منم خيلي خواست بفهمونه -

 که غلطه ولي من

گوشم انگار پر از پنبه بود و نمي شنيدم...بايد مي يدم! بايد مي ديدم تا باور 

 ميکردم حرفاشو...!که

خداروشکر ديدم! خوبه که چشم هام باز شده و بهتر ميتونم دنيامو 

 !م..اطرافم رو ببينمببين

نگاهي بهش کردم و ديدم ذل زده به چشم هام..براي چند ثانيه چشم هامون 

 قفل هم بود که به

خودم اومدم و چشم هامو دزديدم...انگاري اونم تو عالم ديگه اي بود که با اين 

 کارم از هپروت در

 :اومد...سرفه اي کرد و گفت

 !ام اذيت شديببخشيد اگه اين چندوقت با حرفام و کار-

از شدت خجالت نمي تونستم به صورتش نگاه کنم...واي خدا من چم شده؟ 

 قلبم به شدت ميزنه و

انگار هر لحظه ميخواد از سينه ام بپره بيرون..به شدت از دورن داغم....با 

 خجالتي که نميدونم از

 :کجا پيداش شده گفتم

 !عذر خواهي الزم نيست! انسان جايز الخطاست-

 !خانم کوچولوممنون -

از کلمه خانم کوچولو خوشم اومد و باعث شد لبخند کم رنگي بزنم..اروم 

 :گفت
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 يوسف چي ميپرسيد؟-

 :واقعا با عوض کردن بحث موافق بودم...گفتم

 مگه فرشته بهتون نگفت؟-

 !گفت ولي انقدر هول بود درست نفهميدم-

م کردم پسش بزنبا ياد اوردي اون اتاق و اتفاقي که افتاد،بغض کردم..سعي 

 ولي نميشد..با صدايي

 :که بغض کامال معلوم بود گفتم

راجب تو و جبهه و اينکه چي ميدونم و چرا اومدم جبهه ميپرسيد...اخر سر هم -

 عصباني شد و اون

 !بالرو سرم اورد

قطره اشکي به زور از چششمم چکيد و روي گونه ام سر خورد..با انگشتم 

 پاکش کردم...صداي

 :نفس هاي عصبي بهروز رو مي شنيدم...با حرص گفت
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بي وجدان! وحشي...حالشو ميگيرم! هنوز اونقدر بي غيرت نشدم بذارم هر -

 باليي که دوست دارن

م بيارن...!ناموس خودم يا ناموس مردم براي من فرقي نداره،همه زن سر ناموس

 هاي توي کشورم

ناموس منم ميشن! دستي که باهاش راه نفس تورو قطع کرده بود رو قطع 

 ميکنم! همش تقصير

 !من بود..اگه نذاشته بودم ببرنتون اين اتفاق نمي افتاد! تقصير منه! من

د نفس مي کشيد...نگرانش شدم...تقصير از عصبانيت قرمز شده بود و تند تن
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 اون نبود...نبايد

 :خودشو مقصر مي دونست...گفتم

نه! تقصير تو نيست...تقصير هيچ کس نيست...اينا همش يه اتفاق بود! فقط -

 همين...!کمي هم

تقصير خودم بود،اگه بلبل زبوني نمي کردم اين بال سرم نمي اومد...تقصير تو 

 نيست،خودتو مقصر

 !ندون

با چشم هايي که کمي قرمز شده بود نگاهم کرد..بخندي براي اروم کردنش 

 :زدم و گفتم

اينا همش تقدير بود...من و فرشته بايد مي رفتيم اونجا..تقصير هيچ کس -

 !نيست به خدا

 ...ولي اگه من-

ولي اگه تو چي؟..تو که بيکار واينستاده بودي که خودتو مقصر ميدوني! سه تا -

 جون تو از عراقيا به

و بهزاد افتاده بودن..ببين چه باليي سرت اومده؟ همه جات زخميه...هنوز جاي 

 چاقو ها خوب

 نشده..!از خودت چه انتظاري داري؟

 :سرش رو بين دوتا دستاش گرفت و ناليد

نميدونم! نميدونم...وقتي به اين فکر ميکنم که اون اشغال داشته خفه ات -

 ميکرده ديونه

يذاره ساکت بمونم...دارم رواني ميشم..!اي کاش مي تونستم ميشم...!غيرتم نم

 ازت محافظت
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 !کم...اي کاش

 ..گذشته ها گذشته-

اره گذشته ها گذشته لي ديگه از اين به بعد نميذارم...نميذارم حتي يکيشون -

 دستش بهت

 !بخوره

تو دلم کيلو کيلو قند اب ميکردن...نيشم تا بنا گوش باز بود..وقتي لبخند منو 

 ديد اروم تر شد و

 :چشم هاشو بست...بعد چند ثانيه از جاش بلند شد و گفت

 

123 

 !استراحت کن! چيزي خواستي هم بگو-

 ...باشه-

سري تکون داد و به طرف بهزاد و فرشته که کنار هم نشسته بودن و حرف 

 ....ميزدن،رفت

نميخوام دروغ بگم..به خودم که نميتونم دروغ بگم و انکارش کنم...من 

 دوستش دارم..اره! خجالت

هم نميکشم از اينکه اين حسمو به خودم اعتراف کنم..حسم تازه اولشه...تازه 

 داره جوونه

از به زمان و اب داره تا شکوفه کنه..واين کارارو هم بهروز بايد انجام ميزنه...ني

 بده تا حسم به

عشق تبديل بشه و دنيامو به پاش بريزم..نگاهي بهش کردم..رو زمين نشسته 

 بود و تو فکر

بود..اخمي که کرده بود باعث شده بود جذاب تر و دوست داشتني تر 
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 بشه..حاال ميدونم تپش قلبم

..براي حسيه که تازه بوجود اومده...سرم رو باال اوردم و بيرون رو براي چيه.

 نگاه کردم..افتاب

داشت غروب ميکرد و اسمون قرمز بود...قرمز..!قرمز به رنگ قلب و عشق...به 

 رنگ

احساس..!لبخندي روي لبام نشست...يعني خدا به خاطر حسي که دارم اسمون 

 رو به رنگ عشق

يه؟...از اين فکر،چشمام پر از اشک شد و قطره در اورده؟ يعني خدام راض

 اشکي از چشمام سر

خورد..خداجون عاشقتم.!.خداجون کمک کن از اينجا بريم بيرون...کمک کن 

 از دست اين عراقيا

فرار کنيم و بعدش... بعدش چي؟ بعدش بادا بادا مبارک بادا؟ اره؟...تو از 

 کجا ميدوني که دوست

تام رو روي گوشام گذاشتم تا اين حرفارو که تو داره؟ اصال دوست داره؟..دس

 مغزم گفته ميشد رو

نشنوم...نه! حتي يه درصد هم نميخوام راجبش فکر کنم..ولي..ولي بهروز منو 

 دوست

داره...مشخصه که دوست داره..حاال شايد دوست نداشته باشه ولي بي ميل 

 نيست..اينو از حرفا و

انجام داده متوجه شدم...پس چرا بهزاد  کارايي که تو اين چند روز و چند وقت

 اين کارارو نميکنه؟

چرا فقط بهروز نگران و مراقب منه؟...اينا نشونه چي ميتونه باشه؟..ميدونم که 
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 اونم مثل من حسي

بهم داره..ولي شايد هنوز متوجه نشده...من تازه االن متوجه شدم...شايد بهروز 

 هنوز نفهميده

بستم و سرم رو به ديوار تکيه دادم تا کمي به مغزم  باشه..!نميدونم..!چشم هامو

 استراحت

 !بدم...اين حرفا برام خيلي سنگينه..خيلي

دو روز از روز ميگذره...نسبتا بهترم..راه تنفسم باز تر شده و کمتر قفسه سينه 

 ام درد ميکنه...ناهار

 رو خورده بوديم که در اتاق باز شد و يوسف وارد اتاق شد...بازم مشغول

 سيگار کشيدن

بود..ناخواگاه کمي خودمو به سمت بهروز کشيدم که يوسف پوزخندي 

 زد...ميترسيدم ازش! از اين

مرد خيانت کار ميترسيدم...جاي انگشت هاش روي گردنم هست...هنوز به 

 سختي نفس
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ميکشم...با اين اتفاقي که برام افتاده طبيعي که بترسم...بهروز و بهزاد با اخم از 

 جاشون بلند

 :شدند و وايسادند...بهزاد گفت

 چي ميخواي؟-

 !با اون دوتا دختر کار دارم-

 :اينو گفت و ذل زد تو چشم هام..بهروز با عصبانيت گفت

 !اين دفعه ديگه نه..!هرکاري داري همين جا بگو-
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قدمي به سمت بهروز برداشت و دود سيگارش رو توي صورت بهروز فوت 

 رد..نيش خندي زد و

 :گفت

آق پسر خيلي رو مخمي ميدونستي؟..من هرکاري که دوست داشته باشم -

 ميکنم...توام رقمي

 !نيستي که برام تعيين و تکليف ميکني

 ر پست شدي؟يوسف! کي انقد-

 :يوسف با عصبانيت سيگارش رو روي زمين انداخت و داد زد

 ...از همون چهار سال پيش! مي فهمي؟ همون چهار سال پيش که تو-

ادامه حرفشو نگفت و با عصبانيت يقه بهروز رو گرفت..ذل زد تو چشماش و 

 :گفت

 چطور تونستي؟ چطور تونستي عوضي؟ هــــــــــــــــان؟؟؟-

وت کرده بود و هيچي نمي گفت...اينجا چه خبر بود؟ يعني بهروز و بهروز سک

 يوسف از قبل باهم

 :اشنا بودن؟..منظور حرفاش چيه؟..يوسف ادامه داد

 !به خاطر تو...به خاطر تو ..به خاطر تو عوضي خودکشي کرد-

خشکم زد...مطمئنا راجب دختر حرف ميزدن...ولي کي؟ کي به خاطر بهروز 

 خودکشي

 :.باالخره بهروز سکوت رو شکستکرده؟..

 !خودتم خوب ميدوني تقصير من نبود...من خبر نداشتم-

 !دروغ ميگي..دروغ ميــــــــــــــــگي-
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ي يوسف رو که يقه اش رو گرفته بودند رو پس زد و بهروز با عصبانيت دستا

 :داد زد

چه دروغي؟..فکر ميکني من خوشحالم؟ خوشحالم لعنتي؟نه نيستم! به خدا -

 !قسم نيستم

اتنقامش رو ميگيرم...ازت ميگيرم!نابودت ميکنم...ابروت رو ميبرم...فکر -

 ميکني واسه چي اومدم و

 !همين بود...فقط نابودي تو با اينا همکاري ميکنم؟..يکي از داليلم

 زنده ميشه؟ "ياس"...با نابودي من چي درست ميشه؟-

يوسف يهو وحشي شد و با مشت زد تو صورت بهروز...هيني کشيدم و دستام 

 رو روي دهنم

 :گذاشتم...يوسف نعره زد

 !اسم خواهر منو به دهنت نيار نامرد! نيــــــــــــار-

و سري از روي تاسف تکون داد...بهزاد به بهروز خون بغل دهنش رو پاک کرد 

 طرف بهروز رفت و

 :کمکش کرد که بلند شه...بهزاد با حرص گفت

 االن وقت تجديد خاطره نيست...بگو چي ميخواي از ما؟-

همون اول هم بهتون گفتم...هرچي ميدونيد رو بگيد! وگرنه از يه راه ديگه -

 !وارد ميشيم

 :بهروز با عصبانيت گفت

حتي فکرشم نکن...اين دخترا مگه چه گناهي کردن که به خاطر اختالف ما -

 اين وسط قربوني

 !بشن؟به اينا ربطي نداره



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 186 صفحه  

 

 واقعا ربطي نداره؟-

 !معلومه که نداره-

 هه..رو پيشوني من نوشته خر؟-

 !يوسف-

 !من اين چيزا حاليم نيست...حرف بزنيد زود-

 !ما چيزي نميگيم-

 !پشيمون ميشي-
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 !نميشيم-

 باشه-

يوسف قبل از اينکه اجازه عکس العمل به بهروز يا بهزاد بده، به سرعت به 

 طرفم اومد و موهام رو

وکه شده بودم...از ترس تو مشت گرفت و چاقوش رو زير گلوم گذاشت...ش

 داشتم مي

لرزيدم...يوسف موهام رو کشيد که باعث شد از درد جيغ بزنم و اشک هام 

 روون بشن..دستم رو

روي دست يوسف گذاشتم و سعي کردم از موهام جداش کنم..يوسف بغل 

 :گوشم داد زد

 !تکون نخور وگرنه ميکشمت! تکون نخـــور-

 :بهروز عصبي گفت

 !سف؟ ولش کنچيکار ميکني يو-

 گفتم پشيمون ميشي..نگــــفتم؟؟؟؟-
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 !چرا چرا گفتي! فقط اونو ولش کن-

 !بگو چي ميدوني تا ولش کنم-

 :بهروز قدمي به سمتمون برداشت که يوسف داد زد

 !!جلو نيا-

با چشم هاش اشکي به بهروز نگاه کردم...با ناراحتي نگاهم ميکرد...فرشته بغل 

 بهزاد وايساده بود

 ...ميکرد...چشم هامو بستم که دو قطره اشک از چشمام چکيدو گريه 

با چشم هاش اشکي به بهروز نگاه کردم...با ناراحتي نگاهم ميکرد...فرشته بغل 

 بهزاد وايساده بود

و گريه ميکرد...چشم هامو بستم که دو قطره اشک از چشمام چکيد..بهروز 

 دست هاشو به عالمت

 :تسليم باال اورد و گفت

 !باشه فقط تو اون چاقو رو از زير گلوش بيار پايينباشه -

 :يوسف چاقو رو بيشتر به گلوم فشار داد و با حرص گفت

من وقت ندارم...ازم خواستن وقتي از اين اتاق ميرم بيرون دست پر برم...يا -

 ميگيد يا اين خانم

 ...خوشگله رو
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با صداي انفجار و تير اندازي که اومد،حرفش قطع شد...چه خبره؟..صداي 

 دويدن از پشت در مي

اومد...صداي يه انفجار ديگه اومد که همه مون به خودمون مي اومديم..يوسف 

 در حالي که به
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کشون کشون به همراه خودش مي برد...در اتاق رو سمت در ميرفت،منو هم 

 باز کرد و وارد راهرو

شديم..يوسف جلوي يه عراقي رو گرفت و باهاش به عربي حرف زد...هر کلمه 

 اي که عراقي

ميگفت،رنگ يوسف بيشتر مي پريد...يکدفعه داغ کرد و منو به داخل اتاق 

 پرت کرد..بازوم درد

اومد و کمکم کرد بلند شم...يوسف نعره  گرفت...بهروز بالفاصله به طرفم

 ميکشيد و به عربي چيزي

 :ميگفت...با وحشت به بهروز گفتم

 چيشده؟-

 :بهروز نگاهي خونسرد بهم انداخت و گفت-

 !بچه ها به اينجا حمله کردند-

 :با ذوق گفتم

 يعني اومدن نجات ما؟ يعني ازاد ميشيم؟-

ده شده بود که به اينجا حمله به خاطر ما که نيومدن...قبال نقشه اش کشي-

 کنيم..ولي خب ماهم

 !ازاد ميشيم

از خوشحالي و ذوق اشک تو چشم هام جمع شد...در حالي که گريه 

 ميکردم،زير لب خداروشکر

ميکردم...يوسف انگاري مارو يادش رفت چون ديگه سراغ ما نيومد...بهزاد رو 

 :به بهروز گفت

 !بهتره تا حواسشون نيست فرار کنيم-
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 :هروز با خشم گفتب

نه! االن اصال موقعيت خوبي نيست..االن بيشتر حواسشون به زنداني ها -

 هست..صبر ميکنيم تا

 !ببينيم چي ميشه

 !ولي...شايد ديگه همچين موقعيتي پيش نياد-

 !بهزاد! من ميدونم که بچه ها موفق ميشن..اميدت به خدا باشه-

 !باشه-
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صداي تير اندازي و بمب يه لحظه هم قطع نميشد...حدودا چهل و پنج دقيقه 

 اي گذشته بود که

صداها کمتر و کمتر شد...از استرس و نگراني انگشت هام يخ کرده بود...فکر 

 کنم فشارم افتاده

 :بود..فرشته دستم رو گرفت و با لحن ارومي گفت

 !نترس الهه..ايشاال نجات پيدا ميکنيم-

 :لبخندي زدم و گفتم

 !ايشاال-

سکوت عجيبي همه جا رو پر کرده بود...هيچ صدايي نمي اومد..چند دقيقه اي 

 گذشته بود که توي

دستاي  وراهرو،صداي پا اومد...من و فرشته از ترس،بيشتر بهم ديگه پسبيديم 

 هم ديگه رو

گرفتيم..بهروز و بهزاد هم کنار در اتاق ايستاده بودند تا اگر عراقي وارد اتاق 

 شد،باهاش مقابله
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کنند..هوا تقريبا تاريک شده بود و چيزي مشخص نبود...فقط صداي پا مي 

 اومد...صدا هر لحظه

جه ونزديک تر ميشد...حاال جلوي در سايه يه مرد مشخص بود...فکر کنم مت

 من و فرشته شد که به

 :فارسي گفت

 کي تو اتاقه؟-

...- 

 پرسيدم کي هستيد؟ ايراني هستيد؟-

...- 

 من ايراني ام..شما کي هستيد؟-

با حرفي که زد،من و فرشته نفس عميقي کشيديم...بهروز و بهزاد از کنار در 

 کنار اومدند و به طرف

 :مرد رفتند...بهروز گفت

 کي هستي؟-

 ام.!.شما کي هستيد؟ من رضا ايزدي-

 !رضا داداش تويي؟..منم بهروز-

 !فرمانده!!!!! خوشحالم که مي بينم سالم هستيد-
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يد گاهشون ميکرديم البته بعهم ديگه رو بغل کردند...من و فرشته با لبخند ن

 ميدونم تو اون تاريکي

 :لبخند ما رو ديده باشن...بهزاد پرسيد

 چيشد؟ عراقيا چيشدن؟-
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 :رضا گفت

 !ما پيروز شديم...بيشتر عراقيا کشته شدند و چند نفر هم اسير اند-

 !خداروشکر-

 !بيايد بريم پيش بقيه..مطمئنم از ديدنتون خوشحال ميشن-

اييد کردند...از اون ساختمون خارج شديم...با ديدن يه عالمه بهروز و بهزاد ت

 جسد رو زمين حالم

بد شد...چشم هامو بستم تا جسد هارو نبينم...باورم نميشد ازاد شديم..ديگه 

 اسير نيستيم...!ما

چهار نفر به همراه چند نفر ديگه به پايگاه برگشتيم...وقتي پام رو توي پايگاه 

 گذاشتم،حس امنيت

 :به من دست داد...واقعا حس شيريني بود..!.بهروز رو به من و فرشته گفت

اين چند وقت که اسير بوديم خيلي بهمون سخت گذشت...ميگم براتون غذا -

 و جاي خوب براي

 !استراحت بدن

 :فرشته گفت

 !خيلي ممنون لطف ميکنيد-

 :بهروز ذل زد به چشمام و گفت

 !وظيفه بود-

تم پايين...قلبم بي قراري ميکرد...بايد هرچه زودتر از سرم رو از خجالت انداخ

 پيش بهروز مي

 :رفتم وگرنه قلبم کار دستم ميداد...گفتم

 !ميشه جاي استراحتمون رو نشونمون بديد؟ من خيلي خسته ام-
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 !!!!!!!!بله بله حتما...يونس-

 :پسري به طرفمون اومد و گفت
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 بله؟-

 جاي خواب خانمارو نشون بده-

 !چشم..خانما از اين طرف-

 :سريع رو به بهروز گفتم

 يوسف چيشد؟-

 :فرشته سريع گفت

 الهه نمياي؟-

 :رو به فرشته گفتم

 ..تو برو منم االن ميام-

 !باشه زود بيا-

ا سر تاييد کردم..فرشته همراه يوسف رفت..به طرف بهروز برگشتم و منتظر ب

 :نگاهش کردم..گفت

 !يوسف کشته شد-

 واقعا؟-

 !اره..تير خورد-

نميدونستم درسته که اين سوال رو بپرسم يا نه...شايد به من ربطي نداشته 

 باشه ولي بدجور

 :نجکاوم کرده که بدونم...بهروز گفت

 ؟ چيزي ميخواي بگي-
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 !نه! يعني اره-

 بالخره اره يا نه؟-

 !نميدونم-

 !راحت باش بپرس-
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 :ترديد داشتم...بعد چند ثانيه تصميمم رو گرفتم

 ماجراي ياس چيه؟-

با پرسيدن سوالم،ابرو هاش به عالمت تعجب باال رفت...واي حتما ناراحت شد! 

 :سريع گفتم

ببخشيد قصدم فوضولي نبود...فقط يه کنجکاوي ساده ست! اگه نميخواي -

 !جواب نده

 :بهروز خنده کوتاهي کرد و گفت

نه..اشکالي نداره...!نميدونم متوجه شدي يا نه ولي يوسف و ياس خواهر و -

 بودند...خانواده ما برادر

با خانوده يوسف و ياس همسايه ديوار به ديوار بوديم...من و بهزاد و ياس و 

 يوسف هم بازي

بچگي بوديم...من به ياس به چشم خواهري نگاه ميکردم ولي ياس عاشق من 

 بود...من همش

ابجي صداش ميکردم و همين موضوع هم باعث شده بود ياس زجر بکشه..من 

 از احساسي که

ياس به من داشت خبر نداشتم...تا اينکه چهار سال پيش وقتي من رفتم 

 خواستگاري يکي از
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دختراي همسايه مون،ياس نميتونه تحمل کنه و خودکشي ميکنه...توي يه نامه 

 هم دليل

 !خودکشيش رو مي نويسه

وقتي "...من هيچي نمي فهميدم...هيچي..!فقط ذهنم در گير اون يه جمله بود

 گاريرفتم خواست

يعني...؟..يعني زن داره؟...بهروز زن .."يکي از دختراي همسايه مون

 داره؟...ولي فرشته که گفت

 :مجرده...پس؟...واي خدا دارم ديونه ميشم...بهروز ادامه داد

به خاطر همين موضوع،يوسف از من کينه به دل گرفت و اين ماجرا ها پيش -

 اومد...من خودمو

 خوبه؟مقصر نمي دونم چون...حالت 

 :با گيجي گفتم

 چي؟-

 ميگم حالت خوبه؟..چرا رنگت پريده؟-

 !من؟ نه هيچي...فکر کنم به خاطر همون خستگي باشه-

 !اره حتما...ببخشيد که پر حرفي کردم-

 !نه اين چه حرفيه..من با اجازتون ميرم استراحت کنم-

 

132 

 !خواهش ميکنم...مواظب خودت باش-

 !چشم..شبتون بخير-

 شب خوش-

قدمي برداشتم که يادم اومد من نميدونم محل استراحتمون کجاست...برگشتم 
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 :و گفتم

 !بهروز-

بال فاصله دستم رو روي دهنم گذاشتم...واي خدا! به اسم صداش کردم...چقدر 

 بد شد.!.ابروم

 :رفت..!ولي بهروز با لبخند برگشت و گفت

 جانم؟-

 قلبم داشت خودکشي ميکرد...زمان حرکت نميکرد...فقط من بودم و اون

 !.."جانم"

 الهه؟-

يکنه...از خجالت سخ به خودم اومدم که ديدم جلوم وايساده و داره نگاهم م

 شدم...بهروز با لحني

 :که کامال خنده توش معلوم بود گفت

 کارم داشتي؟-

 :با خجالت گفتم

 !ببخشيد من نميدونم محل استراحتمون کجاست؟-

 دنبالم بيا-

 :جلوي چادري ايستاد و گفت

 اينم محل استراحتتون-

 :براي اينکه بيشتر از اين سوتي ندم سريع گفتم

 !خدافظ-

 فظخدا-
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چشم هام از ..سريع وارد چادر شدم...فرشته جاشو انداخته بود و خواب بود

 زور خستگي باز

 ..نميشد..جامو انداختم و خيلي زود خوابم برد

**************************************************

******* 

 !! !!!!!!!!محمــــــــــــــــود-

 !جـــــــــــــــــــون دلم الهه نازنينم-

پريدم بغلش و گريه کردم...با عشق عطر تنش رو بو کشيدم...واي خدا باورم 

 نميشه جنگ تموم

شده و حاال من پيش خانوادم برگشتم..!همه چيز مثل برق و باد 

 گذشت...محمود با دست سرمو

 :نوازش کرد و گفت

الهي فدات بشم..کجا بودي يکي يک دونه داداش؟..نميگي دل داداش تنگ -

 ميشه برات؟

 :هيچي نمي تونستم بگم..فقط با گريه اسمشو صدا ميکردم-

 !محمود-

 !جانم-

 !تنگ شده بوددلم برات خيلي -

 !منم همينطور الهه-

از بغلش بيرون اومدم و بهش نگاه کردم...يکم الغر تر شده بود و ريش در 

 اورده بود...اشک هامو

 :پاک کردم و گفتم

 مامان و بابا کجان؟-
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 !خونه اند..نذاشتم بيان...گفتم خونه بمونن از خودم ميام پيشوازت-

 !الهي قربونت بشم-

 !فداتم-

 ...رادر چه قربون صدقه هم ميرنخواهر و ب-
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با لبخند به فرشته که اين حرفو زد نگاه کرديم...محمود سالم و عليکي با 

 فرشته کرد..از اتوبوس

ه سمت ماشين محمود رفتيم...اول فرشته رو رسونيم خونه ها فاصله گرفتيم و ب

 و بعد به خونه

خودمون رفتيم...وقتي رسيديم دم خونه، بابا زير پام به خاطر به سالمت 

 برگشتنم گوسفند قربوني

کرد و گوشتش رو بين همسايه ها پخش کرد...اخ که چقدر دلم براي مامان و 

 بابا تنگ شده

ار ماچ و بوسه و گريه،به اتاقم رفتم تا استراحت بود..بعد از يه ساعت باز

 کنم..باالخره تازه از راه

رسيدم...با نوازش گونه ام از خواب بيدار شدم...مامان بود..لبخندي بهم زد و 

 :گفت

 !بلند شو عزيزم...بسته چقدر ميخوابي-

 باشه مامان جان-

اين حياط و به حياط رفتم و با اب حوض صورتم رو شستم...اخ که دلم براي 

 حوض هم تنگ شده

بود...زير لب خداروشکري گفتم و داخل خونه شدم...بابا و محمود تو هال 



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 198 صفحه  

 

 نشسته بودند و مشغول

حرف زدن بودند..بابا تا منو ديد،اشاره کرد که کنارش بشينم...کنارش نشستم 

 و بوسه اي به گونه

 :اش زدم...بابا بوسه اي به موهام زد و با محبت گفت

 !اين چند ماه که نبودي خونه سوت و کور بودالهه..-

 :با لبخند گفتم

 !فقط يک ماه نبودم بابا جون-

 !همون يک ماه،اندازه يه سال برام گذشت عزيز دل بابا-

 :محمود معترض گفت

 !بابا منم هستمااااا-

 !تو که تاج سري گل پسر-

محمود با حرف بابا،نيشش تا بنا گوش واشد..چشمکب بهش زدم و 

 خنديدم...مامان از اشپز خونه

خارج شد و پيش ما نشست...ازم راجب جببه ميپرسيدن که چه اتفاق هايي 

 افتاد...همه چي رو

تعريف کردم...به جز احساسي که به بهروز دارم...واي بهوز! دلم براش تنگ 

 شده...اخرين بار

اشتم سوار اتوبوس ميشدم که برگردم شهرمون،براي خدافظي اومده وقتي د

 بود ديدمش...تلخ

ترين خداحافظي عمرم بود...!چقدر من و فرشته تو اتوبوس گريه 

 کرديم...هردومون از احساسي
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که به اين دو برادر پيدا کرده بوديم خبر داشتيم و دردمون يکي بود...شب 

 وقتي به اتاقم

رفتم...هرکاري کردم خوابم نبرد...همش قيافه بهروز و خاطراتي که داشتيم 

 جلو چشمم

بود...نتونستم خودمو کنترل کنم و گريه کردم...حتي دوست ندارم فکر کنم 

 ت نميديگه هيچ وق

بينمش...!نميدونم ساعت چند بود که خوابم برد...از فرداي اون روز باز 

 برگشتم بيمارستان...مامان

و بابا نميذاشتن..ميگفتن تازه رسيدي و خسته اي ولي خودم خواستم..اگه خونه 

 مي موندم بيشتر

به بهروز فکر ميکردم و غصه ميخوردم..باز تو بيمارستان سرم شلوغه و کمتر 

 سمت بهروز فکرم

ميره...بچه ها توي بيمارستان خيلي ابراز دلتنگي کردن...منم خيلي دلم تنگ 

 شده بود...فرشته از

روز بعدش اومد...وقتي اومد بيمارستان،چشم هاش يه کاسه خون بود...با 

 :نگراني گفتم

 سالم..چيشده؟-

 !سالم..چيزي نشده-

 پس چرا چشمات قرمزه؟-

 !خاطر اونه ديشب نتونستم بخوابم...به-

 چرا نخوابيدي؟-

نگاه معنا داري بهم کرد که جواب سوالم رو گرفتم..اونم مثل من شبا به کسي 
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 که دلشو بهش با

خته فکر ميکنه...اينم از سرنوشتي که ما داشتيم...دستي به شونه فرشته زدم و 

 سعي کردم لحنم

 :خونسرد باشه

 !زياد خودتو عذاب نده...درست ميشه-

 !ه عالمت تاييد تکون داد و رفت تا لباس هاشو عوض کنهفرشته سري ب

بدبختي من يکي دوتا نيست..از وقتي شنيدن من برگشتم،خواستگاراي سمجم 

 باز پا پيش

گذاشتن..مامان هم اصرار داره با يکيشون ازدواج کنم...مامان با هر 

 حرفش،زهريه که به قلبم مي

 ه جا مونده..تو اون اتاقتريزه..مامان تو چه ميدوني دخترت دلش تو جبه

 متري جا مونده..تو36

چه ميدوني از درد دل دخترت که ميگي ازدواج کنه؟...شبا از بس گريه 

 ميکنم چشمام از شدت

اشک،ميسوزه و درد ميگيره..!هرکس چشماي سرخم رو مي بينه همش ميپرسه 

 که

چيشده؟...بيشتريام فکر کنم به راز دلم پي بردن...بعضي وقتا با خودم مي 

 شينم فکر ميکنم که چرا

من منتظرش نشستم؟ اصال از کجا معلوم اون منو دوست داشته باشه و بياد 

 خواستگاريم؟...شايد

 

136 

اونم منو مث ياس به چشم خواهري مي بينه؟...اخ که وقتي ميگم خواهر،قلبم 
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 تيکه تيکه

ميشه...بعضي وقتا به سرم ميزنه به مامان بگم به خواستگارام اجازه بده 

 بيان...ولي بعدش سريع

روشنه که مياد!  پشيمون ميشم...يه حسي نميذاره همچين اجازه اي بدم...دلم

 مياد ولي کي؟

نميدونم....شيفتم تموم شده بود و منتظر محمود بودم که بياد دنبالم...محمود 

 هم مثل هميشه سر

موقع اومد ..سوار ماشين شديم و راه افتاديم...وارد خونه که شدم،قبل از اينکه 

 برم تو اتاقم،بابا

 :صدام زد

 الهه؟-

 جانم؟-

 !دارم لباساتو عوض کن بيا کارت-

 ..چشم-

لباسامو عوض کرد و دست و صورتم رو شستم...از خستگي در حال بيهوش 

 شدن بودم ولي به

 :احترام بابا رفتم پيشش نشستم...مامان و محمود هم بودن...رو به بابا گفتم

 جانم بابا..کارم داشتي؟-

 !اره بابا جان...راستش امروز يه نفر اومد دم مغازه-

 خب؟-

 ؟گفت که...الهه-

استرس داشتم..نميدونم چرا..اتحساس ميکردم يه چيز خيلي مهمي بابا ميخواد 
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 بگه...با صدايي که

 :سعي ميکردم نلرزه گفتم

 بله؟-

 تو شخصي به نام بهروز شکيبا ميشناسي؟-

قلبم با شنيدن اسمش ايستاد...واي بهروز..!مونده بودم چي بگم...بابا وباره 

 :پرسيد

 ميشناسي؟-

 !ه بودن تو جبهه!هموني که با ما اسير شداره...فرماند-
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 :بابا ابرو هاش به عالمت تغجب رفت باال و گفت

 !!عجب-

 :با ترس گفتم

 چيزي شده؟-

نه چيز خاصي نيست...فقط امروز دوتا مرد اومدن دم مغازه براي کسب اجازه -

 امر خير...پسره

 !ميگفت تورو تو جبهه ديده و خوشش اومده

اگه بگم کم مونده بود غش کنم دروغ نگفتم...واي خداي من..!امر 

 خير؟..خداجون يعني به ارزوم

 :رسيدم؟..با پته پته گفتم

 شما..چي ..گفتيد؟-

جازه دادم بيان...به نظر ادماي خوبي بودند...!نظر تو چيه الهه؟از پسره من ا-

 خوشت مياد؟
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من رو ابرا بودم..از شرم سرخ شدم و چيزي نگفتم...مامان و محمود فقط نظاره 

 گر بودند...بابا

 :گفت

پدر پسره ميگفت اينجا غريب هستند...زياد نميتونن بمونن...به خاطر همين -

 قرار گذاشتم فردا

 بيان خواستگاري..تو که مشکلي نداري؟

 :با تعجب گفتم

 فردا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

 اره..مگه چيه؟-

 !هيچي-

 نگفتي...مشکلي نداري؟-

سرم رو پايين انداختم و چيزي نگفتم...خجالت ميکشيدم بگم نه مشکلي 

 :ندارم...!محمود گفت

 !گه الههبابا بذار فردا بيان خواستگاري..بعدا جوابشو بهتون مي-
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اخ من قربون تو داداش با شعورم برم..!با اجازه اي گفتم و به سرعت به اتاقم 

 رفتم...باوروم

ني يع هروز داره مياد خواستگاريم؟نميشد..!من و بهروز...واي خدا..!يعني واقعا ب

 دعاهام براورده

شد؟ خدا جون نوکرتم...خداجون ازت ممنونم که نذاشتي اين دلم بيشتر از 

 اين عذاب

بکشه...!صبح که از خواب بيدار شدم،به سرعت اماده شدم و به بيمارستان 
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 رفتم...ميخواستم هم به

!وقتي با فرشته تنها فرشته جريان رو بگم و هم مرخصي يه روزه بگيرم...

 :شدم..با ذوق گفتم

 !اگه بدوني چيشده-

 !من ميدونم نياز به گفتن نيست-

 :با تعجب گفتم

 تو مگه ميدوني چي ميخوام بگم؟-

 بعله که ميدونم...بهروز ميخواد بياد خواستگاريت نه؟-

 تو از کجا ميدوني؟-

ار اون جايي ميدونم که قراره فردا بهزاد همراه خانواده گرام براي امر خير -

 مزاحم ما بشن..ولي

 !چون بهروز يک سال از بهزادبزرگتره،اول براي اون ميرن خواستگاري

 :با بغض نگاهش کردم...فرشته هم دست کمي از من نداشت..گفتم

 !فرشته باورم نميشه-

 !منم همينطور-

ه و به خودم فشارش دادم...بغض هردومون سر باز کرده پريدم بغل فرشت

 بود...بعد از گريه و زاري

و يکم حرف با فرشته،مرخصي گرفتم و به خونه رفتم...بعد از ناهار،مشغول 

 تميز کردن خونه

شديم...هر ساعت که به اومدنشون نزديک ميشد،منم بيقرار تر از قبل 

 ميشدم..به اتاقم رفتم تا

دا کنم...يه پيراهن زرشکي شيک با دامن بلند از کشوم بيرون لباس مناسبي پي
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 اوردم..اره همين

خوبه..!لباسم رو پوشيدم و يه روسري زرشکي با خط هاي مشکي هم سرم 

 کردم...چادر گل گلي

 :سفيدمم سرم کردم و از اتاقم بيرون اومدم..مامان با ديدنم بغض کرد و گفت

 !.ايشاال عروسيتو ببينم مادرفدات بشه مادر...چقدر خوشگل شدي..-
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با صداي زنگ در فرصت نشد جوابشو بدم..به سرعت به اشپز خونه 

 رفتم...صداي احوال پرسي

رو ميشنيدم...استرس داشتم..دستام مي  مامان و بابا و محمود با مهمونا

 لرزيدن...فقط اميدوارم با

 :اين استرسي که دارم گند نزنم..!بعد از چند دقيقه صدا مامان رو شنيدم

 !الهه جان مادر..چايي بيار-

سيني چايي رو به دستم گرفتم و بسم ا... زير لب گرفتم و وارد هال 

 شدم..سالمي گفتم و شروع به

دم...اول به پدرش تعارف کردم...پدرش يه مرد خيلي تعارف چايي کر

 محترمي به نظر مي

 :رسيد..ولي کم اخمو..!با اخم چايي رو برداشت و گفت

 !ممنون-

 خواهش ميکنم-

نفر بعدي مامانش بود..مامانش يه زن چادري با يه صورت مهربون بود...محبت 

 از چشماش معلوم

 :بود..چايي رو برداشت و گفت
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 !شاال..ممنون دخترمماشاال..ما-

لبخندي زدم و به نفر بعدي که بهزاد بود تعارف کردم..ممنوني گفت و چايي 

 رو برداشت..واما

بهروز...!با اون کت و شلوار مشکي فوق العاده جذاب شده بود..سر به زير 

 چايي برداشت و تشکر

 :کرد...بعد از تعارف چايي کنار مامان نشستم..باباي بهروز گفت

خب اقاي ستوده...قرض از مزاحمت اومديم با اجازتون دخترتون رو براي -

 پسرمون خواستگاري

کنيم..همون طور که ديروز گفتم،پسرم دخترتون رو تو جبهه ديده و 

 پسنديده...حاال ما اينجاييم که

 !ببينيم پسرمون رو براي غالمي مي پذيريد يا نه

 :بابا لبخندي زد و گفت

روز جان مثل پسرم مي مونن..واال من و مادر و برادرش خواهش ميکنم...به-

 حرفي نداريم..تصميم

 !با دخترمه

 :باباي بهروز دستي به سيبيلش کشيد و گفت

دختر چيکارست اقا..شما صاحب اختيارشي...شما بايد براش تصميم بگيريد! -

 من از شما جواب

 !ميخوام نه دخترتون
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ياد حرف بهروز افتادم...تو خانواده ما زن ارزشي نداره...!تصميم گيرنده 

 مرده..!االن با اين حرف



 Ketabsaz.info              کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ایران  

  

Www.Ketabsaz.info 217 صفحه  

 

باباي بهروز،بهم ثابت شد حرفاش درسته...در اصل تصميم گيرنده پدرمه ولي 

 بهپدرم مثل هميشه 

نظر من احترام ميذاره! ومن بي نهايت از اين لطفي که در حقم ميکنه 

 متشکرم...پدرم تبسمي کرد

 :و گفت

اقاي شکيبا دختر من ميخواد با اقا پسر شما زندگي کنه نه من..!دخترم بايد -

 راضي باشه..اگه

 !..راضي بود که هيچ اگرم نه که هيچ

ز سلقمه اي به پهلوش زد و زير لب باباي بهروز اومد چيزي بگه که مامان بهرو

 چيزي گفت که

 :باباي بهروز ساکت شد و چيزي نگفت..بعد از چند ثانيه باباي بهروز گفت

 پس اگه اينطوره..عروس خانم جواب ما چيه؟-

 :قبل از اينکه جوابي بدم،بهروز گفت

 ببخشيد اقاي ستوده..ميشه يه خواهشي بکنم؟-

 بفرما پسرم؟-

 ه با دخترتون يه صحبتي بکنم؟ميشه من چند دقيق-

 :براي چند لحظه سکوتي شد...بابام گفت

 ..باشه..ولي فقط زود-

 ..چشم حتما-

 ..بريد حياط حرف بزنيد..الهه جان اقا بهروز رو راهنمايي کن-

از جام بلند شدم و به سمت حياط راه افتاديم...لبه حوض نشستيم...روم نميشد 

 بهش نگاه
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 :تکنم..بعد چند ثانيه گف

 الهه؟-

 :واي چقدر شنيدن اسمم از زبونش شيرينه..اروم گفتم

 بله؟-
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 تو به من عالقه داري؟-

شوکه شدم..اصال انتظار هميچن سوالي رو ازش نداشتم..نميدونستم چي 

 جوابشو بدم...سکوت

 :کردم..گفت

يعني به اجبار اين خواستگاري رو قبول نکردي؟..الهه خواهش ميکنم برام -

 ..مهمه که بدونم

 :اروم گفتم

 !نه-

 پس يعني بي ميل نيستي؟-

 !نه-

 :چند ثانيه گفتنفسش رو بيرون فرستاد و چيزي نگفت..بعد 

 !خوشحالم که تو ام مثل من،بهم احساسي داري-

سرخ شدم...خجالت ميکشيدم ازش...يه سوال داشتم...بايد حتما 

 :ميپرسيدم..گفتم

 ميشه يه سوال ازتون بپرسم؟-

 !تو دوتا بپرس-

 ماجاي خواستگاري دختر همسايه چيه؟-
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اج کنم...باالخره يه خواستگاري معمولي..مادرم خيلي اصرار داشت که ازدو-

 سالمه و68 من االن

سالم بود و همه هم سن و ساالي من ازدواج کرده 66 مجرد..چهار سال پيش

 بودن و بچه

داشتن...ولي من تمام فکر و ذکرم جنگ و دشمن بود..اصال به تشکيل خانواده 

 فکر

نميکردم...بهزاد هم مثل من بود...به اجبار مادرم رفتم خواستگاري ولي خب 

 ت نشد...با اوندرس

دختر خانم خيلي اختالف داشتيم...اصال طرز فکر و عقايدمون بهم نمي 

 خورد..اينطوري شد که

 !ازدواجي صورت نگرفت تا االن که من اينجام

 :چيزي نگفتم و با چادرم بازي کردم...يهو يه سوال اومد تو ذهنم و پرسيدم

 چطور ادرس منو پيدا کردي؟-
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از اقاي مرادي پرسيدم..اون ادرس مغازه پدرت رو ميدونست و بهم -

 گفت...مام اومديم اينجا و

 !رفتيم دم مغازه پدرت

 ..اها..دلم براي اقاي مرادي و خانم گلي تنگ شده-

 !اقاي مرادي ميگفت خانم گلي خيلي دلتنگ تو و فرشته ست-

 ..يه روز سر فرصت ميرم بهشون سر ميزنم-

 !اره حتما اينکارو بکن-

 راستي سعيده و شهال چطورن؟ سالمن؟-
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 !اره..پيش خانواده هاشونن-

 اها..خوبه-

 :سکوت کرديم...حرفي براي گفتن نداشتيم..بهروز گفت

 الهه؟-

 بله؟-

يدم بهترين زندگي رو برات بسازم..اجازه نميدم هيچ چيزي بهت قول م-

 ناراحتت کنه..تمام

 زندگيم رو به پات ميريزم..فقط يه جواب ازت ميخوام...خانم خونه ام ميشي؟

 :از خجالت لب پايينم رو گاز گرفتم..بهروز گفت

 !الهه خانم..جوابمو ندادي خانمي-

 ..بريم تو خيلي وقته بيرونيم-

 :شم که دستم رو گرفت و مجبورم کرد بشينم..اروم گفتاومدم بلند 

 تا جوابمو ندي نميذارم بري..اره يا نه؟-

اروم نگاهم رو باال اوردم و تو چشم هاش نگاه کردم..چشم هاش پر از محبت 

 و دوست داشتن

 :بود..مگه ميتونستم از اين مرد بگذرم؟..اروم گفتم

 ...اره-

 

 :پيشونيم رو بوسيد و گفت

 ..نوکرتم به موال-

 پايان

3111/2/13 

 فاطمه.ف
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