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و    ندیبیچه که م. آنردیگی شکل م شی و جوان یخاطرات انسان در دوران نوجوان نینظرم بهتر به
رخ   انشی که بر او و اطراف یاتفاقات  زی و ن سازدی که روزگارش را م ییهای گوشیباز  یتمام شنود؛یم
رنگ و کم  اریها بسهر چند که صحنه  گردد،ی حک م  ادشی بر سنگ تا ابد در  یچون نقش دهدیم
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بدل  نی ری ش یبار، ول حسرت  یبا گذشت زمان به خاطرات  های و ناکام های تلخ کنی محوشده باشد، ل
 .  شودیم

 نیکه در ا یی هاجوان بودم که به همراه خانواده از تهران به زادگاهم برگشتم در تمام سال   اری بس هنوز
و لمسش کردم و خاطراتش تاکنون همراه من بوده است، مرا بر   دمیچه را که دکردم و آن  یشهر زندگ

در اذهان مردم شهرم   شهیهم یبرا  گرید یرا در قالب رمان  نیری خاطرات ش نی ا گریآن داشت تا بار د
بعد گذشت    ی. حت  میدست فراوان دار نیاز ا ینگاه دارم چرا که باور دارم همه ما خاطرات بایارسباران ز

همچنان  شدهی ط امیزمان که عمر و جوان نیشده بودم و تا ا زی ها بعد از آن که ساکن تبرسال
که است چنان  زیو خاطرهانگ خشبلذت  میسرسبزم، اهر، برا شهیدر شهر هم ام یدوران زندگ  یادآور ی

.از جمله  شودی مربوط م شیهاباغشهر و کوچه  نیخطه و ا نیاثر بنده به ا نیداستان چند هیماتدس
زالل و  یهاپربارش، رودخانه یهابکر و باغ عتیبزرگ شهر کوچک، با طب نیعشق( ا یها هیکتاب )سا

که در   ییکه هرگز آن را با جا کندیم ودمردمانش، مرا چنان مجذوب خ  یو مهربان یخروشانش، سادگ 
شهر کوچک مرا    کیدر  یزندگ  یهات یمحدود کهیی.تا جا افتمین  اسیآن رشد کردم و بالغ شدم، قابل ق 

  عتیباغات و طب   نیشهر بزرگ مثل تهران را نکرد! خاطرات دلنش کیدر  یزندگ  یهایدلتنگ آزاد
 خواهند کرد.  میافسونگر ارسباران تا ابد همراه

و صد البته که   یل یجنگ تحم انیرات بنده از شروع انقالب تا پاکتاب حاضر مربوط است به خاط  قصه
مردم شهر و   دوارمیاست. ام افتهی شکل  لیتخ هیبر پا  هات یها، ماجراها و شخص صحنه   یتمام
بنا شده است، دوست بدارند و   یل ی  تخ یرهایو تصو  اتیکتاب را که بر اساس واقع نیا نمانیسرزم

 .کنمی م میتقد جانی و هنرپرور آذربا بنده آن را به همه مردم قهرمان

  نیسطور ا  بخشنت یکه اشعارشان ز یقربان  الیو گرانقدرم سرکار مهربانو سه  زی سپاس از دوست عز با
 .دیکتاب گرد
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! باز مثل  ی ز یانگدل یمهربان چه صحنه  یبلند شد و به کنار پنجره رفت. آه خدا  شیاز جا یپر ماه   
اتاقش قرار داشت. او هشت سال بود که  یپشت پنجره  بای رنگ و زسرخ  یگل رز، گل یاشاخه  شهیهم

باجان و   و داشتی برم  کرد،ی او م میشاخه گل را که محبوبش تقد کیاش هرروز صبح از پشت پنجره 
و   خشکاندی و م  گذاشتیمتعددش م یهاکتاب یسپس آن را ال  دیبوئ یو م  دیبوسیدل آن را م

 نیگذاشته نشده بود و ا یاگل نامه یروز در کنار شاخه   نیهرگز تا به ا یول داشتی م نگاه  یادگار ی
 ! انداختی م رتیرا به ح  یپر بود که ماه ز ی برانگتعجب  یموضوع

  ساختی را در فضا آکنده م یر ی دلپذ یو خنکا دیوزی آرام م صبح آرام  یکه از کله  یز یی باد پا   
پنجره را پوشانده   یشهیلرزانشان ش  یهاکه با برگ   دینازک درخت ب یهاشدت گرفت، شاخه  بارهکیبه

  یپر که ماه دبو یز یشورانگ یدرست همان لحظه نیبودند ناگهان در اثر وزش تندباد کنار رفتند و ا
با ثروت و  از آدمارو   یمهربونم تو که بعض ینشسته بود: »آه خدا شیو صبورانه به انتظار تماشا قراری ب

شدند...   نتیناخواسته کافر به د ایخواسته   ایو بعض یداد مانیا ایبه بعض یرو با فقر محک زد یبعض
که چه قدر در حقم لطف کرده و   یوا یکارها کرد بتیگرفته تا خلقت عجا  ییبایو ز یخالصه از زشت
 .« یو هشت ساله که به من سوختن و ساختن رو آموخت یبهم عشق داد

. باغ بزرگشان از پشت خانه، کردی را تماشا م  رونی و با دقت ب ستادیپنجره ا یدر کنار درگاه  یپر ماه   
و بلند  کی. اندام بارشدی و به سمت کوچه باز م دیرسی م  یداشت که به در چوب یراه کهی بار

جلو    ی و با نرم  خوردیو تاب م  چیپ زش،یدر حال ر یهاباد و برگ  انیم د، یخورش  شی دخترعمو
که او هنوز در حس و حال  دیفهمی و شوقش را م  یاز سالنه سالنه راه رفتنش شادمان یپر . ماهآمدیم

 هم مثل خودش عاشق بود.  شیمحبوبش اصالن است. دخترعمو دنیخوش د

  یدرختان صورتش را کم  یهابرگ  یو هجوم ناگهانپنجره را باز کرد  یلنگه کی به سرعت  یپر ماه   
 د؟« یشده خورش ی.. چ یخراش داد: »آها

سفر   هیسفره،  یامشب راه نیخان هم ثمی. آخه مرمیمی دارم م یبشه! از نگران یچ یخواستی »م   
برادر    دمیاون طور که شن یراست ؟یکردی قبالً خبرشو داده بودم باور نم  ادیی م ادتی دور... سفر فرنگ. 

 .«کنهی م شیسفر همراه نیخان هم تو ا فیشر فش،ی ناشر

 .«یدیاشتباه شن  یخبر گرفت  یچه قبالً چه حاال تو از هر ک د،ی »امکان نداره خورش    
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جا کردن که در حال جابه  دمیخان رو د  ثمیدو تا چشام م نیبا هم دم،یمن که نشن یپر ماه ی»وا   
 ! هان؟«دنیبود مانند د یک دن یچمدوناش بود. شن 

آگه با چش    ؟یبا کدوم چشت نگاه کرد ،یتو که به عمارت اونا رفته بود نمیجان بگو بب دی»خورش   
و  ینگاه کرد  تی چش خاکستر یکی متاسفانه تو با اون  یدیدی م تویواقع یکردی سبزت نگاه م

 .«یدید یگرفتگ اطرافتو تو مه و غم

آزرده شد و ساکت و مغموم  رنگ چشمانش بود، دل یکه درباره  یپر ماه یهیاز کنا دیبار خورش نیا   
  دیشنیم هی زبان و طعنه و کنازخم   یادیز انی نشست. او در مورد رنگ چشمانش از اطراف نی زم یرو
از  زدهجان ی ه یپر . ماهکردی م ششیهمه ستا شیکه پ ییطرفدارش بود تا جا شهیهم یپر ماه  یول

به   یق یرفت دقا دیو به کنار خورش  دینداشت به درون باغچه پر یارتفاع چندان  نیپنجره که تا زم 
ها مث  سال نی: »چرا در طول ادی شینگاه کرد و اند شی رنگ دخترعموبهچهره و چشمان درشت رنگ 

که رنگ   دارهباور ن  کسچیسال ه هفده نیچرا هنوز در طول ا ه؟یطانیکه چشماش ش  کنمی همه فکر م
 !«هیو خداداد  یعیطب یدهیپد هیها چشم نیا

  یخونسرد قهیسکوت کرد و بعد از چند دق دیچرخی م ثمیکه فکر و روحش دور محور سفر م  یپر ماه   
که   یآن  ظیفروکش نکرده و با خشم و غ  دیخورش  یخود را به دست آورد اما برخالف او التهاب درون

چه  رتدارم به نظ یطان یش یاافهیکه ق دونمی : خودم مستادیا یپر بهش دست داده بود مقابل ماه 
روستا باشه مث قرون وسطا که   نیرو واسم رقم زده؟ آگه به مردم ا  یطانیسرنوشت ش  نیا یکس

 نیاشتن ازنده به جرم د منو زنده  میاونا هم تو هم رون دوران کودک  سوزوندنیم  شی جادوگرا رو تو آت
  یراس راس ،یپر ماه نمی . ببسیمردم هم که الحق واالنصاف کم ن هیو کنا سوزوندنی م شی چشا تو آت
 ه؟«یطان ی چشام ش

 نیهاس که ا: »تو سالدیکش دی خورش دیبر صورت نرم و سف  یو دست نوازش  دیبلند خند یپر ماه   
کردم آگه  یعادت باهات شوخ  یمنم حاال از رو یو بهشون عادت کرد یشنوی مزخرف رو م  یحرفا
 .«کردمی به رنگ چشات اشاره نم  ،یحساس شد قدرنیا دونستمیم

دو تا چشم  نیم، ازنده کهی که! تا وقت یستیو گفت: »فقط تو ن دیکش  یآه پردرد دیخورش    
 شهیرو از ردرخت تنومند  هیتونه  یم یطان ی ش یچشما گهی رنگ با من خواهن بود پدرم م بهرنگ 

 داشته باشم؟« یاطرافم چه انتظار  یاز آدما گه،ی م طورنیپدرم ا  یبخشکونه. وقت 
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ساله تو  بودنشو نشون داده آخه پنج یو کامالً رسم ناپدر   هیمث ناپدر ست،ی»هوم... پدرت که پدر ن   
 .«فرستهی به عمارت ارباب بهادرخان م هیو درشت که به نظرم مث کلفت  زیر یرو واسه کارا

که با قطرات اشکش شفاف و زالل شده بودند،  دیو منحصربفرد خورش بیبه چشمان عج یپر ماه   
مثل   دیزده است. مردمک چشم راست خورش خی شی هاخون در رگ  کردیمانده و احساس م رهیخ

  دیپوشانده بود. خورش  یخاکستر  یغبار  ییو دور مردمک چشم چپش را گو د یدرخشی سبز م یدشت
  شیشانی پ یمو رو یهازده و طره  رونیب  یروسر   ریبورش از ز سوانیگرفت انبوه گ ن ییسرش را پا

:  دیکش  رونی که در آن فرو رفته بود ب  یرا از حالت کرخ یپر اش ماهآهسته ی. صدادندیرقصیم
ال انداخت: »واسم مهم با یاو شانه  دی.« بعد خندطانهی ورود به قلمرو ش  یچه ی چشمام در ی»انگار 

 .« دمیها کشهمراه شو که واست نقشه طانیبا ش   ایب  سین

که در واقع همراز و همدردش   شی را از دل دخترعمو یکرد ناراحت یبه خودش آمد و سع یپر ماه   
از  همهنی ا د،یخورش نمی ترسناک و سرد دور کند: »بب یهاصحبت   نیو از ا اوردی درب شدی محسوب م

 فکرارو نسبت بهت داره؟« نیاصالنم ا ایآ ،یگفت  تی طان ی مثالً ش یچشما

که تو رو   یبود زیتو انقد واسه خدا عز دیخورش  گهینداره و بهم م ینظر  نیچ»تنها اونه که هم   
 دونمیم یکنه، ِاا یمتفاوت بودنته که توجه همه رو بهت جلب م نیمتفاوت از همه خلق کرده و هم

 «که عاشقشم. نهیو من واسه هم کنمی احمقانه باورش م  یول  ستیول نو قابل قب هیحرف چرت

 ش؟« ی دی»امروزم اونو د   

 .«دمشیباغ که راه به باغ خونمون داره؟ اون جا دته کوچه شیساعت پ  می ن  نی»دروغ چرا، هم   

 ؟«یدی نم لیدروغ تحو یعشاق! خب به من که حرفا یشگی هم عادگاهیم یعنی»   

دهانش گذاشت:   یدستش را رو عی سر یپر . ماه دیچی پ یپشت  اطیدر ح دیبلند خورش  یخنده  یصدا   
روستا تا با چوپان صمد گوسفندارو به آخور    رمی»خفه شو دختر، االنه که لو برم آخه به مادرم گفتم م

 .«نمی عرفان رو بب خوامیدر واقع بهونه آوردم چون م  میارباب برگردون 

خان بهم  فیخاک تو سرم شد. شر یخودش افتاد و تند گفت: »وا یفهیوظ  ادیبه  دیخورش    
 شد.«  رمیکه د یرو به کدخدا رجب برسونم وا یسفارش داده بود که خبر 

 ه؟« یبه فرنگ واقع خانثمی م یشده پس لفتش نده و بگو که سفر قطع رتی»حاال که د   
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 ندارم.«   یمورد باهات شوخ ن ی»البته، من که در ا   

  یپر سفره؟ ماه یکه عاشقت پرهاشو وا کرده و راه ی: »هان پس باالخره باور کرد دیخند دیخورش    
من.« بعد ادامه داد: »دروغ   شی مخصوصًا پ  یپنهون کن یتونی احساس عاشقانه تو نم  وقتچیه

  یز یاز وقت سفرش بدونم راستش چ یز یوجو کردم که چتو خونهشون پرس   یچرا... به خدا هر چ
 رم نشد.« یدستگ

  یبه لحظات حساس عشق یدونی داد: »حاال که م هیدرخت تک  یناراحت و ناالن به تنه یپر ماه   
تو هم  دن،ی از محبوبم سوق م ییطرف هجر و جداکه تند دارن منو به  ییها.. به لحظه دمیرس
 اره؟« درد عشق رو ند همهن یقلب جوونم طاقت ا یدونی! میعذابم بد شتریب یخوایم

که  گوش بده چون حشوی مانندم نگا کن و لطفًا نصا سی ابل  یزد: »به چشما ی لبخند تلخ دیخورش    
هس تا بهادرخان   خانف یتا شر دمی بهت هشدار م  یپر ماه  یواله و عاشقم. ول هیخودمم مث تو 
  یاتی واسه تو عشق و ح کشن،یجون دارن و نفس م  نایا کهی السادات هس، تا وقتهس تا سلطان 

قدرت در   یاکه ذره  یهدر داد یجان  ثمیو هشت سال از عمرتو، تو راه عشق م ی. نوزده ساله شد سین
 وردار.«   یباز  هودهیب  نیدست از ا گمی برابر پدر و برادرش نداره. بازم بهت م

تو واقعًا خود   که فهممی حاال م  د،یخورش یوای زد: »ا اد یبه غرورش خورد و فر دیخورش  یهاحرف    
! یکنی بگم؟ دختر تو هنوز به عشق و احساس اون شک م  یچ یخودخواه ،یحسود   یوقت  ،یطانیش

اتاقم  یهشت سال آزگار هر صبح پشت پنجره چارهی نبود ب ی نسبت بهم  واقع خانثمیآگه عشق م
 تابستون.« یزمستون و تو گرما ی! اونم تو سرماذاشت ی گل نم یخه شا

  خانثمی واه واه اون واست گل بذاره؟ از عقل به دوره، م ده،ی: »کالً بعدیدوباره بلند خند دیخورش    
که کار   ی دیاصالً تا حاال ازش پرس کنه؟ی نگا م  نییخدا از باال به پا یشهیهم  نیمغرور که مث شاه

 نه؟« ایخودش بوده 

  ریشت ساله عاشق منه و من غه وچرا چونی فقط اونه که ب سی ن دنیبه پرس می اجیو احت دمی»نپرس    
 رو فراهم کنه.«  یز یشورانگ یهانداشته و ندارم که انقد واسم صحنه  یهاگید یاون دلباخته 

  ییاون همه دخترعموها ونیاز م زم، یعز یانداخت: »دخترعمو یپر دستش را دور کمر ماه  دیخورش    
 .«میهست یم یو دوست صم میکیبه هم نزد یل یکه خ میفقط من و توئ میکه دار
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  ؟یکنیم ر ی تو عشقم رو تحق ی: ولد یپرس یشده بود با دلخور  دارحه یغرورش جر داً یکه شد یپر ماه   
شاخه گل گذاشته و من هر روز صبح که چشامو  هیاتاقم  یهشت ساله که هر روز پشت پنجره  ثمیم

اون شاخه گالرو خشکونده و   ی. منم همهدمیشاخه گل تر و تازه د هیم از خواب وا کردم، پشت پنجره 
 .«شونیدیکتاب شعر اشک معشوق جمع کردم تو که خودت د یال

واسم  ثمی از م وقتچ یادامه داد: » تو ه یپر بغض کرده و با تأسف سرش را تکان داد. ماه دیخورش    
 .«یساز ی نم یقشنگ ریتصو

که خودت ازش   دهیقشنگ جلوه بدم؟ به نظرم وقتش رس شتیاونو پ یجون، آخه چرا الک یپر »ماه   
کرد خدا رو صد مرتبه شکر که تو هم در قبال   قیگال کار خودشه، آگه تصد نیا  یمی تقد ایکه آ یبپرس 
. آگه اشهب  قشیکه ال یبهش بد یاهیکه هد نهیمنظورم ا یجوابشو بد زتریشورانگ  یبه نحو دیاون با

 هم کار اون نباشه... اهلل و اعلم!«

  یبرا شی رفت که سال پ یفکرش به شال و کاله یپر ماه زد،ی حرف م  دیاثنا که خورش  نیدر ا   
  یرو دیکند. خورش  مشیبود که به او تقد امدهین شی تا حاال فرصتش پ یبافته بود ول  نخاثمیم

به سفر فرنگ و   اششهیهم چنان اند یپر و ماه کردیم  شیتماشا رانهی درخت نشسته و متح یکنده
 یزمزمه  شی . از دو سال پدیکشی عذاب م الوقوعشانب یقر ییو از جدا رفتی م خانثم یم رودرازدو

که بهادرخان قصد دارد پسر   گشتیدهان مبهبود و دهان  دهیچی آرام سفر او در شهر کوچکشان اهر پ
داشت   الهدو س یهاکند و اکنون زمزمه   لیبفرستد تا در دانشگاه آنجا تحص هی را به روس  اشی تغار ته

 یپر نبود. ماه خانثمیماندن م یجا   گری. ارسباران دکردی م دایپ  تیو قطع  شدی م کینزد قتیبه حق
داره، پس شال و کاله در اون جا   یخی و  یبرف یخدا هوا یشهیسرد که هم یه ی: »روسدیشیاند

 .«  خورهی به دردش م یحساب 

نگاهشان در  یقیها  دقارفت آن  یپر به کنار ماه   بردیرنج م  شی دخترعمو یقرار ی که از ب  دیخورش    
  یشگیهم عادگاه یرو به م ثمیشده م یجون غصه نخور، هنوز که نمردم هر طور  یپر : »ماه خت یهم آم
  یقدم تا اتفا یم یسر کوچه پاسبان  شهیو مث هم  نیرو مالقات کن  گهیکشونم تا هم د یتون م

 .«افتهین

و او دوست   شدی م تری تر و واقعپرآشوب و پرتنش، پررنگ یهالحظه  نیدر هم یپر ماه  یاهایرو   
هشت سال   نیدر طول ا ایکند آ دایدست پ قتیحق کیفقط به  نشیرنگ یاهای رو یالز البهداشت تا ا 

  سخان بوده است؟ پ  ثمیاش گذاشته شده کار هر روز مکه پشت پنجره  ییهاگذشته، آن شاخه گل 
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 داد؟ینم یاموضوع اشاره نیخان به ا  ثمی م کردندیرا مالقات م  گریهم د کهی موقع وقت  نیچرا تا ا
موضوع را با او مطرح کند   نیشدت عالقمند شده بود تا ابار به  نیشده و ا زیصبرش لبر گرید یپر ماه

راز مهم که   نیبه ا دیسفر فرنگ بود، با یخان راه ثمی و جوابش را از زبان خودش بشنود. حاال که م
 . افتیی عشق بود دست م  نیریش یهااحساس  یتمام یو به وجود آورنده  یاتیح  شیبرا

واسه  دونمی اصالً نم دمیحاال عرفان رو تو کوچه مون د  نیهم یگفت: »راست  جانیبا ه دیخورش    
 به نظرت عاشق کدوم دختر محله مون شده؟« اد؟ی یطرفا م  نیهمش ا یچ

 .«شهی م  یآفتاب نجاهایعاشق شده که مدام ا چارهیب یحتمًا پسره   یول  سی»معلوم ن   

  یرفتار م انهیموذ یل یبه نظرم خ ه،یکه کشف نکردم کدوم دختر خوشبخت : »تا امروز دیخند دیخورش    
 از دخترعموهامون باشه؟« یک ی دیشا گمیکنه. م

 .«ادهی دختر خوشگل ز  نجایا ست،ی ن دی»بع   

که به  دیخانم را کنار حوض د شد، مادرش مهتاج یرون ی ب  اطیوارد ح  یپشت اطی از ح یوقت یپر ماه   
پدرش   شی پ یها را چندپشم نی. اشستندی خانم داشتند پشم گوسفند م گمی نازب  شیعموهمراه زن

بختش لحاف و  دختر دم  یپر ماه  یبرا  خواستیخانم مبود چون مهتاج  دهی به سفارش مادرش خر
  یراه خواستگارانبهترش افتاده و هرروز چشمروزها به فکر شوهر دادن دخ نی درست کند. او ا شکت

  شی بای از دختر ز یطورجدبه کسچی تاکنون ه یول دادیها ماز آن یکی دخترش را به  دیداشت که با
که از اتاقش    زهررو اوردیکم ن اشیاحسود و افاده یهایکه نزد جار آن  ینکرده بود اما برا یخواستگار 

 یپر ماه  یبرا  روزیکه مثالً د زدی م یچنانآن یهاه یها گوشه و کنان به آ شدیم اطیخارج شده و وارد ح
بلند   یعمد کمها را به حرف  نیبودند و فالن الدوله بودند. ا  طورنیآمده بودند، ا ییچه خواستگارها

  یفردا هر طور  شیهای دانست جار ی بشنوند و چون م  اطیحاضر در ح  یهایجار  یتا همه  گفتیم
 شیهادرخواهند آورد و دروغ  رهی خاقان و غ یب  یرا توسط مادرشوهرشان ب هیقض یشده ته و تو

 یگر یکه از شهر د کردی م  یمعرف طورن یاساس اکثرًا خواستگاران دخترش را ا نیآشکار خواهد شد بر ا
 هستند.

  یو مجزا، باغ بزرگ  متعدد یهاو بزرگ بود که عالوه بر اتاق عیقدر وسحاج رحمان آن  یخانه   اطیح   
 یهاخانه  ن ی از بهتر یک یو جزء  دی بخشی م اطی به ح یگر ید یقرار داشت که لطف و صفا اطی وسط ح

 یدگزن  یراحتشان در آنجا به . هر پنج پسرش همراه با خانوادهشدیشهر ارسباران محسوب م
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بود که راه ورود و   ییهاپلهوجود داشت که مقابل هر سه اتاق راه ییهااتاق  اطی. دورتادور ح کردندیم
از معتمدان و ثروتمندان شهر و اصل و نسب دار بود،   یک یرا داشتند. حاج رحمان که  اطی خروج به ح

  یپسرانش رو یتمام گرمناب داشت که  یبوالغ و اطراف روستا نیسر یدر روستا یفراوان یهان یزم
ها و ده کردندی م  یگذران زندگ هان یو از سود محصوالت همان زم   کردندیکشت و زرع م  هان یزم

پسرانش    نیب  اتشیمال و اموالش را در زمان ح  یکارگر را به خدمت گرفته بودند. حاج رحمان تمام
  عیاتاق وس کیازکارافتاده در  و ر ی ها داده بود حاال خود پرا به آن  شیهایی دارا اریکرده و اخت میتقس
و از همان  کردی م  ینداشت زندگ یگر ید یهااتاق و آشپزخانه اتاق  کی ریاش که غخانه یباال یطبقه

 آمدی اش مخانه   نییپا یها به طبقهآن نظارت داشت. او اکثرًا شب  یواحوال خانه و اهالباالبر اوضاع 
از شب از هر   یاس و تا پ شدندیبه دورش جمع م شانیهاهمراه بچه  شیهاآن موقع پسرها و عروس

شور و   ردی جاها انجام بگ گری و د هان یزم یرو دیکه با ییو در مورد کارها  کردندی صحبت م  یدر 
عصا  یرا رو  اشی ن یحاج رحمان که اکثرًا سنگ یدهیخم  یاندام بلند و کم ی. وقت کردندی مشورت م

و   نشستیم اشی راحت   یصندل  یها  بر روساعت  ایشد و ی باال ظاهر م  یدر بالکن طبقه انداختیم
از باال  شهیکه هم ماندی مغرور م   یبه عقاب  کردی نظاره م افتاد،ی را که در آن م ی و اتفاقات عیوس  اطیح

منقش   یهابا ستون  اطی ح یچهارسو یهاوان ی. اندیبیرا بر وفق مرادش م ایو دن کندی نگاه م نیبه زم
حاج   کهی خانه وقت یها. عروس کردی مرتبط م گریکدیشکل را به  ع و مربعی وس یخانه  یهمه جا

شدت احترامش را نگاه  زدن نداشتند و به   کیرحمان در بالکن بود از ترس پدرشوهر مقتدر، قدرت ج
حال  تیبود و رعا پروای و ب ختهی افسارگس یجز توراندخت عروس کوچک خانه که کمبه  داشتندیم

و تا دلش  گشودیو فحش هم م یو به وقتش چاک دهنش را به بددهن کردی پدرشوهر را نم 
 آمدی اوقات حاج رحمان از دستش به تنگ م یکه گاهچنان کردی م تی را اذ شی هایجار   خواستیم

توراندخت  زنان به دنبال توراندخت بدود. باالخره  لهو له د یایب  نییها را پا پله یسختبه  شدی و مجبور م
 شیهابه پشت و شانه شی محکم با عصا یضربه   نیو چند آوردی م ریکه بود گ  یرا در هر حالت

ها و گله شدی خفه نم  کهنیرا ببرد و خفه شود. اما توراندخت گستاخ ضمن ا شیتا صدا  دیکوبیم
رفتن  یاجازه  اشی فالن جار  یکه چرا بچه ختیری را بر سر پدرشوهرش م انشیپای ب یهاغرغر زدن 

دختران او حق رفتن به کالس درس و مدرسه را ندارند!    یبه کالس اکابر و دبستان و فالن را دارند ول 
شهر که نامش   یدخترانه  رستانیبه تنها دب توانندیم گمیدختر نازب  دیدختر مهتاج و خورش یپر چرا ماه

  متفتن ندارند! او دستش را به سمدرسه ر یخانواده اجازه  گرید یدخترها  یناموس بود بروند ول 
شهر تو قهوه   رتیباغ  یمردا یوقت  گم؟یآقا بد محاج  هی: »هان چدیغری و م  رفتی حاج رحمان نشانه م

بلکه    ست،یناموس ن  رستانی اون جا دب گنی تو روت م حانهیو وق شنی دورت جمع م یمان یسل یخونه
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بفرسته  ادرس خوندن به اون ج   یبرا یسر حجابشو بدون چادر و رو یدختر ب   یو هر مرد ناموسهی ب
خونن؟   یخودتون اون جا درس نم  یهاچرا؟ مگه نوه ن؟یکوب  یچرا شما تو دهنشون نم ست،یمرد ن

 !«ده؟یناموس رس  رستانی مردا به دب رتیغ

به  شدی و آخرسر مجبور م ماندی که حاج رحمان مستأصل م افتییقدر ادامه مآن هاهیگال نیا 
خانه   یزنش را در پستو  یو شوهر، چند روز  ردی دهان زنش را بگ یکند که جلو  تی پسرش مختار شکا

ها ه یتنب  نیا یشود ول اطیوارد ح یحت دادی و اجازه نم  کردی نثارش م  راهی بدوب ی و کل کردی حبس م
هه حامله بود  ما. توراندخت باز هفت کردی اش را محال زن حامله  تی و شوهر رعا دیکشی طول نم ادیز

  یرا از رو شانیهاکه تمامًا اسم بچه شیهای جار  یها داشت برخالف حسادت  میبار تصم نیو ا
و   دیدج  یهم گذاشته و از »ماه« شروع کرده بودند، کامالً اسم هیشب  یحسادت و چشم و هم چشم

داشت اگر فرزندش پسر باشد نامش را »کاوه« و اگر دختر شد   میاش بگذارد. تصمبچه  یبر رو یامروز 
  عیوس اطیشده و هر روز در ح  های جار  نیباز باعث بروز حسادت در ب  عهیشا نی »شهرزاد« بگذارد. هم

  یتوراندخت بحث و شور  یهاداشت جمع شده و راجع به حرف  ییخانه که باغ بزرگ و باصفا
و حسادت و   یچشمجز چشم و هم یکار  چیه عیوس یا ی دن نیدر ا یپنج جار   نیا یی. گوگرفتی درم

 خوردن نداشتند.  گریحرص هم د

به شهر بود و پسران حاج رحمان هر روز صبح زود پس از    کینزد  یلیبوالغ خ ن یسر یروستا   
  نیهم انیدر م  بای ز یپر . ماهگشتندی غروب به خانه بازم کیو نزد رفتندینماز به روستا م  یاقامه

. ودها عادت کرده ببزرگ شده و به رفتار آن  شیعموهازن یهای پرانها و دعواها و متلکحسادت 
 گریحسادت هم د شانیمه رو، ماهتاب و مهتاب، ماهرخ و ماهزاد، هم چون مادرها شیدخترعموها

اب بود و ماهت  دیخورش شی تنها دخترعمو انداختندیم کهی ت گریبه هم د شدیو اگر الزم م کردندی را م
  کردندیم  یعموها باهم رفاقت و دوستزن یهادوراز حرف ها بهداشت و سال   یتیم یها صمکه با آن 
از آن بودند که نم  تررک ینبرده بودند و دخترها ز یها پآن  تی م یچندان به صم گرید یهای البته جار 

تا چشمش  شستی انداخته و  م شیپاها ریها را زاز پشم یبزرگ یخانم که دستهپس بدهند. مهتاج 
  لیست گوسفندارو تحویل یر یهمراه چوپان صمد م یدختر، تو که گفت  یافتاد گفت: »ه یپر به ماه

 ؟« یپسر ارباب بد

 »مامان نشد  برم دل درد گرفتم.«   
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ته اتاقشان کشاند و   یدوان خودش را به پستونشود، دوان چیمادرش سؤال پ یکه از سوآن  یو برا   
ها را لحاف  یو کناره   دیباری م زی کری  یمانند ابر بهار  شیهاها فرو برد. اشک رختخواب انیش را م صورت 

  شیعمودادوهوار مادر و زن یاش چنان سوزناک بود که صداخفه و آهسته  یهاو ناله کردی مرطوب م
  دیبا یپر و که ماه ر  یخانوم، کار : »آخه مهتاج دیشنی بلند شده بود، نم  اطیخانم را که در ح زیانگروح 

دوم که   یطبقه وانیا یبعد انگشتش را به سو ؟«ینداز  یو نکرده چرا گردن دختر من م  دادی انجام م 
نقاهت   یکه شما دوره  یاز وقت ،یاجح  یبود نشانه گرفت: آها ستادهیپدرشوهرش حاج رحمان آنجا ا

  یسراغ کارهاشون نم یشدن و درست و حساب گوشیهوا و باز دخترا سربه  یهمه  ن،یگذروند یرو م
 رن.

.. یآن برنج را آبکش کرده بود به طرفش پرت کرد: هو یرا که رو  یسبد چوب  محابای خانم بمهتاج    
صبح لنگاشون  یخودتو بگو که از کله یهوا شده؟ دخترامن سربه  یحرف دهنتو بفهم دختر تهرون

 .«دنیشهر مدام جوالن م ابونی چند تا خ نیخونه و تو ا ونر یدرازه و تو ب 

دهانش را کج کرد و دستانش را به کمر زد: »واه واه... چه قدر ادعا! مثالً  یبا مسخرگ  زیانگروح    
ات گرفت و دخترت اون جا پس  مرده  لیدرد ذل  ییهوی تهرون و اون جا  یرفته بود یالقمر کردشق

 بگو.« نویکدوم خرابه آباد تهرون بزرگ شده خانوم؟ ا تو ؟ یافتاد حاال شد تهرون

  تیکنن به اونم حسود  یجا نورپراکنرن تا همه  یم گه،ی منم مهتاب و ماهتابن د ی»آره واال، دخترا   
 زن؟«  شهیم

شوم،   یکالغا نی: »دهنتونو ببنددی کوب  یچوب ینرده  یرا محکم بر رو شیحاج رحمان از آن باال عصا   
  یغافل م اشفهی از وظ  یک نمی بب ارمی یاز فردا پدرتونو در م  ن ی. سرم رفت، صبر کننیکم قارقار کن

 مونه!«

  ستی نبود بره روستا و همراه چوپان صمد ل یپر ماه یفهی: مگه اآلن وظ د یخانم غر  زیانگروح    
 ارباب بده؟« لیگوسفندارو تحو

 و نتونست بره.«  دیمعده درد امونشو بر ییهوی دخترم  چارهی کار کنه، ب ی»خب چ   

  کهیدرد دخترش را حذف کرد. اما توراندخت که از پدرشوهر داشت شکم یخانم برحسب شرممهتاج    
خدا  یشهیگفت: »واه واه... هم  دی کوبی م نینشسته و در هاون دارچ یسنگ یپله  نی آخر یبزن که رو

 .« ادی یکردن، چه قدرم ناز م ایح  یجادرد داره، بهشکم 
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به طرف تورانداخت    خواستیخشمش گرفته بود م اشی جار  یو دهان پارگ  یمهتاج که از گستاخ    
شنگه راه دم غروب الم ستا یحاج رحمان در جا متوقفش کرد: »سر جات وا یخفه ادیهجوم ببرد که فر

 .« ارمی ی پدرتونو در م نیبنداز

به   آمدیم  نییها را پالنگان از سمت اتاقش پله سروصداها داشت لنگ  نیا یخاقان که در پ  یبی ب   
داش   زایباش هیننه قربانوز اولوم، ن  یکرد: »آ شیهاعروس   گریاز کنار توراندخت گذشت و رو به د یآرام

که از  ن بدبختتو یهان؟ شوهرا نیپر یم گهیبه هم د های جنگاش مث خروس و همه  1دوشوب«
رسن   یکار کردن االنه مث سگ خسته و کوفته از راه م نا یرفتن و مث االغ رو زمصبح به صحرا   یکله
  ویم دیگرسنه با یهانه... صد در به صد نه! چون مث گربه  ن؟ یواسشون درست کرد یزهرمار  کهیت هی
 .«نیبه خوردشون بد نخربزه با نو  ایبه اون بدبختا شبا فقط شوربا   نیکنن شماها هم عادت کرد ویم

صد در به  یگی و م  ینگرفت ادیگفتن بازم   همهنیبعد ا ،یب  یب ی ی ی: »آدی پوراندخت بلند خند   
 جون بگو صد در صد!«  یب یصد؟ ب 

 .«یبد ادمیالزم نکرده سواد  رم،یبگ ادیاز ممکنه  ریغ نمینگرفتم بعد ا ادی»تا حاال    

کرد:   دنیها را وادار به خندآن  یبی ب  یبدهند که حرف بعد  یبی به ب  یحاضر خواستند جواب یهازن   
 .« نیممکندور شماها آدم بش ری»غ

 ممکنه.« ری : »بابا بگو غدیباز پوراندخت به او پر   

هوَرر کروان  تی»آ گنی م ن،یبنداز کهی و ت  نیبپر گهیحاال کم به هم د  ب،یبدترک یهاطه ی »خب سل   
و شب شامو    نیکاراتونو تموم کن نیبلند ش  نیمونه زود باش یگچر« واسه شما فقط پارس کردن م

  هاتونبچه  ی جوون و پدرسوخته رو که دائم رو  یجنگاون خروس روزید نیما کوفت کن یخونه   نیایب
بره شده بود واسه  هی ی. ماشاال اندازهدیصفر سرشو بر  ییگرفتم دادم کربال زدی و نوکشون م دیپریم

ساعته دو  هی هیتوراندخت، چ ی . هنیخور یشده انگشتاتونم م یآبگوشت هیامشب بارش گذاشتم، 
! پاشو  یکنی کار م یمثالً دار  ،یکوبی تاق متاق  یاش دار تو هاون و همه یانداخت نویسه تا چوب دارچ

 ها بخورن.«بچه میگندم و شاهدونه بو بد یور واسه بعد شام کم نیا ایب

تنور برداشت و چند   یرفت و ساج را از رو اطیح یسوحرف زدن به کنار تنور آن  نیخاقان ح  یبی ب   
که  یها به دعوتور کرد. زن را درون تنور انداخت و آتش را شعله  یوانی ح یو تپاله زمیعدد ه

شادمان   و  دندیکل کردن کشکوتاه آمدند و دست از کلشام کرد موقتًا  یها برامادرشوهرشان از آن 
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حسادت   گریبه ظاهر با هم د های شدند که شب را به منزل مادرشوهرشان خواهند رفت. هرچند جار 
و   انیقل دنیبا کش شدندی جمع م  گریها دورهم دهم اکثر شب یزنانه داشتند اما وقت یهای و دشمن

گفتند و ی م گریباهم د یکه در باغچه درست کرده بودند، کل  یاجاق یدم رو تازه  یخوردن چا
بهشان خوش    شتریکه ب  ییجا نی و بهتر ختندیری کار روزانه را از تنشان دور م ی و خستگ  دندیخندیم
زبان  طبع و هم خوش مهربان و شوخ یرزنیخاقان بود که پ یبی مادرشوهرشان ب  یخانه   گذشت،یم

و آرامش   یت و همه در آنجا احساس راح زدی برق م یو آراستگ یز یاز تم  شیهااتاق   شهیبود. هم
از  کدامچینسبت به ه یو بد نهیک ی اما در دلش ذره ا دادی ظاهر فحش مزبانش به   نکهی. بااکردندیم

خصلت   نیها هم به ا . عروس داشتی اندازه دوست م کی نداشت و همه را به   شیهاها و نوهعروس 
مبدل  نهی و ک دنهرگز به قهر کر های جار  یداشتند. هرچند دعوا و بگومگوها ییمادرشوهر آشنا

 .انجامدی روز به طول ب کیفقط  شانیهای امکان داشت دلخور  شد،ی نم

که توراندخت کار داره ده  ینیب ی خاقان م  یبی بکند، گفت: »ب  ینیری خانم خواست خودشمهتاج    
دونه! اآلن   یتو بو دادن گندم و شاهدونه کمکت کنه خدا م ادیب  یکوبه، ک ی م نیساعته داره دارچ

 کنه.« یبساط شام رو آماده م  ادی یم یپر ماه

 درد دوال مونده؟«دخترت از شکم  یگفتی مهتاج تو که م ی : »هدیغر زیانگروح    

 !« میواسه پسرمون نشونش کرد یقدر؟ انگار  نیا ینیری بگو خود ش  نوی»آره واال هم   

اهل خونه و محل بدونن   دیآره؟ با گهید یر یمی م یتوراندخت، حاال دندون رو جگر نذار  ی»الل بش   
 کنار تنور.«  ای رو بنداز کنار ب یدرد گرفته؟ اون هاون لعنتچرا شکم  چارهیدختر ب 

نت  له کنان گفت: قربوو له دیبود، دو دهیکوب  یمادرشوهرش که محکم تو دهن جار  یسومهتاج به    
 جان، بذار خودم کمکت کنم.«  یبی برم ب

  یلب  ریبود ز  یگندم به درون تشت بزرگ مس  یکردن گون یمشغول خال کهی خاقان درحال  یبی ب   
گرفتم سر  دعطاریاز س  روزیرو که د یکنه، تو برو اون روغن  یگفت: »الزم نکرده توراندخت کمکم م

اش  ی آگه فردا کچل  یدونیبه باد نره، م اته یجار نیهم شی فردا آبروت پپسرت بمال تا فردا پس
 گن؟«  یبهت م  ایمتوجه بشن چ نتمیبدط یعروسا نیظاهر بشه و ا
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 یهادندان کهی خاقان درحال  یبیاز کچل شدن سر پسرش، سرش را تکان داد و ب  ی مهتاج با نگران   
! هیخان ضی مر یِگد ه،یکچل کچل بام گنی با خنده آهسته خواند: »بهش م دادی صدا م اشی مصنوع

 برو زن به پسرت برس.«  میخوند  یمزخرف رو م یشعرا نیافتادم که ا امی بچگ ادیَدَدم  یوا

تند گفت:   شد،ی م کشانیچشم به توراندخت دوخته بود که داشت نزد کهی خانم درحالمهتاج    
  یبه کس یز یپسرم چ  یراجع به موها یکه تازه فوت کرده، قسم خورد  خاقان به روح خواهرت یبی »ب
 .« هاینگ

  یو آخرتمو هم از دست بدم! دوا درموناشو به موقع انجام بد مانیا دیکه با یطور ن یننه، ا ی»ه   
آتش درون   ی.« سپس با انبرک بلندشهی جونم مث خرمن م  دریقشنگ ح یفرداس که موها  نیهم

را   ندمتشت پر شده از گ دند،یپری آتش در اطرافش به هوا م یهاذره  کهی جا کرد و درحالتنور را جابه
خانم دلش از بابت دهان او قرص شد و شتابان وارد اتاقشان شد تا   زیانگتنور گذاشت. روح  یرو

 هیه غر زدن کرد: »ها چناالن افتاد شروع ب یپر تا چشمش به ماه یروغن را به سر پسرش بمالد ول
  یدیجا تمرگ هی. چه مرگته شیگرفت یو جد یکرد فیگفتم ک هاهیکه به همسا ی از دروغ یدختر، انگار 
 ؟« یحاضرش  یشی و بلند نم 

 .«کردی م هیداشت تو پستو گر یپر ماه دمی»مامان، مامان من د    

  اشی کرد و گره روسر  ینینشقب را ببرد. ماهرخ ع شیبه خواهرش نگاه کرد تا صدا ظیبا غ  یپر ماه   
 را محکم بست.  

 هان؟«   یعزا گرفت ی»دختر جان واسه چ   

  فیح یول   یماه نیتو ع  ،یماه پر  یدونی و گفت: »م   دیکش یجوابش را نداد آه یپر ماه  یوقت   
 که...«

 شمیم دهیو ترش رهیگی منو نم  یپوشاند: »خواستگار ندارم؟ کس شیموها انیاش را مچهره یپر ماه   
 ه؟«ی پس پسر ارباب چ ؟یبگ  نویا یخواستیمونم هان، م یو ور دلت م

 ؟« یزنش بش یهوو یخوا یزن و بچه داره، م دمیشن  ؟یگیخان ترسو رو م ثمی»م   

  یمفت م یحرفا  یحسود دور و برشونن که با کل یآدما یحرفا نایمامان، ا س یطور ن  نی»اصالً ا   
 خوان بدنامشون کنن.«
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هم به  رفتی بدون دخترم، نم نویا ی. ول هیره روس ی: »فعالً که داره مدی کش یمهتاج آه بلند   
تازه سگ   ؟ی افتی دروغش ب یهامبادا به دام حرف  ادی یپز م  ی. اون پسره الک اومدی نم  تیخواستگار

رن   یم توقتا که پدر و برادرا  یبعض  گمیبهت م  حالنی باا کنهی خون به پا م پدرش بهادرخان بدونه 
  نایو به گوش ا ادیازشون درب  ییصدا  هی دیخودتو تو چشمش فرو کن شا ییجورا هیتو هم برو  ،یآباد

 های جار   شی پ یجور نیذاره حداقل ا یپدرش نم یخواد ول یرو م  یپر خان ماه ثمیبرسه که بعله م
پدر و برادرت،   یهمراه یهم عوض رفتن به روستا و حداقل به بهانه  یپز بدم. عصر   یحساب تونمیم

 یکس گمیم یز یچ هی ،یماه پر   یتر کرد: »هرا آهسته ش ی.« بعد صدایور دلم نشست یاومد یزود
زن عموهات با دعا   نی. من که حتم دارم هممیفردا وقت گرفت یواسه  نینفهمه ها.. از مالاحمد فال ب

  یمالاحمد تو روستا یدست رو دست بذارم و تماشا کنم! خونه دیجادو بختتو بستن، منم که نبا و
و بختت باز شه،   فتهی اون جا انشاال سبب ب رمیسر م هیازش وقت گرفته،  هیخانوم همسا رانی. اارهیون
 خوب.« یهی همسا نیدعاهاش کارسازه، بنازم به ا گنیم

دوان رفت. دوان اطیبلند شد و به ح   شیاز جا عیکه از حرف مادرش قوت قلب گرفت سر یپر ماه   
کارت   ا یزود ب   دی... خورشدیخانم را باال رفت و صدا زد: »خورش زیانگروح  یهامقابل اتاق  یهاپله

 دارم.«

بود با طعنه   بگومگو کرده یمختصر  یپر با مادر ماه  یرا باز کرد و چون عصر  اطی خانم در ح  زیانگروح    
 همه ادعا رو؟«  نی ا کنهی جمع م   یک ،یدختر تهرون هیگفت: »چ

 کار دارم.«  دیمن با خورش  ن،ی ننداز کهیعمو تو رو خدا تزن ی»وا   

  یرو م گهی مامان بزرگتون. اون جا هم د یخونه میبر میش  یحاضر م می»فعالً دستش بنده، اآلن دار   
 .«نی نیب

مادرش را کنار زد و از در راهرو    کلی و به زور ه دیکش رون ی ودش را باز پشت مادرش، خ دیخورش    
به سمت   یپر نگفت. ماه  یز یچ گر یخانم با حرص به درون خانه رفت و د زیانگآمد. روح  رونیب

  هیخان به طرف روس ثمیامشب م نی راس باشه و هم هاعهیآگه شا دیخورش   نی : »ببدیپر دیخورش 
 شه؟«ی م یچ  یدونی کنه م تحرک 

 شه؟«ی م ی: »چدیکه ترس برش داشته بود پرس  دیخورش    
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  دیعشقم از قفس بپره؟ چرا با یبذارم پرنده   دی. اصالً  چرا باشمیم چارهیب شم، ی»من بدبخت م   
 بذارم اون منو تنها بذاره و بره؟« 

 ؟«ینذار  یتون ی»مگه م   

 یطور نیا یعنیاتاقم گل گذاشته،  یاون هشت ساله که هر روز پشت پنجره  تونمی»البته که م   
مون اومده، بارها با هم  یپشت اطیدر ح یک یوقتا هم تا نزد  یشو بهم ثابت کرده. بعض نیعشق راست

 و ...« میقرارومدارها گذاشت گهید

 درسته؟« ن یها از هم گرفت: »بوسهدیخند زی ر دیخورش    

داده باشه، من مطمئنم اون   حی بهم توض کهنیبذاره بره بدون ا دیاآلن چرا با »چرا دروغ... خب   
 دوستم داره.«

 کار کنم؟« یچ یگی »حاال م   

 د؟« یخورش یتون  یتو م یوعده مالقاتمون رو بد هی بی شده ترت یهر طور  دی»با   

 آرشاک.« ویمس یخونه  واریباغ، پشت د»بهت که قرار فردا روگفتم، فردا صبح تو آخر کوچه   

 .« سیامن ن اد یاون جا که ز ی»ول   

 افتاده؟« یاتفاق نیمالقات کرد گهیچند بار اون جا باهم د ،یماه پر  ی»اِ    

 .« دهیآرشاک که صدامون رو شن وی»مس   

داره آگه چشماش نور   یکم یینایب  چارهی . اون بنهی نتونسته که بب ده،ی: »فقط شندیخند دیخورش    
 .«نیبود که لو رفته بود  شایوقت پ  یلیداشت اآلن خ یوحسابدرست 

منظورم مش رضا عباده که  رمردهیاز اون پ  یندارم ول یآرشاک ترس ویجان، من از مس دی»اوه خورش    
 .«ترسم ی م یل یاز اون خ ده،یآرشاک چسب  ویمس یدر خونه ش به خونه 

 زنشه.« یو شوهرش رام دستا هیزن خوب یبره، مادام پت یب م»نترس، اون از آرشاک حسا   

 باغ؟« حساب قرار مالقات شد آخر کوچه نی»پس با ا   
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 عشاق!«  یشگیهم عادگاهیم زم،یعز  یپر : »آه ماهدیکش یآه سوزناک  دیخورش    

 عشقم مانع رفتنش بشه.«  یروی ن دی»شا   

المپ کوچک زردرنگ   کی که تنها از  اطیح  یک یتار مهیدر ن شانیها هر دو بعد از گذاشتن قرارهاآن   
زدند. قلب   وندیو صداقتشان را پ  یدوست گریرا فشردند و بار د گریدستان هم د گرفتی م  ییروشنا
خان   ثمیم  از عشق و شور یپر افتاد و دل کوچک ماه دنی و عشق محبوبش اصالن به تپ  ادیاز  دیخورش 

 یکه برا یاکوچک عاشقانه  یا یکوچک و ساده بودند که در دن یها هر دو عاشقانبه لرزه درآمد. آن
داشت. اگر در   یادیبود که صبر و تحمل ز یجزء موجودات یپر . ماه کردندیم ر ی خود ساخته بودند س

اکنون افکارش   یول زدی و دم نم کردی تحمل م  یبا صبور  رفتی هم فرو م یادیز یهاغم و غصه
روح و   زدند،ی ها ماز سفر پسر ارباب حرف  یمردم روستا و شهر که هرازگاه یهاشده و زمزمه  شانیپر

 و فکر سفر معشوق طاقتش را طاق کرده بود. دادی جانش را خراش م 

بزرگ حاج رحمان چنان ذوق زده و آماده شده بودند که انگار خانه  یفراوان خانه  یهابچه    
که چهار اتاق   یرفتن قرار نداشتند در حال  یهمانیها از شوق مشهر است و آن  یربزرگشان آن سوماد
. اتاق  کردندی وآمد مها مدام به آنجا رفت قرار داشت و آن  عیوس اطی ح  یخاقان در قسمت شرق یبی ب

که آن یا خاقان بر یبی و ب  گرفتی م ییخاقان تنها از دو المپ کوچک زردرنگ روشنا  یبی ب  یاندرون
  رفت، ی به شمار م اشه یزی و جه جاتقه یرا که جزء عت  بلندشهیپا یمنور شود چهار الله  شتریاش بخانه 

.  کردندی م  ییخودنما ییبایبه ز واریدرون د یفرورفته یدو طاقچه یکه رو یروشن کرده بود طور 
هم  انداختندی م کهیت  گریکدی هم به  کردندی هم کار م انشانیپای ب یهاو حرف   اهویبا ه های جار 

را وسط اتاق   یبزرگ  یدر اتاق جمع شدند سفره شانیهاشوهرها و بچه  کهی. وقتدندیخندی بلندبلند م 
تر  ها آزادانهبود زن  امدهین  نییبه پا االب یپدرشوهرشان حاج رحمان هنوز از طبقه کهی گشودند تا وقت

  یچندان یبهره  ییبایشان از زچهره شان،یبایز یهارخالف نام . ماهتاب و مهتاب که ب کردندی رفتار م 
مغموم و   یپر و ماه دادندی م  نتیز  یو سبز   یغذا را با ترش یو ماهرخ سفره  دینداشت همراه با خورش 
  یتمام چا یقه یرا که باسل اشیبی ب  ختنیر یکز کرده بود و چا نخاقا یبی ب  یگرفته کنار سماور نفت 

 اشقهی و از دقت و سل  کردیتماشا م  ختیری م ییطاللب  کی کمربار یهاخوشرنگ را درون استکان
که عصر   دانستندیم یدردرا همان شکم  یپر ماه  یافراد حاضر در اتاق علت گرفتگ ی. همه بردی لذت م
اش نوه یبا یز یفروغش را به چهره خاقان چشمان کم  ی بی کرده بود. ب رامادرش صحبتش  اطی در ح
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دم   یو بهت م  کنمی دم م یجوشانده عال هیخوشگلم، بعد شام  یدوخت و گفت: »فدات بشم نوه
 .«ادیتا حالت جا ب یبخور 

.  ادی یمن از گوشت خروس خوشم نم نیدون  یشما که م ه،یچه شام درست کردن نی»مادربزرگ ا   
 گرسنه بمونم؟« دیامشب با

کرده با  سرخ  یزمن  بیرفته بود، باشه فردا ناهار مهم رون من، اون وقت واست س   ادمیجان ننه ی»آ   
 .«کنمی موغر درست م 

هم  یپر را بلند کند. ماه  های جار  یخنده   کیبود تا شل  یخاقان کاف  یبیب یکلمه  کی نیهم   
 مرغ!«  یبگ  ینگرفت ادیخاقان، هنوز بعد هفتاد سال  یبی اش گرفت: »ب خنده

 .« رمیبگ ادیهم  نیاز ممکنه که بعد ا ریاقان انگشتش را باال برد و بلند گفت: »غ خ  یبی ب   

 همهنیکه تازه نمازش را تمام کرده بود گفت: »ا یپر برادر ماه دریها باال رفت و حخنده  یباز صدا   
بازم با تکرارش   نیدیها رو شن کلمه نیها بار اتازه شماها که ده ره؟ی بگ ادی نی نگرفته، بعد ا ادیسال 

 .« رهی گ یخنده تون م

موقتًا کوتاه   های آمد و جار  نییپا  یها کمخنده  یحاج رحمان وارد اتاق شد و صدا  نیح  نیدر هم   
ه کنار  طور کو همان دیکش نییسماور را پا  یلهیخاقان فت یبی نداشتند. ب یکار  گریآمدند و با هم د

و از   انداختبه سفره  یزانوها به سر سفره رساند. نگاه مشتاق یسماور نشسته بود، خودش را رو
 کیبعد از   شیکرده بودند خوشحال شد. پسرها نییتز یقشنگ نیسفره را به ا شیهاعروس  کهنیا

را از تن   یمطبوع خستگ ییوکوفته سر سفره نشسته و با خوردن غذاروز کار در دشت و صحرا، خسته 
  ییخودآرا  رهدرون سف یسرخ با طرح گل  ینیکوچک چ یهااله یدر پ رهای. ماست موسکردندی به درم

ها بچه جز چند تا از اشتهاآور آبگوشت خروس، همه را به هوس خوردن انداخته بود به یبو کردندیم
  نیآفرشام خوردن بودند که نوش  یاهویبودند. همه در ه گرید ییوتخم به فکر خوردن غذاکه با اخم 

بدون   شد،ی م حسوبزن م نیو کارآمدتر  نیترجمع عاقل  انی خاقان که در م  یبی عروس ب نیسوم
به هر  مقدمه رو به حاج رحمان کرد و گفت: »پدر جان، به شاگردام قول دادم که روز پنجشنبه 

 بدم.«  هیهد کیعدد قرآن کوچ هیکدومشون 

گفت: »خب   رفتی ولوقش، با ران خروس ورملق  یمصنوع یهابا دندان  کهیآقا رحمان درحال حاج    
 بده، مگه اجازه من الزمه؟«
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 »اجازه که نه، فقط پول شما الزمه.«    

 ؟« یمن خرج کن بیکه از ج یدونی م متیغن نمیحاال ا یدار  هارات ی خ نیخدا از ا یشهی»تو که هم   

 تونه پرداخت کنه.«  یخواد و آصف م  ینم یادیکه پول ز کیده جلد قرآن کوچ  دنی»پدر جان خر   

 حاج رحمان با چشمان تارش آصف را نگاه کرد: »خب آصف بده.«    

گفت: آخه من به شاگردام گفتم که پول  نیآفرآصف تا خواست جواب پدرش را بدهد، زنش نوش    
بشه در   یآقا رحمان خواهد داد تا احسان خواهد کرد، حاج   سیکه قرآن رو تدر یها و پول معلمقرآن 

 حق امواتش.« 

 رسه؟«  یهم به تو م  سی»آهان پول تدر   

 .« ذارم ها یوقت م ی»البته، ناسالمت   

 شاگردام!!!« ادی یداد: »چه افاده م یرا باز  شیخانم ابروها  زیانگروح    

قرآنه، استغفراهلل   دینکن، حرف از خر یکججام دهن  ن یا زیانگروح   یخانم آهسته گفت: همهتاج    
 گناه داره.«

»مدرسه..   خوردی را م  شیخانم به احترام قرآن ساکت ماند اما از درون حسادت سواد جار  زیانگروح    
ها بود که نه کالس سواد داشت. آن  انی تنها عروس م نی آفر.. معلم.. واه واه.« نوشسیشاگردام.. تدر

و   دارسو قرآن را در م  سرودیم یشعر  یداشت و گاه یپدرش شاعر بود و خودش هم طبع شعر 
  یشهر هم معلم رسم یروز شبانه  یو در تنها مدرسه  کردیم  سیتدر لیمحل و فام  یهابچه  یبرا یگاه

 وپرورش بود. آموزش 

. بعد  خوردی م ینیچ یهاها بود که به بشقاب قاشق یها خاموش شده و تنها صدازن  یموقتًا صدا   
روح امواتشان کرد و بعد   یاهل خانه و شاد یسالمت یشام حاج رحمان سر سفره دعا برا انیاز پا
 که...«  یتو تنها عروس باسوادم ن،یآفرنوش را به سمت عروسش گرفت و گفت: »  شیرو

 ه؟«یپس سواد من چ  ه،یچه حرف نیآقا ا»آ حاج    
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اون دو کالس سواد  ه،یکه حرف از معلم ریو و ریگ نیبابا مهتاج جان، تو ا  ی: »ا د یتورانداخت غر   
 خوره.« یتو که به درد نم  یاکابر 

شما   یهابه بچه  یخوره، من به قول شما با هم رون دو کالس سوادم به بچه هام حت  ی»چرا نم   
 اد؟« ی یدادم چه طور به حساب نم  ادیسواد 

 ؟«ید یبچه هامون م ادیجا شهر کورهاست و مدرسه و دبستان نداره تو سواد  نی»مگه ا   

 سازم؟«ی اشون جمله نم بر یمگه ه کنمی هاشون که کمکشون م کتهیخالصه تو انشا و د ی»اِ    

و کم تو حرفم   نیمحل دهنتونو ببند یب  یرا قطع کرد: »خروسا شانیبلند حاج رحمان صدا یسرفه   
تا واست   کنمی فروشه سفارش م  یکه کتاب و دفتر م یخداداد یجان فردا به آقا  نیآفر. نوش نی بپر
 جلد قرآن بفرسته.« یس

 « کار کنم حاج آقا؟ یرو چ هیجلد؟ بق ی»س   

 لیرو که ما هیهمسا یزنا یحت  کننیسواد داشتن م یجا رو که ادعا نیا یزن و دخترا  نی»هم   
و   یالک یاهوهایکردن و ه بتی. از غرنی بگ ادیسواد و قرآن خوندن  یباشن به مکتب خودت ببر تا کم

 زدن که بهتره.«  یزنک خاله   یحرفا

دوست   یلیحاج رحمان، خدا عمرت بده خ  یها به آسمان رفت: »واها و موافقبار هوار مخالف  نیا   
 .« رمیبگ ادم یدارم قرآن خوندن 

 کنه.«  یم ادی»آره مهتاج، قرآن خوندن خوبه، نور چشاتونو ز   

 دارم.«  امی رو بلدم سواد کاف  یخودم همه چ شون،ی »آ...آ... من؟ من الزم نکرده برم مکتب ا   

 .« هیواست کاف نایو ا ی رو هم بلد ی»بله توراندخت، تو زبون دراز    

 »حاج رحمان به من طعنه نزن.«   

را به سمت او    شیو عصا دیاو را کاو یسرتاپا دیابروان سف ر یحاج رحمان از ز یشدهچشمان تنگ    
 ؟« یار ی خروس خورده رو باال ب یدار   لی م یدراز کرد: »انگار 
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را باز کرد و در حال جواب دادن به حاج رحمان بود که درب قندان پرت شده از  توراندخت دهانش    
اش گذاشته و زود  شوکه شد و دستش را به شانه  یاش خورد. توراندخت کماتاق به شانه  یآن سو

  ؟یزن یمنو م یمرد، واسه چ هی سپر کرد: »چ نهیشوهرش مختار س یبلند شد و برا شی زانوها یرو
 کنه؟«  یم تیداشتن سوادم تو رو هم اذ

خاقان باعث   یبی ب  ادیفر یزنش را خاموش کند ول یتا فضول   دیپر شی مختار مانند فشفشه از جا  
خاقان انگشتش را به سمت   یبی بنشانند. ب  شی و دوباره سر جا رندی شد تا مختار و محمود او را بگ

 ؟« ینپرون  یجور  نیو خروستو ا یالل بمون شهی شده، نم لی موغر ذل یتوراندخت نشانه رفت: »آ

ازجمله خود توراندخت را به خنده انداخت و موقتًا غائله   های خاقان، بعض  یبی باز هم حرف زدن ب    
و به دست ماهتاب داد تا دور   دی چ ین یرا درون س یچا یهاخاقان استکان  یبی شد . ب  ری ختم به خ

پر از   یمس  ین یدستباف انداخت و بعد س یهافرش   یرا رو یبزرگ   یخانم روفرش زیانگبگرداند. روح 
را که پر از تخمه آفتابگردان   داره یبوداده را وسط آن گذاشت. مهتاب ظرف بلور پا یگندم و شاهدانه 
  نیاما آروم و ساکت باش ن یجلو بخور ن یایها بآن گذاشت و گفت: »بچه  یرا رو  وهیبود و ظرف بلور م

 کنه.«  فیشو واسمون تعر یاز خاطرات دوران جوون  یک یاز پدربزرگتون خواهش کنم  خوامیکه م

زانوها خودشان    یرو ی. همگشدی تر متر و مهربان همه گرم یمهربان برا ریدو پ یجو خانه  جیبه تدر   
بود   یدرست زمان نیپدربزرگ نشستند و ا یهاصحبت   یاپو ضمن خوردن تنقالت به   دهیرا جلو کش

.  دیپر شیجا  زگفت که اون مثل فنر ا یز یچ یپر گوش ماه  خی ب زیانگروح  یسالهپسر پانزده  دریکه ح
ها، درست کن  یکاردست هیواسه من  ایگفت: »حاال گفتم ب  یبا زرنگ دریهمه متوجه حرکت او شدند. ح

 !«یکشون  یاآلن همه رو دنبال خودت م

چرا اآلن  یو عصرم دو ساعت تو مسجد بود  یانداختیجفتک م اطی خاقان گفت: از ظهر تو ح یبی ب   
 افتاد؟«  ادتیدرست کردن  یکاردست

 درست کنه.« خوامیرو که م یتونه اون  یم یپر فقط ماه گهیافتاد د ادمیکار کنم، اآلن  ی»چ   

 کشه!« ینماز خوندن که دو ساعت طول نم  یندارم ول ی»پسرم با مسجد رفتنت کار    

جلسات   یآقا مرتضورا به سمت پدرش گرفت: »باباجان مگه نگفتم بعد نماز حاج  شی رو  دریح   
  نین یصحبت هاش بش  یو به پا نی ایبارم شما ب هی. آگه هیخوب و استاد یروحان  یل یداره. خ یسخنران 

 .« نی ریگ یم ادی ث ی عالمه حرف و حد هی. گمیم  یچ نین یب یم
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 .« میتو جلساتش شرکت کن دیبا م یدیو آقا مختار گفتند: »آره ما هم شن نایس   

 کجاست؟«  دیخورش  ی»راست   

 دادی مقدار کاغذ برش م هیگفت: »قرار بود واسه منم  نینوش آفر  دیسرها به سمت توراندخت چرخ    
 سه شاگردام الزمش دارم.« فردا وا کردیم یگذار و شماره 

 باز واسه شاگردام.« ی»ه   

خاطره از   هی فیبلند شو برو بذار با تعر یپر توراندخت را نگاه کرد و گفت: ماه   ظی حاج رحمان با غ   
 زنا و پسرامو آروم کنم.«   نیا کردمیخدمت م یکه تو ژاندارمر  یوقت  امیدوران جوون 

خارج کرد و به   هاان یقل آب قلمردان و قل یسرفه یصدا  انیاز خدا خواسته خودش را از م  یپر ماه   
برد. هر   یپشت  اطیو به ح  دیآمده بود دستش را کش رونیکه پشت سرش از اتاق ب  دریرساند. ح   اطیح

. کوچه فقط از المپ  دندیدرخشیدرخشان م یله یشب مانند دو ت یک ی در تار دی خورش یدو چشم رنگ
 و در را باز کرد.  د یرا کش  یآهسته کلون در چوب دری. حگرفتیم  ییبرق روشنا  ریت کی

 ؟«ی کار کن  یچ یخوا یم نمی بگو بب دریح ی»ه   

 .« یفهمی »صبر کن خواهر م   

  ریباالتر از در باغشان ت یبود و چند قدم کی کوچه کامالً تار ی. باالدیبه کوچه کش  یسرک یپر ماه   
و دراز  در سکوت   کیبار ی. کوچهد یبخشی م ییروشنا یکوچه را کم  انینورش م بود که المپ کم   یبرق
و  ی کاهگل کوتاه  یوارهایاز مقابل د  شدی نم دهیدر کوچه د یاحد چیفرو رفته بود و ه ی قیعم

بودند و سراسر   دهیروئ فیبه رد یکوچک پربرگ یهاداشتند، درختچه  یعیوس یهاکه باغچه  ییهاخانه 
و گاه حشرات کوچک   زدی م یدیشب به سف  یک ی داشت. خاک کوچه در تار یز یانگدل  یکوچه سرسبز 

 . آورندی مها را به حرکت در برگ  دند،یپری ها مباغچه و درختچه  انیکه در م  ییهاو قورباغه

 هس؟« یاامشب چه برنامه فهممی من نم  دی»خورش   

اول از تو منو خبر کرده بود و من آماده باش بودم از اول شام ما دو تا   دریجان، ح یپر »نترس ماه   
متوجه هول شدن مون نشن.  انیاطراف میکردی م یسع یول  میکرد یباز  لمیاش واسه اهل خونه فهمه
 .« نجایا ادی یخان داره م  ثمیم یآخه ناسالمت میهم نداشت یاچاره 
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ما  یبزن وارد کوچه کهیپسر بهادرخان  یعنی ثم؟ی م ؟یگفت  یداغ شد: »چ  یپر ماه یهاگوش    
 وقت شب؟«  نیاونم ا شهیم

اون   ؟یمگه تو حافظه تو از دست داد یپر ماه  یدرثان اد؟یروز ب ییتو روشنا یخواستی م  ؟ی»پس چ   
به  وارید ی از رو یکوچه شده، حت نیگاه هر شب بدون واهمه و ترس وارد ا یهشت ساله که گاه و ب 

  یحرکت ته،ات گذاشته و رفشاخه گل پشت پنجره  هیعشق و خواستن تو  ادیو به  دهیداخل باغ تون پر
 !« ستیبارش ن نیامشب که اول یبالی بهش م یل یکه تو خ

که   یینایا  دیاز کجا معلوم! شا یزن ی رفا مح  دیخورش  ی: »ا دیکوب  اشی شانیدستش را به پ یپر ماه   
 .« دمیکار اون نبوده، من که تا حاال ازش نپرس  یگفت

که کار   کنمی من مطمئنت م  ی ول یپرس ی را باال انداخت: »امشب ازش م ش یهاشانه دیخورش    
 ؟«یاون دار  ریغ یا گهیخودشه، آخه مگه تو عاشق د

 .« دی»اصالً خورش   

 خان.«  ثمی حال بهت گفته که عاشقته؟ البته به جز متابه ی»کس   

  دمیرو نه شن یا گهی. درضمن من تا حاال ابراز عشق پسر دثمی»صدبار بهت گفتم خان نگو، فقط م   
 .«دمینه د

 خان خودشه.« ثمیدختر جان، م  یدی»د   

از اهل خونه بفهمه   یس آگه ک ادیب  نجایامشب ا دی. اون نباترسمی م یل یمن خ دی »درهرصورت خورش    
بگو    دریبره. آخه امشب همه دورهم جمعن اصالً ح یقبله مو پدرم سرمو روبه شهی طوفان نوح به پا م

 بهت خبر داد که...« یچه طور  ثمیم نمی بب

 ثمیم نویکف دستش بود: »ا یاسکناس درشت دو تومان ک ی...« مشتش را باز کرد یماه پر  نی »بب   
 خان بهم داد تا خبرت کنم و امشب...«

منو   یآبرو یخوا یو به خاطر دو ناموت م یتو باج گرفت  ،یکرد یکار خطرناک در،یح  ی»تو غلط کرد   
 !«یبه باد بد
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جلو دکان باقر آقا   خوامی پول رو الزم دارم، م نیفهمه. من ا ینم یکس ن،ییپا  یار ی»آگه صداتو ب    
 بفروشم.«  زمی جنس بر

 داده؟« ادتی یآقا مرتضوهم حاج  نویپول پرست، ا طانیش یره »پس   

 : ؟«ینگ یبه کس ید یرو بگم قول م یراز  هی»آگه    

 نیبهم رون خواهد داد که ب ییهاهیاعالم  یآقا مرتضوادامه داد: »حاج درینگاهش کرد و ح یپر ماه   
مردم   ن یرو ب نایا یتون یتر مراحت  یو به من گفته که تو با تظاهر به دستفروش  میمردم پخش کن

 فهمه.« ینم یدم و کس  یم  یکی  یبه هر مشتر  یواشک یمنم  یپخش کن 

 .« ارمی یمن که سر در نم  ؟یچ یهی»اعالم   

و به من و    دهی درس م گهیها پسر جوون دآقا به دهحاج   یول  ارمی ی»راستش فعالً خودمم سر در نم    
 داره.« ازیامثال من ن

ت خونده س. واسه من قصه نگو من اآلن فاتحه  یفتی آژان ها ب ری کارا خطرناکه، گ نیا در، ی»آه ح   
 ...«ترسمی م  یلیخ

خان قدرتمند خان، پسر بهادر ثمیم یبلند باال  کلیبرادر و خواهر در حال بگو مگو بودند که ه   
جسور پا به فرار   یهااو مثل گربه  دنیبا د دیو خورش دریبوالغ مقابلشان قرار گرفت. ح   نیسر یروستا

  یبازو ار ی بس یرا آهسته بست و کلونش را انداخت. با خونسرد  یخان در چوب ثمیگذاشتند و م
به سمت پنجره  ثمیو رفتن م یخونسرد  نیاتاقش برد. هم یپنجره  ریرا گرفته و او را به ز یپر ماه

 است! ثمیاتاقش کار م یمطمئن بشود که گذاشتن شاخه گل پشت پنجره یپر باعث شد که ماه 

 ثمیبود: »م دنیپرس یمشتاق و آماده یپر . لبان ماه ستادند یدرخت لرزان کنار پنجره ا ریها زآن   
سفر   هیو   یتو هم در حال رفتن سؤال رو ازت بکنم چون   نیصبرم سر اومده و مجبورم ا گهیامشب د

اش  ا نهی موضوع به شم و تو جواب آره  نیا ریاش درگبعد رفتنت همه  خوامی من نم  یرو دار   شیپ
 ؟یشاخه گل بذار  هیاتاقم  یهشت سال آزگار هر روز صبح پشت پنجره یبمونم. تو چه طور تونست

 تو کرده.« یوونهیمنو د نایهم
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 ثمیادامه داد: »البته م یپر اکتفا کرد. ماه یزد و فقط به لبخند یخان برق ثمی بار م چشمان شرارت    
  گهیکه د  یهمه وفادار  نیگلت بود که منو عاشقت  کرده ا یهاشاخه  نیاعتراف کنم که هم خوامیم

 حرف نداره وگرنه من...«

 ؟« یدار  رو هم دوست یا گهیتو به جز من کس د ،یماه پر  نمی »بب   

 »هرگز.«   

 »قبالً چه طور؟«    

داشته باشم؟ تازه تو هشت ساله که   دیبا یعشق یسن چند تا تجربه نی»مگه من چند سالمه؟ تو ا   
 .«میذاره ما به هم برس  یو منم به پات نشستم متاسفانه پدرت نم  یبه دنبال من

 .« دهی اجازه م  یتر بشتو که بزرگ  ی»اِ    

به آن اشاره داد، او را  یپر بود که ماه یگل یهاهنوز مشغول شاخه  انهیموذ خانثمیفکر و ذهن م   
هشت سال   نی تو در طول ا یعنی یپر ماه  ی:» نگفت د یکه لو نرود محتاطانه پرسآن ی. براکردیکنجکاو م 

 ذاره؟«  یاتاقت گل م یپشت پنجره  یچه کس یدینفهم

 ؟«ی ستی»مگه خود تو ن   

خاص خودش   تیاصل مطلب را بداند با جذاب  یکه لو نرود ولآن  یدستش آمد و برا اریع ثمیم   
کار   ینی بب ی بد کیو کش  یبمون  داریشب تا صبح ب هی ینخواست ی: »تو حتدیداد و پرس یلبانش را باز 

 کدوم عاشقته؟«

ن و م ی عنیپشت پنجره خوابم هم برده،   یموندم و حت داریشد: »چرا ب  شتریب  رتشیح  یپر ماه   
 ؟«ی. مگه تو نبودمیدی نفهم  یز یچ یول میداد  کیکش  یلیخ  دیخورش 

 ه؟« یآ گهی کار کس د یکنی چه قدر زرنگم! پس تو فکر م   ینیبی م یزد: »اِ  یخان برق ثمیچشمان م   

 .« یکنی »تو فکر م   

 بهت ابراز عشق نکرده؟« یا گهیپسر د چیمن ه ری»راستشو بگو غ   

 .« یهر چند... خودتو هم کامالً ابراز نکرد ر،ی »نه خ   
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 .« گهیابراز عشقم بود د  زم؟یبود عز یپس اون شاخه گال چ یانصافی »ب   

! چه قدر زی انگجانیمن، چه ه یافتاد: »آه خدا دنیاز اعتراف و ابراز او به عشقش به لرز یپر دل ماه   
 . آه پس کار خودت بود؟« یخبر ندار   انیجر  نیکه از ا یو بگ ینگران بودم که تو ردش کن

و   یپر قرص کردن دل ماه یبرا دیدی م انیبود، در م  یرا که نامرئ  یگر یعاشق د یخان که پا ثمیم   
را بر زبان آورد: »البته که کار خودم بود تا    شیدروغ زندگ نیترخودش بزرگ  یهایدینشان دادن پل
 ابد... تا ابد...« 

: »تا ابد... تا  کردی دستان خود نگاه داشته بود، هنوز هم تکرار م انیرا م یپر دستان گرم ماه یوقت   
 ابد...«

 گاهچی که ه ینگاه کرد به چشمان  اشده یو کش کیاو را از خود دور کرد. به چشمان بار  یپر ماه   
  شی چند وقت پ ثمی: »مخورد یدر وزش باد تکان م راهنشی پ ی. شال روکردی اعتمادش را جلب نم

پدرت   ای سارا خانوم مونده بود، بهم گفت که گو یکه حدود پانزده روز تو روستا و تو خونه دیخورش 
 کدخدا رجب رو واست نشون کرده.« یبای دختر ز

رو زنم بکنه، آخرش منم تو رو   یحلقه زد: »پدرم هر ک شیهاو لبان سفتش دور دندان دیخند ثمیم   
 .«کنمی زن خودم م

امشب  نی: »هم دیحرفش را نفهم   یمعنا داشت،ی جوان و خام که عاشقانه او را دوست م یپر ماه   
 ؟« یهست هیروس  یراه

 .« گهیماه د هی زم،ی»نه عز   

 .« یکنکه ستاره دختر کدخدا رو زن خودت ب  یستین لیمی ب  ادیخودتم ز گفتی م دیخورش  ی»ول   

اصالً از   ؟ی .. راه انداختگفتیم  دی.. خورش گفتی م دیاش خورش همه  هیچ گفتی غلط م  دی»خورش   
  یاون صاف و پوست کنده م یگه باور نکن. چشما یبهت م یهر چ  دیخورش   نیبعد ا یشنویمن م

 !«هیداره، چه قدر عقده آ ی گه که چه حس و حال 

 ؟« یقبول دار  گنیخرافاتو که مردم پشت سرش م نی»واست متاسفم، پس تو هم ا   

 »کامالً.«   
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 دی خورش  چارهی زنن ب یکرده و بهتان م یانصاف ی آدما در موردش ب یبه نظر من همه ی»ول   
 مهربون.« 

گفته بشه  در مورد اون یو هر چ  نیقالب هیجون تو  کی  ن،ی دخترعمو هست کهن یا ی»تو و اون جدا   
 .«شهیروح و روان تو آزرده م

بر باد برود،    کجای یپر ماه یازآنجا عبور کند و آبرو یوقت تنگ که هر آن ممکن بود رهگذر  نیدر ا   
بچرخد. دوست داشت با   دیخورش یهاو حرف   دیدور محور خورش خواستی نم  یپر افکار ماه

واسه ستاره چندساله که پشت    م،ثیاز خودشان صحبت کند: »راستشو بگو م شتریمحبوبش ب 
 ؟«ی ذار   یاش گل مپنجره

 . دیذارم.« بعد آهسته خند ی»واسه ستاره گوهم نم   

 تو رو نداره؟«  اقتی ل یعنی ثمی»آه م   

 ندارم.« اروی باز  یقرت نیمن حوصله ا دمی»شا   

 ه؟«ی فرقم با اون چ ،یکنیم  اروی باز  یقرت نیبا من ا یکرد: »پس واسه چ  یحاضرجواب یپر ماه   

 .« یماه هیماه آسمون قلبم، چون واقعًا  ،یهست یپر »تو ماه    

 داره.«  اجی»خب آسمون قلبت به جز ماه به ستاره هم احت   

 امی من، آگه قراره ستاره هم تو آسمون زندگ زی : »عزدی بلند خند یخان کم آورد و کم ثمیبار م  نیا   
روستا رو به   یلومتر یو دلهره راه ده ک  بتیهمه مص نیمگه من با ا نمیب . اصالً باد ی یبعد از ماه م اد،یب
زده بشه؟ تو از خودت واسم حرف بزن آخه تو عسل   دیاومدم که فقط حرف ستاره و خورش نجایا
 تو رو دارم.«  دارید لیکه من فقط م یهست ینی ریش

عشق رو به زبونت   یکلمه م،یدیرو د گهیوقتا هم د یها که گاهسال نیدر طول ا وقتچ ی»آخه تو ه   
باشه  دارمونید نی آخر نیا  دیحاال که شا یول ،یخوا  یمنو م ای یدوستم دار  کهن یاز ا ،یاوردین

از عشق  واسمتر از همه دوست دارم  هات و مهم  میمون از تصم ندهیاز آ اهاتیدوست دارم واسم از رو 
 .« یو احساست بگ
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 ستادم،یخودم مث شاخ شمشاد جلوت وا یدختر! وقت یساز ی م  ایرؤ  یکه از چه مزخرفات ی»وا   
 .« یمون یبهم قول بده تا برگشتنم از فرنگ منتظرم م یپر واست سبد سبد عشق آوردم. ماه  یعنی

 !«یخودت بر   یاهایرو  یو تو شهر فرنگ هزار رنگ پ یتو منتظرم نمون دیمونم شا ی»من منتظرت م   

ادامه داد:   یپر شاخ و برگ درختان مشغول کرد. ماه یجوابش را نداد و خودش را به تماشا  ثمیم   
 هاهیهمسا یبشه، جدا دهیمادرم دوست نداره دخترش ترش ،یای یم هیاز روس گهی»تو چند سال د

 کشه.«  یخجالت م اشهیاز همه از جار شتریب

 حساب همه پاکه کدومشون شوهر کرده؟« و دنیتو خونه ترش اشه یانتر جار ی»فعالً که دخترا   

شد.   دواری استدالل ساده و پوچ او قوت قلب گرفت و دلش به عشقش قرص و ام نیبا هم  یپر ماه   
 پوشانده بود نگاه کردند.  اهیابر س یهااز آن را تل  ییهاهر دو سر را باال گرفته و آسمان را که گوشه 

مدت زمان  هیو واسه  شهیپنهون م  میو ضخ  اهیماه داره پشت اون تل ابر س ،یماه پر  نی »بب   
  یول شمیازت دور م  یمنم مدت هی جور  نیکنه، سفر منم ا  یپنهون م دمونیرو از د  یآسمون آب یکوتاه

 .« امی یشما م  یازهمه به در خونهو اول  گردمی باور کن برم گردم،یشد برم  فیتا کارام رد

 کشه؟« یچه قدر طول م التتیا تحصاون ج یگی »نم   

 هم...« دیچند ماه... شا دی. شارمیرم، واسه تجارت م  ینم لی»من واسه تحص  

 »تجارت؟! چند سال؟«   

بشم. امر  یموندن اجبار  ایو مجبور به بازگشت  زهیواسم بر یا گهید یهم بهادرخان برنامه دی»شا   
 خوره!«  ی رقم م یچه طور  رمونیتقد نمی بب دیپدرمه با

 یهاو از حرف  دیلرزی بال شکسته م یااو مانند پرنده یگرم و مردانه  یهاحرف   انیم  انیگر یپر ماه   
که هر  دیشیاندی م ییهابه شاخه گل انهیخان موذ ثمیو م  افتیی نم اشندهیآ یبرا یدیام چیاو ه

وجود   یپر ماه یز خودش در زندگا  ری غ ی. آخر چه کسشدی گذاشته م یپر اتاق ماه یشب پشت پنجره 
به   وقتچیبود و ه ایخودش سراپا اهل رنگ و ر  نکهیبود؟! باا  خبری از آن فرد ب  ی پر داشت که خود ماه 
حاال   نیهم  یعشق و دوست داشتنش اعتراف نکرده بود ول  قتیبه حق  یپر نزد ماه یصداقت و درست

 به جوش آمد.   گذاشتی او م یکه گل پشت پنجره  ی دلش از حسادت کس 
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بر زبان آورد:   یسادگبه  ردیرنگ غم به خود بگ نیرا که قرار بود بعدازا نشیریش یشهیاند یپر ماه   
پشت پنجره  یشاخه گل گهید  رمی و کنار پنجره م شمی م داریاز خواب ب  یکه فردا صبح وقت فی»ح

 .« سیمنتظر من ن 

 ثمیادامه داد: »م یپر افتاد. ماه یامکارانه  ینقشهدم به فکر انجام زد و همان  یلبخند تلخ  ثمیم   
کردم تو   یکه در انتظار عشق تو عمر سپر  ییهاو سال  یسخت همهن یجان من کر و کور عشق توأم. باا

 .«یدختر آرزوشه بهم ثابت نکرد هیو عشقت رو اون طور که  یوفادار 

 یچه انتظار  گهیهشت ساله که من با اون شاخه گال عشقم رو نسبت بهت ثابت کردم د زمی»عز   
منتظرم باش که  یپر دروغ را تکرار کرد: »ماه  یجمله  نیا یشتر ینفس ببار با اعتمادبه نیا ؟«یدار 

 من...«

 !«ی ... نکنه اصالً برنگردای  یگردی برم یکه ک یبگ  یتون ینم  ی»تو حت   

  یپر ماه  ستین یبهادرخان که حدس زدن  میآخه دخترجان تصم ،یکنیم یداور ش یاش پ»همه   
 .«نمی نازن

  رقابلی غ یرا که بافته بود دور گردنش انداخت و کاله را به دستش داد: »تو سرما یشال  یپر ماه   
 خوره.«  یبه دردت م  نایا هیتحمل روس

و   دیخورش  یپاها یصدا ند،ی بچ یپر را از لبان ماه  یگر ید یگل بوسه خواستی خان م ثمیم یوقت   
زنا کنجکاو شدن و    ن،یبر  نجای ازا عیسر کنمیخان خواهش م ثمیشان داد: »آه ماز هم فاصله  دریح

 کشن.«  یها سرک م سوراخ و سنبه یگردن و به همه ی م یپر دارن دنبال ماه 

 قارقارو و دو به هم زن؟!«  یزد: »زنا یداد و پوزخند یخان لبانش را باز  ثمیم   

 ؟«یگردی به روستا برم یالهیتو با چه وس ثمی»آه م   

 مقابل مسجد بستمش.«  رکیبه کله م زده بود و با اسب اومدم و به ت یسوار اسب ی»امشب هوا   

که شتابان خود را   دیرا د یاهیکوچه سا ییدر سرباال شدی باغ خارج م  یخان از در چوب ثمیم یوقت    
 یهاث یباغ حرف و حدکوچه نی شدنش در ا دهیخان که د ثمیدرختان کنار کوچه پنهان کرد م انیم
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  ابانیوارد خ وبلند و محکم خود را به سر کوچه رساند   ییهامعطل نکرده و با قدم  د،یآفری م یار یبس
 باز کرد. یچوب  رکیمسجد جامع شد و افسار اسبش را از ت

شد و بنا به   دار یرا پشت سر گذاشته بود، از خواب ب  یکه شب ناآرام و پرتنش  یپر ماه  صبح زود   
سلطان السادت   یرا که مادرش برا  یراهن یروستا شدند تا چند پ   یراه دیسفارش مادرش همراه خورش 

از   یکی که  آمدی بود و بدش نم   یخانم زن بلندپرواز بفرستد. مهتاج  شیخان بافته بود برا ثمیمادر م
مخصوصًا   دیایب  یپر دخترش ماه یداشت به خواستگار  یبهادرخان که با شوهرش رفاقت یپسرها

  دهیدر مورد ازدواجش شن ییهاث ی وحدخان که فعالً نوبت ازدواج او بود هر چند دورادور حرف  ثمیم
  یقو یو زن شدی عمارت محسوب م  ی. سلطان السادات همسر بهادرخان که ملکهکردی باور نم   یبود ول

همه نوکر و کلفت  تر از اندامش داشت و عمارت بهادرخان را باآنقرص و محکم  یو محکم بود و دهان
روستا از  یاز اهال  یکمتر کس کردیداشت و آن را اداره م اریخاص خودش در اخت  یباجذبه 
که بارها به   یپر اه است. م یاوضاع بر چه منوال دانستندیعمارت خبر داشتند و نم واحوال داخل اوضاع 

از او   ایحس نکرده بود که آ گاهچی شده و ه رفتهیپذ یسادگآنجا رفته بود از طرف سلطان السادات به 
زل  من یرا راه یپر مختلف ماه یهابه بهانه  یخانم هرازگاهاساس مهتاج  نینه.  بر ا ای دیآی خوشش م 

دخترش   یرخ دهد و به خواستگار  یامعجزه و  ردی تا بلکه چشم سلطان السادات او را بگ کردیها مآن
ترس از   باً یداشت که تقر یخاص درون  ییپروای ب  کیو وجاهت صورت،  ییبایز  نیدر ع  یپر . ماه دیایب
صحبت   گریخانه باهم د اطی در ح دی.آن روز هم به همراه خورش بردی م نیرا از ب   رامونشی پ یایدن
در خانه   یکوبه  نی ح نیشوند. در هم یآباد یاهرفتن به روستا آماده شده و ر یکه برا کردندیم

.  دیعرفان را پشت در د رتیو با ح   دیبود به سمت در دو ترک یکه نزد یپر شد. ماه دهیبار کوب  نیچند
 آقا عرفان؟«  نیدار یگرفت: »کار  نییشرم سرخ شد و سرش را پااز  شیهاگونه  اریاختی ب

 رو به عرض حاج رحمان برسونم.« یمطلب  خواستمی »البته، م   

 .«  کنمی داخل، اآلن بابابزرگ رو خبر م دییبود گفت: »بفرما  نییکه سرش پاهم چنان  یپر ماه   

که امروز   یدونی م یکرد: »راست خکوبشیعرفان بر جا م یکند که صدا یعقب گرد  خواستیم   
 شه؟«یشما رد م یخواهد برد از کوچه  زی خان رو به تبر ثم یبهادرخان که پسرش م  یبعدازظهر کالسکه

 نجا؟« یازا یچ  یما؟ برا ی»کوچه   

 سفر فرنگن.« یخان راه ثمی»چون بعدازظهر م    
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 کنه؟«  یر م عبو  نجایاش ازاپس چرا کالسکه به،ی »عج   

سرخ شد احساس کرد که مچش   شتریب شیهاشد و گونه مانیشدت از حرف خود پشبه  یپر ماه   
 !ثمیعشقش را نسبت به م د،ینزد عرفان باز شد و او راز دلش را فهم 

 کهنیرسه بدون ا یشهر م  ی به خروج میمستق کهی بار نیا یکه انتها گفتی خان م ثمی»واال م   
 رسه.«  یخارج از شهر م یاصل یراحت به جاده  یلیکوچه خ نیکوچه رو پشت سر بذارن آخه ا نیچند

 کنه؟«ی بدرقه نم شی کائیآمر ی»حاال چرا با کالسکه؟ چرا بهادرخان پسرش رو با اون بنز مشک    

را نزد او آشکار   شیهاده یو شن هاده ید یتمام دیدی صالح م  دیعرفان محجوبانه لبانش را ورچ   
  یداره با کبکبه و دبدبه شازده شو راه میپس بهادرخان تصم  طور،نیادامه داد: »که ا یپر نسازد. ماه 

 سفر فرنگ کنه درسته؟«

ببرن واسه   یشوکت و جالل ارباب بودنشان بهتر پ ی که مردم شهر به تماشا نهی»اصالً هدفش ا   
 بشه.«  لیجات تعط که به بعدازظهر افتاده تا اداره نهیهم

 بشه؟« ی»که چ   

 بوده.« نیبوده هم ایبشه تا دن  تران ینما  یو ارباب یتیرع  یزندگان   نیتفاوت ب کهنی»ا   

که  کردی م  دایپ یب یو در هرکجا که بود حس عج  ی عرفان در هر حالت دنی از د شهیهم یپر ماه   
او را به باد ناسزا گرفته و   خواستی دلش مهم دیفهمی احساسش را نم آمدیگمنام و ناآشنا م شیبرا

 یای ححجب و   یوقت دیکشیخان بود رنج م ثمیمباشر امالک م کهن یاز ا شتری کند هم.. ب  رشی تحق
  یلی: »خکردی کار را م نیاحترامش بگذارد که البته اکثرًا هم هم خواستیدلش م دیدی عرفان را م

  یره و بعد اون با بنزش سفر م  ی کالسکه م با  یر یمس ه یجالبه، سفر با کالسکه، البته به نظرم اون تا 
 کنه.«

ها که کنار حوض در حال شستن ظرف و لباس بودند او را  برگشت. زن  اطیبه درون ح یپر ماه   
 زد؟«ی بود در م  ی: »ک د یپرس  انداختیابرو باال م کهی ورانداز کردند و توراندخت درحال
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بوالغ بود نگاه کرد   نیسر یسرش را باال گرفت و به پدربزرگش که جزو بزرگان شهر و روستا یپر ماه   
رو بدرقه خواهد کرد؟« بعد   ثمیو م شهی خواست بهادرخان م  میپدربزرگ هم تسل ای و با خود گفت: »آ
 ار داره.«با شما ک  وگرفت و بلند گفت: »حاج رحمان، آقا عرفان از روستا اومده  وانیسرش را به طرف ا

 باال.« ادی»بفرستش ب    

  انیو در م زدی وپا ماحساسات گنگ و مرموز دست  مشتک ی انی در م یپر عرفان که همانند ماه    
و   مودهیرا پ  کینداشت خودسرانه راه داالن بار  یشدت سردرگم بود و حال خوشاحواالت گنگ خود به

بود.   وروددستور   نیبود، انگار منتظر هم تادهسیا اطیح  یورود یپله یآمده و حاال رو اطی به داخل ح
گرفته و   نیینماند او سرش را پا یبعد یهاشد و منتظر تعارف  اطی با حرف حاج رحمان کامالً وارد ح

  جانیو با ه  دیجلو دو  گمیاو را نزد پدربزرگش ببرد که نازب خواستی م یپر ها سالم داد. ماهبه زن
باال... اصالً چرا من  میپسرم، چه خبر از روستا؟ بفرما بر یگفت: »سالم آقا عرفان، خوش اومد

 کن.«  ییآقا عرفان رو به اتاق پدربزرگت راهنما ایماهتاب جان ب   ییکنم، کجا تیهمراه

 .« ستیاولم که ن یدفعه رم،ی خودم م  نیعرفان دستپاچه شد: »لطفًا زحمت نکش   

به جلو هلش داد:   زدی م ییهاحرف   یرلبیز کهی ماهتاب گرفته و درحال یشانه  محکم از گمینازب    
 پدربزرگت ببر.« شیآقا عرفان رو پ  ،یکنی ناز م  یدختر، واسه چ گهی»برو د

 ؟یچ گهید  گمیگفتند: »نازب صداک ی و  دهیشدن عرفان درون راهرو دست از کار کش دیها با ناپدزن   
 دخترت اومده؟« یخواستگار  یمگه فکر کرد ؟یانقد هول شد یواسه چ

  چارهیکه ب یماهتاب، ماهتاب راه انداخت نیرو! هم چ  نیکرد: »ماشاال به ا یتوراندخت دهن کج    
 شکر داره!«  یها سرنگون نشه جاپسره هول کرد. از پله 

ش را جمع و جور کرد  را نشان داده خود اشی درون  تی که متوجه شد رفتارش درواقع ن گمینازب    
کالغ رو صد   هیبا حرص سرش را تکان داد: »شماها هم که  کردی بند پهن م  یها را رو رخت  کهی درحال 
دور و برمون بود که اونو همراهش   یا گهی پسر د  اطیح نی. مگه حاال تو انیکن  یکالغ م

 فرستادم؟« یم

 بود!«  ستادهیکه جلوتر از دخترات وا یپر انداخت: »ماه کهیت  زیانگروح    
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پدرسوخته  یلیرسه بدمشون واال که شماها خ  یاز راه م ی»دخترام رو دستم نموندن که به هر ک   
 !«نیا

 گم؟«ینازب میا»ما پدرسوخته   

  هین سنیئمی»سوغان  گمینازب  یخاقان به غائله خاتمه داد: »ها یب ی ب شهیباز مثل هم   
 هن؟«  2رسان؛ی شیآج

 ؟« یبی ب سوزمی نخوردم و م ازی»من؟ من پ   

 دهنتو بکش.« پی ز گم،ینازب یسوز ی»البته که م   

  ره،یگی شما رو نم یعرفان دخترا نی»توراندخت باز چاک دهنت باز شد؟ اصالً خاطر جمع بش   
 یهادهیکجا ورپر  دهید یانیها زن و دختر اعده  یارباب کار کرده و روز  یهاست تو خونهکه سالچون

 .«گمیصد در به صد م  نویا نیوبال نشکوندست  یشما رو پسند کنه! خالصه الک

 خاقان، بگو صد در صد!«  یبی ب گه،یاشتباه د هی: »باز  د یخند یپر ماه   

 حاال زبون عوض کنم!« دنیگفتم همه هم فهم یطور نی به قول خودت هفتاد ساله ا دهیورپر ی»ه   

را به سمت باال   شانیسرها شستند،ی کنار حوض نشسته و داشتند ظرف و لباس م یها که همگزن   
و هر کدامشان در دل  کردندی گرفته و حاج رحمان و عرفان را که در حال صحبت بودند نگاه م

  ما رو از  یاز دخترا یک یبود و حاال عرفان داشت  یا گهیاآلن صحنه جور د شدی م ی: » چگفتندیم
 .« کردیم  یآقا خواستگار حاج 

که همه تکان خوردن   یبود طور  ترق یتر و عمخانم از همه صادقانه  زیانگروح   یو درون  یقلب یآرزو   
 نی که با ا فیح  ی! ولشدی م یکه چ یوا خواستی رو م  دی: »آگه خورشدندیدی را م  شیهالب
بر من. هرچند   یکوبه، وا یدر خونه مون رو نم  یپسر  چیه یدخترم، خونواده  یچشما تیوضع
 .« هیادیز یواسه دخترم کم  نعرفا

داشت به داد افکار   ییمثل کف دستش آشنا شیهاخاقان که به اخالق و افکار عروس  یبی باز ب   
 یو با هم از هر در  دمیخانوم مادر عرفان رو تو مسجد د هیرق  روزی پر نی: همد یها رسبار آن حسرت 

 خواد   یعرفان نم کنمی م یهر کار  گفتی داشت م هیاز پسرش شکوه و گال یلیخ  چارهی ب میصحبت کرد
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  یخونه و زندگ  هی دیبا ستمین ریگه مادرم من حاال حاالها زن بگ یم رهیکنه و سر و سامون بگ یعروس 
 .«ن یتخت باشه و به کارتون برس التونیخ  یواسه خودم جمع کنم بعد. شماها هم تا چند سال

پسره   نیخاقان نکنه ا یبی : »ها ب دی از خنده ترک گمیگفت و نازب اشی در گوش جار  یز ی توراندخت چ   
 به کل خواجه ست!«

! پس دخترت ور  ؟یاز دختراتو بهش بد یک ی رفتیدلت غنچ م شی چند لحظه پ ن ی»تو که تا هم   
 .« شیقا خواجه بدکه به اون آ نی دلت بمونه بهتره، تا ا

دختر   هی  شیگلوش پ دمیشا چارهیب یو گفت: »پسره   دیخاقان بلند خند یبی به حرف ب  زیانگروح    
 ش بگه!«تونه به ننه  یکرده و نم   ریگ گفتیم ی بی که ب  یانیاع یاز هم رون دخترا ای  یشهر 

هم باشه، بدون که مهتاب،  یجان، اون دختر هر ک گمیدرست به هدف زد: »نازب  پروای توراندخت ب    
 .« ستیماهتاب تو ن

 مونن.«  یشوهر م   یخونه و محله ب نیا یاز دخترا یل یالبته که خ ،یحسود هست یتو  ی»تا وقت   

  یکس  ریکار خ یسکو گذاشت تا آبشان برود: »آدم جلو  یها را برداشت روخانم سبد ظرف مهتاج    
 )ص( هم گفتن.« امبری اماما و حضرت پ نویگذره. ا یره و خدا ازش نماندازه، گناه دا یسنگ نم

بلند شد و دستانش را به کمر زد: »من   شی بود از جا دهیخانم رنج مهتاج یهی توراندخت که از کنا   
هم   یلی. اتفاقًا خ ستمیجوون شماها ن  یبدخواه و حسود دخترا یباشم ول  اهویبددهن و پره دیشا

  ننک یعروس   یبخت بشن و به سالمت یخونه یراه  یکیی کی خونه  نیم بخت اد یدوست دارم دخترا
رو بهت بگم،    یز یخانوم مجبور شدم حاال چ. مهتاج افتهیراه ب   یوبکوب عروسخونه هر روز بزن نیو تو ا

  ییخواستگار دخترت ماهرخ شد و از من سؤاال یزن م،یکه با ماهرخ به مسجد رفته بود شیهفته پ هی
تو خونه   یپر اهازدواج کنه و دختر بزرگت م  کتیمبادا ماهرخ دختر کوچ کهنیکرد اما من واسه ا

رو   کهیداشت که تو خونه موند و کوچ یب یکه دختر بزرگه چه ع افتهیبمونه، بعد تو شهر و عالم جار ب
تر از خودش داره که مث ماه  خواهر بزرگ  هیدختر  نیا ه،شی دادن رفت، به اون خانومه گفتم که نم

: چند کالس  د یتره. زنه پرس بزرگدختره  نیسال از ا هیاون. تازه فقط  یبه خواستگار  ن یمونه، بر یم
  دهیمعلم بشه تازه تهران د یروز  هی دمیباسواده، شا امی ل یسواد داره؟ گفتم: تا نهم درس خونده و خ

 گهیو د دی . زنه خندیگفتم: مث صورتش ماه پر  ه؟ی: اسمش چد یس، تو تهرونم متولد شده. زنه پرس
 از خود ماهرخ بپرس.«  یکنی کنم؟ باور نم ارک یو در خونتونو نزدن من چ ومدنینگفت. حاال ن یز یچ
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ود.  شده به درون باغچه ب ختهی ر یهاسرها به طرف ماهرخ برگشت که در حال جارو کردن برگ    
گه و کامالً  یعمو توراندخت راست م جا گفت: زن ها بود از همانآن یهاماهرخ که متوجه صحبت 

 زد درستش هم هم رون بود.«  ییحرف بجا

دل بهکه هنوز حسرت  گمیشدند. نازب  ترمیمال یسرها دوباره به سمت توراندخت برگشت همه کم   
 !« یدی خدا رو چه د  انیب دمی گفت: »حاال از کجا معلوم شا یلب  ری داشت ز

  پرمه یو با غرور به درون حوض ن  دیرا که به کمرش بسته بود، باالتر کش یتوراندخت دامن و چادر    
حوض پرداخت:   یسبزرنگ و لجن گرفته  یهاوارهید  دنیبه ساب یمی رفت و با قوت تمام با برس س
  ییوخوش برور یپسرا یلیه خگرمنابه، قصد زن دادن پسراشو دار  ی»تازه زن عموم که ساکن روستا

از  ی کردم و کل  یرو بهش معرف  نجایدم بخت ا یهستن و همه شونم مرد کارن و من کل دخترا 
 کردم.«  فی دخترامون واسش تعر

ها الهام شد که به زن  ییپروا برگشت و گو یآن نظرها نسبت به توراندخت گستاخ و ب کی   
هم مهربونه. ناگهان دسته   یلیبزرگه و خ  یتوراندخت بددهن و به ظاهر بدخواه از درون صاحب قلب 

خانم برس را از دست او قاپ زد و به سمت حوض خم  زی حوض هجوم بردند. روح انگ یبه سو  یجمع
ترکه، بذار   ی بچه تو شکمت م ،یکارو بکن نیا یتون یشکم ورم کرده مگه م نیتو با ا زم،یعز یجار شد: 

 خودم حوض رو بسابم.«

. درسته یام آگه بذارم، تو حامله : »به روح ننه دیقاپ  زیانگخانم امان نداد برس را از دست روح مهتاج   
 کنه.«  یم تتیبزرگه و اذ  یلیاما شکمت خ  یستیماه نپابه 

  یهامس یزالر ی ق نیغان، بو اوف یناله، بسد یبسد  م،ینلریخاقان دست رو دست زد: »گل یبی ب   
ه  3.«نیاتک لر  نیزی نیری ربی ب نیرها اد  ن،یشیاپ ی ننیاتک  نیگدجک َاره، آال 

از   قراریدلتنگ و ب  یپر ماه شدی به پا م  اطیزنان حاضر در ح انیکه م یاغوغا و غلغله انیدر م   
 یبه زور خود را رو  یاندک یهادرخت آلبالو که حاال برگ  یهاشاخه  ری خان خود را به ز ثمیبا م دارشید

  یز ییپا میمال ی. در آن سرماکردی جا به عرفان نگاه مها حفظ کرده بودند، کشاند و از همانشاخه 
مادر و زن   ی: »حاال عرفان به کارا گفتی عرق شده بود به خود م سی و خ  سوختی بدنش چون تنور م

آگه زود   م؟ی خونه واقعًا محتاج شوهر نیا یپونزده و شونزده ساله  یما دخترا ای گه؟ آ یم  یعموهام چ
باشه و   اهیآگه بخت ما س  شن؟ی بخت بفرستن اونا خوشبخت م  یشوهرمون بدن و ما رو به خونه 
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جا فقط ماهتاب هفده ساله   نیخورن؟ ا  یهامون رو م یبدبخت یواقعًا غصه ؟یچ  میبدبخت بش
 افتادن؟!«  یاب یشوهر یبه تکاپو و ولوله طورنیمادران ا نیست که ا  دهیواقعًا ترش ایست آ

  هیکرده و به نرده تک اطیبه عمد پشتش را به ح دیشنی را م زیچهمه  زشیت یهاعرفان که گوش    
را  شانیهاها فکر نکنند که او حرف که درست مقابل حاج رحمان قرار داشت تا زن یداده بود طور 

  دمیبهادرخان رو شن  شنهادینداره آقا عرفان، پ یرادی کرد و گفت: »ا یان تک سرفه . حاج رحماشنودیم
و همراه  میبندی م  نیکوچه مون رو با گل و روبان آذ گهید یهابرو به بهادرخان بگو ما هم مث محله

. باالخره ما هم میستیای کوچه به صف م یپسرش تو یبدرقه  یبرا هاهیخونواده ها و همسا یهمه
 .«میش ی همرنگ جماعت م م،ی که رسوا نش نیا یبرا

  ریرنگش که در ز اهیچشمان درشت س  ریت آمد،ی م نییها را پا کرده و پله یعرفان خداحافظ یوقت    
درخت   میمستق  د،یدرخشی چشمانش م دیدر قاب سف اهی س دیمانند دو مروار  یز ییجان پا آفتاب کم

که   یاونهکرد به گ کی شل یپر را به سمت ماه ری ت نید و از کمان چشمانش چندآلبالو را هدف گرفته بو 
به   کرد،ی صحبت م  یراحتبا او به  دیدی و هرگاه او را م شناختی ها بود عرفان را مسال  نکهیباا یپر ماه

منو هدف قرار   یتونه باشه! واسه چ یم پروای و ب  زیه قدرن یدونستم نگاه عرفان ا یخود گفت: »نم
داد تا از   ری را تغ  گاهشیجاها به سمت خودش، از ترس توجه زن حالنی!« باا ز؟یه یداده پسره

را در سمت قلبش  یدرد اریاختی ب یپر ماه  رای نداشت ز یاده یفا ینگاه او به دور باشد ول  ررسیت
  ری عرفان به قلبش اصابت کرده باشد، ز یراینگاه چشمان گ ریت  قتاً یکه انگار حق  یاحساس کرد طور 

پسره چرا بهم زل زده واقعًا چه  نیا بودم، دهیگستاخ ند طورن یعرفان رو ا وقتچ یگفت: »اصالً ه یلب
 داره؟«  یمنظور 

پرواز داد: »فقط  ثمیرا به سمت م الشیزود فکر عرفان را از سرش پراند و پرنده خ یلیخ  یپر ماه   
  یپنهون کردن نیخودش درآورده و ا  ریمنو به تسخ  یروح و جسم و هست ی.. فقط اونه که تمامثمیم
 حداقل واسه خودم!«  سین
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قرار داشت مستأصل و   قیعم یاحساسات خود بود و مورد هجوم حسادت  ریدرگ  داً یعرفان که شد   
آورش  خان که هم قد پدرش بود با لبخند چندش  ثمی . مستادیامقابل بهادرخان بلند باال  شانیپر

  امتونو یپ نی بود: »سالم قربان، هم رون طور که دستور فرموده بود ستادهیپشت سر پدرش، بهادرخان ا
 آقا رحمان رسوندم.«به حاج 

 ننداخت، درسته؟« نینکرد و رومون رو زم  ی»حتمًا که مث قاطر چموش   

 بود.«  تشونیسکوتشون عالمت رضا ینگفتن ول  ادیز »بله قربان، هر چند    

شهر   یو افراد بازار   انیبزرگان و فرهنگ ونیم رمردیسرش را تکان داد: »اون پ  تی بهادرخان با رضا   
 .«دهی م بیرو ترت  یخوب  یما برنامه زیپسر عز یبدرقه  یداره ومسلما برا یادینفوذ ز

و بعد از تکان    دیخودش را فهم یفهی عرفان باال برد، عرفان وظ  یخان برا ثمیکه م ییابرو یبا اشاره    
رفت و به    یرونیب  اطیاز عمارت خارج شد و به سمت ح  زادهمقابل ارباب و ارباب  میدادن سر و تعظ

به درون دفتر  یگار یو دود کردن س یز ییآفتاب پا یاستفاده از گرما  یداد و بعد قدر  هیستون تک
کرد به روح و روان  یدستانش گرفت و سع انینشست سرش را م زیپشت مکارش برگشت و 

کار رها سازد.   نیداشت تا هر چه زودتر خودش را از شر ا میبدهد. تصم  یسروسامان اشدهیدب یآس
را به   رخانبهاد شماری گوسفندان ب یبوالغ بود بعد شخصًا نگهدار  نیسر یعرفان قبالً چوبدار روستا

وکتاب بود، بعد از چند سال بهادرخان او را عهده گرفت و چون پسر باسواد و باشعور و اهل حساب 
کرد و راست   زی را ت شیهاخان گوش  ثمیم یهاچکمه  یپاشنه یمباشر امالکش کرد. عرفان به صدا

و   کردیه پا مب  پوشاندی زانوانش را م  ریاز چرم اصل که تا ز ییهاچکمه  نکهی خان باا ثمینشست. م
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پوش  قدر محکم و مقتدرانه بود که کفآن  شیهاحرکت قدم  یراحت و بدون صدا بودند ول  یلیخ
و   یشگیهم یخان با لودگ ثمی. م رفتی پر راه م  یرو  ییسبکبال و راحت گو لرزاندی را م  یچوب
  گاریس شهیهم  لانداخته بود و مث شیهاشانه  یرا رو اشی چرم  یپالتو میوارد اتاق شد ن اشی ذات

خان به حد مرگ نفرت   ثمیاز م نکهیبلند شد باا شی لبش قرار داشت. عرفان به پا یبرگش گوشه 
ده و روستا و   نینام و نشانشان که چند یگوشش بود و جدابهبه خاطر شغلش غالم حلقه  یداشت ول 

و جذاب او   نیریش یبلند و چهره  یاز قد و باال شتریعرفان ب  د،یکشی م دکی شهر ارسباران را  یحت
است   رکیجسور و ز یزادهگرگ  کی خان  ثمیبود که م نی تصورش بر ا شهی. عرفان همبردی حساب م

به ارث   فهیرا از آن طا اشی باز و حقه رنگیوصلت کرده بوده که ن  یبا روباه اشفه یاز افراد طا یکیکه 
 برده است. 

 نگران شدم.« یکرد رید  یعرفان، کم  نی»بش   

 اضافه هم در شهر توقف نداشتم.« یقهیده دق یقربان، من حت یکردن ری»چه د   

 ؟«ید ید یحاج رحمان چ  یخونه  میصحبت کن  گهیمردونه و با صداقت با هم د ای ب می»بگذر   

و مجادله کردن  گهیزدن به هم د هیاش در حال کناعده زن که همه هیقربان،   دمیند یخاص  زی»چ   
باال رو تخت مخصوصش لم داده و  یتو بالکن طبقه شیشگیدن. حاج رحمانم طبق عادت هم بو

  اگوش سپرده بود آه.. آه باب رفت،ی صبورانه به داد و هوار و ظرف و لباس شستن زنا که به آسمون م 
 درخت.«  یباال یصد رحمت به قارقار کالغا

و قارقار کالغا حرف    اتی : »واسه من از جزئشد دهیخان به سمت باال کش ثمیم  کیلبان بار یگوشه   
 !«؟یبگو گرفت  ینزن، کل

و  ستادهیدرخت آلبالو ا ری ز یعنی گه،ید یاز دخترا یبود، جدا اطی هم تو ح یپر »بله قربان، البته ماه    
 سرش آوار شده بود.« یرو ایدن یبه نظرم غم و غصه 

 د؟« یامروز بعدازظهر ما فهم یاز برنامه  یز ی چ یموشکافانه تحت نظرش گرفت  یل ی»خ   

 بهش بفهم رونم.«  ییجورا هیتا منم   نیقربان، شما که نفرموده بود ری »خ   
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 ی: »گوش کن عرفان وقتدیکش رونی را ب یامهروموم شده یکتش نامه یبغل  بیخان از ج ثمیم   
  یانامه رو به همراه شاخه  نی. فردا صبح ایو انجامش بددم دوست دارم موبهم ر  یبهت م  یسفارش

 .« یذار  یاتاقش م یپشت پنجره  یبش  دهید کهن یگل که رنگشم سرخ باشه بدون ا

  یبه سخت یشد ول  میدون یتبر  یو حس کرد با ضربه  دیو لرز  دیکش ریپشت عرفان ت یهامهره    
 شون بشم؟« اطیوارد ح  دیبا یمن چه جور  نیرا حفظ کرد: »قربان نفرمود  شیخوددار

به تن لشت   یکم هیکوچه  یخوره. از تو یشون م یپشت اطی به ح یپر ساده، پنجره اتاق ماه  یل ی»خ   
  شیومکارو تو گرگ  نی. البته ااطی اون ور ح  یافتاد یتلپ  ،یکوتاه باال بکش  واریو خودتو از د یتکون بد
 ؟«یبشه، گرفت  داریجان از خواب ناز ب یپر ماه کهنیقبل ا ید یام مهوا انج

 وقته درسامو از حفظم.« یل یمن خ ف؟یکث یزادهخان  ید یم ادی: »به من دیعرفان در دل غر   

 »اطاعت قربان، گرفتم.«   

 ؟« ی»اطاعت نه، فقط انجام. گرفت   

 »بله قربان به چشم.«   

ها  یکه چ  یدونی گذاشت و به سمت عرفان خم شد: »بعد رفتنم م زی م یخان دستانش را رو ثمیم   
 ؟« ی داستانو از حفظ ،یبگ یپر به ماه  دیبا

اونارم از   نیکرد کتهیشترامو کجا بخوابونم! اون طور که واسم د دونمی »البته قربان، آگه ساربونم م   
 حفظم.« 

پا نگهبان   کی. شهی م رتری در نبود من خط اتفهیوظ  یطور ن ی! پس ایپس از حفظ نی»ها آفر   
 .« یشناسفه یوظ 

 »امر، امر شماست قربان.«   

و  کنهی ازدواج نم یپر با ماه   یدر هر حالت یمرد و نامرد چی »خوب گوشاتو باز کن عرفان، در نبودم ه   
و    یکنیمعطل نم  . آگه خونواده ش به اصرار شوهرش دادن،یآگه اتفاق افتاد تو مسئول بر هم زدن

 که؟ مفهوم شد ساربون باهوش؟!« یدونی... میهم رون شب عروس
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 »کامالً قربان.«    

که مجبور بشه به خاطر من   یگیم هاث ی واسش حرف و حد میقراری »اون قدر از عشق سوزناکم از ب   
 ؟« یگرفت  نه،ی با همه عالم به جنگ و مخالفت بپردازه و منتظر اومدنم بش

خان گران آمد و با کف دستش سر او را   ثمیم یبرا نیوار سرش را تکان داد و ا بار عرفان برده  نیا   
و   دیبه هم سائرا  شیهابا خشم دندان ثمیکه گردن عرفان به درد افتاد م یثابت نگه داشت طور 

 .« ید یادامه داد: »نشد عرفان، نشد. زبونتو که هنوز الل نکردم با سر بهم اشاره م

 »بله قربان.«   

مرام   نیا رم یگی م ل یو سالم تحو  سپارمشی اونو به تو سالم م یمون یم یپر »تا اومدنم حافظ ماه   
 ؟« یگرفت دار بره. اون فقط مال منه،  یکرده باال انتی ماست که سر آدم خ

 شما که...« ی»کامالً قربان، ول    

   ؟«یار ی ب لیواسم دل یخوا  یرا در هم گره زد و گفت: »م شی خان ابروها ثمیم   

 قربان فقط...« ری »نه خ   

 »از اون چه که هستم و فالن..«   

 قربان.«  ری »خ   

هرچند مباشر امالک و   ،یکه چرا سگ من شد یدونی.. خودتم میها بزن و حرف   یکن  یلق»آگه دهن   
بکشم و جلو سگام   رونیزبونتو از حلقومت ب  تونمیفقط منم که م سی مهم ن ،یپدرم  یحساب و کتابا

 ؟« یکارم، گرفت  نیکه من چه قدر مرد ا یدونی و م اندازمیب

مغرور!   ی ادهز: »خان دیکه نسبت به او داشت در دل غر یعرفان با ترس نگاهش کرد و با انزجار    
 !« یشرفی نامرد و ب  یل یتونه مردونه باشه اما انصافًا خ یات مچهره 

 یاچهرهعرفان! تو پسر خوش  یگردی م  یخان دوباره به سمتش خم شد: »تو صورتم دنبال چ ثمیم   
  س،ی ن  یپرپشت هم دال بر مردونگ لی خوره، سب ینم  یصورت به درد مردونگ  ییبایاما ز یهست

 نعمت خودت، مفهوم شد؟«  ینسبت به ول یفقط تو حرفته، تو عملته، در صداقت و رازدار  یمردونگ
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 »بله جناب.«    

  دیشا کنمی م  یحاال باهات  خداحافظ نیمغزت جا گرفت من هم  یهیالهی»خوشحالم که حرفام تو ال   
 بعدًا فرصتش نشه«

  یز یقربان آخه برا چ گمیبه خود داد و گفت: »م  یرفان دراز کرد. عرفان جسارتدستش را به سمت ع   
  خواستی همه اصرار و ...« م   نیا سیو اصالً بودونبودش براتون مهم ن  سی ن  ششیکه قلبتون پ

 کالمش را خورد و ساکت ماند.   یول  «ی»خودخواه دیبگو

 ؟« یچ یاصرار رو نمیبب بده  حی! توضیکنی م  رهای رفتنم تعب  یهابه... دمدمه»به   

  ریشما که صد تا بهتر از اون ز ه؟ یچ دشیخواستنش، آخه فا  یزد: »اصرار برا ای عرفان دل به در   
 دستتونه!« 

خوامش؟ نکبت، آگه من اون دختر رو   ینم  یدونی از کجا م ؟یزنی »تو از درون من حرف م   
اتاقش واسش گل   یپشت پنجره دادمی که هشت سال آزگار به خودم زحمت نم  خواستمشی نم

 شدم؟« ی م تیچه قدر اذ یدونی بذارم! م

نامرد که صدها بار از پدرنامردت هم   یزادهلعنت خدا به تو خان ی: »اَ دیعرفان در دل غر   
 .«ینامردتر 

 یواسم دار  یحتی پند و نص یر انگا ؟یدار  یشاتیفرما  ،یچه سفارشات  گهی : »دد یخان غر ثمیم   
 بفرما!؟« 

 خسروان دانند.«   شیقربان، جسارته صالح ملک خو ری »خ   

 خوام.«   یم  فهیوظ  خوامی کالم، من سواد نم کیباسواد گفته باشم  ی»آقا   

 طبق خواست شما اجرا خواهد شد.« ی»همه چ   

 »حاال خوب شد.«    

 بشم.«  دیشما روسف شی توان انجامشو داشته باشم و پ دوارمی»ام   
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فقط   امدشیپ  درامانتانت یکنم! خ اهتیهمه روس ش ینکن مث عمو نوروز پ  ی»هه.. هه.. کار    
 مرگه.«

  یرو یخان ناگهان  ثمیدر م یاش کرد در آستانهعرفان جوابش را نداد و او را تا کنار در اتاق بدرقه    
اون چه که   ریغ ی: »اصالً دوست ندارم بعد بازگشتم داستانستاد یزد و مقابلش ا یپا چرخ  یپاشنه 

 بهت گفتم، ازت بشنوم مفهوم شد؟« 

 خواهد بود.« طورن ی»بله قربان، حتمًا که هم   

به سمت عرفان پرتاب کرد که  یدرشتش را طور دانه  حیخان چند قدم جلو رفت و سپس تسب  ثمیم   
ترس باشه، بلکه   یست ندارم بله قربان گفتنات از رومحکم به صورتش برخورد کرد: »اصالً دو حی تسب

 .«دارید دی! به ام هیرسم مردونگ نی شجاعت و شهامت اول

و   شتریاش را بو عرفان کله  شدی خان هرلحظه دورتر و دورتر م ثمینرم و آرام م  یهاپاشنه  یصدا   
 دارمونید نی آخر نیو ا نمتیهرگز نب  دوارمی: »امگفتی. به خود مفشردی دستانش م انیتر ممحکم 

ثم خان گره رو  یطبق خواست م ایآ  ا،یتو به دست من افتاده. خدا یباشه. فعالً که باز کردن گره معما
 کنه...!«  یترش کنم؟! عقل حکم م دهیچی کرده و پ انت یبهش خ  ای باز کنم 

 *** 

اجازه   دانستی م  شیو نما ینوع قلدر  کیارباب بهادرخان را  یهابرنامه  یحاج رحمان که تمام    
اعتراض کرد و   دیخورش یپسر ارباب وارد کوچه شوند. وقت یبدرقه  یدخترش برا یهانداد تا نوه

 یبدرقه یتماشا یزنان برا فی به کوچه رفته و در رد ش یداشت همراه دخترعموها لیسرسختانه م
که   یکار  د یبر صورتش کوب  یمحکم یلیشد و س  یحاج رحمان عصبان  ستدیپرزرق و برق پسر خان با

خواهرش گلتاب او را به   ای  دیخورش کهی وقت یانجام آن را نداده بود حت یمادرش هرگز به خود اجازه 
  اریو بس دندیترسی اهل خانه از غضب و خشم حاج رحمان م یهمه کردندی م یحد جنون عصبان 

به  ینداشتند و همگ یتیخانه از جانب حاج رحمان محدود یهاآن روز زن  یاحترامش را داشتند ول 
بودند.  هی رفتن پسر ارباب به روس یدر حال بحث و شور برنامه  گانیهمسا لی خ  انیکوچه رفته و م

و   دبه مسجد رفته بودن شهیو عباس که مثل هم نایو س دریجز حبودند به رونی خانه هم ب یپسرها
و   طانی ش  ی. دخترهاکردندیم  یشان را چراغانسجد و محلهشعبان داخل م  مهین دنیفرا رس یبرا

مناظر کوچه وجود داشت   دنیخانه که امکان د یچهیبه پشت هر در  اوردهیوجوش هم کم نپرجنب 



 کوچه باغ خاطره ها

46 
 

  فاقات نی که ا دینکش یها بودند. طولنشستند که منتظر ورود خان   یتیجمع یپناه گرفته و به تماشا
بهادرخان با   ده،یو کش اهی بنز س ن ی وارد کوچه شدند. از پشت ماش یبنز و فرار   نی ماش نیافتاد و چند

  دیبخشیم  یجلوه و ابهت خاص  اشیی که تابش نور آفتاب به چارچوب طال نی و رنگ نیزر یاکالسکه 
ها مهار اسب   تر،مه نی. چنددندیکشی قدرتمند به جلو م د یوسفاه ی شد. کالسکه را چهار اسب س داریپد

  ورتمهیها را به اسب ،یسوار فاخر و مخصوص اسب یهاسوارکار با لباس  نیهده داشتند و چندرا به ع
 .گذاشتندی ها به تماشا مدر کوچه نیحاضر یرا برا یجالب  ش یدرآورده و نما

در حال  یکوچک یچه یکه هر کدام از سوراخ و در  شی دخترعموها یفارغ از دردسرها یپر ماه   
  یکنار پنجره  دیبه کوچه رفته بودند، به همراه خورش  یواشکی شانیهای بعض ایکوچه بودند و   یتماشا

  ا ی لیمباتو توانستندی م  یبه راحت ستادندیای م شانینوک پاها یرو یها وقتبود آن  ستادهیاتاقش ا
 .نندی بب  شود،ی زاده را که ازآنجا رد مخان  یکالسکه 

محل، رنگ و  یاهال یاهویه  انیاش، امروز در م ن خاک گرفتهساکت با درختا شهیباغ هم کوچه   
سم  ریخاک نم خورده فضا را آکنده کرده و ذرات گردوغبار از ز  یبه خود گرفته بودند. بو  گرید ییبو

وداع  ادیبه  نی بغض کرده و غمگ یپر . ماهزدی برق م  نی آفتاب زر انی و م خاستی اسبان به هوا برم 
  یشدت و گرم نیخان به ا ثمیعشقش را نسبت به م شی خان افتاد. او تا سال پ ثمیبا م  شبشید

خان را   ثمیم  کردی حس م شبیاز همان د ی ول دیفهم ینم   تیجد نیاحساس نکرده بود و آن را به ا
بر حرارت عشقش   ینوزده سالگ جانیشدت عاشقش شده است و حرارت و ه دوست دارد و به  یلیخ

دل  ایتر شود، به خاطر او با همه بجنگد  ر برابر عشق او سرکش و سرسخت تا د زدی م  یوانگید مهر
بزند و در برابر    بیو غر ب یسخت و عج یهمه را به دست آورد. حاضر بود به خاطر او دست به کارها

عشق در   نیا توانستی م اشیسالگزده نوزدهفرود آورد تنها عقل کور و آشوب  میسر تسل  ثمیعشق م
 کند.   لیرا به جنون تبد دنیحال شعله کش

او   نیکه ماش دیمحل فهم یبلند اهال یهورا یبلند کودکان و گاه صدا یادهایو فر  اهویاز ه یپر ماه   
تا بهتر درون    دندیو خود را باال کش ستادندیقد اتمام   دیو خورش یپر شان شده است. ماه وارد کوچه

به درون باغچه در امان   ندادند تا از افتاد ریتشان را به چارچوب پنجره گها دسکوچه را تماشا کنند آن 
  انیو از م آمدی م نییپا  کیبار یکوچه یآهسته از باالو روباز ارباب آهسته   یمشک نیبمانند. ماش

بنز    نیکه پشت ماش نیزر یاکالسکه دنیآن با د کی. کرد ی عبور باز م یبرا یراه  یسختبه  تی جمع
که از تماشا کردن کوچه چنان  دکر دایپ یاز غصه گرفت و احساس بد یپر دل ماه کرد،ی حرکت م
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ذاره   یم شی رو واسم به نما یز یانگغم  ریها تصوبرنامه نی ا یمنصرف شد و کنار پنجره نشست: »همه 
 که مسبب رفتن او شد!« ی.. لعنت به اون کسییجدا نیلعنت به ا ایآه.. خدا کنهی و دلمو خون م

  روزیکه؟! د یدیعاشقتو د یکلک و حقه ؟یافتاد هیبه ناله و مو یاعتراض کرد: »واسه چ دیورش خ   
  طورنی صالحش ا دیها شاگم  ی.. ازش بد نمیره و امروز گستاخانه.. اِ  یم گهیماه د هیبهت گفت 

 ها.«  یش   یم مونیرو تماشا کن بعدًا پش کلشیبوده! حاال بلند شو قد و ه

را بغل گرفت و فقط گوش به  شی زانوها ثم،یو دلتنگ از سفر زود به هنگام م نیغمگ یپر ماه   
برد و   ادیهشدار و ممانعت پدربزرگش را از   د،یرا د یپر که لج کردن ماه  دیکوچه داد. خورش یاهویه

  نیآخر ن یداشته باشه، ا یپر واسه ماه یامی خان پ ثمی م دیبه سرعت خود را به کوچه رساند: »آه شا
   فرصته.«

  شیاهای پنجره چشم دوخته و در رو ریز یهارا پاک کرد و بغض کرده به گل  شیهااشک  یپر ماه   
فقط تک شاخه   یپر در نظر ماه  یرنگارنگ سراسر باغچه را پوشانده بودند ول یها. گل کردی م ریس
در   انرش یبودند که نظ   ییگلها نی باتریاتاقش گذاشته بود ز یهر شب پشت پنجره ثمیکه م ییهاگل
 یکه وقت ی مثل همان درد کردیو احساس درد م شدیشدت فشرده م وجود نداشت. قلبش به  ایدن

پرآشوب که   یلحظه  نیاحساس کرد. در ا اشنه یس انیصبح عرفان چشمانش را به او دوخته بود در م
از مقابل   ثمیعرفان و م یهادور بودند ناگهان صورت   یمعبودش به سفر  یصدها چشم در بدرقه

جز شهرت و ثروت  خان کم نداشت به   ثمیاز م یز یدرآمدند. عرفان چ سهیرژه رفتند و به مقا  چشمانش
از او   تریقو یپر خان قلدر در به چنگال گرفتن قلب کوچک و عاشق ماه  ثمیم انیم نیزاده! و در اخان 

 بود!  شتریعمل کردنش ب بود چون دستش بازتر و قدرت 

و بزرگان به خاطر   ازحدشان،شی ب جانیو پسرها از سر ه  طنت،یهم با ش  یدخترها با شرم و کم    
  یکه برا یخدمات طورن یداشت و هم  ییشهرشان نقش به سزا  یکه در آبادساز  ی ادب و احترام به ارباب 

که از آن  یو برا آوردندی فرود م  میانجام داده بود سر تعظ گرید یبوالغ و چند روستا  نیسر یروستا
خان پرتاب   ثمیم  نیگل به طرف ماش یاشاخه  یلیمی با ب  یجوانان محله عقب نمانند گاه یغافله

 . کردندیم

  کردیم ت یکه اسب را هدا یخان به مهتر  ثمیم د،یکوچه رس یهاانه یبه م  ن یزر یکالسکه  یوقت   
پنجره   یدر کنار درگاه ستادهیرا ا یپر کم کند. او انتظار داشت تا ماه  ازاندازهشی گفت که سرعتش را ب

 یسوبه آن  ینگاه کندی و زمان را تماشا م نیکه زمآن یاش و با بهانه بسته  مهی. با چشمان نندی بب
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به   اریخان بس  ثمینبود. م ستادهیپنجره ا یدر درگاه یاما کس  دیباغ انداخت پنجره را باز د وارید
  ایو برم، آ  اندازمی ب رونیخراب شده پامو ب نیاز ا کهن یغرورش برخورد و به خودش گفت: »قبل ا

  یکرده و ازم حرف یشکن سنت  رعرفان به ظاهر وفادا نیهم  یحت  ای... ی... آدم فضول و دهن لقیکس
 رسونده؟!«  یپر به گوش ماه 

درون  یکه افراد نشسته کردیحرکت مبنز  نیآهسته پشت ماش آهسته رنگرهی سبز ت لی اتومب کی   
را نگاه   تی و با غرور جمع ستادهی. بهادرخان کنار پسرش اشدندی نم دهید اشیدود یهاشهیآن از ش

و   دادی محله تکان م دانیسفش یر گر یحاج رحمان و د یبرا یسر  یهر از چند یو از سر قدردان  کردیم
 . کردی صورت از زحماتشان تشکر م  نیبه ا

لب زمزمه کرد: »من مث شبم،  ریپنجره، سرش را رو به آسمان گرفت و ز  ینشسته در درگاه یپر ماه   
  چوندمیپ هیهفت ال یاپرده  ونیو برهنه، خاموش و ژرف، صبور و پرشور که روح عاشقمو در م  کیتار

بسوزم.   دی با ودمخ ییتنها یلهیکه از امروز در پ یآسمون تو شاهد یتا قلب عاشقمو آشکار نکنه. آه اِ 
  یصبح فردا محبوب و عاشق وفادارم شاخه گل کهنیهاست که هر روز و هر شب به انتظار امن سال

افسوس که از فردا   یرسوندم ول یمو به صبح م  یزندگ یسرد و تکرار  یذاره، روزها یام مپشت پنجره 
مرد محبوبم داره به سفر   نم،یذاشته نخواهد شد آخه عاشق نازن اتاقم گ یپشت پنجره یگل گهیصبح، د

 سال در انتظار اومدنش در هجر و فراقش بسوزم.« یهاسال  دیره و من با یم یدور و دراز 

: »بهادرخان  گفتی م هیشد که به مردان همسا دهیکوچه شن یبلند پدربزرگش از تو  یکم یصدا   
به  یپسره   نیا یپا  سیدونه! معلوم ن یخدا م هیاش چفرسته حاال نقشه یم هیپسرشو داره به روس 

و کافران  شانیلعنت به بداند ا،ینه؟ آه خدا ایرسه  یلعنت خدا اومده اش دوباره به وطنش م
 !« دانشناسخ

: »آه پدربزرگ، محض خاطر خدا  د یکش ادیدل فربا خون دیشنی پدربزرگش را م  یکه صدا یپر ماه   
.«  ستنیها که بد نزادهها و خان خان یهمه  یخانه، ول  ثمی منظورت م دونمیعنت بفرس، مبسه، کم ل
خته با  یپدربزرگش را که  آم ی. مجددًا صدادیبرخاست و به کوچه سرک کش شی از جا تی و با عصبان 

 م،ی دید ادیروزگار ز یهاهزار چهره نیقرنه از ا هی به  کی: »ما نزددیشده بود، شن شیهاسرفه
که  یخودی ب ری روزگار پ ی. اکننی درونشونو پنهون م یهای که زشت یبه ظاهر درخشان یهاصورت 

 !« یسنمو به هشتاد نرسوند
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  ین یزر یکوچه و اسبان کالسکه یو غلغله  اهویداد و به ه هیسرش را به چارچوب پنجره تک یپر ماه   
 :  دی لب نال   ریچشم دوخت و ز کشاندندی جلو م ورتمهیکه محبوبش را با 

 »محبوب من،    

 غم گرفته  کی بار یکوچه انیم   

 اتهمه در بدرود و بدرقه   

 پشت سرت  پراندندی گل م   

 و من    

 گرفتهمه وانیا یدر تنهائ    

 سر به آسمان دارم که   

 گشت!« یبرخواه یک   

  دیبه روستا رفته بودند و خورش  دیاه خورشافتاد که به همر یروز  ادیو به  دی پر کش یپر افکار ماه   
از صبح   دی و خورش  یپر . آن روز ماه میروی به صحرا م یپر خان خبر برد که با ماه   ثمیم یبرا  یواشکی
  لویز یدرخت ری کردند و بعدازظهر ز یروستا گشتند و سر به دنبال هم گذاشته و باز  یهادشت  انیم

 یچا ی ه یساختند و خود را با روشن کردن آتش و ته  یسنگ بزرگ اجاق  ن یپهن کردند و با چند
سر دو سگ گله شدند و سربه یهوا باز بهگوسفندان مشغول گرگم انیدر م ی مشغول کردند. ساعت

به  لیما ی. موهاآمدیها مبه سمت آن  ادهیکه داشت پ دندیخان را د ثمیگذاشتند. اواسط روز بود م
بار هم  نی. اشدی م یفرار  عاً یسر دیدی او را م  یوقت شهیهم  دی. خورشزدیآفتاب برق م  ری بورش ز

سگ  کهی من مواظب اطراف هستم.« درحال یپر و گفت: »ماه دیتپه دو یکرد و به باال یسنگر را خال
از دوردستانش را گشود  ثمیشدند. م دیپشت تپه ناپد دیدوی و م کردی واق مگله هم پشت سرش واق

آمد او  یپر گوسفندان گرفت و درون بغلش جا داد و خندان به طرف ماه  انی را از م  یکوچک یو بره 
را تماشا کند، او را هم بغل زده و جفتشان را در هوا چرخ  یپر ماه یزدهشرم  یکه چهره  نیقبل از ا

و سبکبال و   الیخی هر دو ب یو ساعت نداگوسفندان کش  انیرا به م یپر و جسارت ماه  طنتی داد. با ش
  زی وخگوسفندان جست  انیدر م کرد،ی م شانیکه از پشت تپه تماشا دیخورش زیت یهافارغ از نگاه 
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در ذهنش   شتریخاطرات ب  نیا ثم یبودند. حاال با رفتن م یعاشقانه و شاد یکردند. آه که چه روزها 
 .  گرفتی جان م

  ی. بعد ساعتدیرختخوابش دراز کش انی و م دیکش یاش آهخاطرات خوش گذشته  ادیبه  یپر ماه   
فرو رفته بود.  اشی شگیهم زیانگو در سکوت حزن  افتهی و آرامش خود را باز یکوچه باغ مجددًا خلوت 

خفقان   اجتنفس نبود همه  یبرا  ییهوا گریاز عشق وجود نداشت اصالً د ییای دن گرید یپر از نظر ماه
 خان رفته بود! ثمیکه مچون کردی را احساس م  یاز همه خفگ  شتر یودش بگرفته و خ

خوب که   یحاج رحمان را به صدا درآورد و خواستگار  یچند روز بعد، بخت و شانس در خانه   
 گمیشدند، نازب  اطیدو زن خواستگار وارد ح  یشد. وقت دایماهتاب پ  یبودند برا یمحترم یخانواده 
  همصادق واسه باز شدن بخت دخترام ب   دیکه س ییا رو شکر، جادو و جنبل هاگفت: »خد یلب  ری خانم ز

حاج رحمان    یها.« عروس شهیبخت هر دو دخترم باز م یاثر کرد و انشااهلل به زود یداده بود، انگار 
ها آن دندیخند ی و م گفتندی کار کردن هروهر م  نیخاقان جمع شده و ح یبی ب  کیدر مطبخ دراز و بار

 یدار ادب و خانه  زبا حرارت ا  یخانم هرازگاه گمیاز خواستگاران بودند. نازب  ییرایپذ یدر تکاپو
  ییتا جا شدی خاقان خاموش م  ی بی غره رفتن ب که با چشم پراندی م یدخترانش نزد خواستگاران حرف 

 برود. رونیب  یدرونمجبور شد از اتاق ان گمیداد که نازب یقدر چشم و ابرو باز خاقان آن یبی که ب

از دخترش   قدرن ی! واسه خواستگار مادر دختر ایخانم گفت: »آخه زن، چرا دستپاچه شدمهتاج    
 !« میدخترات بگ ینداره بذار ما از هنرا تی واال خوب کنه،ی نم  فیتعر

شود    یوارد اتاق اندرون  خواستیاز مطبخ وارد راهرو شد و م وهیبا ظرف م دیخورش  نیح  نیدر هم   
تو اتاق    یتو بر  د؟یگذاشت: »کجا خورش دیخورش  ینه یس یرا رو شیهابا شتاب دست  گمینازب 

بشن، آخه تو رنگ چشمات...   مونیاز اومدنشون پش دیخورن و شا یجا م  دنتیخواستگارا با د
اومدنشونو به فال بد  همه  دونمیچه م  ایطلسم ساطع کنه و رو بخت دخترام اثر بذاره  دیشا  یدونیم

 کنن.«  ری تعب

چشاش چه  دیمگه خورش ؟ی کنی بار دخترم م  هیمزخرفات چ نیا گم؟ینازب  ی چ گهی»واه واه... د   
 داره؟«  یب یع

. به خدا نییپا اری جان، حاال صداتو ب زیانگقربونت برم روح  یاله وبه؟ی»عجب! من کجا گفتم مع   
 ...«گمینداشتم م یمنظور 



 کوچه باغ خاطره ها

51 
 

رنگ  نی. همنیکن یبارش م نیخوا  یم یدخترم هر چ چاره ی ب  ،یرو گفت های »ها.. کتمان نکن گفتن   
 دمی من اجازه نم گمیبارها بهتون گفتم بازم م یول  نیکوب  یبه سرش م یو ه  نیچشاشو چماق کرد

 کنه. قربون چشاش برم من.« ن ی به دخترم توه یکس

را   یاضاف یهابحث  یشده جلو یانداخت تا هر طور طلب خودش را وسط معرکه صلح  نیآفرنوش    
گفت:   یتر کرد او با احساسات ساختگدخالت توراندخت کار را خراب یرا بخواباند ول  وقالل یو ق  ردیبگ
ه چشش یو  یخور ی م یرو که اصالً نرفت  ییایکامالً حسرت در یکنی چشش که نگاه م هی! به ی»ِاا

 جان، البته هر دوشون لطف خودشو داره ها!«  زیروح انگ ارهی یآدم م  ادیسوخته رو  یصحرا یانگار 

باز شدن بخت   یبرا  شیاو که چند روز پ کردی م ریس  یگر یدر حس و حال د گمینازب حالن یباا   
هست   یتان دختر صادق به او گفته بود که در خانه دیرفته بود س  سیصادق دعانو  دیدخترانش نزد س
هم  گمی. نازب گذاردی دم بختت اثر م یدخترها یکه رو کندی ساطع م  یو بد یمنف یکه از خودش انرژ 

داد و خودش مطمئن   سیباشد به دعانو دیکه خورش شی مفصل از رنگ چشمان دختر جار یحال شرح 
را    انیجر  نیا یاست و البته او در حالت فعل  دیدارد خود خورش  یطانیش یرو ی که ن یفرد نیبود ا
  رودی م ریو فالگ  سیها بفهمند نزد دعانوکه آن  دیترسیمطرح کند م شیهای جار  گریبا د توانستی نم

دخترانش خواستگار آمده بود به  یکه برا تیموقع نی به آنجا باز شود حاال در ا شانیها هم پاو آن
ناراحت نشود   دیکه مادر خورش یشده طور  یبه هر نحو کردی م  یداشت و سع  مانیخود ا  لیتخ نیا

فرار را   خواستگارانکند تا مبادا که  ی ر ی بود جلوگ  دهیکه خواستگار دخترش لم یبه اتاق دیورشاز ورود خ
 دهند و او در شوهر دادن دخترانش باز دستانش در حنا بماند.  حیبر قرار ترج 

بود که  یر ی از کار خ یکه حاک نیدلنش  یی فضا ن،ی حاضر میگرم و مال یهااز صحبت  یدر اتاق اندرون    
مهربان و لحن دوست   یبا چهره  دهید ای خاقان دن یب  یشده بود. ب  جادیباشد، ا دهیبه سرانجام رس 

رخ  هبختش را بدم یهانوه یخانه دار  یتمام، کماالت و هنرها ینی ریداشت با ش اشی داشتن
 نیا دختران  یچند پسرش به خواستگار  یکه آن زن خواستگار برا ییگو دیکشی خواستگار حاضر م 

خاقان را   یب  یب کرد،ی ها که به درون اتاق درز م بلند عروس  یکم یسو همهمه  کی خانه آمده است. از 
 دهنشانو بر  رفتی م رونیب خواست ی شود دلش م  عیضا همانانینزد م دی ترس ی. مکردی نگران م

کرد که ذهن  فیاش  ماهتاب تعرخاقان با تجربه آن قدر از نوه  یب  یتا خفه شوند. خالصه ب   دیکوبیم
ها فردا عصر  خود گرفت و سرانجام همان دم بله را از خواستگار گرفت و قرار شد آن  اریها را به اختآن

 کنند.  کسرهیو کار را  اورندی ب فیو فالن تشر هی مهر نی تع یهمراه شوهر و آقا پسرانشان برا
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  یب یعج  یبود، در آشفتگ  شیهای جار  یهاه یها و کناطعنه ری از اتاق هم چنان درگ نروی که ب گمینازب    
کاش    یول خوردی حرص م  شتر یب گذردی درون اتاق چه م دانستی که نم نیاز ا زدی دست و پا م 

د  یرا از دست خورش وهی! او به سرعت ظرف مرسدیم یدارد به چه سعادت یکه به زود دانستیم
گرفته و به دست دخترش مهتاب که دختر کوچک توراندخت را در بغل داشت، گذاشت. مهتاب بچه را  

را  وهی ظرف م کردی م نی و نمک بایز  یرا کم  شیبایکه صورت ناز یحیمل یگذاشت و با خنده نیزم
و   یپر هما یهاخانم را نداشتند. صورت دختران مهتاج   ییبای ز گمیگرفت و وارد اتاق شد. دختران نازب

تا هر چه زودتر   دیجوش یو سرکه م ری دلش مثل س  گمیبودند. نازب  یماهرخ مانند ماه تابان آسمان
اش را که وقت شوهر کردنش هم گذشته بود، شوهر بدهد تا  حداقل بتواند ماهتاب هجده ساله

 . ردیو سرش را با افتخار باال بگ د یایپز ب  هاه یو در و همسا های بتواند نزد جار 

 یشد دختر؟ اون تو دارن چ یهجوم بردند: »چ شیبه سو های آمد، جار  رونیمهتاب از اتاق ب یقتو   
 کنن؟« ی کار م

  کردن،یخاقان همه ش سؤال م  یب  یچون راجع بهش از ب دنیبه نظرم خواهرم ماهتاب رو پسند   
برده بود و از    نیذره ب ری و منو ز  کردی نگام م نیروزگاره، هم چ  یتازه به نظرم مادر پسره از اون زرنگا

! البته زن یدارانه ا یچه نگاه خر یمن اومده. وا یواسه خواستگار  یکه انگار  کردی سر تا پامو ورنداز م
ها پدرسوخته  کردی باهاش داشت بر و رومو تماشا م  یچه نسبت دونمیهم که نم  شی کنار دست

 م!ماهتاب رو منم دار یرادایو ا بی ع  ننیبب خواستنیم

مگه خواهرت ماهتاب چه  دهیورپر ر ی: »زبونتو گاز بگدیبا پشت دست آهسته بر دهانش کوب گمینازب    
 داره؟« یرادی و ا بیع

 .« رنیبگ  رادیپشت لباش ا یالیکم پشت و سب  یاز موها دمی»نه، فقط ترس    

کار   یانداز ی بند ب هیبره.  نینخ بنده تا از ب  هیپشت لب به  لی : »اون سبدی توراندخت بلند خند   
 دن؟«یکه خواهرتو پسند یمهتاب پس مطمئن یتمومه. اِ 

کشه.  یپدرسوخته س که مو رو از ماست م یاز اون مادرشوهرا کهیمعلومه زن  ی»آره بابا کامالً، ول   
نه ش به دست  که چشمشو بهم دوخته بود با شو ی ذاشتم، در حال  یم وهیم یب  یبشقاب ب یتو یوقت

اومدنم از اتاق جفت شون با   رونی زد که اونم منو خوب تماشا کنه خالصه تا ب شی زن کنار دست
 پس بده!«  دیبا یماهتاب چه امتحان سخت چارهی. ب خوردنیچشاشون داشتن منو م
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گفت: »دخترجان نکنه تو رو    اشی درون یبا همان آشفتگ گمیو مادرش نازب  دندیها باز خندزن   
 مونه.« یو ماهتاب باز رو دستم م شهی که بدتر م  یجور  نیا یوا دن؟یپسند

 ماهتاب اومدن.« یمامان، اونا واسه خواستگار   هیچه حرف نی»ِاوا، ا   

 ؟«ید یماهتاب پسند کردن بهشون م یدخترتو به جا نیجان آگه ا  یناز  نمی »بب   

و داشت با   دهیخانم که تازه از مدرسه رس نیو سؤالش را به نوش آفر  رتی چشمان پر از ح گمینازب    
 آدمه و هزار خطا!«  نیذار یمنگنه م یبگم واال. آدمو ال  یدوخت: »چ د،ی نوشی م یچا یخستگ

 س؟«یواست مهم ن  ،یرو بد کهی دختر بزرگت بمونه و کوچ یعنی»وا    

  نیتو رو خدا ا سی معلوم ن یچیهنوز که ه ی. اِ شهی کار کنم توران، ندم هم که نم یچ یگی »پس م   
 شد.«  ریختم به خ یو همه چ دنیماهتاب رو پسند شاالیا دی شا نیحرفارو ولش کن

 گرفتن ماهتاب بگذرن!« ری بشن و از خ رونشیح  دنشیبا د سی عالم ن یبای»آره واال، مهتاب که ز   

  ردیآن که بحث باال نگ یناراحت شدند اما برا یل یپروا خ یو مهتاب از حرف توراندخت ب  گمینازب    
ها دارند چه ها حواسشان شش دانگ به درون اتاق بود تا بلکه بشنوند که آن  ینگفتند. جملگ یز یچ
 !ندیگو یم

کسب  یبراها شان کرد، تمام زن خانم تا در کوچه بدرقه   نیبعد از رفتن خواستگارها نوش آفر   
خاقان  یب  یب یده یچشم به لبان چروک یو کنجکاو اقی اطالعات به داخل اتاق هجوم بردند و با اشت

خاقان گره   یب یزده است! ب ییهاکه با خواستگاران چه حرف  زدیبر رونی دوختند تا گوهرها را ب
جا   نیو صداش تا ا نیکرد یِکر ِکر م یگلو محکم تر کرد و گفت: »خاک تو سرتون ه ری چارقدش را ز

  نیکن سی اتاقارو راست و ر نیزودتر همه جا رو آب و جارو کن  ده،یورپر یعروسا نیبلند ش  اومدیم
  انی یجا م نیا الشونیکه با توکل به خدا فردا عصر اونا با چند تا از فک و فام  نیکن  زی مستراح رو تم

عقد خونده خواهد  یخدا خطبه  دی خونه بکنن، هم رون شبش به ام یبا مردا ییهاصحبت  یسر  هیتا 
 شد.«

از   دیبعد... آخه شا نهیفردا پسره رو بب چارهیب یدختره  نیا نی! اول بذارهیجان چه کار یب  ی»وا... ب   
 !«ومدیخوششون ن گهیهم د
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فهمه از   ی م  یجان، حرف تو دهن دخترم ننداز. اصالً اون چ  نی»تو رو خدا... تو رو خدا نوش آفر   
. الحمداهلل پسره که کور و کر  هیکاف دنینه. آگه حاج رحمان و پدرش صالح د ای  ادی  یپسره خوشش م

 .« هیکاف نی هم سین

 !« دیدخترت صالح ند دیشا گمی»نازب    

تا حاال نظر دختراشو واسه شوهر  یو کدوم خاک بر سر   یتوراندخت، تو هم بذر نفاق نپاش. ک ی»اِ   
 م؟« یباش ش یرش داده که ما دومو شوه  دهیکردن پرس

 یدیو د می سودابه دختر آقا حشمت رفت یبه عروس  روزیپر  نیهم  یانگار  ؟یگیم  یدار  یچ گمی»نازب    
سودابه شوهرشو خودش خواست و انتخاب کرد ما هم قبول  گفتیکه مادرش با افتخار به همه م

 .«میکرد

اون جاهاست.   یکرده  لیو فرنگ بوده، تحصها ت»اون دختر دکتر حشمت خانه! اون دختر که سال   
قدر جفتک انداخته که روش باز شده، چشاش وا شده اون  نیکه عروس اروپاست ا سی سودابه تو پار
دست تو دست مردا ول گشته، اون و ماهتاب رو با هم   سیمتر باالتر از زانوشه و تو پار هیکه دامنش 

 ؟«یکنیم سهیمقا گهید

 ی. آهاگهید دیخفه ش   ،یاله دی: »اللشدیرا به هم کوب اشده یخاقان دستان الغر و چروک یبی ب   
بدن، که اونم   دیرو مردامون با یاصل یها. اولندش نظرا رم یگی گچش م امیم یتوراندخت دهنتو نبند 

داره. به ما چه که  یواسه خودش رسم و رسومات یدومندش هر خونواده ا  شهی شب مشخص م
  م؟یریبگ  ادیازش  دیخواد دخترشو لخت کنه، ما با یم  یکیشوهر دادن! بلکه  یچه طور رو  دابهسو

  ری یئیاولماز، گد نیگل نی»گل گنی . منیبعدًا زر بزن  شهی م یشوهر چ  یسودابه تو خونه نین یاول بب
که  نیبد  جامکاراتونو ان  نیبلند ش االی. شهی م نیماهتاب ماهم گل یانشااهلل به زود 4اوالر« نیگل

زود  شهی عروس م  یانشااهلل فردا شب مراسم عقد کنونه. حلبت به دلم افتاده که ماهتاب به زود
 .« نی باش

  هیالبت، آخه حلبت چ یبگ یتون   یجان نم یب  ی: »بدیچ یو دخترها در اتاق پ  یپر ماه یهاخنده    
 ؟« یگیم

 .«نی د یم ادمی رف زدنو از مادر زاده شدم شما درست ح گهید ی»دفعه   
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  زیحنا کرده و ر یکه موها یچارقد به درون سرش برد و در حال ری خاقان انگشتانش را از ز یبی ب   
ماشاال بخت دخترت بلند شده، بلند شو با   گمینازب  یادامه داد: »آها کردیاش را مرتب مبافته شده

واسه عقد   روالزم   لی وسا دیبا ن،ی اریرنگمو ب   یاز پستو صندوق طوس نیپوراندخت دهن چاک بر نیا
 .«میکنون فردا شب آماده کن

  یب  یمیآوردن صندوق قد  یآمدند و برا جانیو ماهتاب که گرد زنان نشسته بودند، به ه دیخورش    
 ؟«ی دار  یرنگارنگت چ  یصندوقا یک یجان تو اون  یب  ی: »ب د یمشتاق شدند. ماهتاب پرس یب

  یصندوق  نیتو ا ها؟ی کی دنبال اون  یها هس رفت یچ یک ی نیتو ا یدی: »اصالً تو فهمدیخند یبی ب   
که از سفر کربال آورده بودم.. ها..  یزربافت  یهاو پارچه  یزدیناب  یترمه  نی چند ارن،ییکه اآلن م
 نگه داشتم.«  زهیعالمه پارچه و خرده ر هیهمه تون  یواسه عروس  نینگران نباش

نگذشته  ی. هنوز ساعتدیرا بوس اشدهیو بارها صورت چروک  یب  یماهتاب دست انداخت گردن ب    
در هن و هن کنان گفت: »منزل  یدوان دوان وارد اتاق شد و از همان آستانه یپر بود که ماه

  قاآ یآخه انگار  کردم  خیگفت  ییحرفا هی دم،یرو تو کوچه د  ایثر اومدمیمعصومه خانم بودم داشتم م
 ارسالن فوت کرده.«

 : »شوهر منصوره خانم؟« دیمحکم بر سرش کوب یمعطل یخاقان ب  یبی ب   

  دیو هماندم کالً غش کرد. او چنان بر سرش کوب  دیخاقان بر سرش کوب  یب یمحکم تر از ب  گمینازب    
به   خت،یریقاشق قاشق در حلقومش م نیکه نوش آفر یرا بر سرش آوار کردند. با قنداب   ایکه انگار دن

 بود؟« ردنچه وقت م نی: »ادیاش غرشده  دیکل یهادندان انی چشمانش را باز کرد و از م جیتدر

 !« گرفت؟ی از تو اجازه م دیبا لیجناب عزرائ  گهید دی»ببخش    

خواستگاره    دیتا اون موقع شا م؟ی ری و بعد عقد بگ میرسالن صبر کنتا چهلم آقا ا   میمجبور یعنی»نه..    
 کرد.«  فیرو واسه پسرش رد یا گهیفاصله دختر د نیاز گرفتن ماهتاب منصرف شد و تو ا

بزنن به چاک، هم رون بهتر   یاتفاق خداداد هیدخترات رو دستت نموندن که! آگه قراره با  گمی»نازب    
 که برن و برنگردن.«

 .« هارهیگی نگو قلبم م یجور  نیجان ا نی»تو رو خدا نوش آفر    
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  دنیشروع به دو یبغل یکوچه  ینییها بودند، در سرپا آن ی هم قاط نایو س  دریها و دخترها که حزن   
شدند تا زودتر   ری آقا ارسالن سراز اطیخانه گذشته و به درون ح  کی ها از داالن دراز و بارکردند. آن 

شده بودند و فقط   ریزآقا ارسالن سرا یمحله به خانه  یهازن یکنند. همه  یماجرا را بفهمند و کمک 
را   شانهیهمسا یمقدمه در خانه  یکه ب  لیموقع عزرائ یاز کار ب نیو خشمگ  یبود که ناراض  گمینازب 
را جارو   یسنگ  نی چادرش زم یکه گوشه یسالنه در حال   بود، سالنه دهیکوب یابد یرفتن به خانه  یبرا
به   یلب  ری او مدام ز رفتیارسالن م قابود، به سمت خانه آ  یو شاک  یو زمان ناراض نیو از زم زدیم
  ری وقفه و فاصله در کار خ اشهیموقع مردن همسا یکه ب کردی احساس م داد؛ی و زمان ناسزا م نیزم

ها شود. آن  اطی توان نداشت و نتوانست وارد ح شی هر چه کرد پاها  گمی. نازب اندازدی دخترش م 
که به درون   یتا از افراد ستادیگرفته و گوش به زنگ ا واریو دراز دستش را به د  کیدرون داالن بار

نمرده   چارهی : »کاش مرد بگفت ی بهش بدهد. با خود م یو خبر  دیای ب رونیب  یخانه رفته بودند کس
مورد هجوم   دهیطول نکش یا قهیدق یخبر خوش رو بهم بده.« ول   نیو ا ادیب ن رویب  یکی باشه، کاش 

واسه آوردن   یکس  دی: »شاگفتی کوچه زل زده بود م رکه به س  یو در حال  گرفتی افکار بد قرار م
 تابوت به مسجد رفته؟«

از خانه   انیاآلن است که مردان تابوت آقا ارسالن را ال اله اله اهلل گو نی هم کردیدر ذهنش مجسم م    
  یداشت و بغض به سخت هیگر یخواهند آورد و به طرف قبرستان خواهند برد. چشمانش هوا رونیب

که  یها مردبلند ده  ادیو فر اهویه یشد صدا لیتبد قتیبه حق   تشیفشرد. ناگهان ن یرا م شیگلو
که اعصابش   گمی. نازب دیشنی گوش فلک را کر کرد او صداها را از چند کوچه باالتر م گفتندی اهلل اکبر م
اهلل اکبر که شهر   ادیسر در گم مانده بود: »واقعًا اون همه فر اتیو واقع  االتیخ ان یبود م ختهیدر هم ر

طور شهر کوچک اهر رو به جنبش   نیامرگ ارسالن  یعنیلرزونه به خاطر مرگ آقا ارسالنه؟!  یرو م
  چیچون هنوز ه کندی که اشتباه م  دیفهم ی م کردی افکارش را خوب جمع وجور م یوقت  یدرآورده؟« ول 

. فاصله کم بود دیرسی بود نم ستادهیکه او در آن جا ا یاز منزل ارسالن به کوچه ا یونیناله و ش  یصدا
از چند کوچه باالتر که به   یول آمدی در نم ییصدا دودناش که به آن جا رفته ب از افراد خانواده  یحت
  هیو پر قدرت عل نانهیبود که خشمگ یتیجمع  یاهویو ه اد یاز فر یامتیق  دیرسیمسجد جامع م  ابانیخ
 یکرد. آر  رامونشیرا متوجه پ گمی نازب ری ت  نیچند کیشل  ی. صدادادندی و شعار م  زدندی م ادی فر یکس
  شدیسال م کیبه  کیبود که نزد ی تظاهرات مردم ن ینبود ا ارسالنصداها به خاطر مرگ آقا  نیا

  نیچن ن یبود که ا دهیامروز به اوج خود رس ایبه راه انداخته بودند و گو یظالم پهلو میرژ  هیملت عل
  یب یب  دیو سف اهیکوچک س  ونیزیاز تلو شبیبود و او د وریهفده شهر روزی. دشدی گلوها پاره م
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تهران  یشدند و در تظاهرات عموم دهیکه چه طور ملت به خاک و خون کش ودب  دهیو شن  دهیخاقان د
 شدند!  دیشد و هزاران هزار نفر شه ختهیر  نیزم  یرو یگناه  یب یهاچه خون

شاه شرکت کرده بود به هراس افتاد و   هیاش در تظاهرات علکه بارها و بارها همراه خانواده گمینازب    
کرد. او دو سر چادرش را به دندان  دنیکوچه شروع به دو ییمرگ آقا ارسالن را رها کرده و در سرباال
که   ییرهای ت ی. صداودکوچه را تندتر بد  ییسرباال کردی م یگرفته و دستانش را جلو داده بود و سع

  رهای وحشتناک ت یصدا انیبلند م یهاو ناله رهایو تکب  دادی را خراش م  شیها گوش  شدی م کیشل
  امتیبزرگ، امروز ق  ی: »خدازدیضجه م یلب   ریو ز کردیم هیمدام گر گمی. نازب دیرسی رساتر به گوش م 
مظلوم تهران،  دانیاز شه  یواخواهبه ه شهی م ختهیها رجا تو شهر ما داره خون نیشده، امروز هم ا

مگه ما با خون دل،  م؟یکرد دایمگه ما جوونامون رو از سر راه پ ؟یکنی ظلمو بر نم یشه یاهلل چرا ر یآ
خائن وطن فروش بشن؟  یحرومزاده ها یگلوله هیتا حروم   میبچه بزرگ کرد بتیو مص  یبا ندار 
شهرمون رفتم. پنج جوون    دیجوون شه  پنج میروز، به مجلس ترح هیاونم تو  شیچند روز پ  نیهم
  بتیخونواده مص هیواسه  نیشاه خائن شدن. مگه ا یخصم حرومزاده ها یهاگلوله  فیکه ح یگل
که االن.. آه خدا جون نفسم گرفت، لعنت به شاه   میما تو ناز و نعمت بچه هامون رو بزرگ نکرد ه؟یکم

 ملعون.. مرگ بر شاه..« 

از آتش و خون به پا   یچه هنگامه ا دانیکه در م ی. وادیمسجد جامع رس ابانیاو له له زنان به خ    
 دانیبود شتابان به طرف م  دهیچاک رس نهی عاشقان س ینبود و او به صحرا  ادبوی دانیم نجایبود. نه ا

در  دانیوسط م ررا نوشته و د زشی حزب رستاخ یهااز برنامه فیآن جا که شاه چند رد د،یدو ادبودی
 یخون آشام، پاها یهاژاندارم  ن یسنگ یمردم گذاشته بود همان جا بود که باتوم ها دیمعرض د

داشتند   یها کشان کشان سعو آن کردی م رشانیگ نیو به خروش آمده را چالق و زم دهیمردم ستمد
کنند. هر کس به   حملهها بهتر قرار گرفتند به آن یتیدر وضع  یبرسانند تا وقت یامن یرا به جاخود 

  کی خط روان و بار گمیدر امان بماند. نازب  یشهربان  یو باتوم آژان ها ری تا از ت دیدوی م  یسمت سوراخ
 دنی. از ددی چکی آب م یو قطره قطره درون جو یو داشت به آرام دهیرس یکه تا کنار جو دیرا د  یخون
آه  ه؟یتن ک یجوون مبارزه؟ پاره   مخون کدو  نی: »ادیدلخراش حالش دگرگون شد و غر یصحنه  نیا

خون محمد پسر نوزده ساله خودم باشه؟ پسرم که شب و روزشو تو مسجد   نیخدا نکنه... نکنه اصالً ا 
 کنه؟« ی م  تیواسه انقالب فعالگذرونه؟ پسرم که شبانه روز  یو تظاهرات م
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از حال رفت و نقش   گریتأمل بار د ی به خودش گرفت که ب قتیتوهم چنان در او رنگ حق نیا   
ها نفر مانند  : »مگر دهدیدر درونش غر ییشد ندا دهیسرش کش یاز چادرش بر رو یشد و قسمت نیزم

 باشه؟«   ینشدن که محمدم مستثن  دیمان شه هیپسر همسا نیچند

  دندیدویم  ییکه هراسان و شتابزده به سو یمردم معترض از ظلم پادشاه یدست و پا ریز گمینازب    
جان خود بود، او به کل    یدر پ ی خون که هر کس یاهویو ه یدر آن آشفتگ  شدی داشت له و لورده م
  و دیبری نفسش را م  شدیگذاشته م اشنهی س یرو یکه هر از گاه  ینیسنگ ی فراموش شده و پاها
  ریمردانه و فداکار با قدرت تمام از ز یهنگام دست  نی. در اشتافتی م یباق   اریانگار روحش به د

 ینه یس ریکه ز  یر ی ت  کیکشاند. همان لحظه شل ابانیگرفته و او را کشان کشان به کنار خ شیبازوها
غلطان   گمیافتاد. نازب  یبه درون جوب ی درخت نیسنگ یمرد نشست، دستان او را شل کرد و چون تنه 

که دارند جنازه محمد را به   دیدیم  کردی م ری س یاهیشده در عالم برزخ و س دی خون مرد شه  انیدر م
حمل  که جسد پسرش را   یمردان یبه سو گمیو نازب  برندی شهر م  یآن سو یسمت تنها غسالخانه 

غسل   پدرشوهرم اطی محمدم رو تو ح ن،ی: »اونو به غسالخانه نبردیغری و م  بردی حمله م  کردندیم
 ..«ی.. وایحوض بزرگمون .. وا  یتو ادی یم رونیب نشونیرزم یز یهاکه از چشمه یخواهم داد، تو آب

که   یرا عوض کردند و به سمت کوچه ا ری مردان تابوت به دست مس فیو درخواست او رد ادیبه فر   
ها را به  اهلل اکبر و ال اله اله اهلل گفتن یرفتند. حاال صدا د، یرسی خودشان م یبه کوچه  چیپ کیبعد از 

  ،یز یحزن انگ کوتگرفته و در خلوت کوچه و در س یتابوت یهاکه از گوشه  ی. مردان دیشنی وضوح م
آقا ارسالن شدند و تابوت را بر   اطیبلندشان وارد ح  یرهای ه تکبها همرا. آنرفتندی م  نییرا پا  یر یسراز
آقا ارسالن شده بود، کم کم به  اطی مرد و زن وارد ح نیدستان چند انیکه در م گم یگذاشتند. نازب نیزم

. کشان کشان خودش را به  دیچرخی م  دشیدور محور پسر شه  شیائ یخول یهوش آمد هنوز افکار مال
... نگهش  نی : »نذارگفت یخاقان که م  یب  یآرام ب یو صدا های نرم جار  سمت تابوت رساند. دستان

  دیکنار با دی: »برد یکش ادیبه سمت جنازه رفت و فر روی بار با تمام ن نیتر کرد و ا ی.« او را جر نیدار
 یتوان خودش را به سمت جنازه  ی و با تمام  نمی محمدم رو بب نیبار صورت نازن  ن یآخر یبرا دیبا نم،ی بب

شده  دهیکش  دیبخواهند مانعش شوند، دست انداخت و کفن سف انی درون تابوت پرتاب کرد تا اطراف
  نیخون یچهره  دنیبوس یسوزناکش آماده یهاهیرا کنار زد. لبانش به همراه مو تی صورت م یبر رو

 چیکه ه یمرد لیو سب شیر ی صورت ب  دنیناگهان د گرفت ن ییتا سرش را پا گمیپسرش بود. نازب
زانوها    یو راست رو دیکرد خودش را باالتر کش اریصورتش نداشت، او را هوش  یاز خون رو یاثر 

  کشاندندیرا گرفته و به سمت عقب م  شیهاها که شانه زن  یاهویها و هاعتراض  انینشست. او در م 
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که صورت   نیچه قدر آسوده شدم، ا قربونت برم ربون،مه یماند: »آه خدا  تیم یبه چهره   رهیخ
 که آقا ارسالنه!« نیآه... ا ست،یمحمدم ن لیو سب شی پرر

که چه  دانستی بود نم امدهین شی حواسش سر جا کندیچه م دانستی و منگ بود و نم جیهنوز گ   
آقا ارسالن سر در آورده است! و  اطیبه سالمت گذشته و از ح  ادبودی دانیتظاهرات م امتی طور از ق

! همان کوبند؟ی م  شانیطور به سر و رو نیزنان ضجه زن، به خاطر مرگ آقا ارسالن ا نی... اهانیا
کرد. به سمت زن برگشت منصوره خانم از مرگ   اریهوش شتریاو را ب یو نازک زن   زیر  ونیلحظه ش
 یسع  گانی. همسادیکوبیم ش یو روو بر سر  زدیمحابا داد م یشوهرش شوکه شده و ب  یناگهان

 ستادهیا هاپله یها دست بردارد. ماهتاب و مهتاب باالداشتند دستانش را نگاه دارند تا از سر کوفتن 
 گمی. نازب دندی خندی و شاد م  زیحرف زده و ر گریبا هم د شانه یتفاوت به مرگ همسا یب  یبودند و کم 

  شامدیپ نیها واقعًا از ا وروجک  نیذشت: نکنه ااز ذهنش گ یبود فکر بد شیکه حواسش به دخترها 
از شوهر   سوختهافته خوشحاله؟ پدر یعقب م  شیکه عقد و عروس نیداده شادن و مهتاب از ا یرو

 !«فتهی ن  تیبار مسئول   ریره که ز  یکردن در م

در   هایجار  اطی ح ی. آن سوکردی م هیبلند گر  باً ی تقر ییمغموم و گرفته با صدا  یپر آن طرف تر ماه   
نبود. حاال   یکردن خبر  هیاز گر یبودند ول  بانیمراسم شام غر یمتفرقه برا  یتکاپو و انجام کارها
اش زد و او را به خود آورد:  . توراندخت به شانه دادیم  صی و اطراف را تشخ دیدی چشمانش بهتر م 
براش   یدار  ی واسه چ! یطور خودتو روش انداخت نیکه ا یارسالن هیچ یتو مگه چ  ،ی»آخه زن حساب

ابوالفضل... منصوره خانوم در   ای... یصورتشو ببوس یخواستی م یوقت  گمیآه نازب ؟یکنی م  یینوحه سرا
 خوبه!«  ،هزار تا حرف پشت سرت نگن ها هیفردا همسا هیلیبد نکنه خ یاالیموردت خ

رفته   یدلم آخه تو واسه چ  زیعز  گم،یرا مالش داد و گفت: »نازب  شیهاشانه   یخانم به آراممهتاج    
کشن؟   یخوار دارن دسته دسته مردمو م رهی ج یخبرا ی اون از خدا ب  ینیبی نم ادبود؟ی دونیم یبود

 .«شنی تو خشم و خونشون غوطه ور م شتریب دنیکه م ید یمردمم که با هر شه

  چشیحاال شماها کم سؤال پ   یسکو نشست: »اِ  یو رو  دیچی چادرش را به دورش پ نینوش آفر   
ها نفر  دنبال پسرش رفته بود خب حق داره محمد جان هر روز تو تظاهراته، هر روزم ده چارهیب  نیکن

 نگران پسرش شده بوده!« دیشا شنی م یزخم 

بود که کم کم آرام گرفته و  گمیتنها نازب  گرفتیمختلف که صورت م  راتی تفس نیا انیدر م   
نشده بود و پسرش زنده بود انگار عمر و   دیکه محمدش شه نی. از ادیکشیم یآسوده ا یهانفس 
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به   دهگرفتار ش یبتیفکر کرد که با مرگ آقا ارسالن به چه مص شتریب یوقت  یبود ول افتهیدوباره  یات یح
ماهتاب عقب   یعقد و عروس  یل دو ماهکه حداق شهیکه مرگ آقا ارسالن سبب م فیها گفت: »ح آن
 .« افتهیب

آهسته گفت:   دیعروسش را شن  یزمزمه یخاقان ساکت و آرام کنارش چمبر زده بود وقت یبی ب   
مونه تازه، بد به دلت راه نده عروس   ینترس دخترت رو دستت نم  5«یکنی»آخه چرا »آر گره تز َگره م

فردا   نیو شر با هم برادرن، حاال صداتو ببر و به خودت مسلط باش، ما هم ری گفتن خ میجان، از قد
  یعروس شاالیا شهی خونده م  تی محرم یغهیواسشون ص  یعنی م،یکنیعقد ساده م هیسر و صدا  یب
 !« شهیه ممرحوم. فکر تو هم آسود نیا یمونه واسه بعد چله یم

خاقان انداخت و بارها   یب  یمحابا دستانش را دور گردن الغر ب یآب شد و ب گمیقند در دل نازب   
بده.  رتی کمکم کن، خدا خ  یک یجان تو  یب  ی: »تو رو خدا بدیو چروکش را بوس   نیصورت پرچ

عقب  وا شدن بخت دخترام بازم ترسمیم شمیاز بس سرکوفتم زدن دارم ذره ذره آب م های جار 
 .« افتهیب

الل  یعروسامم سپردم که همگ  یک ی. به اون افتهیاز ممکنه آگه بذارم عقب ب ری »ها چه حرفا! غ   
 که آقا ارسالن... استغفراهلل...«   ینگن. راستک  هاهیبه همسا یز یبمونن و چ 

از ممکنه   ری غ رممکنه،یجان بگو غ یب  یغلط مادرشوهرش بخندد: »ب  یمجبور شد به کلمه گمینازب    
 ؟« یچ یعنی

 .«نیبد ادیبه من هشتاد ساله بازم سواد  ری و و  ریگ نی»تو ا   

طرف همه هر از  کیحاج رحمان به راه بود از   اطیزنان در ح یاهویاز کار و ه  یامتیصبح زود، ق   
 شای ار ی  یمراسم  سوگوار  ییتا در برپا رفتندی کمک کردن به منصوره خانم به منزل او م یبرا یگاه

شتر از شور  یبه پا بود که صدها برابر ب یآرام جانیخودشان چنان شور و ه اطی در ح یکنند از طرف 
منزل سر صبح که خواستگاران بدون   یداشت. اهال انیشهرشان جر  یهاابان یبود که در خ  یتظاهرات 
که  نیکردند. اول ا یالوصف  دی زا یآورده بودند همه را دچار شوک و سرگردان فیتشر یقبل یبرنامه
حاج  یخانواده رتی ح  و یصبح زود به آن جا آمدند شگفت  لیاز فک و فام  یلیخانواده داماد با ا یوقت

همه  ن یوقت روز و با ا نیها اکه چرا آن  دندیپرس یباال بردند همه مدام م ت ی رحمان را به حد کفا
پدر پسر و پدر دختر و حاج رحمان  نیکه ب یا هیاول یهاشوک بعد از صحبت  نیاند؟! دومآمده لشکر 
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دستانش را   ییخانه رخ داد. آقا صولت پدر داماد با خوشرو یهازن  یبزرگ خاندان صورت گرفت، برا
 نیرا به عرض برساند. ا یمطلب  خواهدی اهل منزل جمع شوند که م یو گفت که همه دیبه هم مال

که آمده بودند در  ییهاهمان یخانه و م یها و مردهازن ی. همهختیدرخواست تعجب همه را برانگ 
و   یپر و ماهرخ و ماه دیاز جمله خورش  هاها و دخترخاقان جمع شدند. زن یب  یب  یاتاق بزرگ اندرون 

  یبه دو پسر   طنتیپر از ش  یاتاق چمباتمه زده بودند با چشمان نییپا یمه رو و ماهزاد که در گوشه
  نی از ب یداماد اصل  صیکرده باشند تشخ میبودند که از وسط به دو ن  یبیس ییکه گو کردندی نگاه م

  یاز پسرها کم ی کی یکه پا نینه چندان مشکل. اول ا یمشکل بود ول شانی برا  یدو برادر کم نیا
نداشت.    یک یداشت و آن  شیر  شدی از پسرها که آقا داماد محسوب م یکیکه  نیو دوم ا دیلنگیم

به خاطر رفتار و محجوب  ی برخوردار نبودند ول  یچندان مطلوب  یهر چند هر دو جوان از چهره 
و ناصر.   اسریهم بود،  هیاسمشان هم شب  یتها ح. آنآمدی ها خوششان مبودنشان همه از آن

  یروهاین نی ب  زیتبر یمایکه در مقابل صدا و س دیشد یر ی درگ کی در  شیسال پ  کی نیهم شانیعمو
آقا صولت،   یشده بود. طبق گفته  دیو افراد تظاهر کننده صورت گرفت، شه یشاه  میرژ یتیامن

ها داشت به  خانم مادر آن  هی آس د،یلنگی ناصر هم م  یبود. پا زی تبر یمایبرادرش کارمند صدا و س
تهران تو   هی فوز دونیناصر هم تو م یپا شی پ شی که: »چند وقت پ دادی درون اتاق شرح م نی حاضر

دکتر بهم رون   یشده ول  یکه دو بار جراح  نیبا عوامل شاه خائن گلوله خورده ست و با ا یر یدرگ هی
شده   وبیوطنش مع ی. آره واال پسرم جانبازه، خب به خاطر آزاددیگفت که تا ابد پاش خواهد لنگ

 ا که افتخاره.« بده؟ نه واال واسه م نیا

آقا صولت به کمک زن   کردندی خانم را درک نم هیآس یهاحرف   یمعنا ادیز  یلیزنان حاضر در اتاق خ   
  یبه خودش داد و رو  یخود آمد تا با شرح کامل ماجرا شک افراد درون اتاق را برطرف کند. او تکان

دستگاه ستم   وشاه  هیعل یدیشدروزا که کشور تو بحران  نیبنده ا الیع نینشست: »واال ا شیزانوها
بگم در کل حراف شده اونم   یجور   نیشده، ا استمداریشده، اصالً س  یپا انقالب هی بره  یبه سر م یشاه

  ی.. وقتهاست ین  لیدل یب  نامیزد: »البته ا یاش تک سرفه ا.« سپس همراه خنده یانقالب  یفقط حرفا
رو   ییو همه ش کتابا ارند تی مخصوص فعال یهاگاهیدو تا جوونمون شب و روز تو مساجد و پا نیا

درش   دی ذارن، البته که با یجوونا م اریمنبر خوان در اخت یو آخوندها های که روحان کننی مطالعه م
که چشم و گوش   هاستنی خوبه چون با همت هم  یلی ! از نظر من خادیبه وجود ب  یحس  نیچن

که   یجهان  استکبارخوان کشورشون از شر   یشون م یمملکت باز شده و با حس وطن پرست یجوونا
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. خدا  میکنیم  یزندگ   یکه ما در چه منجالب نینی ب یبردن، رها کنن و شماها م ی بردگ   وغی ری ملت رو ز
 جوونامون رو گرفته!« مانیو ا نیرو از سر ما کم کنه که د یپادشاه یسلسله  نیشر ا

دستگاه پر فساد رو که   نیاو را گرفت و امان نداد: »خدا لعنتشون کنه ا یهاحرف  یزنش دنباله    
 و اعتقاداتمون دور کردن.« نیو ما رو از د رونی ب ختنی ما رو لخت و برهنه ر یدختر و زنا

  شاندهیبه اندام پوش  ینگاه یچشم  ری شده و ز نیحرف او دختران حاضر در مجلس شرمگ نیبا ا   
فرار از نگاه  یبرا یز یهستند و در فکر راه گر انیکه عر کردندی حال احساس م  نی انداختند در ع

  هیو  دمیوبآبرومند رو ک  یخونه  نیکه در ا نهیهم یخانم امان نداد: »منم واسه  هینامحرمان بودند. آس
بکنم واال   فی و شر لیاص یخونواده  نیهم دو تا دختر اومدم تا جفت پسرامو داماد یجا به خواستگار 

واسه دختراش داره و   یخونه خط قرمز   نیو ا ادی یکه با اسم حاج رحمان شعر به نظم در م دونمیم
 دارن.«  یحاج آقا تو شهر اهر و اطرافش چه عزت و اعتبار 

تک تکشان   یبر چهره  یمطبوع  یبار سرخ   نیشد و ا زیت شانیهادختران دم بخت مجلس گوش    
خانوم ماهتاب رو   هیسؤال به وجود آمد: »خب آس کی  عاً ینشست و در دل جوان و پرشورشان سر

رو   یپسرش ک  یکی نیکدوم پسرشه، واسه ا ستی پسرش نشون کرده که فعالً معلوم ن هیواسه 
 کرده؟«  دیکاند

من فقط و فقط مال  کشم،یم رو مدر دل گفت: »آگه منو بخواد عمرًا قبول کنم اصالً خود یپر ماه   
 جانم.«  ثمیم

کوچک ترم و پدرم و   یپر لقا که کنارش نشسته بود گفت: »شکر خدا من از ماهماهرخ به مه   
کدوم   ستی تره رو شوهر بدن. تازه اصالً معلوم ن کیبزرگ تره بمونه و کوچ شنی نم  یبابارحمان راض 

 بول کنم.«اون پسر لنگ رو ق ستمیپسره س. من که حاضر ن

 ؟« یکنی لنگه نباشه و اون سالمه باشه قبول م یکه م ی: »ماهرخ آگه اوند یلقا آهسته پرسمه   

 ... هر دوتاشونم انترن.«شی»آ   

خوشگل   ادی گه مرد نباس ز یم  شهیخانوم، کجا انترن؟ مامانم هم دهیدلت بخواد ورپر امی ل ی»خ   
 .« ستنی که بدک ن نامیباشه، واسه زن دردسر داره ا
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داشت   ریرا خاموش کرد. ماهتاب موقرانه سر به ز شانیصدا  نینوش آفر شانیزن عمو یچشم غره   
و خواه ناخواه چه به آن پسر که   کردی را به تنش م یرخت عروس یروشن بود و به زود  فشی او که تکل

  هامکه دخترعمو یی. خواهرش مهتاب در دل گفت: »جادادنشی م دیگلنی به آن که نم  ای دیلنگیم
 یخوان چ  یمنو م نایهستن و همه شون از من بزرگ ترم هستن، ا بایز یپر لقا و مه رو و ماهمه

 کار؟!« 

شوهر کردن   یها هم برااز آن  یخانم افکار مغشوش دخترها را که البته دل بعض   زیروح انگ یصدا   
 .« میتر کن ییگلو هیدور بگردون  اری ب ییچا هیبر هم زد: »مهتاب جان بلند شو  رفت،یغنچ م

  یاسیس یهمه از حال و هوا  ر یکار خ نیا منتیتا به م نی صلوات بفرست  هیحاج رحمان بلند گفت: »   
 .« میکار برس ن یا یو مبارک  ری تا راحت تر و به خ انی ب رونیب

هم نثار روح آقا   یصلوات  هی: »دی کش رونی دهانش ب انیرا از م  کشی خاقان لبان نازک و بار یبی ب   
 .«میپاشی نقل و نبات م  میو دار مینموند ش ی مراسم عزادار انیکه منتظر پا نیارسالن کن

! در میاندازیراه ب  یبزن و بکوب عروس  میخوائ یما که نم ؟یمادرجان، چه نقل و نبات ایکوتاه ب ی»اِ    
 انشااهلل.« گه،یشدن کاراس د  ریصحبت و ختم به خ هیحد 

 نیتو ا شهیتوراندخت مانند قاشق نشسته خودش را وسط انداخت: »حاج رحمان، آخه مگه م   
سر   ترسمیتفاوت بود! م  یب  ادی یم  شی که هر روزه در تظاهرات پ ییهای ر یخروش ملت مظلوم و درگ

 .«ادیب  ییبال هیهم  نایس

کشه بره تظاهرات؟   یاش دست م یکی : »اون پسر کجا از توپ گرد و پالستد یرحمان خندحاج    
 نگران نباش جانم.« 

 »خب پسرم عاشق فوتباله.«    

 .«شهیمعروف م  ستیفوتبال  هیش مشخصه  ندهی»آره بابا، اون از اآلن آ   

 .«شهی نم یهر کس  بیعشقه و حاال حاالها نص هی دنی »واال به شهادت رس   

دور و زمونه همه  نیتو ا ،ی: »خالصه هر چدیغر گمی گفت و نازب  هیحرف را با کنا  نیتوراندخت ا   
 نگران جوونانشونن.« 
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  ینم ن یکه کرد ییتظاهرات رفتنا و کارا ی»مگه شما خانوما مدام تو خونه سر و گوشمو با حرفا   
شدن پسراتون تو   دیحاال چه طور شده از شه ن،یکن  ینم  تی دل از رهبرمون حمامگه با جون و  ن؟یبر

 ن؟« یترس  یوارد وطن خواهد شد، م یکه به زود یراه انقالب و رهبر 

آگه اون جوونا کمکش نکرده   مرد،ی ها متظاهر کننده یپا   ریداشت ز گمینازب روزید نیداد، هم ی»ا   
 وجود نداشت.«  یم گیبودن، اآلن از دست رفته بود و نازب

  رونی ب  یآوردن چا یخانم داشت برا زی به جا آوردن امر روح انگ یو مهتاب برا دندیهمه خند   
 یمکث کرد: »ه یلحظه ا  دید واریکنار د یقد ینه یرخ اندام بلند خود را در آ میکه از ن رفتیم

و   یکنی دل مادرتو شاد م  ی شانس به طرف تو پرتاب بشه حساب یسکه  یک یمهتاب، آگه اون 
واقعًا که رقابت زن عموها واسه شوهر دادن دختراشون به اوج آسمون  یار ی ی تشو به دست م یرضا
خانم بر جا   هیآس زیر یدر اتاق و صدا نیبلند صلوات حاضر یلحظه صدا  نی.« در همدهیرس
مراسم که ماهتاب جان عروسم   یجا   نیتا ا نیگوش کن  کرد و گوش به زنگ ماند: »لطفاً  خکوبشیم

از حاج رحمان که بزرگ و   گهیدرخواست د هیبا  خوامی از خونواده ش گرفتم، حاال م  وشده و بعله ر
گرم تر و ذوق زده تر کنم.   شتریهستن و محمود آقا پدر محترم عروسم مجلس رو ب دمونیسف  شیر
  یبا توکل به خدا با شادمان یو ما همگ   نینداز ینم  نیو رومو زم نیبخش ی که جسارتمو م شاالیا

 .«میر  یم رونی خونه ب   نیو سربلند از ا میکنی م  پابر یمراسم

باسواد   یخانم که زن  هیآس  کیلبان بار یها روچشم یحضار حبس شد و نگاه همه ینه ینفس در س   
در دل  یاحاطه کرده بود. ولوله ا یز یر یهان یکه دورش را چ یو بامعلومات بود خالصه شد، لبان 

  نیخانم صورتش را چرخاند: »حاج آقا و شما آقا محمود، شماها بزرگ مائ هیدخترها به پا خاست آس
  دنیبا د روزی د نیمطرح کنم. راستش هم مویبعد شنهادی بزنم و پ یحرف   خوامیشما م  یو من با اجازه 

پسرم رو داشتم و   هیرو گرفتم وگرنه قصد زن دادن  می تصم  نیمهتاب، فکرش به سرم زد و ا ییهوی
دو   نایا یوقت گمینشد م یمخالفت چیکردم، اتفاقًا همه قبول کردن و ه فی رو تو خونه تعر  انیجر

  یمن دوقلو هستن ول یرو نَکنم. پسرا هیو قال قض  رمیخواهر دم بختن، چرا جفتشونو واسه پسرام نگ
 خونواده!«  هیفاصله دارن. دو عروس از  گهیسال با هم د کی شما  یدخترا

ماند و   اریلحظه هوش  کیخانم برگشت او فقط  گمیزده به سمت نازب  رتی و ح عیسرها سر یهمه   
خانم   نی نوش آفر ینه یس یخانم را هضم کرد مجددًا حالش دگرگون شده و رو هیآس  نیحرف دلنش

  اریاخت یرا ندشت. ب یم یسعادت عظ نیچن نینامناسب تحمل ا طیشرا نیدر ا گمیولو ماند. نازب 
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حاج رحمان که  یهاحرف پدرش نزد و گوش  یرا از دست داد و الل ماند. محمود آقا حرف رو شتوان
ر  که مثالً چه طو دیشنی را م شیهاعروس  یلفظ  یو دعواها هاهیها و کناها بود طعنهسال

خواهند کرد و   یرا شوهر خواهند داد و چه کارها خواهند کرد و کل مملکت را چراغان  شانیدخترها
کرد. مهتاب  تی اعالم رضا عیکوتاه تفکر کرد و سر یا هی فقط ثان  آمدند،ی قمپوز م گریهم د یبرا  یلیخ

  ی جسم لرزان رد،کی تماشا م  نهیخودش را در آئ  ریخبر شوکه شده بود، هم چنان تصو نیا دنیکه از شن
را تماشا   یان لرز ری تصو ییگو دیچیپی و م  دیلرزی م نهیدر دل آئ یعروس  دیشده در لباس سپ دهیکه پوش

 . کردیم

اش کرده بودند، امروز  احاطه  روزیکه د یو آشفته ا نیخانم برخالف تفکرات و اوهامات غمگ گمینازب    
  ریو غافلگ  نیریش  یخانم گذاشته و در عالم  نی نوش آفر نهیس یسر رو یمیو با آرامش عظ یبا شاد

  یا دهساحل غم ز  یبه سو لگونین یایدر ینهی نرم بر س یی. روحش چون قوخوردیکننده غوطه م
 هیسا  ری قدم زده بود و حاال در ز دانهیناام د،یام یکشت  دنیها در انتظار رسچرا که سال  رفتیم

نشسته بود  شانیشبنم بر رو یهاخوشرنگ که قطره یها سبزه یدرختان، رو یافسانه ا یهاروشن 
و روح   نیر ی ش یهارا با تبسم  شی زندگان  ی. فرشتگان از آسمان فرود آمده و لوح خوشبخت زدی قدم م

نرم   یصدا گذشتند،ی سرش م یکه از باال یبال بال فرشتگان  یصدا انی. از مکردندی م  مشیبخش تقد
بلند شو با   یهست یتو زن بزرگ  گم،ینازب هیکار زشت یل ی: »خ د یخانم را شن نی فرنوش آ یو آهسته
 چرخه!« ی موضوع برخورد کن. باالخره حرف داره رو سرنوشت دو تا دخترت م نیمتانت با ا

اتفاق نادر داشت   نیو ا دیدیرا در ازدواج دخترانش م  اشی ابد یخانم که خوشبخت گمینازب  یول   
. حاال  ردیعالم بدهد و سرش را با افتخار باال بگ یپزش را به تمام توانستی حاال او م  گرفتی صورت م

 یا هیثان چهل. سکوت زدیدرون اتاق موج م یهمگان  رتی آهسته و از همه مهم تر ح یشور و همهمه 
از پسرش   گرید یون نظرخواه شکست و بد عیمانده بود سر رهی خ گمیحاج رحمان که در رفتار نازب 

 آمدی در م ش یبه نما اشیی باال یمصنوع یهاکه کل دندان یا دهیصورتش را چرخاند و با لبخند کش
دو پسر هم   نیا ورتص نی. به ان یگرفت ییبجا میخانوم به نظر بنده هم شما واقعًا تصم هیگفت: »آس

 من خواهن شد.« یگهید یو انشااهلل که سرور دامادا شنی از هم جدا نم

جو اتاق را بر هم   یکه نشان اعتراض به حرف حاج رحمان را داشت، کم  گریزنان د یهمهمه  یصدا   
خواهن شد؟ ملک و سند به   گهید یشده سرور دامادا یزد و توراندخت لبانش را کج کرد: »واه واه چ

 نام نوه هات زدن؟« 
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 نانیکه ا گمیجهت م  نیگفت: »از ا زی را به دست گرفت و تحکم آم  یسکان کشت عیسرحاج رحمان    
که تو کشور رخ داده زحمت   یم یانقالب عظ نیا یدو جوون برا نیداماد سر خانه خواهن شد که ا

و   دیکه به ام هیدوست داشتن  یجوون ها  نیو همت هم رتی. غدیخواهن کش نمیو بعد ا دهیکش
 یهاسرخ، سراسر دشت  یها انقالب رو به گل خواهن نشوند. حاال که گل الله یهاشکوفه  داخ یار ی
 .« نیافتخاره که شما در خونمون رو به صدا درآورد نیمون رو فرا گرفته، ا رانیا

از همه افتخار کرد حاج رحمان سخنانش را ادامه داد: »تو  شتریخانم باد به غبغب انداخت و ب هیآس   
  اریبس یعقد یغهیامشب ص  یول میفوت شده مون هست یه یکه عزادار همسا نیبا ا طیشرا نیا

 .«نبعد چهلم آقا ارسال  یمراسم بماند انشااهلل برا  یتا باق میکنی برگزار م یمحرمانه و خصوص

دست زد و »مبارک باشه« را گفت. البته  یل از همه چه کسو متوجه نشد که او دیکس نفهم  چیه   
بار   هیداد. آقا صولت گفت: » ر یرا تغ نیبوده باشد که جو سنگ گمیاحساس کردند که کار خود نازب

هم   گمی باشه.« نازب یو مبارک  ری انشاهلل که به خ نیصلوات بفرست دامونیبه روح اموات و شه گهید
 ات فرستاد. بارها بر روح آقا ارسالن صلو

تشک   یاش را درون مطبخ انداخت و روها، جنازه ها و صوت صلوات زن یهاهمهمه انی مهتاب در م   
که  نیمهتاب از ا ؟«یهست یبود: »دخترجان خودت راض دهیکس از او نپرس چی کنار اجاق ولو شد. ه

 یرادیچه ا  شه؟یلنگه مال من م  یکه م یاون  ای: »آد یتپی شوهر خواهد کرد، قلب کوچکش م یبه زود
 داره اون به خاطر وطنش گلوله خورده!« 

  یکس ن ی مهتاب شد، خودش را به او رساند تا آرامش کند. او اول شانیکه متوجه حال پر یپر ماه   
 ادی ش ی از زن عموها یواشکیکه  ییزناشو یاز زندگ نیریش یهابود که به کنارش رفت و با حرف 

گفت. مهتاب   کیقلب بهش تبر میداد و آخر سر از صم شی زمزمه کرد و دلدار گرفته بود، در گوشش 
آخه متوجه نشدم کدوم   ی: »ولد یازدواج کند با ترس پرس آمدی البته بدش نم  دیفهمی حالش را نم 

 شه؟«ی از پسرها شوهر من م یکی

 به همن.« هیمهتاب، اونا دوتاشونم شب کنهی م ی: »چه فرقد یخند یپر ماه   

 !«دیلنگی م شی کی  ی»ول   

  روزیکه د گفتی م یطور  نیمال توئه. مادرش ا اسریحساب  نی»آهان انگار اون اسمش ناصره، با ا   
 ماهتاب اومده بود.« یواسه ناصرش برا خواستگار 
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چه خوبه بزرگا به آرزوشون   به هم خواهد داشت. هیو گفت: »مادرم دو تا دوماد شب  دیمهتاب خند   
.  میش یم  یتا راض  میمون یقدر م نی.. هوم باالخره ما برگ چغندرها هم امی برسن. ما هم که کشک 

آقا رو   یهاه یمسجد؟ اعالم میبر ی امشب بازم پنهون یپر ماه  ینداره!« راست داری خر  ینازمون واسه کس
 شب هم تظاهرات از مسجد شروع بشه؟« دیشا گنی و م  کننی پخش م

گفته   یچون که عقد کنون شما دو تا خواهره ول  شه،ی دختر، امشب نم یی: »کجاد یخند یپر ماه   
 ها..«  نیافتاد ییباشم دوتاتونم خوب جا

 »چه طور مگه؟«   

بازم با هم به  دهی بهت اجازه م اسریو   نیخوب یآدما  یلینامزدت خ یکه خونواده نهی»منظورم آ   
و رجب، ضد  ری مون جهانگ هی همسا ی. خوبه واال مث اون پسرامیبر گهید یهاتظاهرات و برنامه

به   مملکتو های... لعنتهای شاه و خاندانشون بگن. آخه کدوم خوب  یهای از خوب   یکه ه ستنین  یانقالب
تندرو بود؟ البته از خود عرفان  یضد انقالب هیهم  ثمیکه م یدونی م یکشوندن بعد... راست اهیخاک س

 گفته بود که اونم به من گفت.«  یبه کس  یول  دمینشن

 هان؟« یو ضد انقالب رو دوس دار  نید یخان ب  ثم ی»و تو هم چنان م   

که  یکه با ناصر   دیو فهم دیرا روشن شده د فشیکه تکل یجوابش را نداد مهتاب وقت یپر ماه   
 ؟«یگی نم  یبگم به کس یز یچ هی یپر زده گفت: »ماه  جانی جان گرفته و ه کند،ی ازدواج نم  لنگد،یم

 ه؟« یحاال حرفت چ میگی نم  یز ی چ یو به کس میدون یم گهیاز هم د زایچ  یلیما که خ ی»اِ    

 .«دم یحرفاشونو شن  کردیبا مامانم صحبت م  یواشک ی یوقت  شی»بابا محمود چند شب پ   

 کردن؟« ی صحبت م ی»راجع به ک   

 ها.«و بهادرخان و کالً از ارباب و ارباب زاده ثمی»م   

 ثم؟« یم ی»چ   

 نگفتم!«  یز یمن که هنوز چ یپر »آروم باش ماه    



 کوچه باغ خاطره ها

68 
 

ها بودند، صحبتشان را قطع کرد. زن  ختهیر  زیها که از اتاق به درون دهلزن یهلهله نیح  نیدر هم   
  یبه دستور ب روزیهر چند د رفتندیسو و آن سو م نیعقدکنان به ا یسراغ کارهابه  جانیهر کدام با ه 

را   بشیترت دیکه با بودمانده  گری درشت د  زی را آماده کرده بودند اما صد تا کار ر  یخاقان همه چ یب
 . دادندیم

که دلش به آشوب  یپر . ماهشدی بند نم شیپاها یرو   یسردمدار گروه بود و از خوشحال گمینازب    
کشاند و هر دو در    نیرزمی صبر کند. پس مهتاب را به زور به ز  توانستی نم نی از ا شتریافتاده بود ب

 نشسته و آرام گرفتند. یصندوق بزرگ  یرو  نیرزمیز کی تار یاز راهروها یکی

 گفتن؟«ی م یچ گهی»زود باش مهتاب حرف بزن، پدر و مادرت بهم د   

بوالغ بودم و باالخره سر و   نیهفته س تو ده سر هیمن  گم،ی: نازب گفت ی م م»پدرم داشت به مادر   
خان رو از زن و   ثمیچرا بهادرخان با عجله و بدون برنامه، پسرش م  دمیرو درآوردم. فهم هیته قض
 کرد!« هیروس  یاونو راه تی دور انداخت و به فور شی زندگ

  نیو بدون ا گفتی م زی ر کیداد. لبان مهتاب  هیکو نمور ت   یخاک واریغش کرد و به د یپر انگار ماه    
. بدن  ختیری م رونیرا ب  شیهاده یبشود، شن  یپر ماه یمتوجه احواالت دگرگون شده یکی که در تار

  یدهن لق یی جا هی: زن مبادا گفت ی : »آره، پدرم مدیشنی م شیهاکرخت شده و فقط گوش  یپر ماه
و   سی ن یشک یبه ه یشک یاوضاع آشفته کشور که ه نیها. مخصوصًا تو ا یز یبر  رونی و اسرار رو ب یکن
.  یکه باش ی مخالف رو خاموش کنن، حاال از هر دسته و گروه یکشن تا صداها یراحت آدم م   یلیخ
 هی نخا ثمیم  گفتی بود م یپدرم منظورش از دسته و گروه و حزب چ  دمی راستش نفهم یپر ماه
سال  اد ی یم  ادتی یپر خدانشناس. آه ماه نید یب هی ها،یبوده، از حزب توده ا  یواقع ستیکمون

 رفت؟«   سیبه پار ییهوی خان  ثمی عرفان بهم رون گفت که م شیپ

 : »هان.«دینال  یپر ماه   

 نبوده بلکه تو زندان بوده اونم پنج ماه تموم.«  سی»آره نگو که پار   

 : »ها.«دیباز نال  یپر ماه   

حاال بدون که عرفان بهت    یختیرفتنش چه قدر تو فراقش شب و روز اشک ر دنیتو بعد شن  ادتهی»   
! دنیکشی م رونی زبونشو از حلقومش ب زدی حرف اونا رو م چارهی کار کنه ب یدروغ گفته بود. البته چ 
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  ثمیم ودروغ بوده  سی که اون موقع هم سفر پار گفتی همه مدت بابام به مامانم م نیحاال بعد ا
بهادرخان که با مقامات باال دست داشت،   یهاشده بود خالصه با تالش   ریتوسط ساواک دستگ

. پدرم  می خوشحال شد س یها چه قدر مثالً از اومدنش از پارتونست پسرشو آزاد کنه و ما بعد مدت 
هد  خوا  روزی انقالب که باالخره پ نی ا دیخان و حزبش به ام ثمیحاال که انقالب به پا شده م گفتیم

اواخر   نیا گفت ی . پدرم مدنیجنگی شد و دولت به دستشون خواهد افتاد، با حکومت شاه م 
و   هیو مذهب  ینید یروحان  هیکه   ین یاهلل خم تی آ یانقالب به رهبر  نیبهادرخان حدس زده بوده که ا

نخواهن داشت و موفق نخواهن شد در دولت   یشانس  های ملت هم طرفدارشن، توده ا یهمه
  یگرفته و به فکر فرار  میبه جان پسرش ب نیبه قدرت برسن به خاطر هم  اناً ینفوذ کنن و اح  یقالبان

قصد   یکس  ایبه جان پسرش سوء قصد شده بود و گو  شیهفته پ هی نیدادنش افتاد چون هم
و خالصه به   شهی دست به کار م  نهیب  یکشتنش رو داشته. خالصه پدرش که اوضاع کشور رو ناجور م

 کنه.« یم دکش هیروس

 بهش گفت؟«  یپدرت چ ی»مامانت در جواب حرفا   

که بره و برنگرده اصالً به درک واصل بشه. از اون  شاالی : »گفت به جهنم که رفت، اد یمهتاب خند   
که به خلق    نهیشون آ یمملکت خور به ما چه؟ پدرم هم در جوابش گفت: اونا مرام حزب  دزد فانی ناشر

و  امالک یکرور کرور ثروت نشستن رو  یکمک کنن اما خودشون برخالف آرمان هاشون رو دهیستم د
  گفتیزنن. م یو کمک به خلق م  یو مظلوم لم دادن اون وقت دم از آزاد ریفق یهات ی رع یهان یزم
 تونه به کشور برگرده.« ینم گهیخان د ثمی م تی ضعو نیبا ا

که در دل عاشق دختر جوان به وجود آورده بود خبر    یو از آتش  زدی مهتاب که هم چنان حرف م   
به خواب خوش و   یپر خم شد. از نظر مهتاب، ماه شی به رو  دینشن یپر از ماه  ییصدا ینداشت، وقت 

انگار که  کردی عبور م  ری ناپذ انیپا یاز جهنم  یپر سوزان روح ماه  یدر برهوت یفرو رفته بود ول  ییایرؤ
بارها و بارها زنده  انی. همانند سرنوشت جهنمشدیو جزغاله م سوختی تنش از آتش سوزان جهنم م

  ی. آرزوستیکمون ثمیمجازات شود، به جرم داشتن عشق به م یتا به جرم عاشق  مردی و م شدیم
زد در عقل   ابکه مهت ییهابس دور و دراز بود که با حرف  یا شهیبه وطن اند گریدبازگشت او بار 

 یمردم از جان گذشته هرگز به افراد یار یکه به  یدو حزب  ونی و انقالب ونی. اسالمدیگنج ی نم یپر ماه
.  خواهند انداخت خی ها را به زباله دان تارها قدرت قد بر افراشتن نخواهند داد و آنخان  ثمیچون م

 یحاال بو  نیشد و از هم یفرسوده م  جیخروارها خاک داشت به تدر ریز  یپر ماه یتن سوخته
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  ابانی کنار خ یه یحاش یهایرنگ جو رهی به مانند آب متعفن و ت دادی مهتاب را آزار م  ین یمتعفنش، ب 
 که درون آن لجن زارها فرو غلتد.  رفتیهم م یپر برسد، ماه یتا به مرداب   رفتیکه م

را بفهمد و    ینشده بود تا درد عاشق یاش هرگز عاشق پسر مهتاب در طول عمر کوتاه شانزده ساله    
 ! کردیم ی گانگیاحساس ب یپر حاالت ماه  نیاکنون با ا
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 3 فصل

 

که به  ینابرابر و طاقت فرسا به راه انداخته بود، طور  ی در درونش جنگ یپر ماه یهاجنگ و جدل   
  ستیدردش، کمون نیزن و بچه داشت؟ دوم ثمیکه م  نیدردش ا نی. اولدادی مرگ سوقش م یسو

از کشور    شهیهم یبرا ثمیکه م ن یبود ا  ریدردش که عالج ناپذ نیخائن؟ سوم  یتوده ا کیبودنش، 
 ندارد؟  یراه بازگشت  گریآمده د شیپ  تیوضع   نیکرده و با ا ارفر

و   سی طور ن نی: »آه اصالً اد ینالی م یلب  ری ز زدی دست و پا م شیدردها انیهم چنان که م یپر ماه   
اتاقم  یها پشت پنجرهنفر رو مأمور کرده که بازم شب  هیکه رفته  یدوره. اون از وقت قت یاز حق  یلیخ

 ه.«بذار یهم گل سرخ محمد  یگل رز و گاه  یشاخه ا

. سرش را ند یتا آرام باشد و در آرامش به قضاوت عاشق گناهکارش بنش  دادیم  نیبه خودش تسک    
 سته؟یمیات باالتر والنگه هیاش همه هیچ ستا،یوا یعدالت، مساو یترازو یدستانش گرفت: »اِ  انیم

  یادامه دمیشا دروغه، اون رفته واسه تجارت،   دم یشن ثمیم یکه درباره  یینایا یهمه دهیم یدلم گواه
البته خواست   گفت،ی خودش بهم م  رهیدکترا بگ خواستی عالقه داشت و م  لی . اون به تحصلیتحص
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تا حاال   هیباور کرد چه طور شهی نم گهید نویپدرش نبود، خواست خودش بود. و اما زن... نه... نه... ا
 .« ارمی ی و باالخره سر و ته شو درم رمیگی کار رو م نی! َااه.. دنبال ادم؟ینشن یز ی چ یاز کس

  یهر وقت او را اتفاق یتفاوت بود ول  یکه نسبت به عرفان ب نیافتاد با ا ادشیلحظه عرفان به   کی   
  ییاو روشنا ادیدلش از  اریاخت ی ب کردی به او احساس م  یک یو نزد تی م یاز صم یحس خوش  دیدیم

  یم دشرو در مور  یمنه، اون همه چ یهایی گرفت: »عرفان مباشرشونه، مهم تر از همه دوست تنها
رو که دولت   یفرد توده ا هی خوان  یم یآخه مگه وقت فهممی گه. من نم ی بهم م  قتوی دونه و حق

 بدن؟ سوار یهم هستن، به خارج فرار  شیریدستگ یامام در پ  یبه رهبر  یانقالب یروهایو ن  اریبخت
آرامش   اب  ستن،یاهل شهر هم به تماشاش وا یو با کبکبه و دبدبه که تمام کنن ی م نیزر یکالسکه 

بر   یبره و حکومت ثابت و درست یبه سر م یدیروزا که کشور تو بحران شد نیا ی! اِ کنن؟ی م شیراه
کنه، هر روز دروغ   یرشد م   نی. هر روز اخبار نحس و دروغ مث قارچ از زمادهیز عه یشا س،ی سر قدرت ن

  ونیزیگه، تلو یمجور  هی وی. رادستین  صیقابل تشخ  زیچ چیشدن، ه  یو دروغ... راست و دروغ قاط
مردم هم که ماشااهلل همه شون  کننی ها اخبار گوناگون منتشر م. روزنامهدهینشون م گهید زیچ هی

گه، اون  ی م یز یچ  یکی نیزنن. ا یحرف م  ضی و ضد و نق دنی تمامًا اخبار غلط م گزارشگر شدن و 
  نیو به راست و دروغ ا کنمصبر   دی. باکننی گه، مردم رد م یم یهر چ  اریکنه. دولت بخت یرد م  یکی

 حرفا برسم!« 

تمام در خانه مخ  یهفته کیبود او  یادر حال انجام نقشه انهیو ماتم زده مخف نیغمگ یپر ماه   
بوالغ بروند. مهتاب به نامزدش   نی سر یو مهتاب به روستا  دیخورش یمادرش را زد تا بتواند به همراه

گفت: »مهتاب   اسریسارا خانم که در روستاست بروند.  یبه خانه   یچند روز  خواهدی گفت که م اسری
  ینیرزم یز یهاغات یکه با تبل  فنی کث یمشت توده ا هیاونا  ن،یخونه بهادرخان بر یهای کی مبادا به نزد

  یاصالً اون دور و برا آفتاب ن،یخطرناک  ی. خالصه بگم آدمادنی ملت رو به باد م یشون دارن آبرو
 .«نینش

دانستن   شتریب یسواد تا کالس پنجمش به او اجازه  یعنی دینفهم شیهااز حرف  یادیز  زیمهتاب چ   
را آزاد گذاشته بود   دیخانم دخترش خورش زی . روح انگدادی گونه احزاب را نم  نی ا نیدر مورد مرام و آئ 

 گرانیو مثل د کنداو را پسند  یمرد کیکه  یبرود بلکه برسد روز  خواهدیمملکت که م یتا به هر سو
دخترش او را دوست  هاست هست که سال یکه پسر  نینداند غافل از ا یطان ی چشمان دخترش را ش 

خانم   زیدخترش با اصالن خبر نداشت هر چند روح انگ  یعشق و عاشق یاز ماجرا زی. روح انگداردیم
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ور دلم خواهد  عمرم  انی: »اون تا پاگفتیدر دل م ی بود و پنهان   دیبه کل از ازدواج دخترش ناام
: »تو  گفت ی و به او م کردی م دییرا تأ   دیخورش  یو مهربان یبود که با خوش دل  ی پر نشست.« فقط ماه 

 دهیکه رحمت خدا رو نشون م ی آسمان یچشمان دو رنگ با متانت نیکه با ا یهست یفرشته ا قاً یدق
 .« یشد دهیآفر

از ته دل  یول   رفتیپذی را م شیها و به ظاهر حرف  زدیم  یشکسته لبخند محزون  یبا دل دیخورش    
متفکرانه در   یپر ها ماهوقت  یو بعض کندی دروغ را در حقش ادا م نیتربزرگ   یپر که ماه کردی باور م
مادرش   مرنگ به رنگش از چش  یبه خاطر چشما دی: »آگه خورشدیشیاندیو م زدیاو زل م یچهره 
اآلن   یتنها بودم. ول یاآلن من تنها شدی محسوب نم طانیش  هیاز نظر همه  د یآگه خورش  افتاد،ی نم

برسه که همه بدونن   ی. کاش روز هینعمته بزرگ هیشانس منه و  نیهمه جا باهام همراهه و ا دیخورش 
 ها!«درست مث فرشته  نهی زم یدختر رو نی ترو صادق   نیاون بهتر

 *** 

به خانه برگشته بودند و کنار    یابانیمنزل تازه از تظاهرات خ  یدخترها یو همه یپر آن روز ماه   
  کردندیبحث م اریدولت بخت هیعل  یحوض جمع شده و راجع به اتفاقات رخ داده در تظاهرات مردم

 عتا رف  بردی دخترها م یبرا یچا ینیس  کیناگهان زنگ در خانه زده شد. توراندخت که داشت 
کلون در را   یباز کردن در به طرف داالن رفت وقت یها گذاشت و براپله  یرا رو  ینیکنند، س  یخستگ
 طرفا عرفان خان!«  نی: »به به چه عجب از ادیعرفان را د د،یکش

  ن،ی ها حذف کنخان رو از کنار اسم  نیتوراندخت خانم، لطفًا بعد ا کنمی »سالم.. سالم خواهش م   
 ده،یجنگه، کشته م  یها و سلطنه ها مها و شازده خان القاب   نیبردن هم نیاز ب  یاآلن ملت داره برا

 !«گهیاتفاق د کیو هزار و  شهی شکنجه م

 !«شهی م یداره چ مین یبیو م می»وا خوبه خودم رون هر روز تو تظاهرات    

افته، در هر صورت   یم ییمملکت داره چه اتفاقا نیکه تو ا نین یب یدرصد هم نم مین  ی»شما حت   
 یهای هم سخنران  شترشیب  نیتا کتاب آوردم تا همه شون مطالعه کنن. نگران نباش واسه دخترا چند

 برسه.«  یپر به دست ماه  دیبا نمیسفارش داده بودن، ا دریتازه محمد و ح ه،ینی خم یآقا

 شده؟«  یبسته بند یک ی نی»چرا ا   
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 برسه.« یپر به ماه  دیبا هی کتاب انقالب هیدونم، محمد گفته  ی»چه م   

شب تا صبح    دونمی . اصالً نمستنی راه ندن ول کن ن نیهم تا جونشونو تو ا  دری محمد و ح  نیا ی»اِ    
 رن؟«  یکجاها م 

  یجوونا یبدونن که شکر خدا اونام باخبرن. تازه اآلن همه   دیپدر و مادرشون با ن؟ی »شما چرا نگران   
 .«دنیشون جون مدارن و واسه انقالب ینی رزمیز یهات ی خونواده ها فعال

عرفان قند در   دنیخودش را به در منزل رساند با د مهیتوراندخت شد سراس  ریکه متوجه تأخ یپر ماه   
کتاب را از دست   ی. عرفان بستهدیاش مناسب دکردن برنامه ای مه یرا برا نهیدلش آب شد و زم

 .دی کش رونیتوراندخت ب 

 که بخورمش!« خوامی نم یزنی آقا عرفان، حاال چرا قاپ م  هی»وا، چه کار   

گرفت: »محمد جان سفارشش رو داده بود حتمًا مطالعه کن، واسه  یپر ماه یعرفان کتاب را به سو    
تو تحصن فردا که  ی. راستیر یگی م ادی یخوب  یرفتن به تظاهرات و تجمعات و شعار دادن حرفا

 ن؟« ی ائی یشمام م هیفرماندار یجلو

 تو.«  ایب یخوا  یم یزنی حرفا رو م   نیخطرناکه که جلو در ا  یلی »آقا عرفان خ   

 و حرف زدن تو همه جا خطرناک شده.«  نیگی »نه پوراندخت خانم عجله دارم، هر چند شما راس م    

کتاب را به    نیکه چرا سفارش ا دیشیاندی کرده بود به محمد م افتی که در یمتعجب از کتاب یپر ماه   
آن که  یکه مراقب باشد. برا  فهماندی عرفان بهش م  یابروها  یپنهان  یاشاره   یعرفان داده است! ول

کنه، هر   یم  سکیموضوع جلب نشود، در را بست و گفت: »واقعًا محمد ر نیتوراندخت توجهش به ا
جه بشن پدرمون  نکرده مامورا متو یدونن آگه خدا یم  یازش نداره ول  یدست کم دریچند برادرم ح

و دولت موقت به   اریوارد کشور شده و جنگ دولت بخت ینی مخصوصًا حاال که امام خم ارنیی رو در م 
 .« دهیاوج خشونت و کشت و کشتار رس

  یو بحث دوباره سر مبارزات و تظاهرات و انقالب مردم دندیها صحبت کنان به کنار حوض رسآن   
توراندخت برود و   ادیاز  یدرازا کشاند تا موضوع کتاب به کلبه عمد صحبت را به  یپر شروع شد. ماه 

 نیمز  یرو شانی رونیپشت اتاق ب  یدر خلوت پستو یوقت یپر بعد ماه  یبه آن فکر نکند. ساعت 
نگاهش   یقرار  یکه با ب  دیخورش یو به رو دیکش یداد، نفس راحت هیها تکنشست و به رختخواب
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  ین یبیزد و دستش را باال گرفت: »م  یداخل کتاب را نشانش دهد، لبخند یتا زودتر محتوا  کردیم
همه  زمیعز ثم یم یبزرگ! وقت یجانه، اونم تو هشت صفحه ثمیم یبلند باال ینامه نیجان، ا دیخورش 

و اون رو   نیا یهاعهیحرف و شا گهی! دعی و مط شم یبده، قانع م  حیجا بهم توض نیرو در ا یچ
 کار؟«   یچ خوامیم

داشت و اکثرًا گنده تر از   گرشید ی نسبت به دخترعموها یو برتر   یاحساس بزرگ شهیهم دیخورش    
داشت و   رونیدختران حاضر و موجود در خانه و ب  یاز تمام یشتر یب یچون آزاد زدی عقلش حرف م

  دیرسی هر چه که به دستش م خواندی ها تا صبح کتاب مو شب  کردی آزادانه به همه جا رفت و آمد م
که رنگ چشمانش   فیو عاقل بود ح  دهیفهم یخوانده بود در کل دختر  رهیو غ ی سیها جلد رمان پل ده
بود که  یدر اصل  فرشته ا یول  دادی و وارونه نشان م برد ی م نیخالص دلش را نزد همگان از ب  تین

 . کردندی م فشی توص طانیش ش فقط از رنگ چشمان انیاطراف

ما  یتو برنامه  یر ی تغ یعنینوشته باشه   یچ ثمینامه م نیتو ا سیمهم ن  د،یخورش یدونی »م   
اطالعات به  میدیکه شن یا عهیشا یدرباره  دیبا میو به روستا بر میفردا ظهر حرکت کن دیبا ده،ی نم

مهتاب   یقت شدم آخه و ضیمر االت ی خ نیواقعًا از ا نمی عرفان رو بب دیشده با ی هر طور  میاری دست ب
 خبر؟!« یو من ب  یگندگ نیمطلب به ا شهی مغزم داره منفجر م  ایزن داره... آه خدا ثمیبهم گفت که م

 نامه رو هم...« نیو ا  میر یکه، م سین یمن کم درد زی »آره، عز   

بهم نامه   ثمیاهل خونه بفهمن که م یاز آدما یک ی اناً یاح اینامه خطرناکه، آگه پدر و مادرم  نی»آه ا   
دم. تازه پدرم اول از همه  یرو هم به کل از دست م یذره آزاد هی نیره، ا یکه آبروم م نیداده ضمن ا

 فکر نکنم.«  گهید یزایبره تا به چ یسرمو م

گفت:   دیرشهمه در خوابند، نامه را بخوانند. خو  یو قرار شد شب وقت دندیخند  زی هر دو آهسته و ر   
خانوم   نی رو که نوش آفر یف یتکال م،یهم باش شیکه شب پ میجان، بهانه شو هم دار یپر »آهان ماه

با   م،یمسجد برسون یو به دست روحان  میکن  سیرو پاکنو یانقالب  هیبرامون گفته تا اون چند تا اعالم
 .«شنی حرف مادرامون قانع م نیهم

خدا لطف کرده و راهش را هم روار و   کردی م ری س یخوشبخت  و یپر از خوش  یخانم در عالم  گمینازب    
دو پسر عقد شدند و   یجا برا کیدو دخترش   یا رانهیدل غصه دارش را شاد کرده بود و به طرز غافلگ

و محل و در   وچهآقا ارسالن. و او حاال در ک یبعد چله  گر،یبعد چهل روز د یخوران ماند برا  ینی ریش
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  شیو از شوهر دادن دخترها گرفتی سرش را با افتخار باال م  ه،یو تعز یروضه خوان یهامراسم یهمه
اهل مجلس   یهمه یشب شوهر داده بود وقت کیجا و در   کی! او دو دخترش را کردی ها مصحبت 

  کی و تبر کردندی م نشیتحس  دند،یشنی ماجرا را م لی و فک و فام هاهیو در و همسا یروضه خوان 
  یهمه راحت و بدون دغدغه از کماالت و هنرها یدستش افتاده و برا یو او حاال منبر خال فتندگیم

و   ن یریباره ش  کیبه  شیای. دنکردیم های و سخنران  گفتیفراوان م یهادخترانش قصه یخانه دار 
 بود.  زیو مادرها افتخارآم   پدر یکه شوهر دادن دخترها در همان سن کم چه قدر برا یشده بود. وا  بایز

بزرگ همه در خواب فرو رفته بودند  یاهل خانه  یو تمام  دیاز راه رس جانی شب پر شور و پره    
مشتاق  دی خورش  یمحبوبش را برا یسوخته، آهسته و آرام نامه  مهیشمع ن ینور کم سو  ری ز یپر ماه

 :  خواندی ار م زمزمه و

و عبوس آسمون قلبمو   اهیس یکه ابرها یوقت ی. حتاهمیتار و س یها»سالم ماه آسمون شب   
  یو جلو ی د یخودتو نشونم م  اه یابر س  یهااز پشت توده تی قشنگ و نوران ی پوشوندن، تو با چهره 

  یکه به رو یو تن نرمت مثل پرنده ا رهیگی عشقتو م یقلبم روشن  یجور  نیا ی ر یگی اشکامو م زشیر
  یتا وقت  گمی. آه دختر محبوبم صادقانه میچیپی عشقتو به دور تنم م چک یلغزه، پ یامواج م ینهیس

کردم. از بس پدرم منو مشغول  یسهل انگار  کنمی احساس م ارمی در وطنم بودم نتونستم به دستت ب
تندر   یجا  هو ب دیباری بارون، اندوه م یبه جا بام اتاقم یخودش کرده بود باور کن هر شب رو یکارا
تونستم نه بگم؟  یرو به عقدم درآورد، مگه م یپدرم بهادرخان، کبر  ی. وقتدمیشنی مرگ رو م یناله

و تازه و هر لحظه    بیبود، مه ی ! در درونم طوفان ستی رو بر سرم آوار کرد که قابل وصف ن یفاجعه ا
. دمی شنی درونمو م یشکستن استخونا یکه صدا آورد ی قلبم فشار م یهاو رگ  هاوارهیچنان بر د

. به نظرم عشق با  شهیم ی ها متجلها و رنگ وقتا عشق در قالب دل یبعض  ،یماه پر  یدونیم
  مویذاره. بهادرخان زندگ یها به روش اثر مها و عبور سالو گذر فصل  ستی ارتباط ن  یشناسنامه ب 

  دیبا شدمی دور م دیبا رفتمیم دی که ممکن بود با یشده و به هر نحو دهیفلج کرد که امانم بر یطور 
س، پس نگو که تو از  گهیروح د هیروح به  کی. عشق انسان به انسان، عشق شدمی رها م  ریتو تقد

رو باور   یدونه چ یو نم شهی م جیکه آدم گ ادهی ز یپراکن  عه یروزا ِانقد شا نی. ایافت  یعشق دور م نیا
رو که پشت سرم گفته   ییهاعهیتو هم اون جاها شا دونمی نداره! م قت یاصالً حق  ایرو نکنه  یکنه و چ

من به حرمت عشقم  یو صداقت قلبت، ول  یبه سادگ یکنی راحت باور م یل یو خ  یشنوی م شهیم
که به تو  یبرسه روز تا   ختمیرو تنها گذاشتم و گر یکبر  خواستمی رون که بهش اعتقاد داشتم و تو رو م

انتها و   یب  یتیم یصداقت و صم  کیداشتن  دوستو اما  هیبزرگ و قو بیفر هیبرسم. آه که عشق 
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و بدون که... البته اعتراف   ری فرق عشق و دوست داشتن رو بپذ انیم نیدر ا کنمی مطلقه، پس تمنا م 
بوده و هنوزم هستم. آخه دوست   زونی ها و کلمات گرجمله یاز تکرار بعض  شهیکه من هم کنمیم

و من   کردی م ری تغ میایو دن افتادی م یاتفاق  دیبا تبودم در هر صور  مانیا ی و من ب  مانهیداشتن ا
  های لیخ ران یمن، سکوت من تو ا زیعز یدونیکنم. م دایپ ییکه بهشت گمشده مو در جا دیرفتم شا

  یبودم. سکوت  ریکو هی یانداخته بود و من مث سکوت ابد یبدگمانهارو به   یلیرو به وحشت و خ 
وجود نداره بلکه   ری که درش کو هی، از نظر من بهشت جائ یماه پر  یدونی. م زی مرموز و هراس انگ

 رانیو حرکت در ا اتیمن داستان ح یراهش به سمت آسمون بازه. برا شهیداره و هم یزالل  ینهرها
داشتم و من چه  ییهاکه چه نعمت  یوا کنمی کار بود باز اعتراف م یبود و رفتنم چاره  دهیبه آخر رس

عبوس و مرگ   یوارهایزنده موندن در اون جا واسم دشوار بود د حال نیقدر کفران نعمت کردم با ا
ظلم و  هیبه پا خاسته که به ظاهر عل یتنگنا هر لحظه با فشار امت نیو ا  گرفتی م امویاندود دن

بلند و   ی سکو کی یتنها که بر رو یمجسمه هی هیو من شب شدی ستبداد بود فشرده تر و تنگ تر ما
مردم متظاهر   نیا دمیدی هنوز خفته ست، م یهاو ناظر عملکرد خلق هداست و شا ستادهیغرور ا

 دهیمردم ستمد تی به حما دیشعار نبود و با  هی استی از س نید ییرن. جدا ی هنوز دارن راه خطا م 
فرانسه   خی .. ناپلئون بناپارت مرد قدرتمند تاردهی... به خاطر خلق ستمدمیجنگی .. و ما م شدی م یعمل

دوست   یلیخ م،یقد یامپراطور قدرتمند فرانسه  یدر موردش خوند یو حتمًا مطالب   ؟یشناسی رو که م
  یلیخ  یانجام بده ول ییراتونست کا  دمیبسازه شا میرو به سبک روم قد سیپار تختشیداشت که پا

ها  انسان ینذاشتن و قدرتش رو گرفتن و به زانو درآوردنش. همه  گهید یهاکم... چون فشار دولت 
  شرفتیکه باعث پ  ییکنن و بناها جادیدر کشورشون ا یرو بسازن و تحول   یز یدوست دارن چ

ا رو مثل مرغ بال و پر  متاسفانه در اون جا م ادی کشورشون بشه بسازن که در کل به خدمت خلق درب
 میرو بساز یز ی ذاشتن تا ما چ یبودن قدرتمندان نم  دهی کش ری بسته کرده و دست و بالمون رو به زنج

بودم دست    لیما یل یخ میکن  تیهدا شیبود و آسا  قتی که حق یم ملتمون رو به سمتیبتون  ایو 
بار   ریخلقم از ز یآزاد یهنوزم برا کنمی به خلقم خدمت کنم البته انکار نم   رمیرو بگ رانی محرومان و فق

خلوت با خونه  ییمتروک بود و با شهر و روستاها ینیاون جا سرزم  دمی انجام نم یستم و ظلم تالش
 دن،یدیم گهید یکه قشرها یجدا از اون  دمیدیم یا گه ید یهیرو از زاو زیو من همه چ ،یخال ییاه

رو    نایا زیجنون آم  یکنم چون اآلن دارم با حرص و ولع تی حال یبگم و چه جور  ی چ دونمی  نممن اصالً 
که حرفامو   خوامیاز ته دل م ی نه؟ ول ای یش  یمتوجه حرفام م دونمی نم کنمی م ادداشتیتو  یبرا

ساده بهت   یدرسارو به زبون  نیو من ا میداشت گهیکه قبالً با هم د ییدارهای. انتظار دارم در دیدرک کن
 دی. شایمون رو شناخته و تو مکتب من فرا گرفته باش یفنون و مرام حزب  یهمه دادمی م ادی



 کوچه باغ خاطره ها

78 
 

روش   یو آگه کم تتنهاس  شهیکه به خاطر رنگ چشماش هم هیگرفته باشه اون دختر ادی دمیخورش 
و خدمت به   یست سرشار از ذوق بندگ  یکنه. آه که عالم یم  دایپ شیبه مرام من و تو گرا یکار کن 
دارم   اریخان رو در اخت کی پس چرا هنوز ثروت  یپرس یمحروم و مظلوم جامعه، حتمًا ازم م  یهاتوده

 یهمه کاره  ف،ی. برادرم شرشتمندا یچ یبد نکن من از اول ه یفکرا زمیاون زمون دارا بودم، نه عز ای
 یهای روحان یکه پوالشو به پا ف یح کنهی م یبزن کهیهم با خروش ملت،  که هنوز  یپدرمه، بهادرخان
 شهیم ی چ سیکنن تا ملت کشته بشن و آخرش معلوم ن  امی تا ملت ق زهیر ی م یبه اصطالح انقالب 

زن   قتیکه خودم با صداقت، حق یدی. دمیکنی خلق فکر م  یکه به آسودگ میو هست میتنها ما بود یول
  یا هودهیپوچ و ب یهاقت یحق نی رو هم نام بردم و من از هم های گرفتنم رو بهت گفتم و عامل بدبخت

مراقب خودت   دمی نم حی توض نیاز ا شتریب  زمیفرار کردم. عز دیکشی م ری که دست و پامو به غل و زنج
ه مختصر برات  ک ییهان یباش و به خاطر هم اشتهتظاهرات نرو و افکار منو قبول د انیباش به م

گردم سربلند   یبه وطنم برم  یو من روز  کهی نزد یمنتظرم باش که روز فجر و آزاد شهیدادم هم  حیتوض
  یچی. همیداد دیو شه  میبراش مبارزه داشت ارانمیهمراه   یکه عمر  مانیهازهیها و انگو موفق از آرمان 

و   نایو مردم ب شهی آشکار م قتی و باالخره حق کنهیعوض م  نگر  ایدن یروز   هیمونه و  یثابت نم
و   ارهی و آرامش ب شیکه براشون آسا دهی م  یبه حکومت یرأ  یو آگاه نشیو ملت با ب شنی روشن م 
نفر   هاونی لیم ستم،یادامه خواهد داشت. آگه من اون جا ن  یروز ی به پ دنیما هم چنان تا رس یمبارزه 

و من   ارنیی رو به دست م یواقع ینگن و سرانجام آزادج   یآرمان م نیهستن که به خاطر هم گهید
. ارمی یپر از آرامش و عشق م یو واست سبد گردمیروز از سفر دور و درازم بر م هیدم  یبهت قول م

 تنهام نخواهد گذاشت.«   یحالت  چیکه مطمئنم در ه یپر عشقم ماه  یتنها برا

  مهیشمع به ن کیپستو که تنها از   ی کی تار مهی در ن دیو خورش  یپر ماه یچشمان به اشک نشسته   
با پشت دست اشک چشمانش را پاک کرد: »جون  دی. خورش دیدرخشی م گرفت،ی م ییروشنا دهیرس

مون نشد.  یحال یچ یها! الحق که از نامه ش ه کردمی نم هیچرت اون گر یننه ش، من واسه حرفا 
و دوست داشتن صداقت،   بهیق فرحرفا گفت. عش یلی عشق و دوست داشتن خ ونیاز فرق م یلعنت
 اون آخر نامه شو با گفتن »عشقم« تموم کرد؟«  یدونیم چیه  یپر آه ماه  ؟یچ یعنی

نامه ش اصالً بهت   نیجان، اون تو ا یپر ماه  نیادامه داد: »هم دیسرش را تکان داد. خورش یپر ماه   
مشت چرت و پرت   هیهم  اشهینشد، بق  میحال  ی چینه! من که از زر زراش ه  اینگفته دوستت داره 

 بود.«
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  یکه احساس شادمان نیگرفته بود تا ا شتریاز خواندن نامه دلش ب دیهم که مانند خورش  یپر ماه   
سراسر عاشقانه و   ینامه کیگذاشته و ساکت ماند او انتظار خواندن  شیزانوها یکند، سرش را رو

 را پوچ کرد.  اشندهی تنش را سرد و آ ثمیم ی ا داشت ولر  یاحساس

هدفش  ه؟یاصالً حزب توده چ  یپر ماه  نمیگفته بود بب شیتوده آ یهافقط از آرمان  یلعنت ی»پسره    
 ه؟«یچ

بدن   بیکشور مردم رو فر یآشفتگ  نیمشت چرت و پرت که تو ا هی یخودت که گفت د،یخورش  ی»اِ    
 بکشونن تو رو خدا دست رو دلم نذار که دلم به شدت گرفته.«  یو ملت رو به گمراه

 یپر که سر هم کرده... اوه... اوه... ماه یف ی مزخرفات و اراج نیخل و چل با ا یپسره  ره،یبگ  دمی»با   
چه طوره   مینابودش کن دیخطرناکه، زود باش معطل نکن با یلینامه خ  نیبه نظرم که ا

 شمع...« نیهم ی... رومشیبسوزون 

  یخونمش و بعد دورش م  یم گهیبار د  هیحاال فردا که ذهنم آرامش گرفت بازم  د،ی»نه... نه خورش    
 ندازم.« 

  یم نشونن،یو دپا مبارز و جان نثار رهبر   هیخونه  نیا  یپسرا ؟یکار دستمون بد یتون یم نی »بب   
 ؟«یهمراه نامه به بادمون بد یتون

ها او که مدت  یکه از نامه نیبا ا دیلرزی م ثمیم ادیدلش به  دیخورش یهاحرف  الی خ یب  یپر ماه   
  یهم چنان به قدر تمام کردی احساس م ینکرده بود ول افتیدر یندیبود اخبار خوشا  دنشیمنتظر رس 

نکرده،   شتنشاگر در نامه اقرار و اعتراف به دوست دا ی اگر او زن دارد! حت یعالم دوستش دارد حت 
چهره و اندام   کیزمزمه کرد: » یپر است! ماه  دهینکش یر ی تصو شانندهیآ یاگر از عقد و عروس یحت

 پاره ش کنم!«   اینامه باشه بسوزونم  نیرو که ا  زمی عز  ادگاری تنها  دیمردونه، چرا با

و هنوز از احساس سرد نامه   زدندی دست و پا م  هاال یو در هم فرو رفته در فکر و خ نیهر دو غمگ   
و    دیکوبیشان بلند شد. هر که بود با شدت تمام چکش در را مدر خانه یبودند که صدا امدهین رونیب

وقت   نی ا در یعن یشب بود  میبه ساعت نگاه کرد، دو و ن   دی. خورشداشتی زنگ بر نم یدست از رو
شمع را فوت کرد هر دو هراسان و شتاب زده از پستو    یبه تند یپر باشد! ماه توانستی م یشب ک

  اطی شرشر آرام آب در ح یحوض باز بود و صدا انیم ی. فوارهدندیدو اطیآمدند و به درون ح رونیب
محمود هر کدام  و. مختار  دیچرخی م اطیدر ح  دشیسف یژامهیپ  . حاج رحمان خواب آلود بادیچی پیم
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که  یدر را باز کردند. مرد  یال اطیو با احت دندیبه دست گرفته و به سمت در کوچه دو  یچماق
توانش در را  یبا تمام  داد،یو چند ساله نشان م ینور زرد و کم رنگ المپ داالن او را س ری ز اشافهیق

دنبالم هستن.. تو رو خدا   یهربانش  یداخل شم، مامورا نیادر! تو رو خدا بذاربه داخل فشار داد: »بر
 ها...«رسن  یتو، اآلن م امی ب نیبذار

و شبانه  افتادی م ادی اتفاقات ز نیروزها از ا نیمختار لنگه در را شل کرد و در با شدت باز شد ا   
  کردندیها گذر ماز کوچه پس کوچه کردندی فرار م یشاه نیمجاهد و مبارز که از دست مأمور یافراد

و مرد هراسان زده  شددر کامل باز   ی. تا لنگهشدندیو پنهان م  آوردندیمردم پناه م یهاو به خانه 
  یروی د با نرا گرفتند. مر شیشاه بازوها یدو مأمور نظام  اندازد،یخودش را داخل داالن ب  خواستیم

. محمود دی ها خالص کرد و به درون خانه دواز دست آن  یفراوانش خود را به سخت یو تقالها  بیعج
نکردند و   ریآقا و مختار خود را درگ مود شدند. مح اطیهم به دنبال او وارد ح نیآقا و آقا مختار و مأمور 

افراد  یکند. همه دایپنهان شدنش پ  یبرا یامن  یآن که مرد ناشناس جا دیبه ام ستادندیا اطی در ح
را   اشنهیس  ریمانند ش  گمیکز کرده بودند و نازب  یها در گوشه ازن  دندیدو ییخواب آلود خانه به سو

که   گفتیوارد نشوند و آهسته به ماهتاب م نیمأمور تابود  ستادهیدر اتاقش ا یجلو داده و جلو
 کردنش بود پنهان شود.  پی که در حال تا ییهاهیکه همراه اعالم دیبگو برود به محمد

. به ناچار وارد  گشتی م یامن یو دنبال جا  دیچرخ یدور خودش م یمرد مبارز در اتاق بزرگ اندرون   
. کردندی خطرناک را در آن جا مطالعه م یقبل نامه ا یق یدقا یپر و ماه دی شد که خورش  ییپستو
  کردندیم  یسع یل ی. محمود و مختار خگشتندی ل اتاق آمده و همه جا را با دقت مشاه داخ نیمأمور

خورده و قسم   ریها که جگر ش آن  ینکنند ول دایبه آن مرد دست پ یشهربان   نی رد گم کنند تا مأمور
رحمانه به    یکنند ب یجان فشان اریخونشان در راه شاه و دولت بخت یقطره   نیخورده بودند تا آخر

و   دندیکش رونی بطاقچه پنهان شده بود،  کی ی پستو هجوم برده و مرد نگون بخت را که در فرورفتگ
نامه که وسط  یبر رو نیاز مأمور ی کی ی. ناگهان نور چراغ قوهکوفتندی م شیبا جان و دل بر سر و رو

ن جلب شود کار خود را  توجه اش به آ یافتاده بود ثابت ماند. او بدون آن که کس نیزم  یپستو رو
 گذاشت.  بشیکرد و نامه را درون ج 

ها و  زن  یخلوت شد، همه  نیو مأمور  بهی ساعته خانه از وجود مرد غر مین ییاهوی بعد از ه یوقت   
  نیکز کرده بودند به حرکت و جنبش درآمدند و ناسزا و نفر اطیاز ح یدخترها که از ترس در گوشه ا

چه به روز   نی گفت: »بب دیدر گوش خورش یلب   ریز یپر . ماه کردندی م شیهابود که نثار شاه و نوچه
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به   تیوضع  نیبا هم  نیمأمور  یفرار کرد وگرنه روز  زمی عز ثمی! چه خوب که مارنیی مبارز م یجوونا
آگه  یدونه! وا یخدا م  بردنشیو به کجا م  کردنی م ریو اونو هم دستگ شدنی م ری عمارت اونا سراز

آگه تو هم   گفت،ی شاه م یهازندان یهاها از شکنجه  یبزرگمون حاج رحمان چ روز پدر  هی یبدون
با اون غرور، اون جاها   افتادیم  ریآگه گ ثمی م چارهی. بشدی م خیمث من مو به تنت س  یدیشنیم

 .«مردی زود  م  یلیو خ  آوردی دووم نم 

فاتحه مع  یتو ذهنت ساخت یوحشتناک  ریواسه عاشقت چه تصو ی: »وادیخند زی ر دیخورش    
 الصلوات.«

  یهم جان سالم به در برده بودند صلوات  دریگذشتن ماجرا که محمد و ح ری به خ یهر دو برا   
خانه در حال فرستادن صلوات و دعا    اطیشب در ح مهیخانه در سکوت ن  یاهال یهمه  یعنیفرستادند 

به  ههم یبرسد. وقت یروز ید و انقالب به پو اسالم از کشور کم شو نید یهاکردن بودند تا شر دشمن
بود  ستادهیا  یپر که هم چنان کنار ماه  دیرا به سمت خورش   شیخانم رو  زیرفتند، روح انگ شانیهااتاق 

 ؟« یبخواب  یر یبگ  یای یم دی: »خورشدیگرفت و پرس 

 شما بخوابم.« شیپ  امی یم ترسمی م  یلیخ  دی»آره مامان جون خوابم پر   

با هم رون    یو آهسته گفت: »به نظرم قبل از خواب بهتره بر  دیرا بوس یپر ماه یسپس گونه    
  چ،یه دمیکه ازش نفهم  یز یراحت بشه. چ  المونی تا خ ی مزخرف رو بسوزون  یشمع اون نامه  یشعله

نبود  زی عاشقونه و احساس برانگ ینامه  هیاون اصالً  ،یماه پر  نیکنه. ها بب یواسمون دردسر درست م
  هیگر ادشیو به  شیوقتا که دلت واسش گرفت بخون  ی و مثالً بعض  یدار  گرشین  شتیپ یکه بخوا

 سرد و چندش آور.«  ینامه  هی. یکن

 .«کنمیحاال کلکش رو م نیبهم نداد هم  یاون نامه اصالً حس خوب ،یگیراس م دی»باشه خورش    

برق را زد هر چه اطراف   دیگفته و شتابان خودش را به درون پستو رساند و کل  یر ی شب بخ یپر ماه   
به وجود  ن یدر کشمکش با مأمور بهیرا که مرد غر ییهای . خرابکار دیرا نگاه کرد نامه را در آن جا ند

مه از نا یبود اثر  بیعج  ی را نگاه کرد ول  رشانی و ز دیها را کنار کشو رو کرد رختخواب  ری آورده بود، ز
کس وارد   چیه به،یشاه و بردن مرد غر  یتیامن یکه بعد از خروج مامورها دانستی م یپر نبود. ماه 

 یشد و آه از نهادش برآمد: »آه خدا یدیپستو نشده است. از شدت ترس و دلهره، دچار دل درد شد
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بهادرخان برن و   یخونواده  غبه سرا  دیشا شه؟ی م یبزرگ، آگه نامه به دست اونا افتاده باشه چ 
 واسشون دردسر درست کنن؟« 

ها را پله اطی رساند و با احت اطیخودش را به ح یک یبود در تار دهیاش پرکه خواب از کله یپر ماه   
. او از ترس حاج  کردی اعصابش را داغان م ن،یتسک یدلنواز شرشر آب به جا یرفت. صدا  نییپا

و پا   دسترا روشن کند و کورمال کورمال و چهار  اطی حخانواده نتوانست چراغ   یاعضا گریرحمان و د
بعد روح   یق یمنزلشان زد. دقا یضربه به در ورود نیخانم باال رفت و آهسته چند  زیروح انگ  یهااز پله
  ضیعر وانیا یفروغ  یبرق را زد. نور زرد رنگ ب دیآمد و کل رونی خواب آلود ب  یخانم با چشمان زیانگ
 میبتمرگ میریبذار بگ ؟یستی وقت شبم دست وردار ن نیا یپر شده ماه  یها را روشن کرد: »چ آن

 دختر!«

شد تو رو خدا زود   شونیخواب همه پر یخوام، امشب حساب  یمعذرت م زی »آه زن عمو روح انگ   
 رو صدا کن کارش دارم.«  دیخورش 

 ؟«یوقت شب چه کار  نی»آخه ا   

 کار واجبه.«  هی»   

 م؟« ی»کار واجبتو ما بزرگا نباس بدون    

 »اون جور مهم که نه.. فقط تو رو خدا زن عمو..«   

 .« دهیلحاف خز ری »اون بدبخت تازه ز   

  ،یشد: »خودم اومدم ماه پر   دایبود از پشت سر مادرش پ  دهیها را شنآن یکه مکالمه  دیخورش    
ساکت  یپر را باال برد تا ماه  شی ابروها .« وناهاشیپولت دست منه ا  فینگران نباش دخترجان ک

جا آمده است خودش هم از هول و ترس گم شدن نامه  نیچه به ا یبرا یپر ماه  دانستی بماند. م
خانم   ز ی. روح انگدیدرخشیم  وانیا یکی تار مهیدر ن ره ی سبز و ت یله یچشمانش مانند دو ت مردمک

  دیو محکم بر سرش کوب  دیپر شی به سو یپر غرزنان و با سرزنش کردن هر دو به درون خانه رفت ماه 
 تا آخر ماجرا را خواند.  دیکه  خورش یطور 

بودند.   یاخبار تلخ دنیو هر آن منتظر شن  شدندی دور نم  گرید کیلحظه از  کی  دیو خورش  یپر ماه   
متوقف نشده و  یاصل یبود که برنامه   بیعج یذراندند ولروز را هر دو در هراس و ترس گ نیچند



 کوچه باغ خاطره ها

83 
 

اتاش بر   یرا از پشت پنجره  ییبای هر روز صبح شاخه گل ز یپر طبق هشت سال گذشته ماه
کار کرده است   نیرا مأمور ا یبعد از رفتنش چه کس ثمیدوست داشت تا بداند که م یلیداشت. خ یم

  س یعشق و مهر و دوست داشتنش ن ینشونه  ثمیار مک نی: »آخه آگه ادیپرسی از خودش م یپر ماه
 یکاش همه چ ایذاره. آه خدا یگل م یاتاقم شاخه  یاون اآلن نه ساله که پشت پنجره  ه؟یپس چ
  یو سرد یادآور یهر چند از  گذاشتی م ثمی موضوع را به حساب غرور م نی ا یپر بود!« ماه  نروش

که از البه   خواستی هم چنان اصرار داشت و م یول  نشستی م یکلمات و جمالت نامه تنش به سرد
  کی اهاشی بسازد تا بتواند در رو  یلیطو  یمعنادار او، جمالت عشق یکوتاه ول یجمله  نیچند یال

 دشی م لیهولناک تبد  یبه جهنم ی که به نظرش به زود یر ی بکشد تصو ریرا به تصو  بایز یعشق یقصه
 را بسوزاند وجود داشت.  های لیکه آتش آن خ نیو امکان ا

 دادی زمستان زودرس را م دیو سرد که نو  یروز باران کیدر   نشانیوالد یبا اجازه  دیو خورش  یپر ماه   
که  نیظهر با ا  یهابوالغ رساندند و با عرفان قرار مالقات گذاشتند. طرف  نی سر یخود را به روستا

گوسفندان در  دبو یباز شدن نداشت و هم چنان مرطوب و ابر  الیهوا خ ی باران بند آمده بود ول 
درست کرده بود که به حد  یآتش بزرگ اشی بودند و چوپان در اجاق سنگ ستادهیتپه کنار هم ا نییپا
ها چشم به راه آمدن عرفان بودند و  آن  کردی گرم م  یرا در آن روز باران یپر و ماه  دیخورش  تی کفا

دو   یبود. وقت ری کردن ش گرمدر حال  اهشیدود گرفته و س گیچوپان بدون توجه به انتظار آنان در د
چوپان با   شودی م کیها نزدکه به آن دیها داد، عرفان را دداغ را به دست آن  ر ی پر از ش لیفنجان است

گرم کنم.« بعد ادامه   ری ندارم تا واسه مباشر بهادرخانم ش یا گهیکه فنجان د  فی: »حدیخند یسادگ
مث   یول کردهی م  یچوپان ییروزا هیخودشم  الخرهدونه با یآقا عرفان هم درد ما رو خوب م یداد: »اِ 

 مباشر امالکش کرد!« شانس داشته که بهادرخان   شیمن بدبخت و بدشانس نبود و باالخره تو زندگ

 ؟«یدیخدا رو چه د  یش  یم یارباب  هیهم تو مباشر  یروز  هی: »انشااهلل د یخند یپر ماه   

کنه؟ آقا عرفان دوازده کالس سواد   یمث منو مباشر م یسواد یب  ،ی»آخه دخترجان، مگه کدوم ارباب    
بلند  یا گهیهم کار د ینچوپا  ریبخونم غ شتریبود، من که ننه م نذاشت دو کالس ب  دهیداشت شهر د

 .«ستمین

 .«یمون  یو تا آخرشم چوپان م یکه بلد باش  ستین یا گهی»اصالً کار د   

  یرنگ چشمانش کم دنیبدش آمد و با دقت نگاهش کرد و با د دیپسر چوپان از حرف خورش    
 البت که تا ته عمرم چوپانم.« یزنی بدصفت که نفوس بد م   طانیش یو در دل گفت: »ا دیترس
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.  دیسراسر وجودش را احاطه کرده بود به کنارشان رس  زی انگ جانی و ه  نیریش  یعرفان که احساس   
و هر چه در  کردی م یخدا از حضور او در کنارش احساس شادمان  یشهیو هم  اریاخت  یهم ب یپر ماه

قلب   یهاتپش   یول  افتیینم  اشی شاد یبرا یخاص  لیدل کردی ذهن و قلب جوانش جستجو م
و در آن جا النه  افتهیکه عشق به قلبش راه  نیا دینو دادی م یگر ید یدهایکه نو شدی م یمدت عرفان 

  یخبر  یکه در سکوت و ب  یطرفه، عشق کی یبدنش نفوذ کرده، عشق یهاکرده است و درون سلول
اش نشسته بود سرش را  که در چهره یدرآورده بود. عرفان با شرم ری طرف، آرام آرام قلبش را به تسخ

  انیشدن دو سگ چوپان، م ریشود. با درگ اشی متوجه مکنونات قلب یپر گرفته بود مبادا که ماه نییپا
آرام کردن   یها شد بود به رسم ادب و به بهانهآن  تیافتاد. چوپان که متوجه موقع یگوسفندان آشوب 
 یدر چهره ین طوال یقیشده دقا  جادیا تی و عرفان در موقع یپر ها رفت. ماهغ آن گوسفندان به سرا

را   یپر که به تنش افتاده بود ماه یبا لرزش  خوردی ماندند. عرفان از درون حسرت م رهیهم خ
را به  باروی دختر ز نیا ادیخان ش ثمیآخه چه گونه م دادی عذابش م میمال یو حسادت  ستینگریم

خبر از حال    یب  یپر و ماه  شدیحال هر دم عشقش شعله ورتر م نیانحصار خودش درآورده است! با ا
.  کردیو نشاط م  یاو اظهار شادمان دنیتنها از د یاحساس چیبدون ه اش،یو روزگار او و عالم عاشق 

اخبار بد و   دنیبگذارد. از ترس شن انی سؤاالتش را با او در م دیترس ی حاال هم استرس داشت و م
 یپر ماه افتادی م مینشان بدهد به ب یمعقول ریکه مبادا حسادتش را به اوج برساند و رفتار غ یناگوار 

 : »عرفان...«د ینشد و فقط توانست بگو ردیآرام بگ شیهاهر چه به خودش زور زد تا نفس 

احساسات خود  یزن تمامب کهیبهتر از او نداشت از ترس پسر بهادرخان  یعرفان هم که حال و روز    
  یپر خان با او حرف بزند آن گونه که دستور گرفته بود: »ماه  ثمیم لیداشت باب م  یرا مهار کرد و سع

  نکن،خان شک  ثمیکه به عشقت نسبت به م گمیبهت م ،یبپرس ییچه سؤاال یدوس دار  دونمیم
 .«  یکه باشه منتظر بمون یتا برگشتنش هر موقع دیدوستت داره و تو با قتاً یخان حق ثمیم

بغض   یپر نداشت! ماه  یچاره ا  یول  شدی چندشش م خت یری م رونی که ب ییها دروغ  نیعرفان از ا   
 که اون زن داره؟« ی: »چرا بهم نگفتد یآلود پرس

  یثیحرف و حد چیو بدون ه یقبل  یز ی اون زن نداشت، پدرش بدون برنامه ر نی.. ببزهی»زن؟.. چ   
بود،   یباباش چ  یدونه نقشه ی تو کار نبود. خدا م یدختر برادرشو واس پسرش گرفت. اصالً نامزد 

طور   نیخونواده شون ا  یاسی مصلحت س دیپسرش.. شا یراست آورد سر خونه زندگ  هیرو  یچون کبر 
 بدون شوهر بچه شو بزرگ کنه.«  دیدختره با ده،یچه فا ی. اآلن دختره حامله س ولکردی م حکم



 کوچه باغ خاطره ها

85 
 

 ببره؟« هیتونه زنشو به روس ی خان نم ثمی»مگه م   

  تواندیم یپر ماه کردی نکند احساس م  یتالق یپر نگاه کرد تا نگاهش با نگاه ماه دیعرفان به خورش   
نگاه  دی را لو دهد هم چنان که به دستان خورش شیهارا از نگاهش بخواند و دروغ   قتیحق یهمه
جور شد و اون تونست زنش رو هم   طیشرا یروز  هی دی.. شایدیگفت: »چرا.. خدا رو چه د کردیم

 دور از انتظاره.«  نیببره که البته ا

 ؟« یو تو خبر ندار  هیبهادرخان تا اآلن عروسش رو فرستاده روس دیشا ،یدون  ی»از کجا م    

 !« ستیدور از انتظار ن نمیداد: »ا ی عرفان لبانش را باز    

رنج  اشی و خونسرد یتفاوت ی عرفان کم مانده بود به جنون برسد از ب  یهااز جواب  یپر ماه   
مرموز اونا خبر   یبرف و از زندگان یتو  ی: »عرفان تو مث کبک سرتو کردآمدیو حرصش در م دیکشیم

و    درخانبها. آگه  یرو ندار  یاضاف دن یو حق سرک کش یتو فقط مباشرشون  رمیگی نم رادیالبته ا یندار 
 ره.«  یبشن سرت به باد م هاتی متوجه فضول انشیاطراف

  نارویخودت ا  یزد: »وقت یعرفان لبخند محزون  کردیعرفان احساس آرامش م  ریبا تحق  یپر ماه   
 بگم؟« یچ گهید یدونیم

  یکردن ضرر  یفضول یپر و به قول ماه دنیسرک کش یکم  هیبه جوش آمد: »به نظرم  دیخورش    
 گناه نداره؟«  شهیداره دق مرگ م  چارهیدختر ب نیو ا ینداره، آخه خبررسان ما فقط توئ 

 .«شناسمی : »من حد و حدودم رو مد یعرفان نال   

  ویرا د یاو کبر  کردی م هینبودند، که چه گونه در دلش خون گر یپر کدام متوجه حال خراب ماه  چیه   
خودش گرفته است. در دل عرفان هم   رومندی بازوان ن انیرا م  زشی عز ثمیکه م دیدی م یوحشتناک

هم بر    دادی به او هم آرامش م ثمیاز بابت م زدیدو جانبه حرف م یپر ماه  یبرپا بود برا یتالطم
سوق دهد  ثمیبود و دوست نداشت او را به سمت م یپر چون خودش عاشق ماه  خت،یانگیم
نبود که   ی ز یبودند چ دهیکش یپر او و ماه  انی و بهادرخان م ثمیم یهاکه نام   یمستحکم  یوارهاید

چنان مسخ و گنگ بود که فقط  دیرا دزد ثمیبشود عشق م ای در هم شکست و  یبشود به سادگ
هواتو داشته  دیخان تو رو به من سپرده. با  ثمیکه م یبدون دیتو با یپر : »ماه خوردی تکان م شیهالب
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و نامه و   امیکه هر وقت پ  ارتمی من در اخت یداشته باش یبه من سپرده هر کار  یعنی... دیباشم با
 .«کردمی کارو نم  نیخودم بود ا اریبذارم که البته آگه به اخت  ارتیشد در اخت  یخبر 

عرفان   یهااش کرده بودند متوجه احواالت و حرف بود که احاطه  یبد  یو منگ فکرها جیگ یپر ماه   
و چه  کندی پسر چه گونه عاشقش است و چه طور سربسته آن را ابراز م  نیکه ا دیدی نبود اصالً نم

سوخت و  یم ثمیهنوز در حسادت زن داشتن م یپر زند. ماه   یحرف م ثمیاز م نهیگونه با نفرت و ک 
 خودش بهم نگفت که پدرش واسش زن گرفته؟«  ثمیم  دارمونید نی: »پس چرا در آخرد ینالیم

 »مگه تو نامه برات ننوشت؟«    

 نشدم!« یز ی گذرا.. متوجه چ یلی... خی»چرا نوشت ول    

که عشق  یدونی خان فقط عاشقته و م ثمیبهت بگم که م تونمی م نویجان، من فقط ا یپر »ماه   
 .« ..نیخواد و ا یم  یخواد، تحمل و بردبار  یم یادی ز یفداکار 

  هیرفته روس یواسه چ ثمیم ؟یگی بهم نم  قتوی! اصالً چرا حقستی ن میحال یکنی »آره عرفان فکر م   
چرا زن حامله شو با خودش   یول یا گهیواسه هر کار د دونمی ... چه مل؟یواسه تجارت؟... واسه تحص

بهم   یول  یدونی م ثمیرو در مورد م  یهمه چ یستیتو باهام روراست ن ؟یچ  یعنیحرفا   نینبرده؟ ا
 ه؟یهمه عذاب دادن واسه چ  نیا یکنی دونم! آخه چرا بهم رحم نم ینم یحاال به چه علت  ،یگی نم

 زدن ندارم؟!«  ادیو قدرت دم زدن و فر سوزمی شبانه روز دارم از عشقش م یدونی عرفان نم 

 ...«یها خبر دارم ول»من از درد جگرسوز عاشق    

 رو در موردش بدونم.«  یهمه چ کشمیکه م یان من حق دارم به خاطر رنج»آه عرف   

 .« نیاون جا رو نگاه کن یرا قطع کرد: »آها شانیهاصحبت  دیخورش  ادیفر   

سبز رنگ با سرعت تمام   یپ یتپه ج ییو عرفان هم زمان سرش را برگرداندند از سرباال یپر ماه   
 هی... نی : »آژان ها اومدن... فرار کندیزنان و هراسان به طرفشان دو ادیچوپان فر شدی م  کشانینزد
  ن،یهست  ی: »کدومتون حزبد یو نفس زنان پرس دی ...« چوپان به کنارشان رسنیبش میقا ییجا

 ینامردا نیمن ا نیبش می و زود وسط گوسفندا قا نیمعطل نش ن؟یشاه هست هیکدومتون عل
اطراف رو   یروستا و روستاها نی هم یانقالب یکله گنده یااز  آدم یلیخ شناسم،ی خدانشناس رو م 

 .«کننی م ریدستگ
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هر سه نفر گرد آمده   شدی تر م کیداشت که هر لحظه نزد  یپی و چشم به ج  گفتی م زی ر کیچوپان    
تو   اد،ی  یدر کنار آتش قدرت جم خوردن و به قول چوپان فرار کردن را نداشتند: »عرفان ازت بدم م 

همه  نی ... ای.. تو خائن یدون ی م ثمیرو که در مورد م  ییزایچ یهمه  یکنیرو ازم پنهون م یهمه چ
  یرنگ  کیتو  یول میبود گهیکه رازدار هم د  یکردم طور  یو صداقت باهات دوست   یسال در سادگ

  یفهمی چه طور نم یذار  یخبر م  یب  زمی عز ثمی و منو از حال م یکنی م  انتیبهم خ  یو حاال دار  ینکرد
 یعشقش منو م یروز  هیکه  یافته، وا یبه درد و عذاب م ادشیوجودم به  یکه هر آن ذره ذره

 کشه!« 

که  یمن ،یوقت به من و دل من فکر نکرد  چیکه ه ی: »و تو اون قدر خودخواهد یعرفان آهسته غر   
هاست که در  و سال  ادی یوجودم از عشقش به درد م یافتم ذره ذره یمحبوبم م  ادیبه   یمثل تو وقت

 .«هفهم  یو دوست داشتنم رو نم نهیب  ینم نارویو خودخواه ا نیرنج و عذابم و اون دختر خودب 

چه  ؟یعرفان، تو هم عاشق  یکنی صحبت م  ینگاهش کرد: »تو از ک قیود آمد و دقبه خ یپر ماه   
 کشن!« یها م یها چکه عاشق  یدونی بهتر، پس م

 ؟«یهست ی : »حاال عاشق ک دیپرس جانیبا ه دیخورش    

به  میمال  یکه حسادت  یپر . ماهشد ی تر م کیدوخته بود که هر لحظه نزد پی عرفان چشم به ج    
 ؟« یعاشق ک  ی: »عرفان نگفتد یجانش افتاده بود با حرص پرس

 .«ینگاه کرد و با جسارت گفت: »عاشق ماه پر   یپر گرفت و به ماه  دیعرفان چشم از خورش    

 ؟« یگفت ی: »چدند یزد و هم زمان پرس رونیاز حدقه ب  یپر و ماه دیچشمان خورش   

که به جرم   انی یآژان ها م ن یا دمیگرفت و با لبخند محزونش گفت: »شا نییعرفان سر به پا    
 بودنم.«  یکنن نه به جرم انقالب رمیدستگ یعاشق 

و به شدت   دیغری بلند بلند م دیدی فرار کردن و پنهان شدن نم یها برااز آن یچوپان که حرکت   
 یها توقف کرد و صداآن کی نزد اشی گل یهاسبز رنگ با چرخ پیشده بود. باالخره ج  یعصبان 

  دیدر چشمان خورش یها لحظه اآن  دندیپر نییاز آن پا یموتورش خاموش شد. دو مأمور شهربان
  کردیو احساس م دیدیشده م رانیرا و شیکردند و ساکت ماندند عرفان که آمال و آرزوها ملتأ

بود   رهیها خ ها در دور دست توجه به آن  یمحو شده و ب یدر آرامش رودیدودمانش دارد به باد م
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  حرفهمه سال و رفاقت با او  نی و بعد از ا امدهی ن رونی عرفان ب  یهنوز از شوک اعتراف عشق یپر ماه
ها کرده با هم درد دل یسال با عرفان رفاقت کرده و در هر گوشه و مکان  یهااو سال دیشنی م یتازه ا

  یدنج و خلوت با او به گفتگو نشسته و از هر در  ییها در جاها رد و بدل کرده بودند ساعت و کتاب 
بود. مهم تر از همه  دهیکه دال بر عاشق شدنش باشد ند یها زده بودند اما هرگز از او رفتار حرف 
و حس   انداختی را به لرزه ن شی از اعضا کی چیو ه اوردین جانیرا که عرفان کرد او را به ه یاعتراف

دوست وفادار و صادق بود هر چند   کی یپر ماه یبرا شهی را در وجودش زنده نکرد. عرفان هم  ینی ریش
از آژان ها افکار   یکی یصدارا دوست داشت.    دریکه برادرش ح  یهمان طور  داشتی او را دوست م 

 .«نمیجلوتر بب   ایصمد گوسفندارو ول کن و ب  یشان را بر هم زد: »آهاهمه

: »چه د یآهسته پرس اریاش زد و بسبر شانه یدست دیوسفندها به کنارشان رسگ ان یچوپان از م  یوقت   
 ؟« یدار  ییخبرا

هستن که همه جا   ایکردم اصل، اصل انقالب  ییصمد گفت: »قربان به امر شما سه تاشونم شناسا   
 کجاس.«  دونمی لونشونم م کننیم  یروستا خرابکار  نیدارن و تو چند  ت یفعال

در گوشش گفت که چوپان صمد سکوت کرد و   یز یداد و چ یکلفتش را باز  لی از آژان ها سب یکی   
زبونتو از  یخوا یم  ای ی: »خفه خون گرفتدیگرفت چون چوپان جوابش را نداد غر ن ییسرش را پا
 ن؟« یهست یپر شما دو تا دختر، کدومتون ماه ی: »آهاد یبکشم؟« بعد بلندتر پرس رونی حلقومت ب

 »من سرکار... من ماه پرم.«    

بود که  دهیآژان ها ترس  دنیرا نگاه کرد آن قدر از د  دیزده خورش  رتی چشمانش گرد شد و ح یپر ماه   
  دیدی و دروغ را اصالح کند عرفان که اوضاع را ناجور و نامساعد م دیایزبانش الل شده بود تا به زبان ب 

الل شده بود و  یپر ه زبان او هم مثل زبان ما دید شاها سکوت کرفرار از جواب دادن به آن یبرا
 کیصمد چوپان   یعنیکه چوبدار امالک بهادرخان   دیفهمی حرف بزند چرا که حاال م  توانستی نم

 !زی جاسوس نفرت انگ کی کندی م  یها همکار خائن کامل است و با آن

را   دیخورش نیوتر آمد و آستاز مامورها هم جل یکی. ستادیتر آمد و در کنارشان ا کیچوپان نزد   
! یهست یا دهیچشات معلومه چه ورپر نیاز هم  ،یتو باش دیدونستم با یزد: »م یگرفته و پوزخند
 .«یهم دست داشته باش  ش یچند روز پ اتی که تو عمل ستین دی. بعیطانی اصالً که خود ش
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حال از   ن یبا ا دیفهمی را نم  شیهاحرف   یمعنا کردیزده نگاهش م  رتی معصومانه و ح دیخورش    
 یشاه میرژ یهاو ژاندارم  هاس یو برخورد با پل  یابان یکه درطول تظاهرات خ یشروع انقالب با جسارت 

  رونی برا از دست آژان ها  نشی کرده بود با خشم آست  دایپ  یو شجاعت ختهیکرده بود ترسش ر  دایپ
آدما، تو ذهن و فکرشون و از   یو با جسارت گفت: »بله سرکار من همه جا هستم، تو قلب همه دیکش

 .« طانهیش ت ی خاص نیچون ا ارم یخودم درب  یهمه رو به سلطه  میروی تا با ن ترسمی نم  یکار  چیانجام ه

ود گفت:  پهن ب  یلیها که مرد چهل و چند ساله و با سب از آن  یک یو  دندیآژان ها بلند بلند خند   
اسم  میفهمی نداره دخترجان تو زندون م یب یروت گذاشتن، ع ییبایکه برخالف چهره ت، اسم ز فی»ح
 ه؟« یت چ  یاصل

 فقط چشاش.. خدا شرش رو دور کنه.«  سی هم بدچهره ن  ادیدختر ز نیا ی»اِ    

  یپا لو رفته و یز یچ انیم نی متوجه شده بود که در ا کردی عرفان که مغزش مثل ساعت کار م   
و دستپاچه شده   دهیوجود دارد آن قدر ترس اشی ر یآمده است و حاال امکان دستگ انیبه م یپر ماه

هم به  وز که هن نیبود جز ا دهی اش پراز کله  زیو همه چ کردی فکر نم  یپر بود که به آخر و عاقبت ماه
  انتی: »عرفان در امانتم خدیخان که فردا بگو ثمی از ترس م دیشیاندی خان م ثمیو خواست م تی رضا
افتاد و  یچاره ا ی.« عرفان در پیو اون چه رو که بهت سپرده بودم خوب ازش مراقبت نکرد یکرد
کند در   یر یجلوگ یپر که شده از لو رفتن ماه   یو به هر راه  یداد تا به هر نحو یبه خودش تکان  عاً یسر

 یپر که ماه  گفتی . اگر جراتش را داشت مدیرسی ش نمبه ذهن   یز یحساس و پرتنش چ یآن لحظه 
بار معطل سؤال و   نیدور نگاه دارد. همان آژان ا نانیرا از خصم و خشم ا یپر من هستم تا بتواند ماه

پرتش کرد و خودش   پیج  روند  یرا گرفت و مانند پر کاه  دیخورش ینمانده و بازو گرید یهاجواب
  نی: »ولش کند یدو پیبه کنار ج  دیدی که اوضاع را وارونه م یپر پشت فرمان نشست. ماه  یبه تند
 منم... اون...« یپر به خدا ماه  نش؟یبر ی کجا م

 یقهی  گریشد دهانش را پر از خون کرد و آژان د دهی کوب  دیمحکم آژان که بر دهان خورش  یلیس   
  ه؟«یک یکدوم  یپر بگو ماه  اهلل ایجا خفه ت کنم پسر؟  نی عرفان را گرفت: »هم 

کرد و هر دو   ی. سکوتش آژان ها را عصبان کشتندی اگر او را م یعرفان قصد جواب دادن نداشت حت    
: دادندی پاسش م گریمشت و لگد گرفتند مثل توپ فوتبال به هم د ریآژان به جانش افتاده و به ز

 کدومشونه؟«  یپر ماه  دمیسگ پدر پرس ه؟یماه پر یک ی»گفتم کدوم 
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 .«دهیاسمش خورش نیکه شما گرفت  یاون ه،یدختر ماه پر نی... قربان انیا نی»دست نگه دار   

صمد چوپان را بجود. چوپان صمد   یخرخره  خواستیزده و دلش م   رونیچشمان عرفان از حدقه ب   
آژان بود، خون و عرفان که گرفتار دستان دو  دادی م حی هم چنان به آژان ها توض الی خ  یمتبسم و ب

از   اخائن ر یهاچوپان یدهان او را خرد کند و نسل همه توانستی که کاش م  دیجوشی در درونش م
و او را در خونش   دیکوبی م دیخورش  یببرد. آژان با دستان بزرگ و محکمش مرتب بر سر و رو نیب

کرده بود در   دایرا پ  ری ش یروین دیکوبی آژان م یو بر سر و رو دیکشی م ادیفر یپر . ماه کردی غلطان م
دستان  ری را از ز دیآژان را عقب بکشد و خورش  شی روین  یبا تمام کردی م یسع  دادی که ناسزا م   یحال
درازش را بلند کرد و با   یپا کیکرده بود   ریدو ماده ببر جوان گ ی. آژان که در مخمصهاوردی ب رونی او ب
  یصندل یرا رو یپر ماه  شیپرتاب کرد و به جا رونیبه ب   پیرا از درون ج دی لگد محکم خورش  کی

  رونیآژان ب یکی  نیدست ا ریاز ز  ان. عرفردیوار او را بگ  وانهیحرکات د یجلو کردی م  ینشاند و سع
را تا حد مرگ کتک زده بود هجوم برد و با کله    دیداشت و خورش یپهن لیکه سب یآژان یآمده و به سو
قبل و قال دو دختر در دشت    یآنان صورت گرفت و صدا نیب  یب یکشاکش عج   دیبر صورتش کوب 

ها را نداشت و  صحنه  نیا انتظار . چوپان صمد که دادی م یافکندو گوسفندها را فرار  یم نیطن
مات و    شوند،ی شده و برده م  ریدستگ یاش به راحتنفرات لو داده  شهیمثل هم کردی احساس م 

چوپان صمد خط و   یچه کند! عرفان با انگشت برا دانستی و نم  کردی نبرد را تماشا م یمبهوت صحنه 
 .« کشمتی: »صبر کن جاسوس خائن، خودم مدیکشی نشان م

ار  در دشت ناهم رو یچپاندند و به سرعت و بدون معطل   پی دو آژان به زحمت عرفان را هم درون ج   
له و لورده شده   دیشدند حاال چوپان ماند و با خورش دیاز نظرها ناپد  یقیبه حرکت درآمدند و بعد دقا

و چوپان  کردندی م امتیچوپان ق یهامانده بود. در اطراف او سگ  نیزم یبر رو  یکه مانند مرده ا
 دیطول کش یربع کی . فقط اوردی را به هوش ب  دیخورش   دیپاش ی که بر صورت او م یداشت با آب  یسع

  دیدرخشی تابان که از پشت ابرها م دیبهتر شد و چشمانش را گشود. نور تند خورش دیو حال خورش 
محکمش   یدستکه به چوب دیاش چوپان صمد را د بسته  مهیچشمان ن ریچشمانش را آزار داد. از ز

که توسط   شی و دخترعمو آمدیم ادشیرخ داده به  یهاصبر کرد و صحنه یداده است لحظه ا هیتک
سراسر تنش را گرفت و بار   یها شد ناگهان خشمآن ر یگناه هم اس یعرفان ب   یآژان ها برده شد حت 

رو لو داد آگه  یپر اه احمق بود که م نیخودش تکرار کرد: »هم یرفتار صمد چوپان را بلند بلند برا گرید
  ریو معصوم اس چارهیب  یپر حاال اونا منو برده بودن و ماه دمیکه من خورش گفتی به آژان ها نم نیا
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  طانی آدما از ش یبکنن چون همه  یتونستن کار  یخدانشناس با من نم یهای. اون لعنتشدی اونا نم 
 کند.«  یفرق م  یماه پر  هیقض  یترسن ول یم

مد بخواهد بلند شد تا چوپان ص شی از جا یداد و به سخت هیتک   نیرا به زم شیهاآرنج  دیخورش    
چماق   هیاو را که شب   یچوبدست د یخورش د،یآی به سمتش م یتیبه چه ن  دیبداند که چه شده و خورش

  دیکوبو با تمام قدرتش آن را باال برد و محکم بر پشت چوپان  دیکش رونیدستان صمد ب یبود از ال
  ریگ نیبرخورد کرد او را زم شیکه به پاها  دیدوم خورش یضربه  یصمد چهار دست و پا  فرار کرد ول

را به آسمان  ادشیفر دیکوبیوار بر بدن چوپان صمد م وانهید دیکه خورش یمحکم  یهاکرد. ضربه
سگ   نیاول  یکشاند وقت شانیجگرخراش صمد بود که دو سگ گله را به سو یادهایفر نی برده بود هم

تا   دیقاپ دی اش را از دستان خورش  یچوبدست برخاست و  شی حمله کرد چوپان صمد از جا دیبه خورش
و سگ  دیکه به چماق داد آن را بر بدن سگ گله کوب  یبا انحراف  یآن را بر فرق دخترک بکوبد ول

عقب    گرید سگحرکت  نی. با ادیگله دو انیبه م یدردناک یرا رها کرد و با زوزه  دیخورش  یپاچه
را    ارشیکه اخت دیخورش  یبکوبد ول دیتا چماق را بر بدن خورش  امدی کرد و چوپان صمد دلش ن ینینش

 نیچشمانش را گرفته بود ا یو برده شدنش، خون جلو یپر ماه  یر یاز دست داده بود و هنوز از دستگ
رد چه  که دا نیبه ا توجهو بدون   دیرا از دست چوپان صمد قاپ  یکننده چوبدست ریغافلگ  یبار با سرعت

داشت   میچوپان صمد که تصم  دی به عواقب کارش فکر کند، آن را محکم بر فرق سر او کوب  ایو  کندیم
  کیبار یخون یجو  جیشد و به تدر نیرا نداشت نقش بر زم  یکار  نیرفتار کند و انتظار چن  میبا او مال

در   کردیحساس م ا الیدر عالم خ ت،حرکت شد و آرام گرف  یاطراف بدنش را احاطه کرد تا بدنش ب
با همان چماق    دیجاسوس بودنش را گرفت. خورش  یبرزخ گونه قرار گرفته است، او سزا  ییایدن

امن بود تا خود را بدان جا برساند و در امان  یمقصد یدر پ د،یدو یها را عقب راند و به تندسگ
کرد  شهیهر چه اند دیدوی هم چنان م رفتی شبانه فرو م  یکی در تار یکه به آرام یدشت انیبماند. او م 
که  یقیبه هر طر  دی. بادید یامن را فقط و فقط در آغوش عشقش اصالن م ینقطه  زدی به کجا بگر

 !افتیی رفت و او را م یشده به سمت روستا م 
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 4 فصل

   

  انیم یپر . ماهکردی رفته رفته اعصاب آژان گردن کلفت را متشنج م یپر ماه یمحابا یبلند و ب  ادیفر   
رهبرمون ما   شه،ی کشورمون از شر شماها پاک م ی: »انشااهلل به زوددیغری و م کردی دستان او تقال م

گردن   یبه زود نیبش  بودشماها نا یبشه و همه  روزینمونده که انقالب پ یز یرسونه چ  یم یرو به آزاد
به   یز یچ گهیذارن. د یو ملت حقتون رو کف دستتون م شهی کلفت شماها در دار مکافات گرفتار م

 نمونده.« یطلوع فجر و آزاد

را خفه کرد احساس   شیکه صدا  نیشد ضمن ا دهیکوب  یپر که بر دهان ماه  یمشت محکم  نیدوم   
به وجود آورد.   شیهاگوش در   یب یشد و شرق شرق عج ختهیدرون دهانش ر شیهاکرد کل دندان 
دستبند بزند.   یصندل  یآهن یلهیکه به ستوه آمده بود مجبور شد دستان او را به م یمأمور شهربان
مسائل که  یبه علت برخ ایرا نداشت   یپر شجاعت و جسارت ماه  یکه پسر بود ول نیعرفان با ا

از  یکز کرده بود  آزاد نیماش یکند آرام و ساکت گوشه اهیس  نیاز ا شتریاش را ب پرونده  خواستی نم
 یزادآ یرا داشته باشم که بتونم برا یآزاد دی: »باگفتیبه خود م دیدی جباران را مشکل م نیدست ا

 بمونه.«  ری اس نایدست ا یپر که بذارم ماه  رتمیغ رهی تالش کنم. بم  یپر ماه

  پیج ی بزرگ به سو  یجوان مبارز سنگ نیچند یاز سو یداخل شهر شدند در همان ورود یوقت   
که  یو مامور  ستادیاز حرکت ا پی پرتاب شد که به صورت آژان راننده خورد و او را مجروح کرد ج

  یکه توسط جوانان انقالب نی. قبل از اردیرا به عهده بگ  ی نشسته بود مجبور شد رانندگ یپشت صندل
هنوز در   یپر . ماهرساندندی م یو خود را به اداره شهربان شدندی گم و گور م  دیبا  رندی حمله قرار بگ مورد

لب    ریز کردی م ری بود و در عالم عاشقانه خان زاده س اشی ر یسؤاالت مبهم قبل از دستگ یحال و هوا
 بگو؟« قتویبهم حق  کنمی : »عرفان بهت اخطار مدیغر
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 ؟« یرو ماه پر   یقتی»چه حق   

 یز یچ هیپشت پرده   کنمی رو، احساس م ثمیم  قتیحق یزن ی چپ م یعل ی»چرا خودتو به کوچه   
 .« عرفان جوابش را نداد. یکنیهس که ازم پنهونش م 

کشور تظاهرات   یهااستان  یارسباران و حت یشهرها گری د یشهر اهر باز مثل تمام  یاصل ابانی در خ   
. آژان مجروح به همکارش  کردی گوش فلک را کر م ار«یبخت متیکشی »م ادی به راه بود و فر یمردم

کمک خواست   اشیار یبخت  یاز هم روطنا اریبخت ری رو شده، نخست وز  اینامرد  ق،یرف  ین یبی گفت: »م
 .« رفتیرو پذ ین یفرمان خم  یناسزاش داد و در کمال ناباور  یار ی بخت لیا  یول  وندنیتا بهش بپ

را جمع کرد    شیروی ن  یتمام دیدیفرار را هم روار م  تیرا مناسب و موقع یو دار شلوغ ری عرفان که گ   
داشت   یعن ینرفته  هیخان به روس ثمی مردم شهر م یزد: »آها ادی با تمام قوا فر  ستادیو ناگهان سراپا ا

شاه  یهازندان  توشده و اآلن داره  ریدستگ یپهلو مانی توسط دژخ  یول کردی فرار م  یعنی رفتیم
  کی.« عرفان با قتهیحق هی نیکه ا نیبدون  یپر طور تو ماه  نیمردم شهر و هم  ی. آهاشهی شکنجه م

شهر را شلوغ کرده بودند  یاصل  ابانیتظاهرکنندگان که چند خ انیاز م پی ج  یوقت یپرش ناگهان 
  ردی کرد تا او را بگ قفرا متو  نیننده ماشآژان را یپرت کرد. وقت تی جمع انیخودش را به م  گذشتیم

پس به ناچار پشت   دیشکل گرفت، د تی که از موج جمع یحلقه ا  انیو مانع فرارش شود، خود را در م
خود را برهاند و سالم به   تیرا به حرکت درآورد تا از خشم جمع پی سرعت ج  یو با تمام   دیفرمان پر

را هم به دنبال   یپر ماه  نتوانست  یبرسند. عرفان با شجاعت خود را رها ساخت ول  یشهربان یاداره
 یپر که به دستان ماه  رایپنهان کند ز  تیجمع  لیس  انیخودش بکشاند و او را هم همراه خود م

که خورده بود   ییهااز ضربه  شانی حال و پر  یدلخوش از فرار عرفان و ب یپر دستبند زده شده بود. ماه
سرنوشت   قتیکامل به حق  یی نای با ب اوداده و چشمانش را بسته بود حاال   هیبه عقب تکسرش را 
 .کندی تالش م اشی آزاد یکه عرفان باالخره برا دانستی و م بردی م یپ  ثمیعشقش م

مأمور که اوضاع   نیمقابل زندان توقف کرد چند میمنصرف شده و مستق یاز رفتن به شهربان پیج   
  یشان یبد و پر اریشب بس یپر کردند. ماه تیاو را به درون زندان هدا دندیدیامان منابس اریشهر را بس 

  حاال: » د یپرسی و از خود م دیشیاندی را پشت سر گذاشت و در طول شب مدام به سرنوشتن م 
مطالب   ییعرفان جرأت بازگو ایکه من گرفتار شدم؟ آ دنیفهم ایهستن؟ آ یتیخونواده م در چه وضع 

گذرن و مسلمًا عرفان از   یازش نم  یراحت نیشاه به ا نیاز ترس فرار کرده! مأمور ایرو بهشون داشته 
 رو نداره.«  ابانیجرأت ظاهر شدن تو کوچه و خ نیترس، بعد ا
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که چه طور حاضر   دیشیاندیم دی وفادارش خورش  یدخترعمو یو مهربون  یبه از جان گذشتگ یپر ماه   
جاسوس بوده است و   کیکه چه طور چوپان صمد   دیفهمی شود! تازه م  ری ستگاو د یشد به جا

بوالغ شده؛ او چه طور تا حاال صمد را   نیسر یروستا یاز اهال  یار یو کشته شدن بس یمسبب گرفتار 
صورتش را   یگرمش پهنا یها که اشک  یغلت زد و در حال واریبه سمت د یپر بود! ماه  شناختهن

فکر   ی: »حاال پدر و مادرم درباره م چ کردیآهسته ناله م سوزاند،ی را م شی هاپوشانده بود و گونه
 هیکه با  نیپدرم به محض آزاد شدنم منو خواهد کشت؟ آخه امکان داره منو به جرم ا  ایآ کنن؟یم

زبون   نی چه طور به امهربون من حاال یخدا یداشتم اصالً آزاد نکنن، ا یو دوست یهمکار  ستیکمون
 نداشتم؟« یتوده ا ثمیم یتو کارا ینقش چینامرد بفهم رونم که من ه ینفهما

بود که هنوز عشقش بر عقلش غلبه   بیو عج  دیشیاندی م ثمیها به مهم چنان ساعت  یپر ماه   
ند  صبح آزارش داد و خواب را از چشمانش پرا یهاو مخرب تا دمدمه شانیداشت. هزارها افکار پر 

با صمد خائن تنها ماند   ابانیدر دشت و ب  دیکه خورش  نی . از ادیچرخ یدنده به آن دنده م نیمدام از ا
اش  و خانواده آوردی م  دیسر خورش ییپدر و مادر، بال یداشت که چوپان صمد ب  نانی نگران بود و اطم
از دل پر   یآه یپر که عرفان... ماه  نی اطالع خواهند ماند مگر ا یآمده ب  شیپ انیجر یاز موضوع اصل 

و طرفداران  ساواک نیمأمور ن یزبیتونه خودش رو از چشم ت ی: »عرفان مدی داد و نال رونیدردش ب 
هم کار   ن یا یپر رو به خونواده هامون خبر بده.« هر چند از نظر ماه  انیشاه پنهون کنه و بتونه جر

 بود.  یسخت

 *** 

 یتوده ا کی که عاشق  نیفقط به حکم ا یبدون محاکمه و بازپرس یپر گذشت و ماه  ید هفته اچن   
خالفکار!  ایزنان بدنام  گذراند،ی م یف یرا در سلول و در کنار زنان کث  شیروزها  باشدی شاه م هیعل
 !دیفهمی بودن را نم یتوده ا  یاصالً معنا یپر ماه

  نیو مسئول ونیبزرگان و روحان یو پسرانش، با تمام  دیمحمد برادر خورش  یحاج رحمان با همراه   
به دست  یخبر  دیو خورش  یپر ماه  زشیعز یهاکرده بود تا بلکه بتواند از سرنوشت نوه  داریشهر د

  ستیفعالً ل ها،زندان  یبرنامگ  یزندان به او گفته بود که به علت آشوب و ب نی از مسئول یک ی. اوردیب
به   یها خبر از سرنوشت آن  گریو تا چند روز د کندی کوشش م یبازداشت شدگان شهر اعالم نشده ول

که امکان دارد دخترها در طول  کردندی اش فکر م رساند. حاج رحمان و کل افراد خانواده یها مآن
را به کجا و به  نبازداشت شدگا دانستی شده باشند و خدا م  نیگرفتار مأمور یابانیتظاهرات خ 
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و هر   بردندی به سر م یدیو اضطراب شد یخانواده در نگران  یاعضا ی! تمامفرستندی شهر م نیکدام
و  پرداختندی کردن م هیو مو ی و زار  هیو به گر شدندی خاقان جمع م   یب یب یروز و شب در خانه 

ها به . زنکردندی و فقط به درگاه خدا دعا م  ساختندیها مهزارها قصه و داستان از گم و گور شدن آن 
کار به صحبت کردن بپردازند.   نی خانه جمع شوند و ح  اطی در ح توانستندی نم گریهوا د یعلت سرد
 یهاآمد را در کوچهو رفت و  ختهیها را به هم رنظم شهر و کوچه  ی بهمن ماه، تمام  لیاوا نیبرف سنگ

 یدر ورود یجلو یهابرف   حاز اول صب ی. پسران خانه همگکردیسخت و مشکل م کیبار
از   یکوه بزرگ اط،ی بزرگ ح یها در وسط باغچه بام  یشدن برف رو ختهی . با ردندی روبی را م شانیهاخانه 
بزرگ و   یهای آدم برف  نشانیوالد یهای ها و ناراحتها دور از دغدغهشده بود و گاه بچه   جادیبرف ا

که حاج   گذاشتندی حاج رحمان را م  ینمد کاله یآدم برف  ن یترسر بزرگ  یو رو کردندی کوچک درست م 
 ردکی ها را دنبال مبچه   شیبا عصا دیدی م  یو آن را سر آدم برف گشتی دنبال کالهش م یرحمان وقت

دخترانشان را داشتند مدام  یخانم که به شدت دلشوره  زی تا سر به سرش نگذارند. مهتاج و روح انگ
انگار که اصالً وجود نداشتند و   زشانی . دو دختر عزدندیکوبی م  شانیو بر سر و رو کردندی م یقرار  یب

خاقان بود که  یب  یب یهاها حرف آن یدهنده نی فرو رفته بودند تنها تسک نی آب شده و به درون زم
  راهی و زمان بد و ب نیو به زم نیقدر وزوز نکن نیخاک بر سر، ا یعروسا ی: »آهاکردی آرامشان م یاندک
  یدخترا دیو خورش  یپر . ماهشهی م  داشونیروزاست که پ  نیهم دهیدو ورپر نیبه واهلل ا  ن،ینبند

که  نی و صبور باش ن یوکل کن. به خدا ت ادی نبودن که سهل و ساده سرشون بال ب  یدست و پا چلفت
 یباغل یگفتن »َال میگردن. بعله از قد یبه کنعان بر م یگمگشته تون به زود یهاوسفیانشااهلل 

. نی کوب یگرفتار شدن و شماها همه اش به سرشون م ییجا هی هاچاره یب  6اوالر« وخچ یدوَگن  نیاوالن
 !« نیبشه بعد واسشون خط و نشون بکش یخبر  هاچارهیاز اون ب  نیاول بذار

و   نایو س دریبچه هامون ح ن،ی: »نترسدادی م نیآن را تسک  شیهای نگران یتوراندخت خانم با تمام   
. مختار هم  شهی م یکردن اونا جمع کردن و باالخره ازشون خبر  دایمسجد رو واسه پ یهاعباس، بچه

 دوستاش سفارش کرده.«  یبه همه

درون   ی که جرعه جرعه چا یدر حال  شیهای جار  یهاحرف  یه یر حال تفکر و تجزد نینوش آفر   
  میو خودم رون رو گول بزن میباش الی خ  یب  دی: »نباگفتی م یلب ریآهسته و ز داد،ی فنجان را فرو م 

مردمو تحت نظر   یکارا یهمه  یپدرسوخته ساواک  یروها یخطرناک شده و ن  یل یخ رونیاوضاع ب 
  یاز جوونا یلیکه اونا با خ دونمی . من م نیو عباس باش نایو س دریمراقب ح یل یخ  دیبا تن،گرف
 .«دنیانجام م  یخطرناک  یخونه هاس کارا  یبعض نی رزمیشهر که مقرشون هم مسجد و ز یگهید
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 م؟«یون دارتو سرشون و تو خونه نگهش میبزن یکیمگه بچه ن که  م؟یمراقبشون باش ی»چه طور    

  یگه هفته به هفته بچه شو نم  یم چارهی اصغر پسر نادره خانوم، زن ب یعل نیهم  مثال،ی»ها واال! ت   
 ره!« یدونه اصالً کجاها م  یو نم  نهیب

چه قدر غلط   ؟یگی م مثالیجان چرا به مثالً ت یب  ی: »بدیکه ناراحت بود خند  نیبا ا نی»نوش آفر   
 م؟«یاریحرفاتو درب 

واسه  یخطر   یشده که اآلن یحرف زدم چ  یطور  نیهشتاد ساله ا  ن،یاریخب درن نی»گوه خورد   
 سواد شما شده؟« 

  یتر کرد: »آها دهیشان را کشخاقان خنده یب  یغلط ب یکلمه نیو دوم دندیها به ناچار خندعروس    
  یزمن بیبذار تو قابلمه بپزه دو سه تا هم س دیسرشو بر  یج حا  روزیرو که د یتوران بلند شو اون مغرغ
 پوست کن توش بنداز.«

  یمیترس و ب  کردی بر آن نظارت نم  یدرست و حساب  یو نظم و نظام  ختهیچون وضع شهر به هم ر   
  یبحران مملکت نیشهر افتاده بود و در ا یاهال یبه جان تمام یاغیاز دست فرصت طلبان دزد و 

  یمامهم در شهر رونق گرفته بود. ت  ادانیو کاردزدان و ش  بردندی سود را همان فرصت طلبان م ن یبهتر
در   دیو خورش یپر حاکم بر شهر و بزرگ شدن موضوع ماه یت یامن یحاج رحمان هم از ب یخانه یاهال
خاقان دور هم جمع   یب  یها در منزل حاج رحمان و بشب ها،ه یو در و همسا لیفک و فام  انیم
 واری»دبه َمَثل   یحت ی. همگپرداختند ی و آهسته به شور و مشورت م  اطیبا احت اریو بس شدندیم

  یخاقان در تنور گوشه  یب  ینبود که ب یموش داره، موش هم گوش داره« اعتقاد آورده بودند و روز 
ت  وجود داش شیهاعروس  یهادوران شاه را که در خانه  یهاها و روزنامه بغل بغل مجله  اطیح

  یب یشده بودند از دست ب  ده یچ هان یرزمیز یهارمان دختران که در طاقچه یهانسوزاند. کتاب 
به   نیچون نوش آفر سوختیم ی ب یدرون آتش تنور ب  شانیچند تا یخاقان امان نداشتند و روز 

که از   یاشاره داده بود که مواظبشان باشند. همه با همان ترس  دریو عباس و ح نایهمه راجع به س
:  دند یپرس او از  اطی نگاه کردند و با احت نیبه جانشان رخنه کرده بود به دهان نوش آفر شیها پمدت 

کار   یکه چ میو بدون میخبر نباش  ی به ما هم بگو که ب  یدونی م  یز یآگه چ کنن؟ی کارا م ی»مگه اونا چ
 !« میبکن دیبا
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 ییهات ی رن و چه فعال یبچه هاتون کجاها م   نیبدون دی شما با  نی»وا، چرا من بگم! شما مادراشون   
 باشن؟«  رونیوقت شب ب  نیتا ا نیاصالً چرا گذاشت کنن؟یم

 .«ستنین  رونی»اونا ب    

 »پس کجان؟«    

 دارن.« ییهاسوراخ  هیباالخره  م،ی و ما خبر ندار کننیم ت یکه فعال  ییهان یرزمی دونم، تو ز ی»چه م   

 نبود!«  ابونایکه خ رونی منظورم از ب س؟یبودن ن رونی ب  نای»خب ا   

که ترس ورم داشت که مبادا بچه  یگفت نیهم چ ن،ینوش آفر  یر یبا افتخار گفت: »نم  زیروح انگ    
 نیخب مدام تو مسجدن، آگه ا  کننی م جادی ندازن و رعب و وحشت ا یمردم م ونیهامون بمب م

ما خودم رون خوب   ن،یبه رهبر کمک کنه؟ تازه تو نگران نباش نوش آفر ینباشن ک رتی با غ  یجوونا
خدا مملکت رو خودش اداره  یار ی که اونا دارن واسه وطنشون و امامشون که انشااهلل و به  میدون یم
 هیاعالم انهیو تا صبح مخف کننیم  یاسیس یهات یفعال  ییجورا هیخب  کننیم  یکنه، جان فشان یم

مردم پخش   نیب  اطیبا احت  ایچسبونن و  یم واریها به در و دو تو کوچه، پس کوچه کننی چاپ م
 .« کننیم

 گه،ید نیکن یهم نم یت یو گله و شکا نی هست یسر پسراتون اومد حتمًا راض یی»اوه... آگه فردا بال   
 هان؟«

رهبر، کاش تو   یصدا گفتند: »جانمان فدا  کیرا نگاه کردند و  گریهم د گمیو مهتاج و نازب  زیروح انگ    
دسته اوباش و چماق به دست و ضد انقالب و فالن باشن که   هی نیکه ب نیراه انقالب فدا بشن، نه ا
 .« میسر بلند کن میفردا بعد مردنشونم نتون

به سرم   ی. آگه شوهرم مختار کشته بشه، چه خاکستمین  یمن راض یتوراندخت با بغض گفت: »ول    
بهش   یمونم. ه یسرپرست تنها م یب ی. با دو تا بچه ادی  یم ایبه دن میتیتو شکمم   ی. بچهزمیبر
شور انقالب به جونش افتاده و کله  کنهی که نم کنهی قبول نم یها حداقل شبا رو خونه باش ول  گمیم

 کنه.« رمون ی خدا عاقبت به خ کنهی شو داره منفجر م 

  نیهارو ب  هیگفت: »آگه اعالم کرد ی که با پشت دست اشک چشمانش را پاک م یدر حال گمینازب    
 مونن!« یمردم پخش نکنن که مردم ناآگاه و کور م
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 خودتون!«  مثالیخاقان گفت: »ها، ت یبی ب   

خاقان با   یب  یکاناپه در حال چرت زدن بود. ب  یرو  یاتاق بزرگ اندرون  یحاج رحمان در آن سو   
 یو خدا سع نیاز د یآرامش و متانت مناسب با سن و سالش کنار عروسانش نشسته و با سخنان 

  اشیترک  نیری ش یصحبت در آخر با لهجه  یقرارش را آرامش دهد بعد کل  یب یهاداشت عروس 
 همه غصه نیا یخود یکه ب  نیفهم  یو شماها م  شهی تموم م یروز  هیها رنج نیا یه گفت: »هم

 7لر.«  شیجادور بو تشو  یب شلر،ی»حقدن دوَزلر ا نیخورد

 یکرد همگ رونیخاقان دور و متوجه ب  یب  یب یهاشدن در کوچه همه را از صحبت  دهیکوب یصدا   
به   نیبه همراه مختار و کاوه پسر نوش آفر گمیبلند شدند. آقا کامران شوهر نازب شانیهراسان از جا

داد و یم  یرو  یتلخ یشهر حادثه یهاها و کوچه پس کوچهر محله. هر روز ددندیطرف در کوچه دو
شاه به ضرب گلوله به شهادت   نیبه دست خائن ایمختلف کشته و  ین یاز مردم به عناو یلیخ
که با   یبلند مرد یو در باز کردن در کوچه مردد مانده بودند. صدا ستادهیها پشت در ا. آن دندیرسیم

مرده هاتون  رواحمنم عرفان، تو رو به ا ن ی: »بابا درو باز کنگفت ی م زی ر کیو   دیکوبی مشت به در م
 .« نیباز کن کنمی افتم ها، خواهش م یرسن و  تو تله شون م  یاآلن سر م نی زود باش  نیدرو باز کن 

ندانست و به سرعت کلون در را    زیدرنگ را جا گریداد، د ص یعرفان را تشخ یه صدا حاج رحمان ک   
توپ له له زنان به سرعت خود را به درون داالن پرتاب کرد و بلند گفت:   یو عرفان مانند گلوله دیکش

و مردم   هاه یشده و آژان ها و امن  یر یشده! تو شهر درگ ی امتیچه ق نی آگه بدون  یوا ن،ی»زود درو ببند
 دادم.« حی پسه، فرارو بر قرار ترج  یلیهوا خ دمیشدن منم که د ریدرگ گهیهم شدن و با هم د یقاط

 فرار کردم؟!« یگی م یکشی ترسو، خجالت نم یپسره رتتیتف به غ ی»اِ    

  یونم گردن ک خ  مردمیم خوردی بهم م یگلوله ا ، یچماق یحاج آقا، تو اون شلوغ  ی»پس چ   
  یکه سر سالمت م ینه پدر من، کس شدی م مالیگناهم پا ی! صاف و ساده خون بیشکیه افتاد؟یم

سربازه   یدر سربازخونه رو باز کردن هر چ یحافظ جونش باشه تازه انگار  یق یبه هر طر دیخواد با
تا از اون سر   دنیدوی م یژاندارمر  ابانیخ  ییبه خدا. صدها سرباز و دژبان تو سرباال  ختنیر رونیب
به خاک و خون بکشوننشون همه به جون  دونمیچه م ایمردم به خروش اومده رو مهار کنن   ابونیخ

 افتاده و مردم کجا رو گرفتن!« یچه اتفاق سیهم افتادن اصالً معلوم ن

 وقت شب؟« نی»آخه ا   
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عصر   نیرفته بود هم ز یبه تبر یخان که چند روز  فین؟شریشنوی رو نم یرانداز ی ت یعله، مگه صدا»ب   
و   هیرود خون جار  زیتبر یاصل یابونای که تو خ گفتی م دمشیبوالغ برگشته، عصر که د نیبه سر
 به رنگ قرمز دراومدن.«  ابونیکنار خ  دیسف یهابرف   یتمام

 ؟«ینشد ی طرفا آفتاب نیبارم ا هیکه  یمدت خودت کجا بود نی»اصالً تو ا   

 هیگفت:»مِن بدبخت تو  رفتی م نیی باال و پا اشنه یکه س یمکث کرد و در حال یعرفان کم    
 پنهون شده بودم.« یسوارخ

کرد.   یو مو بر اندامشان راست م کردی اهلل اکبر مردم به داخل داالن نفوذ م  یاز پشت بام ها صدا    
هفته  نیتو ا نمیبب  نی: »تو رو خدا بهم بگد ینال دیدی عرفان که همه را مانند خودش مستأصل م

 به خونه برگشته؟« دیخورش 

  دیو خورش ی پر ! ماهدهیانبار انبار رو سرمون بار ی بدبخت ؟ی مگه خبر ندار  ر،یمحمود آقا گفت: »نه خ   
نون خوش رو واسمون حروم کردن،  لقمه هیمدت خوردن  نیشدن و تو ا دیجفت شون ناپد

 روزگارمون زهرمار شده.«

  یدونستم.. م  ینشست: »م  نیزم  یو ناالن رو  دیها محکم به سرش کوبعرفان همانند زن    
 دونستم.«

  نینکن تو ا ی: »بلند شو مرد جوون، تو هم مث زنا ناله و زار دیکوب  شی آقا مختار با نوک پا بر پا   
تو   ؟یدونست یرو م   یعرفان چ نمی سر و گوشمون رو بردن. بب یهاشون حساب هیمدت با ناله و مو

   ؟«یازشون دار  یخبر 

  شیبازو ریدستانش گرفته بود، سرش را با تأسف تکان داد. محمود آقا ز  انیعرفان که صورتش را م   
رو   دیبا  یچه خاک  مینیخل بب دا میبر ای . بستیمردا ن ی برازنده  هیرا گرفت: مرد جوون، ضعف و گر

 ازشون به دست آورد!«  یسرنخ  شهی و چه طور م میزی سرمون بر

خودش را به داالن رساند و با   دیمالی که چشمانش را م یخانم خواب آلود و ناالن در حال   زیروح انگ    
 ؟«یاز دخترم آورد یفدات بشم عرفان جان، خبر   یگفت: »اله  یآه و زار 

  زی . روح انگردی زن دردمند بدهد تا آرام بگ نیبه ا یچه جواب دانستی کرد. نم  عرفان ساکت نگاهش   
شد. مردها   دیناام  شتریب دیسکوتش را د یاست وقت یعرفان حامل خبر  کردی خانم که احساس م
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داغ خوش رنگ را مقابلش گذاشت:   یخاقان استکان چا  یب  یبردند. ب یعرفان را به داخل اندرون
 اآلن دم کردم.«  نی هم یر ی»بخور ننه جان تا جون بگ

ها شان به آنخانه نگران و منتظر، چشمانشان را به دهان او دوختند حس زنانه یاهال یهمه   
و  شود و ُدر   دهیکش سهیاست و هر آن منتظر بودند تا بند ک  امدهیبه آن جا ن  لی دل  یکه او ب فهماندیم

بعد از  بود،به حرف زدن گرفته  می. عرفان تصمزدی بر  رونی گران بها از درون دهان او ب یگوهرها
آن روز عصر که در صحرا   یماجرا ف یتازه کردن شروع کرد به تعر یو نفس  یاستکان چا کی دنینوش

  انیمفصل بآنها  یرخ داده بود. انصافًا با صداقت و صراحت کامل آن چه را که اتفاق افتاده بود برا
خانم زودتر    زیمبهوت و متعجب حضار دوخت. روح انگ  یهاپر درد چشم به چهره  ی کرد. سپس با دل
 م،ی رحم دژخ  یب یکهی که اون مرت یتو گفت  دم؟یدرست شن  ای: »آقا عرفان آد یبه حرف آمد و نال

تا    دیرو بردن، خب پس چرا خورش  یپر پرتاب کرد و فقط تو و ماه رونی به ب پی رو از داخل ج دیخورش 
 اردش؟« یب تونست  یو فالن شده بود خب چوپان صمد م  یآگه زخم  ومده؟یحاال خونه ن 

ها به دلشوره افتاده بود گفت: »از ترس  از آن  شتری ب  دیخورش امدنی خبر ن  دنیعرفان که از شن   
از   یمدت نتونستم سراغ نیخودم رو پنهون کرده بودم و تو ا کنن تا حاال رمیکه مبادا دستگ نیمأمور

 ایبه در دل گهیشد! امشب که صبرم تموم شده بود د یکه بعد رفتن ما چ  نمیو بب  رمیصمد چوپان بگ
 .«نید یکش  ینگران یلیمدت خ  نیدونستم که شماها تو ا یاومدم آخه م رون ی زدم و از سوراخم ب

بر   یدست فرستادی صلوات م  یلب  ری که ز یحاج رحمان که تازه از نماز خواندن فارغ شده بود در حال    
رو    انیآگه به بهادرخان تا حاال جر ،یاومد یو گفت: »عرفان جان دست خال  دی کش  دشیمحاسن سف 

  ریگیپ کهبود به هر حال خودم رون  دهیکرده بود و صمد رو به صالبه کش یکار  هی یاطالع داده بود
 ...« ریهم دستگ دیاصالً خورش د یبهم بده شا  یزندان خبر  نیاز مسئول  یکیقراره فردا  میماجرا هست

 یتو صحرا موند. اون اطراف هم کس دی»نه.. نه.. حاج رحمان، امکان نداره بهتون که گفتم خورش    
 .«آوردشی و به خونه م دادیکه صمد خائن نجاتش م  دینبود تا حاال هم با

انتظار   شهی خائن، مگه از خائن م  یگی صدا گفتند: »خودت م   کیمردان خونشان به جوش آمد و    
 کمک داشت؟«  
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داده،  طانی صمد، پدرسگ پدرسوخته دست به دست ش  یرتی غ یامان از ب ی: »اِ دیمحمود آقا غر   
سر   ریز ی. مطمئنًا همه چمیاری یرو در م  هیقض یشده ته و تو یرم و هر طور  یبوالغ م  نیفردا به سر

 .«کنمی شده قفل دهنشو باز م یصمد چوپانه، هر طور 

 تونه مقابل من ساکت بمونه؟!« یرا مرتب کرد: »مگه م ششیحاج رحمان دوباره ر    

: »آخه د ینالیخانم هم چنان م زی و روح انگ کردندی م هیخانم هم زمان گر  زیمهتاج و روح انگ    
سرش   ییآخه چه بال ایبار اولش نبود که، صدها بار تنها به ده رفته و اومده بود. خدا دیخورش 

 اومده؟«

نکنه جسدش تو دشت   گمیتوراندخت محتاطانه و آهسته گفت: »خدا شر و بال رو آزمون دور کنه؛ م   
 گرگا شده باشه؟«  یو صحرا طعمه 

 . استغفراهلل.«گه اون دو تا سالم بودن تو. ی»خفه شو زن، عرفان م   

 تو.« دی به ام  ایحاج رحمان دستانش را به سمت باال گرفت: »سبحان اهلل.. سبحان اهلل.. خدا   

او را بشناساند، با حرص   یواقع یپروا کرده بود تا چهره  یصمد زبانش را ب  انت یعرفان که درد خ   
به  یاد یز یول  نی ماجرا بش ری گ یروستا و پ  نی: »آره فردا برگفت ی م یلب  ری و ز دیجوی لبانش را م

بوده  یفاسدو  یآدم عوض هیاون  دمیبگه! تازه فهم قتویکه بهتون حق  نینباش دواریچوپان صمد ام
  یشهر و روستاشو به نامردا م یکه جوونا یوطن فروش خائن، جاسوس و خائن   هیبگم  یکه.. چه طور 

  دایشومش پ یافه ید فنا داده! اصالً از هم رون قرو به با ییچه کسا یدونه زندگ یفروخت و خدا م
 که واسه مادراشونم نامحرمن.«  ییاز هم رونا ه،یبود چه آدم منحرف 

اون سال هاس چوبدار بهادرخانه، تا حاال هم   میشنویحرفا م  نیعرفان؟ ما تازه از ا هی»منظورت چ   
 ازش بد نگفته.« یکس

 نیکه ا یخودشو به عالم جار بزنه! آ  یجاسوس ادی یحاج رحمان، جاسوس که نم  نیزن ی»حرفا م   
 .« شیبوده در لباس م  یبشر گرگ

لعنت   ی هادادنشون مشکله. اون زمون که روس  صی لباسن که تشخ  نیتو ا ایل ی»ها ننه، اآلن خ   
از زبون بزرگا   یبودم ول کیکه کوچ نیشدن و همه جا رو اشغال کردن با ا ری شده به شهرمون سراز
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  دشده. صم ادی . ها اآلنم انقالبه، ننه فروش و وطن فروشم زدمیشنی خائن، جاسوس م یهمش کلمه 
 تونه جاسوس باشه.« یهم م

گه تو صحرا کنار   یمن حرفم رو دخترمه که عرفان  م میدار  کاریمادرجان، ما با چوپان صمد چ  ی»اَ    
 اون موند.«

 .« نی بکش  رونیرا ب   قتیردا از حلقوم صمد اصل حق ف دیمادرجان، با گهید نی»هم   

  میبدون دی که با نهیهم  یخانم گفت: »موضوع اصل زیداشت روح انگ ری آقا کامران هم چنان سر به ز   
 سرشون اومده.« ییچه بال

فردا   نمیبب  نی بذار  نیداغون نکن نی از ا شتری: »تو رو خدا اعصابمون رو بد یکوب اش ی شانیمختار بر پ    
 کنه؟«  یم  ییخبر داره چوبدارش چه غلطا ی! اصالً بهادرخان انقالب شهی م یچ

  یسؤال دنیجرأت پرس ینگاهش کردند ول رتی !« همه با حیزد: »به ظاهر انقالب   یعرفان پوزخند   
شان بخوابد. او از خانه یها اجازه خواست تا شب را در گوشه انکردند. عرفان از آن دایرا پ گرید

روز   هرمنحرف شهر   یها: »گنده الت گفتیو مدام م دیدی روستا را خطرناک م  ایتن به شهر برگش
قوت   یو ائتالف  یمردم  یروهای کنن کاش ن فیرو تضع  یمردم انقالب یه یتا روح کننی به پا م  یشر 
 کنن.«  هیتخل فشونی و هر چه زودتر شهر رو از وجود کث رنیبگ

  یلب  ریتا استراحت کند ز کردی عرفان پهن م یبرا یکه رختخواب یدر حال یرونیخاقان در اتاق ب یبی ب   
چوپان صمد جاسوس   نیمار پرورش داده، من ُمرده شما زنده، هم نشیگفت: »بعله بهادرخان تو آست

درش هم  و ما پدرگفتن جاسوس به  می! از قددهی بهادرخان و پسراشو هم به باد م یسر گنده  یبه زود
 کنه.«  یرحم نم 
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 5 فصل

 

را ناخواسته و از  فشیدستان دخترانه و ظر یقرار گرفته و به طور اتفاق یبد تی که در موقع دیخورش    
فرار از مهلکه نعش او را رها   یصمد چوپان آلوده کرده بود، برا  فیو خشم به خون کث  تیشدت عصبان 
درختان   انی مو لرزان از  نیخون یاش وسط دشت تنها گذاشت و با تن سگان گله اری کرده و به اخت

گوسفندان را بدون صاحب  یده در امان بماند. سگان که گله یاهال  یاحتمال دیتا از د دیدویم
 یهابا زوزه   یشدند و هر از گاه دیفرار خورش  الی خ  یبه مراقبت از گله پرداختند و ب  دندیدیم

 یوار ید  تخود را پش یدنیپس از هر دو دی. خورش دندیچرخی دور جسد چوپان صمد م  فشانی خف
خود را به    اری تا اطراف را بسنجد. بعد از چند ساعت او با زحمت بس ماندی منتظر م یو کم کشاندیم

  یقیروستا، دقا یاز اهال  یکیه چشم ب یشدن حت دهیهم چنان از ترس د یدر منزل اصالن رساند ول
. ندی بب شودی خارج م ایکه به خانه داخل   یتا اصالن را وقت شدی تپاله پنهان م یهاپشت تپه  یطوالن
دامنش را پاره کرد و با آن به پاک  نییاز پا  یو به زحمت با زور دندانش تکه ا ی به سخت دیخورش 
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و از ترس سرش را   دیرا شن یخود خرخر سگ یصورتش پرداخت. ناگهان در چند قدم یهاکردن خون 
  آوردی اش را جلو مکرد و پوزهی سگ فقط خرخر م یول ندی سگ را نب یفرو برد تا حمله  شی زانوها انیم

آرام  یدر واقع صدا کردی احساس م شیا به پاسگ ر ی شدن پوزه  دهیمال دی. خورش دییبوی و او را م
تر حس کرد:   کیمرد را نزد یصدا  دی. خورشکردی و کنترلش م ستادهیمرد بود که حتمًا کنار سگ ا کی

 ؟« یجا نشست  نیو چرا ا یهست یدختر خانوم، تو ک ی»آها

سرش را باال گرفت و اصالن بلند باال را   افتی دیمرد دلش روشن شد و ام یصدا  دنیاز شن دیخورش    
: »آه  دینال  یلب  ری را نداشت فقط ز ی گونه حرکت چیآن قدر ناتوان بود که قدرت ه یول دیمقابل خود د

 اصالن، تو رو خدا کمکم کن، نجاتم بده.«

نتوانست صحبت کند.   گریو د دیامانش را بر هیجا گرفته بود شکست و گر ش ی که در گلو یبغض   
کار   یجا چ  نیجونم، محبوبم تو ا  دیرا گرفت: »خورش شیهابرداشت و شانه زی ن به طرفش خاصال
  رتس ییچه بال نمیروزت انداخته؟ اصالً بگو بب نیبه ا  یک  نمیبگو بب ه،یچه سر و صورت  نیا ؟یکنیم

 ؟« یکنی کار م  یجا چ نیاومده و ا

 نیکه در هم شکسته و ناتوان شده بود، در ا دیخورش   دادی بغض هم چنان امان صحبت کردن نم    
کند و   تشی حما  یکه کس نیداشت. ا اجیو محبت فراوان اصالن احت ت یبه حما داً یاوضاع آشفته شد

که کار   نی بدهد، حق ا صیرا تشخ قتیاو را قاتل نداند و حق  یعمل کردش را زشت و بد نداند کس
گفت:   شیهاهیهق هق گر انیخائن و جاسوس شاه را به قتل رسانده است. او م کیکرده که   یوبخ
شرم و از    یب  یخائن شاه، اون وطن فروشا یمن بدبخت شدم به دادم برس اصالن، آژان ها ی»وا

 روز و حال انداختن.«  ن یخبر منو به ا  یخدا ب

خشک شده بود، اصالن را به   دیت خورشصور  یکه رو  یخون یهاچشمان کبود شده و لخته ریز   
  یشاه قرار گرفته است هراس میرژ یهان ید یمورد تجاوز ب دیخورش کردی وحشت انداخت احساس م

نشده به شهر ببرمت،    کیتا هوا کامالً تار دیگفت: »بلند شو دختر جان با یبه دلش افتاد و با سادگ
 .«یدرب و داغون شد ی برسونمت تا اون جا مداوات کنن، حساب د«ی و خورش  ریبه »ش  دیبا

  ییجا هیکه جونم در خطره، تو رو خدا فعالً  نیقدمم حال رفتن ندارم، دوم ا هی»اوه اصالن اوالً    
 هی. فعالً شهی که فردا راحت ردم گرفته م فتهیجا بهم ن   نیا یکس از اهال چی کن تا چشم ه ممیقا

 .« فتهیب  ابیها از آسکه همه جا امن بشه و آب  یشم بهتره تا وقتن  یجا آفتاب  چیه یمدت
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با حرف   کردی شاه شرکت م  هیپا در تظاهرات عل کیو خود  رفتی به شهر م یاصالن که هر از گاه    
  دیاز سرما مانند ب  دیدستانش را گرفت و بلندش کرد. خورش عاً یزود خطر را احساس کرد و سر دیخورش 
کرد و به   ازشان را ب در کوچه کشاندی او را م یبند شود. اصالن به سخت توانستی جا نم  کی یلرزان 
او را به  ستی ن یمطمئن شد کس  یو همه جا را ورانداز کرد وقت   دیکش اطیبه داخل ح یسرک  یآرام

با ورود اصالن به جنب و جوش درآمدند اصالن او را در   لهیرساند. چهار گاو درون طو لهیداخل طو
  یاو تشک یبرا شکخ یهاونجه یقرار داشت برد با  لهیکه در ته طو ییسکو یو به باال  دیوشش کشآغ

و فقط چشم   دیرا بر شیهاناله د یدرست کرد و او را آن جا خواباند سپس به داخل خانه رفت خورش 
 یکاسه کیبعد با   یقیبود. اصالن دقا دهیبد به دادش رس طیشرا نیاصالن داشت که در ا یبه کارها

آب ولرم   ینرم را درون کاسه  یخرت و پرت برگشت پارچه یو مقدار   زیآب ولرم و دو دستمال تم
گفت: »از شانس توئه که  کرد،ی پاک م  یرا به آرام  دیصورت خورش  یهاکه خون یو در حال   ساندیخ
شرکت تو   یبرا یخواجه فوت کرد و مادرم به همراه خواهرم چند روز  یجانم تو روستا  ییدا روزید

هاش به من سپردن فقط  خروسبه اون جا رفتن و فعالً کل خونه رو با گاو و مرغ و  یمراسم عزادار 
 .« بردمتی مونه و آگه اون نبود تو رو داخل خونه م یم شمیو پ  ادی  یجا م نی برادرزاده م جابر شبا ا

و   گرفتی دلش جان م در قیعم  یکه دلگرم شده بود از کالم گرم و مهربان اصالن محبت دیخورش    
 به زحمت انداختمت.«   یلیخ خوام ی گفت: »اصالن جان، معذرت م یبا مهربان کردی عاشق ترش م 

  یبخور تا کم نویا ؟یواسه چ یعذرخواه  زم،یعز دیکرد: »خورش  کیرا به لبانش نزد ری ش وانیاصالن ل   
افته بعدًا که حالت بهتر شد ماجرا رو   یم ادیجور اتفاقًا ز  نیروزا از ا نیکه افتاده ا هیاتفاق  یر یجون بگ
 .« یکنی م فیواسم تعر

  هیو  ختیشد که اوضاع بهم ر  یچ  ییهوی دونمی نداشتم اصالً نم  یر یمن تقص گمی»به خدا راس م     
 از گفتنش عاجزم.«  یاتفاق.. وا

نور کم رنگ المپ   ری زمردمکش در  کیکه  یچشم دیکش دیچشمان خورش یاصالن انگشتش را رو   
شبانه فرو    یک یدر آرامش تار ییرنگ بود گو یکه خاکستر  گرشیو مردمک چشم د  دیدرخشیم لهیطو

دو چشم   نیچرا مردم به ا دانستی و نم آمدی م  بایهم ز اریچشمان به نظر اصالن بس نیرفته بود ا
!  کردند؟یبودن محکومش م طانی و به ش دندیدی م  بایداشتند و او را ناز ینظر بد بای دختر ز نیا یگرن

 ی! او قبالً گربه است؟یخداوند ن بیخلقت عج  نیا ا یداشت آ یو نادر  زیکه چشمان متما یدر حال 
دوستش داشت   یل یو او خ یآب ی گر یسبز و د یکیرنگ بود   کیداشت که هر کدام از چشمانش به 
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گفت:   دیشیاندی اش مبه گربه  د یش خور یاش مرد. اصالن که در حال مداواگربه شی که سال پ فیح
  یمحبوب اهال شیملوسم هم تا سال پ ی. گربه کنمیعروس روستامون م نیباتر یتو رو ز ی»من روز 

 .« یملوس و ناز من یروستا بود و تو حاال گربه

داد. از  ه یمحکم اصالن تک یرا دراز کرد و سرش را به شانه شی و با آرامش پاها دیخند دیخورش    
که   ییتن محبوبش را استشمام کرد. اصالً هر جا نیعطر دلنش له،یطو یعذاب دهنده یبوها انیم

بود آن  دی با چهار گاو درونش بهشت خورش  لهیطو نیاصالن باشد آن جا بهشت اوست و حاال هم
و   زدیکننده مو دلگرم  بایز یهاو حرف  دادی اش او را نوازش م که اصالن با مهر و محبت مردانه ییجا
و   گرفتیشکل م شیاهایبه هنگام خواب در رو شهیبود که هم یز یگرم و عاشقانه چ یهاصحنه  نیا

موقتًا   ارخ داده در صحرا ر نیاتفاقات تلخ و غمگ دیرا داشت. خورش یلحظات  نیچن  یآرزو شهیهم
و با   رفتی مردم م  یتظاهرات هزار نفر  انیبه م یوقت کردی م ری س یفراموش کرده و در عالم خوش

که »توپ،   دادی و با جان و دل شعار م ستادیای ها و سربازان اسلحه به دست مشجاعت مقابل ژاندارم 
هرگز به ذهنش   وبه بدنش بود  هاس یشدن چماق پل   دهیاثر ندارد« منتظر کوب  گریتانک، مسلسل د

خائن وطن فروش بکوبد که او در    کینان بر فرق با دستان خودش چماق را چ ی که روز  کردی خطور نم 
  یکیکه چوپان صمد هم  کردیفکر م د ی! خورش؟ینیسرد و سنگ یجا کشته شود آن هم با چه اسلحه

را سرکوب کنند و   یدمانقالب مر خواستندی ها مخائن   نیبود که توسط هم  اری از مزدوران شاپور بخت
بارها و بارها در    دیکه خورش یهمان مرد اری شان را قوت ببخشند بختشده فی حکومت و دولت تضع

 نیا یکه به زود گفتندی سرنگون کردن دولتش م یزده بود و مردم برا ادیدولت او فر هیعل هاابان یخ
روز خوش را آورده بود و اصالن   آن کرد، حاال گذر زمان  م یخواه  رونیرا از کشور ب  یاک یتر ری نخست وز

»مرغ طوفان« از مرز بازرگان فرار کرده   ایگو دیخورش  یدونی: »مدادی را م یندیداشت به او خبر خوشا 
 چیکرده که از مرز من ه انیب ران یبا صراحت به ملت ا یدولت موقت انقالب   ریو بازرگان نخست وز

مزخرفات رو باور   نیدم کر و کور باشن که اباطل! مگه مر الیخ  یفرار نکرده است. زه یوطن فروش
 د؟« یخورش یکنی کنن. تو باور م 

  دیها باآن آمدی مشکل م شیبرا یپر که هضم کردنش در نبود ماه  دیشنی را م  یخبر خوش  دیخورش    
و  هادن یکوب  نیها و پا به زمکه زحمت   نیو از ا گرفتندیرا جشن م  یروز ی فجر و پ نیا گریاآلن با هم د

 دهیو چه فا گفتندی م  کیبه هم تبر گریبود در آغوش هم د دهیبه ثمر رس  شانیهامشت در هوا کردن 
به   ییزندان ندا یخانه کیمحروم بود و در تار ندیاخبار خوشا نیا دنیو شن دنیاز د یپر که ماه

 .دیرسی گوشش نم 
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اش شک  که برادرزاده نیا یو خانه در رفت و آمد بود و برا لهیطو انیآن شب اصالن تا صبح م    
تا سر زدن   یبود و هر از گاه  دیاز گاوها را بهانه کند او نگران حال خورش یکی ی مار ینکند مجبور بود ب

 .زدی سر م  دیسحر به خورش یدهیسپ

درد تن رنجورش،   انی سر کرد و در م لهیدر طو قیطر نیمنوال و به ا نیشب را بد  نیچند دیخورش    
او   کردیها گفتگو مو ساعت  نشستی در کنار او م شد،یم  رابی که از مهر و محبت اصالن س نیضمن ا

  شتریب  دین ماجرا را ش یکرد. اصالن وقت فیاصالن تعر یآن روز را از اول تا آخر برا یتمام ماجرا
آگه من متوجه جاسوس  یباالخره روز  ،یکشتی مردم رو نمنوازشش داد: »آگه تو صمد خائن به 

رو به سمت تو کشوند و    طیزمان شرا کنهی نم  یپس فرق شدی به دست من کشته م شدمی بودنش م
 .« یتو از من شجاع تر و قهرمان تر هست

مطمئن کردنش گفت:   یشد و اصالن برا ختهی ر دیعالم در تن دردمند خورش  یروی ن یتمام  ییگو   
رسه و صمد تو   یم فشی عمل کث یبه سزا یو به دست کس ییدر جا ی روز  هی»خائن باالخره 

 سرنوشتش بود که به دست تو به هالکت برسه.«

به در منزل او   یسر و گوش دادن اخبار همه جانبه به طرف امالک بهادرخان رفت وقت یاصالن برا   
  یاز رو ی. اصالن سر دیدر خانه چسبانده شده بود، د یرا که رو یم یترح هیاز همان فاصله اعالم دیرس

مردن   سهم گرفته؟! پ هیشده و بهادرخان براش تعز دای.. پس جسد نجسش پ یتأسف تکان داد: »ه
 داشت؟« قتیصمد حق 

  یروز  هی دیباالخره با  فیخائن و کث  یگفت: »آدما یرلبیز  وارید یرو یهیاصالن بعد از خواندن اعالم   
  یکنه. روز  یم یدختر قهرمان، چه فرق هیبوده   دیفرد خورش نیکشته بشن و حاال ا یبه دست کس
 ختهیبه دار مجازات آو  یو مردم یشاه به دست دولت انقالب  فیجاسوس و کث  یهای تموم ساواک

 خواهند شد.« 

قهرمان صدا زد.  رفت با افتخار او را دختر لهیبه درون طو  دیخورش دنید یشب برا  یاصالن وقت   
  یو حاضر بود برا کردی م شیدای عاشق و ش  شتریو ب لرزاندی را م  دیاصالن، دل خورش یکارها نیهم
کند.   یجان نثار  شی الزم شد برا یانجام دهد حت  دیآیاز دستش بر م یهر کار  اشده یعاشق فهم نیا

 یهاکه به برنامه  نیواسه ا دونمی م شناسمی که من م یاصالن گفت: »دختر جان اون بهادرخان 
کرده و    یوارد نشه، نوع کشته شدن چوبدارش رو از جماعت شهر و روستا مخف  یخدشه ا اشی انقالب
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 اسمرسر و صدا واسش م یهم ب یلیمردم داده و حتمًا خ  لیو عامه پسند تحو یداستان ساختگ هی
 سر هم کرده است؟!«  ییهاها گفته و چه دروغ  یدونه به مردم چ  یگرفته است، خدا م یعزادار 

کس متوجه کارم نشه و منو قاتل ندونن.« او   چیه  دیشد: »شا دواریدلش قرص و ام دیخورش    
 جور باشه که جونم در امونه.« ن ینشست: »آه اصالن آگه ا شی راست در جا

به   یبخواد بو بکشه و سر نخ  یموضوع بشه وگرنه آگه پنهون الیخ  یکالً ب  »خدا کنه بهادرخان   
  یم یوخ یشامدهایچوبدارشو کشته، اهلل اعلم، چه پ ی که چه کس نیا یتا موضوع اصل ارهی دست ب
خبر   یطور ازت ب  نیفعالً خونواده ت هم نمیبی در هر صورت دختر جان من صالح م ادیم  شیبراش پ
امکان داره افراد شکست   یبعدأ به خونه تون بر گرد ادیدرب  یبه حال عاد یتا حال و اوضاع کم بمونن
همه رو   ارن،یی رو به دست م  یی نها یروز یآخر که مردم دارن پ یهادمدمه ن یدر ا یشاه یخورده 

 نیتو اهم  بگذرونن هر چند که حاال  غیگناه رو از دم ت  یوار به قتل برسونن و گناهکار و ب  وانهید
 طوره.«  نیهم ت ی وضع یسر و سامون   یو ب یاوضاع آشفتگ

به سلول   عاً یبلند زندان گذشته و سر یهای وار یو از چهارد  دیطول نکش ادیز یپر ماه  یر یخبر دستگ   
خان که در حال سفر کردن به  ثمی . مدیخبر را شن نی بود که ا ینفر  نیاول ثمیو م دیمردان هم رس
گاه  یخفاش کرده بودند تا م به شدت شکنجه  یساواک یروهایمدت ن  نیشده بود در ا ریفرنگ دستگ

گفت: »تنها   شیهایبه هم سلول یپر ماه یر یخبر دستگ  دنیرا نشان دهد، حاال بعد از شن  ارانشی
مبارز مث اون گرفتار خونخواران  ها دخترکفتارها شده، ده نیکه گرفتار ا ستیحاج رحمان ن  ینوه
خلق رو به   ت حکوم  میداشته باش ی پر مملکت بزرگ آگه فقط هزار دختر مث ماه  نیشدن. تو ا یشاه

از آِن ما  ندهی سرنوشت ساز حکومت آ یر ی گ یرأ هیو تو  دوننیم روزیپ هایو توده ا میریگی دست م
 .«شهیم

بعدًا   میبر رونی جا با سر سالمت ب ن یخطرناک نزن بذار از ا یحرفا نیاز ا گهیخان، د ثمی»خفه شو م    
 !«میکنی م  یچه غلط مینی بب

  تیحقان  یندا کردی به هم رزمش نگاه کرد احساس م  د یهم شک و ترد یو کم رتیخان با ح  ثمیم   
ها را از آرمان مقدسشان دور و منحرف کرده  که سراسر کشور را فرا گرفته است آن یحکومت اسالم

شگرف رخ داده و   یاز احزاب مخالف انقالب، تحول یار یبس  یبود و در افکار انحراف نی. هماست
باشند که کل ملت قبولش داشتند و به خاطر او   یمرد ی به رهبر  یانقالب مردم یهم پا خواستندیم

 .  دندیجنگی م  یو خارج یجان با مزدوران داخل یتا پا
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پدربزرگش حاج رحمان که هر روز با   یهاو با تالش  د یچندان به درازا نکش ی پر در بند ماندن ماه   
  ستی. درست در روز بدیرس ییو رها یبه سرعت به آزاد کردی بزرگان و مقامات مسئول شهر مالقات م 

به سر   ردمم یانه ی مخف یاهویکه پر از ترس و واهمه و خوف بود و شهر در ه  یبهمن ماه. شب کیو 
ها تا طلوع صبح سکوت پر  اهلل اکبر بلند و خروشان مردم از پشت بام  یشب صدا یهامه ین  بردیم

 یای. فردا هم درانداختیبه لرزه و ولوله م  شتریو دل لرزان دولتمردان را ب شکستی هراس شهر را م
و خروش   شمبه خ شیپ یشد و مردم هم چون روزها  لیتبد لیخروشان مردم سراسر کشور به س

  شتریخود ب  دهیدر بند را در واقع در عق انی شاه با اعمال زور و شکنجه زندان میآمده بودند. افراد رژ
آنها و مهم تر از همه  مانیو ا  تیدر ماه یر یکه بخواهند تغ نیتا ا کردندی و راسخ تر م یانقالب
و دو   ستی اش که مصادف با بیبود که درست روز بعد آزاد  یمبارز  یپر بدهند. اکنون ماه  دشانیعقا

و به مردم  کردی مردم نقل و نبات پخش م انیو م کردی شهر غوغا به پا م یهاابان یبهمن بود در خ 
بهمن   22انقالب در   یروز ی. جشن پکردی و شکالت پرتاب م ینی ریو بر سرشان ش  گفتی م کیشهر تبر

که از آرمان حزب   یپر بود و ماه  جانی هدر شور و  کپارچهی شد و ملت در سراسر کشور بر پا  1357ماه 
مبارز و   کی را  ثمیعاشقانه خود، م نیری و تصورات ش االتیهم چنان در خ دانستی نم  یز یتوده کالً چ
! اصالن کشاندی م ینابود یافکار خودش را به ورطه نیو صد افسوس با ا کردی تصور م  یقهرمان مل 
رفت و    دیرا حدس زد شبانه به کنار خورش  اری بخت  ورالوقوع ملت بر دولت شاپ بی قر یروز یپ یهم وقت

و    امدین شی پ  ینشاند و به شهرش ارسباران رساند خوشبختانه در طول راه مشکل یگار  کیاو را درون 
را از کوچه   دیخورش  مواجه شد و با کمک سربازان جان بر کف وطن، یمردم یروهای شهر با ن یدر ورود

 یها. احساس دندیسرانجام به کوچه باغ منزلشان  رس تاناامن شهر عبور داد  یهاپس کوچه
  ری و از ز ستادیدر کوچه ا یچه کند؟ او لحظه ا دانستی را احاطه کرده بود و نم   دیخورش یگوناگون

من، تو هم رون  یدوران زندگ   نیبهتر  یدونیم چیچادر دست اصالن را گرفت و گفت: »اصالن ه
 شما گذشت!«  یلهیطو

جاها بهشت   نیخاص که دست آدم از همه جا کوتاهه، بدتر یط یدر شرا ی: »گاه د یاصالن خند   
 .«شهی انسان م

را از نظر گذراند  اشی را تماشا کرد. خاطرات دوران کودک کشانی تار مهین یسراسر کوچه دیخورش    
برق کوچه چون  یچوب یرها ی شان داشت. تنسبت به کوچه و محله یاحساس قشنگ  شهیهم

محله  یهاکار جوان  نیو ا چرخاندندی سرشان م یکشورش را باال یبایسردمداران بلند قامت پرچم ز
را در همه جا به اهتزاز درآورده بودند.    دیو خورش ریانقالب پرچم بدون آرم ش  یروز ی به خاطر پ هبود ک
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شان را  سال از محل کوچه باغشان دور بوده است با لذت و شوق کوچه یهاکه سال  ییگو دیخورش 
  وچهمحله رو ک نیچرا اسم ا یپر که من و ماه  یدونیم  چیگفت: »اصالن ه جانی با ه کردی تماشا م

 م؟«یها گذاشتباغ خاطره

 ن؟« یها دارخاطره  یلیکوچه خ نیدخترجان حتمًا تو ا ست،ین  ی»بد اسم   

 یپدرش چه دبدبه و کبکبه ا ینی که بب  یتو نبود فرستادنی م هیخان را به روس ثم یم ی»آره، آخه وقت    
 شد« یکوچه رد م نیاز ا نیسوار بر کالسکه زر یراه انداخته و او با چه شکوه

وقت بود که   یل یساواک خ یروهای ن یدونی فرنگ از زندون سر درآورد م یکه خان زاده به جا فی»ح   
خود  یهم از خونه انتینشسته بودن درست در مرز جلفا گرفتارش کردن. سرمنشأ خ نشیکمتو 

  کرف نیسفرش قرار داده بود. واسه هم انیشاه رو در جر یهاهیصمد چوپان امن   یعنیبهادرخان بوده 
  یکردن قاتلش انرژ  دایاز کشته شدن چوبدارش داشته باشه و بخواد واسه پ  ینکنم بهادرخان تاسف 
 آخرشم به لعنت خدا رفت.« کرد،ی همه رو م  یگور به گور شده جاسوس  یصرف کنه. اون لعنت 

دست اصالن را باال گرفت   عیو سر د یلرز  یاز شادمان دبخشیحرف ام نیا دنیاز شن دیخورش  یسراپا   
نشاند و   دیخورش یشان یبر پ یزنگ گذاشت سپس شتاب زده بوسه ا ی. اصالن دستش را رودیو بوس
  ییجورا هیهمه  یقره قاط  طیشرا  نیتو ا ده،ی: »مراقب خودت باش دخترجان، انتظار به سر رسگفت 

راستش  فرستمی م تیننه مو واسه خواستگار یزرنگ باشم به زود دیمنم با کننی م یفرصت طلب
 بشم.« یمردم یروهای و واسه کمک کردن به انقالب وارد ن امی به شهر ب خوامیم

ها آن یله یکه کنار اصالن و در طو یهفته ا کی یکرد. در ط دنیوع به تپشر دیدل جوان خورش    
  یبرا  یبیعج  یرویگرفته و ن یاو جان تازه ا یمانه یصم یهاو صحبت   نیریش یهامانده بود از حرف 

  یراکردن ب یفداکار  یقشنگ شده بودحاال برا شی کرده بود رنگ و رو دای پ اشندهیآ یهامبارزه 
حس و   د یرا از سر راه بردارد. خورش  گریصدها خائن د  اق یو اشت لیبا م توانستی بار م نیعشقش ا
مقابل افراد    یآزاد خواهد شد چنان که وقت یهم به زود یپر که ماه  دانستیبود و م افتهی یحال خوب
او، بعد   برخالفکردند  رتیسر و وضع شاداب و سرحال او ح دنیهمه از د ستاد،ینگرانش ا یخانواده 

ها اصل  خانواده یاش دادند. براخانواده  لیزار تحو  یرا با حال دهیرنگ پر یپر نفر ماه نیچند روز، چند
و بر   دانستندی ها را مقصر م بودند و آن یاز دست هر دو به شدت عصبان  را یز کردی فرق نم  هیقض

داشتند در سکوت آن را   یدر نظر گرفته بودند که سع  یهر دو مجازات  یبرا رخ داده  اناتیاساس جر
ها در که آن دادندی اجازه نم گریبود، مردان خانه د  دهیرس یروز یاجرا کنند. حاال که انقالب به پ
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آن را  دی و خورش  یپر نه تنها ماه  یشرکت کنند ول  گرفتی که در شهر صورت م یتظاهرات هر روزه ا
ها در نبود مردان به صورتشان روبنده  زن  یدختران خانه و حت گریبلکه د ردندکی نم  تی رعا
. اکثرًا کردندی شرکت م دادی م یشهر رو ابانی که هر روزه در گوشه و خ ی و در هر تظاهرات انداختندیم

  یها در خانه خود را مشغول کارهاآرام گرفته بودند اکنون زن   یانقالب کم یروز ی مردم شهر با پ یهمه
خانه    یبهار از همه جا یحال که عطر و بو نیبا ا د،یرسی از راه م یکه به زود کردندی نوروز م  دیع

به شدت   ثمیاز احواالت م  یخبر  یبود ب  نیهنوز از درون شکسته و غمگ یپر ماه شد،ی استشمام م
اهل خانه   ی همه  انیم نیاز او چه کند؟ در ا یبه دست آوردن اخبار  یبرا ستدان ی و نم دادی آزارش م

  دیخورش  دانستندی بودند که م  دیو اصالن و خود خورش  یپر خبر بودند و فقط ماه  یاز اصل ماجرا ب
و از دستانش که به  کردی خودش را سرزنش م یگاه  دیچوپان صمد را به قتل رسانده است. خورش

  کردیم دا یکه پ یو حالت مشمئز کننده ا یدیو گاه از سر ناام آمدی دند بدش مخون آلوده شده بو
  شیگناها ق یطر نیبد کردی خاتمه دهد احساس م شیسازد و به زندگ  ابودخود را ن  گرفتی م میتصم
و به   خواندندی قهرمان م کیو او را  کردندی م  تشیو اصالن همه گونه حما یپر ماه  یول دیشوی را م
دختر به اصطالح   نیهم  یاصل انیاگر جر دانستیم  دیخورش  یول دادندیم  هیروش به او روح نیا

کنند بدون استثنا همه  یکارش را معرف  تی اش برسانند و ماهخانواده یو حت تقهرمان را به گوش مل 
  شودیم هاث ی و حرف و حد کنندی م  داینسبت به او پ ی گر یو نظر د نندیبیقاتل م کیاو را به چشم 

 . شودی خروار خروار و بر سرش آوار م

ها را  از زن  یل یخ  یحاج رحمان شک و کنجکاو یوقت عرفان به خانه  یوقت و ب یهاسر زدن    
نداشت و مانند   یپر عشقش را نسبت به ماه  یحق افشا یحالت  چیعرفان در ه  یبود ول ختهیبرانگ

 آمدی به منزل حاج رحمان م یممتد و طوالن ی. گاه با سکوت بردی ر م به س میعظ  یدر ماتم  یپر خود ماه
داشت،   اشنه یکه در س یبدون توجه به احواالت او از عشق نهان  یپر . ماه رفتیو با همان سکوتش م 

 دیبه ام  یو تار شده بود ول  رهیت  ثمیو شب و روزش به خاطر م بردی بزرگ به سر م یدر اندوه و ماتم
  یو حت هاتهبود که دوباره مانند گذش بیعج   یول  ساختی و م  سوختی محبوبش م یروز آزاد دنیرس
 یاتاقش شاخه ا یشان وجود داشت هم چنان پشت پنجره که در جامعه و خانه  ییهای آشفتگ نیبا ا

  یکار هر از گاه نیگذشته و ا بیبه همان رسم و روش گذشته! اما نه به نظم و ترت شدیگل گذاشته م
مشتاق و    شتریرا ب یپر ها ماه نی و هم شدی شادان م ی پر ماه  دیدل ناام ایدر ا یو در  گرفتی صورت م

 . کردیم ثمیم یفته یش
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که  یوقت دیرنجی م و شدیآزرده م ی لیشان خمردان خانه  گریاز سخنان حاج رحمان و د یپر ماه   
شدن خونش را حالل  ختهیر ی که حت ییتا جا کردندی م  یخائن معرف ستی کمون  کیخان را  ثمیم
  انپدرش بهادرخ یو خائن به وطن و اسالم و وجودش را برا مانیو ا نید یاو را ب  رایز دانستند،یم

نبود با   یکاف هاست یو آرمان کمون   تیدانستن ماه یبرا یپر . سواد ماهخواندندی شرم آور م  ،یانقالب
در بند آزاد شوند و به آغوش   یتوده ا رانیانقالب، اس یروز ی انتظار داشت که بعد از پ یپر حال ماه  نیا

  افتیدر ثمی م ییو رها یاز آزاد یخبر  ماندی هر چه چشم به راه م یبازگردند ول شانیهاخانواده 
  متیها را غنبحبوحه که فرصت  نیکه در ا دیدی م دیرا از بهادرخان پرقدرت بع ت ی وضع نیو ا کردی نم
 بکند!   یپسرش کار  ینتواند برا شمردیم

روزها سرش در الک خودش فرو رفته بود هم چنان مباشر امالک بهادرخان بود هر   نیعرفان که ا   
کرده   میمستضعفان تقس نیامالکش را مصادره کرده و ب یهاقسمت  نیشتری چند که حاال دولت ب 
  یبو مستضعفان انقال نیشیپ یهات ی از رع یرا به عده ا هان یو رغبت خود زم لیبود، بهادرخان با م 

شهر به    نیداشت از طرف دولت و مسئول یخوب یهات ی وا گذارد. بهادرخان که در طول انقالب فعال
کنند و    تش یحما  نیتا مسئول  انتظار داشت نهادندیرا ارج م   شیو عملکردها شدی م تی حما یگرم

 نشست.  یبه ثمر م  اشی شبانه روز  یهاتالش  یکه روز   دیو شا اوردی را به دست ب  شیپسرش آزاد

اظهار   اشیافراد خانه از حضور ناگهان  یشب بهادرخان سر زده به منزل حاج رحمان آمد. همه  کی   
  گرید کی چشم و ابرو از  یبا اشاره  دادند،ی م  یکه لب و لوچه شان را باز  نیکردند و ضمن ا ینگران

 یرا برا او اشی شگیهم  یو خوش دل  ینی خاقان بود که با خوش ب یب  یو تنها ب  کردندی ها مپرسش 
  ییاجرا یو در اصل برا پروراندیاش مرا در کله یاصرف ناهار دعوت به ماندن کرد. بهادرخان که نقشه

 یو با خنده رفتی را پذ یب ی دعوت ب  لیکردن همان نقشه به آن جا آمده بود، با کمال م  ییو نها
و    میش نشست  سفرهبار سر  نیخانوم گذشت؟ چند  یب یاز دست پخت ب  شهیبلندش گفت: »مگه م

 .«می شد  رینمک گ یحساب 

ناهار کوفته  یرا خودش به عهده گرفت و برا یگرفته و آن روز آشپز  یخاقان تعارف او را جد یبی ب   
ها مهتاب و ماهتاب هم آن شب به اتفاق شوهرانشان مهمان آن  شیهادرست کرد چون نوه یز ی تبر

پخت   یرا فرصت ب نی خواسته بودند. آن روز را بهتر یز یاز او کوفته تبر شیوقت پ  یلیبودند و از خ
به جنب و جوش   یکم شانیدخترعموها و شوهرها  دن یبا د یپر و به تکاپو افتاد. ماه دیغذا د نیا

آمد و موقتًا درد عشق محبوبش را فراموش کرد. به کنار   رونی اش بافتاد و از حالت غم زده 
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  یچه طوره؟ از شوهرت راض  ت ی: »اوضاع زندگدی متاهلش رفت و از مهتاب پرس یدخترعموها
 ؟«یتهس

 چیمهربونه و ه یلیخ  ه،یواقعًا مرد خوب و باخدائ اسریبهت بگم  یچه جور  دونمی نم  یپر ماه ی»وا   
 دارم.«  یخوب و آروم   ی. زندگکنهی وقت باهام دعوا نم

 برادر شوهرت ناصرم مث اونه؟«  نمی »بب   

دوقلوها اکثرًا   ه،یراض  یلیهمه و ماهتاب هم ازش خ  هی»آره، انصافًا اخالق هر دو تا برادر شب    
 برو از خودش بپرس.« یکنی همه! باور نم  هیکاراشونم شب

  یدر حال  ستی و با خنده گفت: »مهتاب، شکمت اصالً برآمده ن دیها کشآن  انیخود را به م  دیخورش    
 درسته؟« یگه چهار ماهه حامله ا یکه ماهرخ م

دوست داره بچه مون پسر   یلیخ  اسری: »آره حامله م، دی شکمش کش  یبر رو یو دست  دیمهتاب خند   
 باشه و...« 

گذاشت و آهسته زمزمه  یپر گوش ماه یلبانش را رو کرد ی که مهتاب صحبت م ین یدر ح دیخورش    
و باهات صحبت کنه البته گوشزد کرد  نهیخواد تو رو بب  ی اون م دمیاآلن بهادرخان رو د یپر کرد: »ماه 

 بدونه.« دینبا یکس چیه نویا

هان؟ بلند بگو ما هم  یگیم  یدار  یحرف زدن ممنوع، چ یتو جمع در گوش  د،یخورش ی»وا   
 !«میبشنو

 راجع به خودم بود.«  یحرف  هیمهتاب جان،  ستین یز ی»چ   

باهام داره؟   یبهادرخان چه کار   یکرد و در دل گفت: »وا یعاشقانه ا دنیشروع به تپ یپر قلب ماه   
رو طالقش داده و  یا جون، حتمًا کبر کنه؟ قربونت برم خد یخواد منو واسه پسرش خواستگار  یم ایآ

 !«رهیبگ  یدیخواد واسه پسرش عروس جد یاون م

اصالً حواسش   کندی را پوست م  از یپ  یخود شد که وقت یی ایخولیافکار مال نیا ر ی آن قدر درگ یپر ماه   
که متوجه حال نگران و پراسترس او   دی. خورشدیتوجه دستش را با چاقو بر یبه کار با چاقو نبود و ب 
 یپر دست ماه  نسمانداروها، مرکورکروم و پنبه را برداشت و به پا یو از جا د یشده بود زود جلو دو



 کوچه باغ خاطره ها

114 
 

رو   یشوم یمن از درخواست بهادرخان بو یپر بستن زخمش آهسته گفت: »ماه نیپرداخت و ح 
باهات حرف   یوقت ،یدیشن  فشوی تعر روزگاره و ی. بهادرخان از اون نمک به حروم هاکنمی احساس م 

 تو کله ش داشه باشه!« یانقشه ترسمی مواظب باش. م یل یزنه دقت کن و خ  یم

کار   نی با ا یکنه تا پسرشو بعد آزاد یخواد ازم خواستگار  ینکنه م گمینه بابا م ؟ی»چه نقشه ا   
 کنه؟«  ریغافلگ

 ذاره؟«  یدلش م یروکجا یپس کبر   ،ین ی»چه قدر خوشب   

بدونن ها، ما هنوز   یز یقرار و حرفامون مبادا مامان و زن عموهام چ نیاز ا گمیم دیخورش ی»آها   
اتفاق   هیکه بخواد دوباره  میکه تو صحرا اتفاق افتاد جون سالم به در نبرد یاون روز  یکامالً از حادثه 

 بره.«  یو گوش تا گوش سرمو م یبار پدرم راس راس نیا ره،یدامنمون رو بگ گهید

 منم صمد رو کشتم؟« دهیفهم  یکس یعنی: »د یدلش لرز دیخورش    

 »آخه من از کجا بدونم.«   

فکر نکنم بوش دراومده باشه وگرنه   م؟یترسون یرو م گهیپوچ هم د االتیخ نی چرا با ا یپر ماه ی»اِ    
ننه  گهید یاصالنم قراره هفته   یدونی خبر، م هی یرسوند. راست یبود اصالن خبرشو بهم م یهر طور 

 جا بفرسته؟« نیبه ا میشو از ده واسه خواستگار

 ش؟« ی دی»تو اونو کجا د   

 تو کوچه باغ.« روزی»پر   

 د؟«یشما رو با هم ند ی»کس   

کوچه رد شد که فکر   ییبعد رفتن اصالن از سرباال انی خلوت بود و فقط آقا پس  یلی»نه، کوچه خ   
 باشه.« دهینکنم د

واسم   یاصالن کم یهم به اندازه ثم یکاش م  یکنه، ا  ریخدا آخر عاقبت ما رو به خ دی»خالصه خورش    
 !« یدار  یعاشق صادق دیخوش به حالت خورش  کردی م یفداکار 
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برات چهچهه   یتو زندونه، از اون جا چه جور  ثمیم ینباش دخترعمو، طفلک  دی: »ناامدیخند دیخورش    
 پدر و پسر باشه.« یبه کارا یعاشقانه بزنه؟ هر چند حواست حساب 

درست و   یخبرا  هیبهادرخان  یبره از خونه گمیگفت: »فردا به اصالن م دیو خورش دندیهر دو خند   
 داره؟«  قتیحق  یاصالً طالق دادن کبر  نمی بب ارهیواسمون ب  یحساب 

رفتن به  یالزم را برا  لیکه شب وسا گفتندیم گریخانه در حال بگو و بخند داشتند به هم د یهازن   
خاقان پخته بود   یب  یکه ب ییهابروند. کوفته یناصر  یبه حمام عموم  یحمام آماده کنند تا فردا همگ

که  آمدی م  نظررا در فضا افکنده بود و به  یخوش  یو عطر و بو دیجوشی اجاق م یرو یمس گیدر د
خاقان توسط  ی ب یب  یکه در اتاق اندرون  یبزرگ یاهل خانه دور سفره  یخوشمزه باشد. همه  یلیخ

بروند از    دیکه بعد از شام با گفتندی خانه م یهادختران جوان گشوده شده بود جمع بودند. جوان
را  هاخانه کم شده و کفاف   ی لینفت خ یه یچون سهم رندیگالن نفت بگ نیمحله چند ینفتچ 
 گنیسر سفره قابل نداره م نیو گفت: »بفرمائ دیدندانش خند یخاقان با دهان ب  یب ی. بدهدی نم

 .«ومدهیاز آب درن  یقابل زیکمبود گوشت و فالن، چ   نیبا ا 8اولماز«   یشورباس  نی»اوجوز ات 

شما امتحانتونو   میخوری که دست پخت شما رو م  سی بارمون ن نی جان، اول ی ب  یب  نیدار اری»اخت   
 .«نیپس داد

انداخت چنان   یپر نافذ و معنادار به ماه   یسفره نگاه ی. بهادرخان از آن سودیبلند خند  یکم  یبی ب   
پهن و بلندش تکان خورد و گفت: »فردا به آقا   لی سب ری از ز شیهابهادرخان لب   دیلرز یپر که دل ماه
 یکه به زود نظرم گالن نفت بفرسته تا.. به  ستیتا آخر هفته واستون ب گمیمونه م ینفتچ محسن که

 و کمبود خدا بهم رون رحم کنه.« یقحط تیوضع  نیبشه. با ا یهمه کوپن ینفت و ارزاق عموم 

  گهیحاضر بسازن و کمک حال هم د  طیبا شرا دیحاج رحمان در جوابش گفت: »باالخره همه با   
تا انشااهلل   مینیش  یکمبودها و مشکالتش م  یو خودم رونم به پا میباشن. خودم رون انقالب کرد

 کنه.  دایاوضاع بهبود پ 

ها و  پرداختند و زن انیقل دنیو کش  یو به صرف چا دهیبعد از صرف شام مردان از سفره کنار کش   
در مورد کمبود   شتریشان که بروزمره یمتفرقه یهابه صحبت  هاان یقل قل آب قل انیدخترها در م 

 داشتند.  ش یبودند که از درون دلشوره و تشو دیو خورش  یپر بود پرداختند و تنها ماه ییو غذا ینفت
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شد.   اطیدست به آب شدن وارد ح  یزد به بهانه  انیکه به قل یقیپک عم  نیبهادرخان بعد از چند    
و بر اثر   کردی م امتیمردان خانه ق نیب  یاسیو س  یانقالب یمتفرقه یهاحبت از ص  جانی و ه اهویه

 بهادرخان نشد. بتیمتوجه غ  یکس  چیه یاسیس یهاتب تند و داغ بحث 

منتظر او بودند. بهادرخان   اطیوقت بود که از جمع زنان خارج شده و در ح یلیخ  دیو خورش  یپر ماه   
 ستادهیها اپله ری ز اطیح یتا دخترها که آن سو ستادیا یدرخت بزرگ گالب  ریز اطیح  کی در قسمت تار

چوپان صمد   لکه قات نیدون یم چ یبودند به او برسند. بهادرخان بدون مکث گفت: »دخترخانوما، ه
قصاص   یکه خونواده ش فقط در پ  نیامهم تر  شه؟یاسم قاتل ورد زبون همه م  یلو رفته و به زود

 هستن؟«

  جانیبا ه یپر کرد ماه  یاز جا کنده شد و چنان به تپش افتاد که احساس خفگ دیقلب خورش   
با آژان ها کشته  یر یخبر کامالً دروغه و صمد تو درگ  نیگفته جناب بهادرخان؟ ا یک نوی: »اد یپرس

 شده.«

جاسوس و محرم اونا بود اون   یعن یدخترخانوم گل! صمد خودش آلت دست اونا بود  یگی م ی»چ   
تونن افراد خودشونو بکشن؟ مخصوصًا که خوش خدمت هم باشه درضمن   یم  یوقت اونا چه طور 

کامالً رو   هیصبر کنم تا قض  دیو... خب حاال با دمیاز هم رون مامورا شن یکیمن کل ماجرا رو از زبون 
 بشه.«

به انکار   تی دارد هم چنان با جد یاها نقشهحرف  نی بهادرخان از گفتن ا کردی که فکر م یپر هما   
  ،ییجناب بهادرخان منظورش تو  ایگو ،ی زد: »ه  دیخورش یکردن پرداخت و با دست محکم به شانه 

و   یشتندا یدخالت چیرخ داده ه یکه تو در ماجرا یگی نم شونیو به ا  یکنیچرا از خودت دفاع نم 
 ؟«ی تماشاگر بود هیفقط 

  دایپ یپس جرات  گذاردی بود که چه گونه دارد حرف در دهنش م یپر ماه یهامتوجه حرف  دیخورش    
از اون مامورا،   یک یبه قول خودتون  یحرفو بهتون گفته حت   نیا یکرد و گفت: »جناب بهادرخان، هر ک

افتاده براتون   قاز اول هم رون طور که اتفاکل ماجرا رو  تونمی کامالً اشتباه به عرضتون رسوندن من م
  انویخودش جر ستیچه خبر شد و صمد هم که زنده ن نی نیبب نیکنم. شما که اون جا نبود فیتعر

 .«ن یاز زبون من بشنو دیرو فقط با   قتی واستون شرح بده، پس حق
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حق  یافهیقموفق شده بود به خودش  ی ها کمبه هراس و استرس انداختن آن یبهادرخان که برا   
گند صمد دوباره به  یذارم در فاضالب برداشته بشه و بو یگرفت و گفت: البته من که نم  یبه جانب

عرفان رو به زور باز کنم من فقط واسه  یبرسه. اصالً هم قصد ندارم دهن قفل شده  های بعض  ینیب
  هیپرس و جو کردم درسته پسر من، قبل رفتن به روس یل یمن خ  ،یماه پر  نیدارم بب شنهادیپ هیشما 

برات    یعنیدر دست تو داشته  ینامه ا ایکه گو کردی م فیواسم تعر ثمیم ی شد ول  ری تو مرز دستگ
و حاال به   ماند ب  یداشت یلیو چه دل یحاال به چه علت یداد نیفرستاده بود و تو اونو به دست مأمور

دولت هم  نیا یانقالب از سو ی روز ی که بعد پ نهین قدر سنگجرمش او ییکذا یخاطر هم رون نامه 
 باشم!« یاز تو شاک دیره من البته که با ی جونش م میو ب  شهیداده نم شی حکم آزاد

 شم؟«  ی: »چه طور، متوجه نم دی با نفرت پرس کردی را استشمام م یمشمئز کننده ا یکه بو یپر ماه   

در اصل مسبب   یعن یکمکتون کنم   خوامی بگم دخترم، من قصد آزارتونو ندارم برعکس م ی»چه طور    
 .« ییتو  تیوضع نیا

 »من نامه روبه دست مأمور ندادم.«    

که   یط یشرا  نیاآلن در ا یکردیس. باز آگه تو از نامه خوب مراقبت م گهیطور د  انی»آهان پس جر   
 هم آزاد شده بود.« ثمیم ،شنی زمون شاه آزاد م یهای از زندان  یلیخ

 !« نیما رو متهم کن یهر دو نی»اوه... بهادرخان شما که خالف گفته هاتون اومد   

توئه   داریمشتاق د  یل یخ ثمیکه بهتون گفتم، راستش پسرم م ستین یینای»نه دخترم، حرف مهم ا   
مالقاتتونو   ی انگشتحساب سر هیباهاش داشتم، بهم گفت و من با   شیکه چن روز پ یمالقات  یط نویا

هر چه   میو پنج اسفند جور کردم که هر دومون به اتفاق هم تو زندان به مالقاتش بر  ستیواسه ب
کار سخت تر    یجور  نیمنتقلش کنن که ا زیقراره به زندان تبر ایگو دیبعد ع  دمیزودتر بهتر، هر چند شن 

 .«شهیم

  نیدیتو شک و ترد یگه من نامه رو به دست مامورا رسوندم؟ وقت یم ثمیم ن ی»شما که اآلن گفت    
 به مالقاتش برم؟«  یواسه چ

 .« یطور  نیاز خودم گفتم هم نویکرد: »البته من ا یافتاده بود، سرفه ا ری بهادرخان که گ   
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و   گمیم یچ دونمی قدر اعصابم داغونه اصالً نم نیبه فکر فرو رفت بهادرخان امان نداد: »ا یپر ماه   
 .«کنمی کار م  یچ

اون از پدرش خواسته که تو رو   دارته،یمشتاق د ثمیو به او گفت: »م  دیرا کنار کش یپر ماه  دیخورش    
دختر   هیواسش  ای که زنش تازگ یدر حال  ؟یچرا؟ مگه تو چه کاره ا یول  یبه زندان ببره که مالقاتش کن

 رد کن.«  شنهادشویپ گمیطالق داده نشده، من بهت م یو کالً هنوزم کبر  دهییزا

که  یو اون از شدت عشق میا گهیو من عاشق همد ثمی هم نکن م یرو قاط یهمه چ  دیخورش ی»آ   
اتاقم گل بذاره و   ینفر رو مأمور کرده که پشت پنجره  هیشدنشم هنوز  ینسبت بهم داره بعد زندون

 بمونم؟«من ساکت  کنهی م یفداکار  یجور  نیاون واسم ا یکار ادامه داره. وقت  نیهنوزم تا به امروز ا

  هیو خطرناک یآشفتگ  ینساز. اآلن دوره یو الک ییایرؤ یهاقدر قصه نیاحمق نشو و ا ،ی»آه ماه پر    
ره، به همه  یدار م  یناجور که سرها راحت به پا طیشرا ن یتو ا ؛یکنی فکر م کی رمانت یل یو تو هنوز خ

پشت پنجره ت فکر نکن.   یاصالً به گال گهید س،ی و راست و دروغ مشخص ن شهی برچسب زده م هی
کرد و   مونیتهد یچه طور  یاول کار  یدیند ده؟یکش یانکنه بهادرخان قلدر واسمون نقشه گمیمن م

 شروع کرد؟«  یو گله گذار  هیحرفاشو با کنا

درآمد:   شیشود صدا  شیدایپ یکس دیترسی و م دیدیها را در حال پچ پچ کردن مبهادرخان که آن    
جوابمو   یپر زدم. زود باش ماه  خی جا  نیمن که ا ن؟یکن  یرو م یمشورت چ  نی دخترا؟ دار نیی »کجا
رو بذارم، لعنت به عشق که   یو قرار مالقات امیسر و گوشمو برده بود که به مالقاتت ب یل یخ ثمیبده م
 هیداره. به  یامر مهم دمیدلش هواتو کرده شا دی. شاست ین شی حال گهید یو هزار بدبخت  تیموقع

 یو خودم شخصًا برتون م نی ر یم  یهمه بحث و شور نداره چند ساعت نیمالقات ساده رفتن که ا 
 گردونم.«

گرفت و ترس را از خودش دور کرد و با   و حرارت یدلش گرم یبهادرخان اندک یهااز حرف  یپر ماه   
 ن؟« یذار  یشما واقعًا به عشق من و پسرتون احترام م   یعنی: »د یپرس اقیاشت

 »احترام؟«    

و    نیمنو به مالقاتش ببر نیخوا ی داره که م تیعشق ما واستون اهم یعنیبگم  ی... چه جور یعنی»   
 ن؟«ی نداشته باش یما مشکل ماتیفردا با تصم 
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 هی. منم ندتیخواد بب   یخونه و م  یکار کنم پسرمه، تو زندون هم کبکش خروس م  ی»مشکل؟ چ   
و    ریخط   تیکه اآلن مملکت تو چه وضع یبه سازش برقصم. وا دیبا ش یپدرم واسه دلخوش 

 .«یزن ی حرف م یاز عشق و عاشق  یو دار  یهست یا گهیقرار گرفته و تو در عالم د یوحشتناک

 داره؟« یلکت به من چه ربط »کار و مشکل مم   

شاهنشاهتون به تظاهرات   یسرنگون یهمه سال و برا نیمن، آگه ربط نداشت که ا زی»عز   
 .« یرفتی نم

 ن؟« یخوائ  یم یازم چ  قاً یدق  ن،ی تر از ما هست ی»شما که به ظاهر انقالب   

 باهات کار داره.« ثمیپسرمه، م یخواسته نیخوام، ا ینم  یز ی»من چ   

و برکت از همه جا رفته و    ریهاست خ باشه، هر چند مدت  ر ی: »انشااهلل که خدی نال یلب ری ز دیخورش    
 فقط شرش مونده.« 

را به حساب   یپر بار بهادرخان سکوت ماه   نیا یول  ستین  تی عالمت رضا شهیسکوت هم ندیگو یم   
رنگش   اهیمرموز آن خانه را ترک کرد. بهادر خان بعد از شام سوار بنز س یگذاشت و با لبخند تی رضا

 داخلها در کنار چشمه شستن ظرف   یها در تکاپوبوالغ حرکت کرد. زن  نیسر یشد و به سمت روستا 
.  دندیخندیو م  کردندی و بلند بلند صحبت م   دندییسایبزرگ را م یهاس ینشسته و قابلمه و د اطیح

 یگفت: »راست یپر خانم مادر ماه تر شده بود. مهتاج  میقبل گرم تر و مال  یزهاهوا نسبت به رو 
واسه همه مون  ور  دیع  دیو پنجم ماه همه رو به بازار ببره و خر ستیکه حاج رحمان قراره ب دیدیفهم
 روز انجام بده؟«  هیتو 

 !«م؟یدیما نشن کرد،یخبرو اعالم م  نیا یوقت  ی»چه طور شد حاج    

 .« گفتی م  یب یحاج رحمان داشت به ب کردمی رختخوابارو پهن م یتوران، وقت  ی»ه   

  کیبه  ینگاه  دندیخبر خوش را شن نیا یبودند وقت ستادهیها اسر زن  یکه باال یپر و ماه  دیخورش    
در   یپر روز افتاد؟ ماه  کیها رو کرد و قرارها به به آن یزود  نیکردند. چه شد که شانس به هم گرید

 ست؟« ین ریکه به دست اومده کار تقد یفرصت نیگفت: »به نظرت ا دیخورشگوش 
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شدم؟   یناخواسته مرتکب چه کار وحشتناک  یدیندارم د یاعتقاد ری... من که به قسمت و تقدی»اِ    
 اتفاق تو سرنوشتم بوده؟!«  نی واقعًا ا یعن یگنجه.  یمن و آدم کشتن! هنوزم که هنوزه تو عقلم نم 

خطراتو   دیخاطر ق  نیو سرنوشت اعتقاد دارم و به هم  ریمن برخالف تو به تقد د،یخورش  ی»ول   
 .« رمیجانم م ثمی و به مالقات م زنمیم

و  گرفت ی خانه انجام م  لی ها و وساو بشور و بساب فرش  یخانه هر روز خانه تکان  طیدر مح   
  کیروز هم با  کی. انداختندیبه راه م یمفصل  یخانه تکان  های از جار  یکی یهر روز در خانه های جار 
اش را  خاقان افتادند و کل خانه  یب  یب  یرونیو ب   یاندرون یهابه جان اتاق  یمتحد شدند و همگ گرید

با برادر مبارز و   دریو ح نایمختار و عباس و س انیم  نیو مرتب کردند. در ا زیگل تم یمثل دسته
مختلف شهر که به  یو ناصر همراه شده بودند و هم چنان در ستادها اسری یعنیخود،   یانقالب

 یپرداختند. به اقتضای م شانیانقالب  یشده بود، به کارها جادیاز امام و انقالب ا تی و حما یطرفدار 
سر کشور در بحران کمبود مواد امور کشور، مردم سرا یدر اداره  یو به جهت آشفتگ یشروع هر انقالب

بودند اما   قه یشان در مضارزاق ساده یه یته یو مردم برا  بردندی به سر م  ییو دارو یو بهداشت  ییغذا
ها در صف گوشت  ها هر روز به نوبت ساعت داشت. زن   ازی ن یهمه جانبه مردم یهات ی انقالب به حما

 بود.  ری به سرعت در حال تغ های زندگ  یهوی . سبک و نوع و شستادندیایم ندهی و نفت و مواد شو

به  قشانیو استرس و دقا جانی در ه شانیو پنجم اسفندماه روزها ستیتا ب یپر و ماه  دیخورش    
روزها   ن یو ا کردی م ی حکمران یقو یسال گذشت. در وجود عرفان هم شور و احساس کی یاندازه

  هرو به  یبه کل فراموشش کرده بود که در هر فرصت  ایگرفته   دهیخان را ناد ثمیم یه یاول یاخطارها
شدن به او و  کینزد یو به بهانه  کردی م  کینزد یپر خودش را به ماه شد،ی م ایکه امکانش مه  یقیطر

که در   دی. شاپرداختی م یاسیبا او به بحث س اشی هم صحبت شدنش و گشوده شدن مکنونات قلب
او را   قشعش یروی و با ن ردیبگ  اریرا به اخت  یپر بتواند ماه  یاسیو س  هودهیب یهابحث  نیهم انیم

را در   یدیمد یهانگرفته بود او که سال جهی بار اقرار کرده و نت کیخود قرار دهد. هر چند   ریتحت تأث
خان جرأت لب گشودن نداشت،    ثمیپشت سر گذاشته بود و از ترس م یپر هجر و سوز عشق ماه 

که  دیکند شا قرارا یپر و عشق و تب خود را نزد ماه  اندازدی آن چنگ ب بود تا به یمنتظر فرصت  نکیا
 شود. رفتهیو پذ افتدی بار مقبول ب نیا

شدن از خانه و رفتن   بیچند ساعت غ یبرا  دیو خورش یپر و ماه   دیسرانجام روز موعود فرا رس   
  خواهندیها گفتند که مبه آن شدند و نرفتن به بازار را بهانه کردند و لهیمتوسل به ح ز،ی به تبر یپنهان 
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غصه نخورند و با   ادیاند زپدر شده یبروند تا حاال که دخترانش ب  هیمنصوره خانم همسا یبه خانه 
که   دیرس  غامیپ  شانیهم از بخت بدشان بود که برا نیدرست کنند. ا ینتیز یهاسال نو گل  یها براآن
من  یستیخودت ن  یخانم گفت: »آخه دخترم وقتاند. مهتاجانتقال داده زی خان را به زندان تبر ثمیم

 بعدًا به اندازه ت نخوره و پس دادنش دردسر بشه!«   دیلباس بخرم، شا یواست چه جور 

  یخوب یقهی کردن لباس سل دیشما تو خر ام،ی من راض نی بخر یمادرجون، شما هر چ  ی»چه دردسر    
 .«پسنده یم شهی ماهرخ هم هم ن،یدار

دست و بالش باز   چارهی که توراندخت ب میبذار شتیطوره شهرزاد کوچولو رو پ نی»پس آگه ا   
 باشه.« 

حرفو که به خود زن عمو   نیا نمیبچه نگه دارم؟ بب ایمن گل درست کنم  ه؟یمامان جون چه کار ی»اِ    
 ؟« یتوراندخت نگفت

 .« دمی»نه، اول نظر تو رو پرس   

 داشتن دختر کوچولوشو دارم!«  گرین ی»خوب شد من کجا حوصله    

و   اهویها با هها همراه بچهدخترها و زن یبعد همه ی خانم حرف را با او کش نداد و ساعتمهتاج    
خاقان بعد از انجام دادن  یب  یرفتند. ب  شی بازار پ یبگو و بخند از خانه خارج شدند و به سو

 یخونه  رمی ساعت م هیمنم  ن، ی ها رفت و گفت: »دخترا شماها که بازار نرفتبه کنار آن  شی کارها
 .« امیبکشم و ب  ی ونیقل  هیگلتاب خانوم 

 ؟« یب  یب نیری »مگه شما باهاشون نم   

 کنن.«  دی»نه بابا، پدربزرگتون پول داده بود که دادم به خودشون برن خر   

که سر کوچه به انتظارشان   دند یآمدند از همان دور بهادرخان را د رونیدخترها از خانه ب یوقت   
مسجد جامع نگه  واریکه در کنار د نشیبه سمت ماش د یدخترها را د یاست. بهادرخان وقت ستادهیا

او   نزب نی بار سوار ماش نیاول یها با ترس و دلهره برا داشته بود، رفت و پشت فرمان نشست. آن 
هم که  یساعت یبهادرخان برا خواستی و دلشان م بردندی لذت م  ن یبا آن ماش یشدند. البته از سوار 

که  ییهاها و کوهمراتع و دشت  دنیها از ددهد و آن شانیسوار  ز،یتبر -اهر یها را در جادهشده آن
 لذت ببرند.  گذشت،ی از مقابلشان م عیسر
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ها را به سرعت  و آن  دینکش  شی را پ یگر یحرف د یرکیخودش با ز  یبهادرخان در سکوت مغرورانه    
با دخترها گفتگو  یحاج رحمان حساب  اطی رساند. برخالف آن شب که در ح زی برق و باد به زندان تبر

  ریز دند،یبه مقابل زندان رس یها حرف نزد فقط وقتبا آن یکالم  یبار به جز سالم و احوالپرس نیکرد ا
  کنن،ی به پدر و مادرشون هم رحم نم ناموسای شده، به جاش که برسه ب یبد دوره اکه  یگفت: »اِ  یلب
 .«ثمی م چارهیب

  یکردند. سع یمان ی از آمدنشان اظهار پش ینشستند تازه کم  مکتین یدر سالن انتظار رو یها وقتآن   
حال نگاه چشمان  نیبا ا ند،یها را بب آن  ییشان را بپوشانند مبادا که آشناچهره  شانی داشتند با روسر 

زل زده بود. بهادرخان   دوبه آن  رهی خ رهی چرا که خ دادیزشت و آبله رو آزارشان م یو نامحرم مرد زیه
دود  یگار ی تا س رودی زندان م اطی مالقات به کنارشان آمد و گفت که به ح یبعد از انجام دادن کارها

تنها   ثمیرو بهونه کرد تا ما با م گاریبه نظرم س ،یدی: »دد یکوب یپر ماه یبا آرنج به پهلو دیکند. خورش
 .« برده یپ ثمیتو و م ونیبه عشق م  یبه خوب یعن ی میباش

 خواد محکم ترش کنه.«  یحاال م دیها قبله، شاکه مال مدت  نیبابا ا ی»اِ    

 یهای و گفت: »مالقات  دیبه کنارشان رس یچرده ا هیبعد مرد س یقی. دقادندیچادر خند ری هر دو از ز   
 ه؟« یافشار ک ثمیم

  دیبه تن داشت از خورش  یکه لباس نظام یجلو رفت. مرد  یبلند شد و چند قدم  شیاز جا یپر ماه   
 ؟«یباهاش دار   ی: »تو چه نسبتد یپرس

 از آشناهامون هستن، منم به مالقاتشون اومدم.« شونی»ا   

تا   نی. لطفًا خارج از سالن منتظر بمونافریک یپر نفر نوشته شده، ماه هیجا فقط اسم  نیا شه،ی »نم   
 .«ادی ب یزندون 

ها از آن  ری از سالن خارج شد. غ  گرفت،ی از مالقات آن دو که در خلوت صورت م  یبا دلخور  دیخورش    
قلبش از   یپر بود. ماه یحضور  دارهایخود آمده بودند د یهای به مالقات زندان  گریزن و مرد د نیچند

  اریعاشقانه و بس دارید کیمالقات را  نیآمده بود و در تصورش ا جانیبه ه  ثمیعشق و شور م 
که ناراحتش کند. خودش را  ندیبب میوخ   یرا در حالت ثمیم  دیترسی حال م نیبا ا کردی م  یتلق  کیرمانت

ماند. چه قدر آرزو   زشیچشم به راه آمدن عز یقرار  یکز کرد و با ب مکتین یجمع کرد و باز در گوشه
  نیب  ارین روزها بس یکه ا ییها. حرف یاسیعاشقانه بزند نه س یهاحرف  دنش یبا د ثمیداشت م
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شده   اریتمام ع استمداریس کی خودشان  یشده بود و همه برا جیها و در کوچه و بازار راخانواده 
 بودند!

 دنشیبا د یپر آمد. ماه  رونیزمخت ب یبا چهره ا یخان از پشت سر مرد نظام ثمی بعد م یقیدقا   
  یماند ول خکوبی نقطه م کی به لرزه افتاد و چشمانش در  شی قلبش از جا کنده شد. دست و پا

  ردم نیبود، آخر ا  یمرد به ظاهر نظام دنیخان نبود، بلکه د ثمیم دنیها به خاطر دحالت  نیا یهمه
. قادر جگر، مرد  شناختندی مردم شهر او را م یهمه یعن ی. شناختی م  یرا به خوب  بتی بد ه نکره و

از اوباشان و   یکیگردان نبود و قبل از انقالب  یرو ی کار زشت  چیکه از انجام ه   یمروت یو ب  اشیع
 .آمدیکالشان شهر به حساب م

هنوز  یپر ماه ستاد،یاش مقابلش او قامت مردانه دهی جذاب و رنگ پر یافهیبا آن ق ثمیم یوقت   
لحظه   کیکه نگاه قادر جگر هم  نی روبرو بود. جالب تر ا واریداده به د هیدر اندام مرد تک  رهی نگاهش خ

 مانیو با ا ینقالبا ی: »آگه اون به مردگفتی در دل م یپر و ماه شدی برداشته نم یپر از صورت ماه 
شرم   یو ب  زی قدر ه نیکنه، پس چرا هنوز ا یخدمت م  یو  دولت انقالبشده که حاال اومده ت لیتبد
 خوره؟!« یمونده و داره  با نگاهش زنا رو م  یباق

  ؟یماه پر  یگفت: »خوب تماشاش کرد یلب ریبود ز یپر ماه  شانیخان که متوجه احواالت پر ثمیم   
ها، حاال   خونهیتو م دادیکثافت که دائم لم م نیا کنن؟یم  استی دارن بر ما ر ییحاال چه کسا ین یبیم

  نیحصار ا توزنه و  یکشور دم م یداغ تر از آش شده و از انقالب و آزاد یاومده واسه من کاسه
 عدالت.«  نیتف به ا یخراب مونده آقا باالسرمون شده، اِ 

رنگ عوض    های لینه خ دوره زمو نی : »درسته تو اد یهم چنان که نگاهش با قادر جگر بود نال یپر ماه   
 های لیخ   فیخائن و کث یهاافته و چهره یروز رو غلطک م هی یبه نظرم باالخره همه چ  یکردن ول
  وزسر جاش قرار نگرفته. هن  یدرست و حساب  ی چی. هنوز دوران هرج و مرجه و ه شهی شناخته م

قادر جگر رو هر   نیا اهیس یسر و سامون بده، پرونده یاجتماع  یهای آشفتگ نی که به ا ستین یمقام
سوخت و سوز   یو زود داره ول  ر یبذاره. د  یو مردم یارگان دولت هیذاره پاشو تو   یمطالعه کنه، نم یک

جامعه رو به   یاداره  ورام یدسته ارازل و اوباش به اسم افراد انقالب هیکه  می نداره. ما انقالب نکرد
 .« رنی عهده بگ

 یاِ  ؟یسوزونده باشن چ یکسان  ایخودش و   اهشویبه قول تو س یتر آمد: »آگه پرونده  کینزد ثمیم   
رفت، حال ما رو    ادتیمن، سالم دادن که به کل  نی نازن زم،یعز ،یرو ماه پر  کهی ولش کن اون مرت
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و   ری بگ کهی مرت نرفت لطفًا نگاتو از او  ادتیپر از مهر به ما انداختن که  یرفت، نگاه ادتیکه  دنیپرس
 افتادم!« یآخه به چه حال و روز  نی به من بنداز بب

قادر جگر برگرفت و در اندام او گرداند. آن چه را که  هیکر یرا از چهره  شی باینگاه چشمان ز یپر ماه   
و الغر شده بود و  دهیاش تکخان قبل از انقالب نبود چهره ثمیم یو برازنده  بای ز کلی اصالً ه د،یدیم
زمان   یهایاز زندان  یل یخ  ،من زی: »آه عزشدیم دهیچانه و کنار گردنش د ریز قی زخم عم نیچند یجا

 ؟« یرها بش  یتون یو نم یطور گرفتار موند نیشاه آزاد شدن، تو چه طور هنوز ا

به ظاهر   ی روهای ن نیمنو هم دادن،ی م میوگرنه تا حاال فرار ستمیشاه ن  یمن که زندون زم،ی »چرا عز   
به همت تو   یبستگ یآزاد نیا  یول شمیآزاد م یکه به زود دونمی و م  دوارمی گرفتن. من ام یانقالب
 داره.«

 کاره م؟«  ی»من؟ مگه من چ   

درسته که تو از اش گرفت: »و هم خنده دیهم دلش لرز یپر که ماه  دیتمام چنان خند ییبایبه ز ثمیم   
  یلیتونه خ یو م تهیکفا نیکه هم یدار  یکاف یچهره بهره ییبای از ز یول یستین یکاره ا ینظر شغل 

 کارا انجام بده!« 

 رو بزنه؟«   یکه گردن کس رهیمن، خنجر و شمش یمگه خوشگل ؟ی»چه کار    

 ...«گمیمخرب کارسازتره م یهاسالح یاز همه  ،ی»آه ماه پر    

که شوهرش مث   گفتی از دوستام م یکی  ثم،یحرف زدن به او را نداد: »گوش کن م یاجازه یپر ماه   
هاست و آزاد شده و اآلن مدت  دهیتو زندان توبه کرده و از طرف مسئوالن بخش یبوده ول یتو، توده ا

از   کنمیم  . خواهشیار یسالم رو ب  یزندگ هیو به  یتوبه کن  یتون یخونواده شه، تو هم م شیکه پ
بده و راحت توبه کن که  حیمحترم زندان برو و بهش توض یروحان   شیدست وردار و پ یحزب باز 

مگه امکان داره خدا وجود   ثمیآخه م ،یکنی نم  تی فعال هایو با سازمان توده ا یست ین  ستیکمون گهید
چه فکر   نیرو انکار کرد؟ آخه ا  عتیو طب اتیو خالق ح  یخداوند هست شهی نداشته باشه؟ مگه م

مزخرف، مغز شما رو شستشو دادن، مگه   یهااون سرکرده ن؟یکه شماها تو کله تون فرو کرد هیمزخرف
 یشده  ختهیفروشه؟ مگه تو خون ر یو زودگذر م یماد  یای به دن اتشویو معنو مانیا یایانسان دن
کشته   دستهر تن کردند و دسته رخت شهادت ب  نی که به خاطر د یدیمملکت رو ند نیا یجوونا
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تو چرا از   زم، ی عز یسوا ه؟یچ نیساخت  یماد یای و دن اتیکه از ماد یمزخرفات  ن یشدن؟ آخه شماها ا
 !«؟یغافل شد اتیمعنو

و آگه  ستمی ن  یحرفا گذشته من بخشودن نیاز ا گهیکار من د ؟یکار  یتو کجا ،ی»آروم باش ماه پر    
 هیاز دست رفته و  میجوون یوقت  یعنیکشه  یها طول مسال افتهی ب یاتفاق  نی بخوام صبر کنم هم چ

  یروهاین آگهجا خالصم کنن البته   نیاز ا دمیخوره؟ شا ی به چه درد تو م  ریمرد پ هیفرتوت شدم،  ریپ
ماهرانه و   یاشهنق هی مته،یمن دم غن یبرا نیتندرو حکم اعدامم رو صادر نکرده باشن واسه هم

 خالقانه که خالصم کنه.«

 !«ثمی باهام روراست باش م ه؟ینقشه ک نیا ی»هان... مجر    

که من قبالً چه قدر دوستت داشته و هنوزم دارم. من هشت سال آزگار به   یدونی م  زم،ی»هستم عز   
  یدونست  یاصالً م ذاشتمی اتاقت گل م یکه نسبت به تو داشتم هر شب پشت پنجره  یخاطر عشق

گل رو   یبشم و شاخه اطتونیتا وارد ح دمیکشی م یزود چه دردسر  یهاوقتا صبح  یبعض  ایها شب
و   یمهر و محبتم خوشحال بش دنیکه تو هر صبح با د ن یا دیپنجرت بذارم، فقط به عشق و ام پشت
 .« یعشقم رو بهتر درک کنتا   کردمی کارا واست م  یلیخ افتادمی نم  ری آگه گ ادیقشنگت خنده ب یبه لبا

منم که  ،یبچه گذاشت هیهم تو شکمش  یو فور  یزن گرفت ،یطعنه زد: »نشونم داد یپر ماه   
 تلخ کنار اومدم.«  قتیحق  نیفعالً با ا ین یبیم

 ؟«یدی»مگه اخبار خونواده مو نشن   

وارد روستا بشم، از   دنی اجازه نم  گهیکه تو روستا واسم رخ داد خونواده ام د ی»من بعد حادثه ا   
 خبر ندارم.«  امی چیه

سپرده شده  هی! زنم سر زا رفته و دخترم به دست دایخبر   یب ی»آهان، پس بگو چرا از همه چ   
  میمن تصم رفت،ی مو گرفته، خدا رحتمش کنه آگه هم سر زا نم قهیاز هر طرف  یکه بدبخت ین یبیم

 بهم ضربه زده.«   یبه نوع شهیکار پدرم بود که هم نمیجا آزاد شدم طالقش بدم. ا نیاز ا یداشتم وقت

 یزنده س و به روستا یکبر  گنیکه م نیدرآمد: »مگه نه ا انیبه غل یکم یپر احساسات ماه    
 خبرم بذاره؟«  یو عرفان ب افتهی ب یاتفاق  نیچن شهی ور مخودشون فرستاده شده؟ چه ط

 وقت اونو باور نکن.«  چیه ه،ی »عرفان؟ آه آه اون  پسر مزخرف و دروغگوئ   
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من محتاج عشق و  ،یدستان مردانه و گرم خود گرفت: »ماه پر  انیرا م یپر دستان سرد ماه ثمیم   
 نکن و مهم تر از همه به...« غشیمهرتم، از من در

زندان  یهاله ینبود پشت م بارویجوان ز نیا فینگاهش کرد و دلش به رقت افتاد، آخر ح یپر ماه   
 ؟« یکنی انجام بدم چرا تو گفتن حرفات تعلل م  یجان حاضرم واست هر کار   ثمیتلف شود! : »م

از کوره در   ترسمی م ست،ین یک یکوچ   مطرح کنم توقع خوامی که م ینی: »آخه ادیلبانش را جو ثمیم   
 .« یترکم کن شهیو واسه هم یبر 

 ه؟«یچه حرف نیا ی»اِ    

به   ازی که فقط ن  هیدر واقع درخواست ظالمانه و گستاخانه آ خوامی که م ین یآخه ا گمی»راس م   
و   یشده باش   فیضع ترسمی م تیر یدستگ انی جان، بعد جر یپر مث تو داره. آخه ماه یدختر  یفداکار 

 .« یها رونداشته باششجاعت قبل 

 د؟« یبه گوشت رس  میریخبر دستگ ی: »راستد یخند یپر ماه   

 یاسمش به داستانا یدختر قهرمانه که روز  هی یپر هام گفتم ماه ی»زودتر از همه؛ و من به هم سلول   
 رسه.«  یکتابا هم م

از  ی دور و دراز  ریمان گفته بود! تصودختر قهر دیاش گرفت اصالن هم به خورش خنده  یپر ماه   
که  ی در حال یپر نقش گرفته باشد. ماه  یکتاب  یبود! نام دو دختر قهرمان که رو  بایذهنش گذشت که ز

تو   دمیفهم یتو زندون بودم م  یوقت  زم،ی درآمده بود، گفت: »اوه عز انیبه غل  اریبس  اشی احساسات قلب 
سرد و سخت تنت رو به انحصار گرفتن و از   ییوارهایهر لحظه د یحس کن یوقت یکشی م یچ

 مخصوصًا که...« ،یندار  یاطرافت راه فرار  یوار یچارد

عاشق   هی دیدی و رام م  میتسل  باً یرا تقر  یپر که ماه  رایز دی لرزی بازش م رنگیدر دل ن ثمیحاال قلب م   
را در  یو آزاد شدی م  کیداشت به هدفش نزد ثمیچرخاندش. م شودی م یکور و ابله که به هر طرف

  ؟«یدلم، مخصوصًا که چ زی عز یحرفتو نگفت ی: »ادامهدیدی خود م یچند قدم

ها را با  آن ب یظاهر فر یهاها عاشقانهدر آن  رهیماندند و قادر جگر در آن سو خ رهی هر دو در هم خ   
 یبه زود کردی م اشی ار ی طانی. اگر شزدی م  یطانیلبخند ش یو هر از گاه کردی تمام تماشا م  ین یزبیت

مخصوصًا که   گفتمیداشتم م ثمی گفت: »آره م یپر . ماهافتادی به دامانش م یذ یو لذ نی ریش یلقمه



 کوچه باغ خاطره ها

127 
 

خراب مونده به دست   نی دونستم که تو هر روز تو ا یم  یدر کار نبود ول یواسه من شکنجه ا
داشته!  تی واقعافکارم  دمیفهم دمت، یو حاال که د یکشی و م  یش  یرحم شکنجه م  یب یهای ساواک

تو چرا  یول  ایب  رونی ندارن ب  مانیو ا نیبه د یبارها بهت گفتم که از اون حزب مسخره که اعتقاد
 دونه!« یخدا م ،ید یادامه ش م

گام گذاشتن به  یبرا یدیداره و من راه جد هاانوس یاق  یبه بزرگ یکه دل یهست ی»تو دختر آزاده ا   
  نی پا به زم  یتمام ،یتر   اقتی با ل ی ل یتو از من خ کنمیرو کشف کردم راستش ازت شرم م یآزاد یایدن
  جهیسرانجام نت  ،شهر یهاابان یتو در کوچه و خ یهاو مشت در هوا کردن و گلو پاره شدن هادن یکوب

 .« دینرس ییسردمدارانمون به جا یاقتی ل یآرمان ما با ب  یول  دیرس یروز یداد و انقالبتون به پ

که  نیبت پرست ها هست نیکنه؟ ع تتونیحما ی»چون تو آرمان شما خدا وجود نداره پس چه کس   
که به دست خودتون ساخته شده  ی ز یچ نی کن یساخته شده از سنگ و چوب رو پرستش م یمجسمه 

ازش ساخته  یچه کمک س؟یمسخره و مضحک ن نیا نی خوائ  یاز اون کمک م یو به وقت گرفتار 
 ه؟« یدرخواستت چ یوقت کمه نگفت  نجا ثمیس؟! خب م

را به خودش آورد که وقت   ثمیقادر جگر م یگرفت. سرفه  نیی سرش را پا یشرمندگ یبه نشانه  ثمیم   
 یپر دست ماه  ثمی . مردیمطلوب را بگ یجه یکند و نت  کسرهی حرف را  دیو با شودی مالقات دارد تمام م

  اریدر اخت  شتریرا ب یپر بار احساسات گرم ماه  نیو ا دیسوزناک کش  ید و آهمشت خود فشر انیرا م
درآورد.    انی بدنش به جر یکل اعضا یجو یهاداغ در رگه یخواستن را مانند آب   نیریگرفت. لذت ش 

شکار   یکرد که موفق شده است پس طعمه را برا  لیتبد  نیقیشکش را به  یپر ماه یهاگونه یگلگون
توئه   یخوام. فقط فداکار  یم یگفت: »من ازت فقط فداکار  گرید یدیو بدون ترد دیکردن مناسب د

که من از  یفقط تا موقع هیدرخواست موقت نیالبته ا  زمیعز یدونی کنه. م یجا رها م  نیکه منو از ا
نتونه مثل اآلن تو رو با چشماش   گهیبه خاک بمالم تا دزندون خارج بشم و بتونم دماغ قادرجگر رو 

 یهاشاخه   نیبلندتر  یرو زسرسب  ی جنگل  یعشقم رون رو تو یدم خونه  یبخوره! بعد اون بهت قول م
باران گوش   یبای ترنم ز دنی و به شن میبش لگونین یای در یدرختا بسازم تا هر روز مشغول تماشا

بشه و فقط و فقط عشق   یکیقرارمون  ی. وجود ب میرو در آغوش بکش یو سعادت و خوشبخت  میبسپار
 کنه.«  ییو دوست داشتن تو قلبمون حکمفرما
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خاکستر   ری و آتش خفته عشق در ز دیکوبی جوان و خام را در هم م یپر وجود ماه یاحساسات گرم    
  ستیعاشقونه ن  یحرفا نیواسه زدن ا یجا که محل مناسب   نیا زم،ی : »اوه عزشدی قلبش شعله ورتر م

 ؟« یبگ  یخوا یم  یاصالً تو چ

فقط   یتون یبرگردم تو م شتیپ  شهیتا واسه هم کنهیجا خالصم م  نیتو، از ا یفداکار  هی گمی»م   
باال برد:   میدستانش را به صورت تسل  یسپس بدون معطل  ؟«یزن قادرجگر بش  یمدت کوتاه هیواسه 

ارم بعد  ی ام رو به دست ب یکه من آزاد یکوتاه، تا وقت یل یمدت خ هینشو، گفتم که فقط  ی»اوه عصبان 
 .«یو تو تا ابد در آغوش من   رمیگی م ارتی و در اخت  امی یخودم سراغت م

  یبه حالت غش رو یپر گذشته و به طرف مغزش نشانه رفت و ماه  یپر از قلب ماه ریچون ت یدرد   
تحت نظرش   شدی ختم م یسلول ی که به راهرو یا لهیاز پشت در م انهیافتاد. قادرجگر که مخف کتمین

عاشق رو در   یآدما ینکبت، چه قدرم ادا ی: »دختره دی لب غر ریز دیهوش شدن او را د یداشت و ب 
 !« ارهی یم

 شیبه سو کیدرامات  ینقشش پرداخت و با حرکت  یفایتوانا به ادامه ا یا شه یمانند هنرپ ثمیم   
  ییشرمانه و  نا به جا یدرخواست ب  دونمی به خدا اشتباه کردم، م   زم،یهجوم برد: »آه منو ببخش عز

 بود اصالً غلط کردم.« 

 یپر کرده و رام کردن ماه یا هودهیکه تالش ب  دیخان فهم   ثمیشد و م  یجار  یپر اشک از چشمان ماه    
  اشی حال به تالشش ادامه داد و نقش پوشال  نی. با استی ن ری است، امکان پذ وانهیعاشق د کیکه 

  یخاطر راحت هو ب خوامینم یگفتم که جسارتمو ببخش، بابا من اصالً آزاد زمیرا ناتمام نگذاشت: »عز 
و از   رم یکه بم ی تا وقت پوسمیمونم و م یزندان م یهاله یم نیتو، به خاطر عشق تو، تا ابد پشت هم 

تکرارش   گهید ومده،یبه من ن یعشق واقع  هیطعم  دنی نکبت راحت بشم. چه کنم چش یایدن نیا
 ؟« یشد یراض کنمی نم

من نه در  ،یماه پر  ین یبیادامه داد: »م ثمیکرد م ستادنیقادرجگر او را وادار به ا ینکره  یصدا   
 کنمی به سلولم برگردم. خواهش م  دیزندون. من با نیتو رو داشتم نه تو ا اقتیل امیوقت آزاد

  خودتمراقب  یل یخ  زم،یخودت ببخش، خدا نگهدارت عز یناراحت نشو و اشتباهم رو به بزرگوار 
  یبه هر نحو  امیدم به سراغت ب   یاومدم قول م رونیجا ب نیباشه و از ا  یباق ا ی باش. آگه عمرم به دن
 خداحافظ.« م،یش  یخت مو با هم خوشب  ارمی یشده تو رو به دست م 
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  زم،ی عز ثمیکرد: »م  خکوبشیاز صورتش را پوشانده بود بر جا م ی میکه ن یچادر   ری از ز یپر ماه یناله   
فاجعه   اریدرخواست که البته بس نیبا رد ا خوامی هستم، نم یمن به خاطر تو حاضر به هر گونه فداکار 

 نیو منو از دست ا یای یبه سراغم م  تیکه تو بعد آزاد دونمی محرومت کنم. م یاز آزاد زهیآم
ذارم. هرگز...  یحساس و زجرآور تنهات نم   تیموقع نیا یمن تو ،ید ینکبت نجاتم م یکهی مرت

  یجا فرار کن  نیاز ا یتون  یمرد خائن م نیهم یدستا یله یکه به وس دونمیمطمئن باش هرگز... م
کلبه  هیو منو به  ای ببه سراغم  ییدارم بعد رها  مانیکه من بهش ا ییدم به اون خدا یَقَسمت م یول

  ایدن هیساده درون جنگل با وجود عشق تو برام  یکلبه هی خوام،  ینم  نی و زر نی ببر، من از تو قصر رنگ
 ارزش داره.«

  یپر ظر ماه که از ن ینگاهش کرد نگاه یشد و فقط با مسخرگ  دهیلبانش تا بناگوش کش ثمیم   
  دواریام د،یدی خود م یرا در چند قدم یاش گرفته و آزادکه نقشه  ثمیبود. م یعاشقانه و پر از قدردان 

 دنیاز د عدانتظار داشت که ب دیاز حال رفته رس  یپر سر ماه یباال  دیبه درون سلولش بازگشت. خورش
رنگ و رو رفته روبرو شد و هر   یتیبا م شیبه جا گرفت،یم یو جان تازه ا شدیمحبوبش بشاش تر م 
حال و روز   نیبه ا یپر نگرفت و ندانست از چه سبب ماه  یجواب درست د،ی چه از او علتش را پرس

است   کینزد   دیع ،گفت: »آره یلب  ری و ز  دیاز شدت شوک وارد شده به خود خند یپر افتاده است! ماه
 !«خواهدیاز من چغندر پخته م اریو 

شرمانه، کلمه   یآن درخواست ب یو اجرا  یات یموضوع مهم و ح  نیا یت درباره گرف  میتصم یپر ماه   
در   انهی و مخف ییصحبت نکند و بعد از آن خودش به تنها   دیدوست و همرازش، خورش نیبا بهتر یا

 ثمیم  یآزاد یبرا دیگفت: »من با دیروز سربسته به خورش   کیاش باشد فقط نقشه یحال اجرا
 !« ستین یاهر  نیکنم. جز ا یداکار ف

 یهابا حرف  ایجوابش را نداد و   ای یپر ماه  ه؟یچ یاصرار کرد که منظورت از فداکار  دیهر چه خورش   
 سر و ته قانعش نکرد. یب

سر   د،یکشی او را م کیو کش ستادیای شان مهر روز قادرجگر سر کوچه ،ییبعد از آن مالقات کذا   
 انهیشان مخفدر خانه  یپر حفظ کرده بود. ماه نهیرا در س یپر از خاطرات ماه  یهمان کوچه باغ که کوه

حاج    رگبز اطی در ح یخود درون ساک بود و روز چهارشنبه سور  لیخرده وسا یدر حال جمع آور 
کردند و زن  قرار دادند و آتش را روشن  اطیها را با فاصله در حخانه بته  یهاجوان یرحمان همه

مهتاب  یها به خانه یچهارشنبه سور  یایهدا یکار و در حال فرستادن طبق ها  یدر تکاپو شیعموها
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در  کردند،ی به او کمک م گرشید یو زن عموها یپر و ماهتاب نوعروسان خانواده بودند و مادر ماه 
اش مغتنم برنامه  یاجرا یو فرصت را برا گرفتیشکل م یپر داغ ماه یها در کلهنقشه انیم نیا
 یا یچهارشنبه سور  نیهم چ هیرسه که مادرم در  یهم م  یروز  هی: »باالخره گفتی و در دل م دیدیم

و   یلی عشق ل یفرسته! عشق ما رنگ و بو یم هیطبق طبق کادو و هد ثمیعشق من و م یبه خونه 
 .« میرسینم گهیما به هم د یو بدون فداکار  های زود نیمجنون رو داره که به ا

در حال   رکانهیو ز انهیموذ یپر و ماه زدی موج م یدر آتش و شور و شاد کپارچهی بزرگ  یخانه   اطیح   
  ینشسته و شادمان اطی ح یگوشه یتخت چوب  یخاقان رو  یب ی اش بود. حاج رحمان و بنقشه یاجرا
و در کنار   فته. مردان خانه پختن شام آن شب را به عهده گرکردندی را تماشا م شانیهاها و عروس نوه

اجاق درون   یرو  یبزرگ مس یدر قابلمه  مهیحوض در حال آبکش کردن برنج بودند و خورشت ق
. عرفان و مادرش هم آن شب شدی خانه پخش م یو عطر مطبوعش در همه جا کردی باغچه قل قل م 

بود  دهیکشها خودش نقشه  یها بودند براآن  همانیکه م  نیها بودند و عرفان هم در شوق امهمان آن 
و پرده از اسرار   اندازدی م  ریرا گ یپر خلوت، ماه  اطی از ح یو در گوشه ا کندی صبر نم گریکه آن شب د
 . کندی اعتراف م یپر نزد ماه گریرا بار د نشیفرصت عشق آتش نیو در ا داردی عشقش بر م

را   یپر گرداند، ماه اطی زنان و دختران حاضر در ح انیگذشت عرفان هر چه چشمانش را م یساعت   
  ییرا در جا یپر که چه گونه ماه دانستی و نم شدی. قلبش از مهر و عشق او فشرده مدیها ندآن انیم

د  روز از حبس آزا کیخان  ثمی م دیترسی و عشق خودش را به او اعتراف کند. م  اندازدیب  ریخلوت گ 
زود   یل یاتفاق خ  نیکه ا دانستی . عرفان م ردیرا از او بگ یپر اش برگردد و سراغ ماه شده و به خانه

به دست   ی برا ثمیکرده بود و حاال م  شیروستا  یرا راه ی که بهادرخان همسر پسرش کبر  رایز افتدیم
و   گرفتیم  هیگر یهوا نشدردناک چشما یهاشهیاند نیراهش بازتر بود. عرفان از ا یپر آوردن ماه 

  انیگلوله از م کیداشت با  لی را از صحنه خارج کند! م اشی عشق یقو بیچه گونه رق  دانستی نم
خان را کنار   ثمی تازه اگر توانش را داشت و مثالً م رد؛یدوئل جانانه جانش را بگ  کیدر  ایبرش دارد و 

بود، به سمت خود جلب کند!  ر یاس ثمیم را که در گرو عشق   یپر دل ماه توانستی چه گونه م زد،یم
عشق  های زود نیبه ا یپر که ماه دانستی خان بود و عرفان م ثمیم یفتهی هم چنان ش یپر ماه

و   ادیخان ش ثمیم یبرا شدیمجبور م  لیدال نیبه خاطر هم ردیپذی نم یرو چیاو را به ه یناگهان
گذشته بود،   یس یپار یرو  بایز ختراندست در دست د سی پار یهاابان یخوش گذران که عمرش در خ 

 کند.  یفداکار 
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را   اشیعلت ناراحت یتا کس کردی م یحاج رحمان شاد یجمع خانواده  انی عرفان به ظاهر در م   
جمع   انی را م یپر ساعت هنوز ماه کیکه پس از  نی و از ا خوردیاز درون خون دل م ینداند ول

از   تیداشت به حد کفا  یدل دردمندش که سع نیتسک  یسپس برا شدیآزرده م شتریب د،یدی نم
  ریدل س هی یشام حساب  ینداره، شب سر سفره یرادی: »اگفت ی لذت ببرد، به خود م  مروزا یشاد

 .«کنمی تماشاش م 

  یروشن کپارچهی از نور بلند آتش  اطی توده شده آتش زده شد و ح یهاو بته  دیباالخره غروب فرا رس    
و    دندیپریآتش م  یاز رو نیو حرارت گرفت. دختران و پسران جوان به همراه توراندخت و نوش آفر

پرده را کنار   یهم که گوشه یپر . ماه رفتی تو از من، تا آن سر کوچه م یمن از تو، زرد یسرخ  یصدا
را بر سر   اهشی و چادر س افتهیفرصت را مناسب  دیهمه را سرگرم د یوقت  کردیم را تماشا  اطی زده و ح

در کوچه   یرفت. کم  رونیدر کوچه ب کیرا جلب کند، از مطبخ نزد  یانداخت و بدون آن که توجه کس
کوتاه   وارید و نگاهش در دیاز سر حسرت کش یو دور و برش را نگاه کرد. آه ستادیا شیهاباغ خاطره

از ته دل  یماند با حسرت مجددًا آه  رهیخ  د،یرسی اتاقش م یقسمت باغ که به پنجره  کی یکاهگل
کوتاه به   وارید نیو از ا دهیهشت سال آزگار خطر رو به جون خر ثمیکه م دونمی و گفت: »م  دیکش

 دهیکه بخواد د نیبدون ا پساتاقم رسونده س یو خودش رو به پشت پنجره دهیپر اطمونی درون ح
 !«شدهیرو متحمل م  یاتاقم گذاشته و رفته ست. طفلک من، چه دردسر  یبشه گل رو پشت پنجره

با طراوتشان، رنگ ماتم و   شهیکوچه باغ هم کردی احساس م جانیروز شاد و پر از ه  نیدر ا یپر ماه   
چه روز  و زجرآور رو اونم تو  میعظ یفداکار  نیبه خودش گرفته است. با خود گفت: »آه که ا یسرد

که از  فتادنشسته بود ا یتخت چوب  یرو  اطیعرفان که در ح ادیدم!« بعد به  یانجام م  یخوب و شاد
و از عرفان   کردمی م  دایزده بود به خود گفت: »کاش فرصتش رو پ دیاو را د یپشت پنجره حساب

و حسادت   یبدخواه یحس کرد عرفان از رو ؟یرو بهم نداد  ثمیچرا خبر سر زا رفتن زن م دمیپرسیم
کنه.«  یاحمق واسه خاطر خودش اخبار رو ازم پنهون م ی: »پسره دیلب غر ریبه او خبر نداده است، ز

خاقان به سراغ صندوق بزرگ   یب  یگفت: »امشب ب  رفت،ی کوچه را باال م ییکه سرباال یدر حال 
 یهاجمع خواهند نشست و اون با خنده به گردش یخواهد رفت و نوه هاش با شادمان  اشی چوب

مثل هر   خواهد داد. حتماً  یا هی ها و عروس هاش هداز نوه کیصندوق واسه هر  یمهربونش از تو
خواهد داد تا بتونن برا خودشون کت و دامن  یمخمل یپارچه یعروس هاش قواره ا یسال برا

شاد رو به هم   یهابرنامه نیا یامشب من همه ینو... ول یهاسکه  ،یرنگ یهابدوزن. آب نبات 
مبدل خواهم  اکار احمقانه م، البته نه از نظر خودم، شب شاد و خوش اونا رو به عز نیمن با ا زنم،یم
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تا   کنمیم یمحبوبم فداکار  یقهرمانم که دارم برا کیبلکه  ستمیرحم ن یکرد. آه، کاش بفهمن که من ب
  نیحتمًا حاج رحمان به داشتن چن ندهی برسونه و در آ یاز زندون خصم رها بشه و منو به خوشبخت 

 کنه.« یافتخار م یداماد

به مزاح و طنز به   های که قبالً بعض ییهاف یتعر ؟یمتیکه به چه ق دیشیاندی نم  نیبه ا گرید یپر ماه   
  یان گرفت و به دلش نشست که به سادگکم کم آن قدر در ذهنش ج گفتند،ی او دختر قهرمان م

خودش را  خواهدی محبوبش م تی رضا یقهرمان است که برا کیباورش شد که هم اکنون هم واقعًا 
و پدر صاف و   ی انقالب یبرادرها ایقهرمانانه! آ ی. صعود و سقوطدیدره پرتاب نما نییکوه به پا  یاز باال
 یبا کوچه باغشان وداع یپر ا خواهند دانست؟ ماه او ر یو قهرمان یفداکار  قت یاش واقعًا حق ساده
 کرد و رفت.  یشگیهم

  یروز خوش چهارشنبه سور  نیدر ا  شدیخوبم چه م ی: »آه خداد ینفس زنان سر کوچه رس یپر ماه    
شاخ و دم   ی نره غول ب نیفرار کردن با ا یکردن هستن من اآلن به جا  حیو تفر  یکه همه در حال شاد

و   لیآج زچهارشنبه سورم ا یو کاسه  زدمی ها را مدر خانه یک ی یک یو  رفتمی م یبه سراغ قاشق زن 
پا له  ری را ز شی که دارد آرزوها دانستی م یپر .« ماه شدیپر م  هیمهربون همسا یزنا یرنگ یهاشکالت 

  نیتراهل خانه دست به بزرگ  از  یبزرگ ایو بدون مشورت با دوست  گذاردیها را ناکام مو آن  کندیم
محبوب او    یکردن برا یار اش، حس و حال فداکجوان و سرزنده  یروی زند اما ن  یم اشی حماقت زندگ
 یجهی که به نت یوقفه به راهش ادامه دهد تا زمان  ی و ب  دیکرده بود تا بدون ترد یرا به شدت قو

از درون   خواهدی قلبش م کردی حس م جانی و از شدت ه زدی مطلوبش برسد. او نفس نفس م
که با قادر جگر   یتناکبپرد او در همان حال به روزها و ساعات مشمئز کننده و وحش  رونی ب اشنهیس

عشقم  دی: »من با دیشیاندیم ثمیم  تیکردن و به رضا  یو تنها به فداکار  کردی خواهد داشت فکر نم
 یم یبه چه درد شهیها نوشته مقصه که فقط تو  یو پوشال ینگه دارم وگرنه عشق توخال  یرو راض 
 خوره؟« 

زرد   کانی دور پ  یقرار  یکه بر او غالب شده بود، با ب  یطانیش  یبزرگش و هوس یروز ی قادر جگر به پ   
و چشم به  زدی و قدم م  دیچرخ یکنار مسجد جامع نگاه داشته بود، م ابانیخ  یرنگش که در آن سو

کند با   یوجهت یب  ثمیقالش بگذارد و به حرف و خواست م یپر که ماه دیترس یبود م  یپر راه آمدن ماه
 یقدم هم واسه آزاد کینباشه  بندیکه داده پا یدختره به قول نی: »آگه ادیغر  یرلبی و خشم ز ظیغ

 در بند بر نخواهم داشت.« یارباب زاده 
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بدون جلب توجه   د،یآیکه م دی را از دور د یپر ماه یوقت  دن،یظار کشربع انت ک یقادر جگر بعد از     
وارد شدن به مسجد و اقامه نماز در حال رفت و آمد و تردد بودند در  یکه برا یکردن به مردمان 

بود  پوشانده اهیرا کامالً با چادر س  شی که رو یپر را باز کرده و پشت فرمان نشست . ماه  نیماش
را چرخاند   چ ینشست. قادر هم معطل نکرده و سوئ نیعقب ماش یعت در صندل معطل نکرده و به سر

  گرید کیبا  یکدام کالم چیه ز یبه تبر  دنیها تا رسرا به حرکت درآورد آن نی ماش الیو با آرامش خ 
  یقادر که جا نزمخت و خش یچهره  انیم ن یماش نهیمضطرب از آئ  یبا چشمان یپر حرف نزدند. ماه 

. حس  کردی اش را جستجو م  ثمیم  یمعصوم و خواستن ی . چهره شدی م دهید زی چاقو ن یضربه  نیچند
  یاوست و تمام  یشجاعانه یهاست و متوجه کارهاسر آن  یباال ثمیهم اکنون روح م کردیم

متنفر است.   ادرکه چه قدر از ق داندی و م کندی اش کرده، درک ملحظه احاطه  نی احساساتش را که در ا
و کم   کی بار یکوچه نیرا از چند  نیقره آغاج رفت و ماش  یبه محله   کسری دی رس  زیقادر به تبر یوقت

مانند   یول  دیترسی که م نیبا ا یپر نگه داشت. ماه  یمیقد یهااز کوچه یکی عرض رد کرد و مقابل 
 یهابه دنبالش کوچه و  انداختی داشت خود را به دهان گرگ م تمندانهیمعصوم و رام  رضا ییآهو
اش تنها خواهند ماند و  . از تصور آن که امشب با قادر در خانه گذاشتی و ناآشنا را پشت سر م بیغر

اما حس مشمئز  آمدی به سراغش نم یمان یپش چیرا نظاره خواهد کرد ه دشیجد یهمراه او خانه 
زو اراذل و اوباش شهر بود و کل  ج  وها با قادر جگر که قبل انقالب از الت  یپر داشت. ماه  یکننده ا

او   اریدربست در اخت خواستی و م کردی رفتار م  عانهی چنان ساده و مط شناختندش،ی مردم شهر م
گزارش خواهد   ثمیاعمالش را به م ینظر دارد و فردا تمام  ری رفتار او را ز ینامرئ  ی شخص  ییباشد که گو
عشقشان به  یشتر عاشقش خواهد شد و در کارنامهیاو را بشنود، ب یمحبوبش فرمانبردار  یداد و وقت

هم اکنون  یپر ارزش عشق او را باال خواهد برد. ماه  ایخواهد داد   ستیب یاو نمره  نیرفتار خوب و مت
شده  یداشت به هر نحو  یکه بر روح و جسمش غالب شده بود سع ی با سماجت و حماقت درون

داشت  عاً یسر یپر کورکورانه ماه ماتی خام و تصم یهاالی . خرا به دست آورد  ستیب ینمره 
و  آن را به سمت   چرخاندیخود را م ریکه خود دانسته چرخ تقد رایز دادیم  ری سرنوشتش را تغ

 بود!«  نی چن ری»تقد دیتواند بگو ینم گرید یزمان چیو ه کردی م تیهدا یروز   رهیو ت  یاهیس

به تپش افتاد و   یپر سبز رنگ فرو برد قلب ماه یدراز را درون سوراخ در چوب  دیقادر کل یوقت   
: »آه  دیلرز ی به شدت م شیو در داخل شدن به درون خانه مردد ماند پاها د یسست گرد شیپاها
 واهمتنها خ هیمرد کر نیامشب با ا ایمن، آ یخدا یافته؟ وا یداره م یچه اتفاق ؟ ییتو کجا یپر ماه

 شم؟یتکلف دارم عروس م یطور ساده و ب نیا یمن به راست ایب شب زفاف من است؟ آامش ایبود؟ آ
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 اطی شدن سراسر کوچه و ح یشاد دخترعموهام؟ کو بزن و بکوب ها و چراغان  یاهویکو خونواده و ه
 یبزنن و بخونن و برقصن و با شاد رهیزن عموهام که با خنده دا یو هلهله  اهویخونه مون؟ کو ه

 مو روبراه کنن؟!« یعروس یکارا

  یپا رو یوقت  یپر اش بدقواره تر، ماه کهنه و فرسوده  یهاکوچه چه قدر تنگ و بدقواره بود و خانه    
کج و معوج به  یسنگ یدر قعر چاه قرار داشت که با هشت پله اطیگذاشت انگار ح  اطیح یپله  نیاول
 یها صداروشن بودند و از آن  اطیح  یدو اتاق آن سو یها. چراغ دیرسی م کی و تارپر درخت   اطیح
:  دیلحظه شک کرد و دلش لرز کی یپر . ماهشدی م دهیمردها به وضوح شن  یخنده یو صدا اهویه
  یبرخورد کند ول هابه ی نداشت با غر ل یقادر واسم جشن گرفته و مهم رون دعوت کرده؟« اصالً م ای»آ
 .شدی اش انجام نمو اراده لیبا م یکار  چیه گریجا د نیا

را باز   ی. قادر در اتاق سمت چپشد ی شدند که از دو سمت وارد اتاق م  یکوچک یها وارد راهروآن   
پت و پهنش به حرکت درآمد و حرف زد: »برو تو   لیسب  ریکلفتش از ز یهابار لب  نیاول یکرد و برا

  ورراهروست و آشپزخونه اون  نیته هم خچالی یبخور  یز یچ یاتاق و استراحت کن. آگه خواست
امضا  هیو   ارهی یاز دوستام دفتر رو م یکیشد؟ فردا هم  تی حال ندت،ینب  یکن کس  یسع یول اط،یح
 !«فهی .. برو تو اتاق ضعزنمیامضا م هیبعد.. خب منم    یزنیم

 یپر چند مرد به آسمان رفت. ماه  یمستانه یاهویاتاق شد با داخل شدن او ه ی ک یخودش وارد آن    
پنجره نشست و    یدرگاه یاتاق جمع شده بود پرت کرد و رو یها که گوشهرختخواب  یچادرش را رو

  ستهو رغبت خودش خوا  لیبودند. او با م بهی غر شیدوخت که برا یاطی چشم به درختان ح یک ی در تار
نداشت و حاال   یشود، هر چند رغبتزن قادر  یسادگ نی سرنوشت دچار شود و به هم  نیبود که به ا

 افتادیم  ادشیبه  ثمیم ی. وقتی تیداشت نه نارضا تی نه حس رضا یپر نبود. ماه ری خود کرده را تدب
در   ثمیم اطر به خ  یهمان فکر ابلهانه، فداکار  کردیم دای هم پ تی تازه دلش گرم شده و از کارش رضا

 . گرفتی روح و جانش قوت م

 اهیکرد و در دل س یو قمار باز  دیبدتر از خودش قهقهه زد و خند قانی صبح با رف یهای کی قادر تا نزد   
هر چه  یپر . ماه دانستی م اشی برد بزرگ در قمار زندگ کیرا  یپر به دست آوردن ماه  نش،یو چرک

مرد   کیبه  رانباور کند قادر جگر که قبل از انقالب در شهر ارسبا  توانستیکرد در ذهن خودش نم 
خط امام شده باشد و اگر صد نفر    روی و پ  یمرد انقالب ک یبه   لیو الت معروف بود اکنون تبد اشیع

و هر   شدی انقالب سست م یهاهیپا کردندی م انتیمثل قادر در کنار رهبر بودند و به او خ فیآدم کث
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مرد  کیجگر به عنوان   ادرکند، پس چرا ق فیملت و دولت را تضع  توانست یم  یاحتبه ر یگونه دشمن
  یباال رفته بود ول اشی با انقالب رشد کرده و سواد انقالب یپر ماه  کرد؟ی کار م  زی در زندان تبر یانقالب

 شیهاخدمت کند! پس زحمت   نید یب  ثمیم یبرا خواهدی حاال خودش هم سردرگم بود که چرا م
فکر کند که چه طور ساده  خواستی من  یحت شد؟یچه م  اشی اسالم یانقالب و شعارها یروز ی پ یبرا

 خدانشناس فروخته است!  نید یفرد ب  کیرا به  شیهاداشته یهمه

  سرش ریز ی و دار افکار مختلف رها کرد بالش  ری خودش را از گ یپر شد، ماه  شی هوا گرگ و م  یوقت   
مانند بختک بر   یبخت  رهیو ت  یاهیروس هان یاز ا شتریتا ب دی سرش کش یرا رو اهشیگذاشته و چادر س

 ! افتدیسرش ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 فصل

 

آتش   یاهل منزل خسته از رو  یمنزل حاج رحمان تمام شده بود و همه یاهو یشب غلغله و ه   
ها رفته و بعد از صرف  ها به درون اتاق ها و دنبال هم کردنکردن یباشک باز  میو قا هادن یپر
  ییلب طال کیکمربار یهاسرخ رنگ درون استکان  یداغ و تازه دم که مانند شراب یهایچا
  یبلندشان سفره را در اتاق بزرگ اندرون یبه استراحت پرداختند. دخترها با بگو و بخندها  دیدرخشیم
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تازه آن موقع بود که کم کم  رندیکنند و جشن بگ لیرا تکم  شانی شاد ذیذل یگشودند تا با صرف شام
و   ت؟«کجاس یپر ماه  یدونی : »نمکردیسؤال م یگر یدر خانه شدند. هر کس از د یپر متوجه نبود ماه 

هم از   دیخورش  ی. وقتشدیم دهیاو پرس  یچون و چرا یب  اری دیاز همه از خورش شتریپرسش ب نیا
خانم و آقا کامران جان گرفت، دلهره و ترس بر جان مهتاج  شتریب های کرد نگران  ی اطالعینبودش اظهار ب

به   ی: »وقتدیکشی م  ادیاو فر شدی آرام، کم کم داشت کوه آتشفشان م شهینشست و آقا کامران هم
گرده. آخه  یرنم و به وقتش به خونه ب  شهیم یددر  گهید ید یم یاز حد آزاد شی ب  یکم هیدختر 

وقت شب آدم به  نی! مگه تا ایقاشق زن  یباشه گور بابا رونی ب  دیوقت شب با  نیتا ا یدختر واسه چ
 ره؟.«  یم ییگدا

پس   یو کم مانده بود از نگران زدیدست م  یو دست رو دیگزی را م  شیهاخانم اخم کرده لبمهتاج    
 کشه!« یکه تا حاال طول نم ی! قاشق زن یبتی: »چه مصافتدیب

برادرانش به جوش آمده  رتیکنند. رگ غ دایبودند تا او را پ  دهیها دوپسرها به سمت کوچه  یهمه   
را   شیخودش به خانه آمد قلم پا  ایکردند  شیدایپ یکه وقت دندیکشیخط و نشان م شی و مدام برا

ها  از زن  یجوالن ندهد و پرسه نزند. بعض هاابان ی وقت شب در کوچه و خ نی تا ا گریتا د شکنندیم
 وقت شب! نیتا ا یرفته باشد ول   یبه قاشق زن هیکه با دختران همسا دادندی احتمال م

از   یوقت اند؟ده یرا ند یپر سؤال کردند که ماه هاهیها از در و همساو آن ختهی ها ربه کوچه یهمگ   
به جان   یم یعظ یزلزله رخ داد و ولوله  دندیجواب نه را شن  هیهمسا یدخترهاو  هاهیهمسا یهمه

آب   یقطره ا  ییگو یپر ماه  افتندییکمتر م  گرفتندی و از همه خبر م گشتندیافراد خانه افتاد. هر چه م
صبح کنکاش مردان در درون شهر و کمک گرفتن از  یفرو رفته بود. تا کله  نیشده و به درون زم 

 یا جهیجواب نداد و نت  لیفام یهاها و خانه و زنان در کوچه و پس کوچه یمردم یهاته یکم یروهاین
بپردازند و بر سر   یو زار  ونیمجبور شدند به ش دیکه دست از همه جا شسته و ناام نیحاصل نشد تا ا

خاقان در لحظات    یب  یفوت کرده است. ب یشان کسدر خانه یراست بکوبند. انگار که به شانیو زانوها
  نندی خودسرش ننش یبه سوگ نوه یزود نینشده به هم  دیناام زانشیتا عز کردی م یشوخ   یکم هیاول
و با دستان خودش خاک عالم را بر سرش    انکرده کارست  یکار  یپر اش ماه داشت که نوه نانی اطم یول
  ی. ناچارا گاه های زود نیندارد حداقل به ا  یبرگشت  گریرفته است د ییاست، او هر جا ختهیر
قسمت اولماسا دوشر   َمنن،یَ : »قسمت اولسا َگَلر گفت ی و م  ردی زبانش را بگ یجلو  توانستی نم

 9َدَهنن!«
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قسمت باشه آگه   یچ  یعنی: »ننه جان، دیغری و م  دشیم  نیاز حرف ننه جانش خشمگ یپر پدر ماه    
بگذرم که مثالً چه  یراحت نیمن از دخترم به هم یعنی افته،ینباشه از دهن م   ادی هم باشه م منیدر 
 کرده؟« یغلط

نکنه شده عاشق   ده،یعقل از سرت پر ده،یورپر یپر ماه  یپرداخت: »آ یو زار  ه یخاقان به مو یبی ب   
 !«دهیند  ریخ

  یب  یب هیحرفا چ نی: »وا اگفتیم  تیو با عصبان  شدیدلخور م  یب یب یهاهیخانم هم از کنا مهتاج    
 بود؟«  دهیخاقان، دخترم کجا عاشق شده بود؟ کجا عقل از سرش پر

 واضح تر؟!«  نیگه با عاشقش فرار کرده از ا یکاراشه که م نی»هم   

 مم؟« از عاشق شدن دخترم نفه یز ی»مگه االغ بودم چ   

 ؟« یش  یچرا ناراحت م یدی»فعالً که نفهم   

را در سر   یی ایرؤ یشب یها مهمان بود و نقشهآن یعرفان که همراه مادرش آن شب در خانه    
کند  یسع  گریصحبت کرده و بار د  یپر با ماه اطیدر خلوت ح  تواندیم کردی و فکر م پروراندیم

 نشد دیاز ناپد شد،ی او سرنوشت ساز م یکه امشب هم برا دیعشقش را نسبت به او اعتراف کند، شا
بکند!   یو چه کار  دیچه بگو دانستی فرو رفته بود که اصالً نم رتی آن قدر در بهت و ح یپر ماه یناگهان

 دیکه از ناپد یراست از همه مبهوت تر بود! به جهیدرنت دانستی نم یپر ماه یاز برنامه  یز یچ چیه
  اطیاز ح یدر گوشه ا نهابزند. ت یقادر نبود حرف  یکه حت یشده بود، طور  وانهید یپر ماه  یشدن ناگهان

  یلب ر یمدام ز جیبود که شوک زده و گ  دیخورش شتریبود، از همه ب  دهیکز کرده و از همه عالم بر
 شهیهم میرفت  ثمیم داریبه د یبهم نگه؟ ما دو تا پنهون   یز یچ یپر : »چه طور امکان داره ماهگفتیم

بزنه؟«   یمن خبر نداده دست به کار  هب یپر بود آخه چه طور شد که ماه  یکیرمز و رازهامون   یهمه
را از راه به درش کرده و   یپر ماه  یکه کس  دیرسی م جهینت نیکردن به ا نییباال و پا یباالخره بعد از کل 

 سرش آورده است! ییبال ایداده  یاو را فرار 

: »تو رو  کردی م ییهاو ازش سؤال   دیچرخ ی م دیعرفان هم شکسته و سر خورده مدام دور و بر خورش    
بتونم کمکش کنم. نذار وقت و    دیبه موقع بهم بگو شا یدونی ازش م  یز یجان، آگه چ  دیخدا خورش

 ها از دست بره.«فرصت 
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و   کردمی معطل نم ستمیدونستم خودم که شل و چالق ن یم نکن آقا عرفان، آگه م وونهید ی»وا   
  یاانجام چه نقشه یدونه پ ی گذاشته و خدا م یخبر  یهمه رو در ب  یپر ماه یول رفتمی دنبالش م

 گذاشته و رفته؟!«

  کردندیم هی از سرنوشت دخترشان خون گر یحاج رحمان در اضطراب و نگران  یکه خانواده یدر حال    
از افراد دور و برش به   یقادر جگر و بعض ینقشه  یتوسط طراح ثمیم بردند،ی و در فالکت به سر م 

پدرش که مقابل ندامتگاه منتظرش   یساده و صبح زود از زندان آزاد شده و به همراه اریبس  یقیطر
از   ی صباح  شده بود تا بعد گذشت چند  جانی بود، با لباس مبدل از مرز جلفا گذشته و وارد خاک آذربا

  یبود. همان وقت یپر افکار ماه  یروز گمراه کننده   نیکه از اول یا هیبرود. روس هیبه روس  میآن جا مستق
شهر کوچک اهر به   یهاابان ی و در کوچه و خ  ستادهیا نی زر یکالسکه ا یکه محبوبش با غرور رو 

از عشق او   دواریام یپر و ماه دادی رفتنش به فرنگ را م  ش ینما یپر شهر و مهم تر به ماه  یاهال یهمه
پشت   پراکندندی ات گل م: »همه در بدرود و بدرقهسرودی شعر و غزل م شیو برگشتنش از سفر برا

و اون روز   یگردی که بر م  دونمیجان م ثمی. آره میگردی بر م  یسرت، و من سر به آسمان داشتم که ک
 .« ستین رید

قهار چه  یگر یو باز  شیبهادرخان خود اسطوره نما ایبود. آ بکارانهیها مضحک و فرنامهچه قدر آن بر   
دردمند  ینبود که به داد خانواده یارگان درست و حساب  چ یقبل از انقالب و چه بعد از انقالب نبود؟ ه

که کشور در آشوب و بحران دسته جات و احزاب مختلف و   یکنند در حال  یها برسد و چاره اآن
  یسر فرار   رهیدختر خ  کیبه دنبال  توانستی م یچه کس بردی ها به سر ممداوم گروهک یهای ر یدرگ

  ری بود که او هم از ترس آقا کامران که مثل ش دیخورش   ،یباشد و البته تنها سرنخ کوچک از رد ماه پر 
  یبماند و خود را به کوچه عل لال دیدی صالح م  انداختی و بر همه چنگ م دیغری در خانه م یدرنده ا

خانه، خفه خون   یرتیغ یپسرها  گریو د یپر برادر ماه  دریاز ترس ح  شتری ب  دیچپ بزند. خورش
  دی. خورش گرفتندی م شهیاند خونش را به ش که هر دو چه ها کرده  دندیفهمیم یکه اگر ذره ا گرفتیم

و به خانواده   آوردی را به دست م انیف اطرا نانیو اطم افتیی اش را باز ماگر جسارت از دست رفته
  نیاند و احتمال ارفته ثمیم داریبه د گریبا هم د زی و پنجم اسفند در زندان تبر ست ی که روز ب گفتیم

  کردند،یم  دایپ یپر ماه افتنی یآغاز را برا  ینقطه انیکه موضوع به همان روز ربط داشته باشد اطراف
انقالب   یکه جزو جان بر کفان اصل  دریو ح نای نداشت. مختار و س یقصد افشاگر  دیکه خورش فیح

سرنخ   توانستندی م  کردند،ی م تیبود، فعال  افتهی  لیکه به دستور امام تشک یمهم یبودند و در ستادها
مصمم   دیکه خورش فیکنند باز صد ح  دایماجرا را پ یاصل قتی و از همان منزل بهادرخان حق رندیرا بگ
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  ی بمانند و از نگران زشانیهم چنان داغدار و چشم به راه عز یتا خانواده ا ندالل بما شهیهم یبرا بود
 جان به لب شوند. 

 *** 

  کند؟یکه دارد چه کار م  دیفهمی نم چیاحساسات و افکار گوناگون شده بود ه ریکه درگ یپر ماه   
شب زن قادر جگر شد و از   کیرا مد نظرش داشت. او فقط   ثمینداشت و فقط م  یاهداف مشخص

  ر،. به زور ضربات شالق قادکردندی قادر رفت و آمد م یکه به خانه  یآن روز شد مترسک مردان یفردا
را با   نشیو دامان پرچ   دیچرخی گرد خانه م یکه هر شب مانند پروانه ا شدی م یاغواگر  یپر  دیبا

به   اجیداده بود و انقالب هنوز احت د یملت صدها صدها شه ی. وقتردآوی فرمان شوهر به جنبش در م
که مفت و مسلم به دست آورده بود بر همان    بایز  یمردان و زنانش داشت، قادر با گرداندن عروسک

و مبارزه کرده   دهیجنگ  یانسان ر ی اعمال غ نیشدن هم دهیبرچ  یکه برا یمردمان انقالب یهاآرمان 
 ی: »آهاد یخندی و مستانه و سبکسرانه م کردی م  یبردارند، دهن کج انیا از مبودند تا ظلم و فساد ر

بلند شو واسه پنج نفر شام درست کن، مفصل باشه ها.. با  ا، یکم قر ب گهید هیکاف ،یماه پر 
 ؟«یشبانه، گرفت یهایآراستگ

کم کم از شوق   یو حاضر بود ول  یو همه جا ح  کردیم ا یرا مه  زیبا جان و دل همه چ یپر ماه لیاوا   
به تحرک   یکردن، قادر برا انیطغ یو آماده  کردی گوشه کز م کیاخمو و گرفته در  یپر ماه یافتاد. وقت

پدرش مقدمات   فتم،خبر گر یتلفن  ثمیدخترجان از م  ی : »راستبرد ی اش را به کار مدرآوردنش حربه 
 .« امی یم یمن خوب مراقبت کن که به زود یبایز یاز پر  گفتی کارشو فراهم کرده، پسر خان بهم م

چه   یروت شد و بهش گفت ؟یکنی مراقبتش م یکه چه طور  یزد: »بهش گفت  یشخندیر یپر ماه   
 .«  گمیرو خودم بهش م یهمه چ ادی ب  یوقت  ؟یکنی م تیرو اذ باشی ز یپر  یطور 

خان  ثمیدم آگه م یکن قول م ییرای من پذ یهر روز بهتر و قشنگ تر از مهم رونا بایز  ی»تو حور    
 بوالغ ببرم.«  نیخودم تو رو به سر ومدین

 به اون جا برگشته؟!« ثمی»مگه م   

 دم اون جا برگرده.« یاحتمال م ی»فعالً مشخص نکرده کجاس ول   
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انجام دهد در واقع   گفتیرا که قادر جگر م ییکارها  یکه اگر تمام نیو آرزو به ا د یبا ام یپر ماه   
نبود و   یتحمل کردن  تی وضع نی ا یول شدی م میمجبور به تسل دهد،ی را انجام م  ثمیم یهاخواسته

تعفن شراب   یمردان که با بو یتن عرق کرده یها به جان آمد و خسته از بوبعد از مدت  یپر ماه
آرام   شیهابا دروغ  گریاو د دید ی . قادر که م دیکشیم  ادیبود، بر سر قادر جگر فر ختهیدر آم دهیگند
که خودش بلد بود  یآرام کند به ناچار با اخالق و رفتار  ثمی او را با نام م تواندی نم  گریو د شودی نم

  یاق پشتبه ات دهیرا مثل موش آب کش  وبرخورد کرد و با کمربند به جانش افتاد و از گردنش گرفته و ا
  یپر قادر جگر، ماه  یشد کار هر روزه   نیبه خارج نداشت پرت کرد و در را قفل زد و ا یپنجره ا چیکه ه

حاجت   یدست به آب رفتن و قضا  یاما برا شدی او نم میتسل  یو گرسنگ یو زار  هیها گربعد ساعت 
 یو به زبان باز  کردی در اتاق را باز م  ی هیکر یالتماسش کند. قادر جگر با خنده شد،ی مجبور م

جون، چرا    یپر ماه  نیبکشد: »بب   یگار یخرش کند و از او ب توانستی هم چنان م دیشا پرداختیم
  یالیافتم ها به سب یم هیمنم به گر یکن  هی! بازم گرافتمی بشم و به جونت ب یکه عصبان  یکنی م یکار 

 دل رحمم.«  یلیپهنم نگاه نکن خ  پت و

درشت در    یقطره اشک  زدی برق م اهشیس یهاو چشم  کردی با صورت ُگر گرفته نگاهش م یپر ماه   
به   ییهادر عمرش هرگز اشک کردی . قادر حس مآمدیم  نیی اش پاو تا چانه  دیلرز ی م اشی نیب یکناره 

 نی. اوالً ایکن  یبا من زندگ شهیهم یبرا دیتو با ،یماه پر  نیاست: »بب دهی ند یو براق  یآن درشت
هر جا    یخانه، دوما من قصد دارم بعد چند ماه به خارج کشور برم بعد اون تو آزاد  ثمیخواست م

 شد سگ پدر؟«  تی اصالً به َدَرک. حال یبر  یخوا یهر جا که م یتون  یبرو.. م یخواست

برده بود که چه قدر   یاو پ کردی م دل شکسته و در هم شکسته در سکوت نگاهش یپر ماه   
و حزن    نیسرزنش سنگ یپر اش پوچ است. قادر هم در چشمان ماه قادر دروغ و همه یهاحرف 
:  د یلب نال  ریز یپر . ماهدادیو مالمت کردنش ادامه م  ریهم چنان به تحق  یول  خواندی را م  زشیانگ

 قادر بر دهانش فرود آمد. یل یبد است.« و س ادشینگردد چون که بن کوی»ذات بد ن 

و   دندیکشی م گاریو س دادندی پس از صرف شام مردان شکم پرست به مخده ها لم م    
را پر   شانیهاقدح  قهی هر دق شدیمجبور م  یپر . ماه کردندی م یحلقشان خال یرا تو  شانیهای زهرمار 
را در   شیخواهد رفت گذر روزها   شی منوال پ نیبه هم اهش یس  یبرده بود روزها  یکه پ یپر کند. ماه

را با او مطرح   فشیخان در زندان درخواست کث  ثمیکه م ی . از وقتدیکشیکوچک خط م یا رچهدفت
  یرو ثمیکه م یدر حال  دانستیدوست داشتنش م  تی و عشق و نها دیرا ام ثمیم یپر کرده بود، ماه 
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داد. ی م بیو او را فر  چرخاندی آن را م اشیبود که قادر با مکار  اهیس ینقطه  کی روزگار تنها  یصفحه
  فیمرد کث  نیسر خود قادر است و ا ریمزخرف ز یهابرنامه نیها و ابود که همه کلک افتهیدر یپر ماه

دستش به او  اناً یاح ثمیتا م دیگوینم  ثمیرا به م اشی و جا و مکان کنون دهدیم یرا هم باز  ثمیمکار م 
هنوز  ثمیم کردی و تصور م دیدی را م  انتیقادر خ یساده لوح در چشمان خون گرفته یپر ماهنرسد! 
را صادقانه به او   نشیکردن اوست تا عشق راست دایوار دوستش دارد و در به در به دنبال پ وانهیهم د

اش کرده بود که هر روز سخنان  احاطه  یافکار چنان قو نی. اکندی ثابت کند، اما قادر جگر ممانعت م 
بود. روزها   ثمیهنوز هم کور عشق و مشتاق م اوارزشمندتر!  ثمیو م شدی ارزش تر م یب  شیقادر برا
اش وجود داشت  که در باغچه  یرا با چند درخت  اطیکه ح ی و در حال ستادیایها مقابل پنجره مساعت 
 نیجهنم! و ا گرشید یجود دارد و در سوبهشت و  شیسو کی در  کردیاحساس م کردی تماشا م

قادر دست و پا   یباشد و در جهنم زندگ  هبست شیروش و خواست خداوند است که در بهشت به رو
که تن  فی کث یروزها نیاز ا دینبا  یدیرس ثمیبه م یباشه وقت  ادتی یپر : »ماهگفت ی بزند. به خود م

  تمیاذ یلی! درسته آگه بهش بگم قادر خ یها کنرو دستان زمخت قادر لمس کرده با او صحبت  فتی لط
خدا او در موردم   یشهیرو به قتل برسونه اما هم  درو قا ادی به جوش ب  شیو مردونگ رتی غ دیکرده شا

  که لطافت و نیضمن ا دیهستم. با یکه من دختر آلوده و دست خورده ا نی بد خواهد کرد ا یفکرا
 پاک بودنم رو بهش بقبولونم.« قتیخودم رو حفظ کنم، حق یتازگ

بود   یخراب   لیخورده بود انگار اتومب چیو پ  ریدر هم گ یبه نحو  یپر بخت و اقبال ماه  یهاچرخ دنده   
به شدت   ی پر که ماه  یباشد. قادر هر از گاه دهیها رها شده و از خودش دست کشِگل  انیکه در م
 یهاابان یدر خ شزردرنگ  کانی او را با پ بردی مداومش سر و گوشش را م یهاهی گر و با کردی م یدلتنگ

شهر   نی داشته باشد که بتواند در ا یدوست داشت آن قدر آزاد یپر و ماه دادی جوالن م  زیشهر تبر
قادر او را در   یکند ول  دیبزرگ شهر خر یدرونش قدم بزند از بازارها یهابزرگ رها و بدون غم و غصه
  یپر تا ماه انداختی م  ترحمانه او را به چنگال ترس و وحش  یها هم بچنگال خود داشت و شب

 کی ثمی که داشتن عشق م دیفهم ی رقاصشان، عروسکشان، مترسکشان باشد. کم کم م شان،ی ساق
متوجه حاال  رسدی و سرانجام نم  قتیپوچ و دور از انتظار است که هرگز به حق  اریبس یخاطره 
  یچرا دست بونم،مهر یخدا ی: »ادیپرسی و مدام از خودش م  شدی نکبت خود م   یزندگ یهای آلودگ

 نجات بده؟« یروز  هیمنجالب و س نیتا مِن احمق خوش باور رو از ا  ستین

  ای کردیباز م  تیلب به گله و شکا یپر و تا ماه  کردی دستان قادر خوب کار م یبدبخت یروزها نیدر ا   
  یپر و ماه  شدی دستان محکم قادر دهانش پر از خون م یبا ضربه  آوردیرا بر زبان م ثمینام م یحت
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گفت: »بهم رحم کن مرد من، آگه  یروز از سر ناچار  کی. دانستی را نم  فشیمستأصل و درمانده تکل
نم با  بکن و حداقل عقد دائم بکن تا بتو  یمرد یکم ایب  رم،یمی از شرم م  نم یخونواده مو بب  یروز 

خودم عاشقت شدم و باهات فرار کردم، فوقش   گمیاصالً به همه م ،یبه همه بگم که شوهرم یسربلند
که عاشق قادر جگر   دآدم بو یقحط گنی خندن و م  یبهم م یمخصوصًا دخترعموهام کم  انمیاطراف
 ؟«یو باهاش فرار کرد یشد

را   یپر ماه یهاحرف  نیو هم کردی اش مو مسخره  دیخندی و قاه قاه م دیکوبی قادر بر زانوانش م   
 یهاحرف   نیها با همها شب و آن  کردی م آمدندیاش مها به خانهدوستانش که شب یآلت خنده

  قشمن عقدت کنم، فو ای: »بگفتی م شانی کی  یو هر از ساعت کردندی اش مساده لوحانه مسخره 
:  زدی قهقهه م یکی..« آن یدنبالن فرار کرد زیبا چنگآدم بود  یآخه دختر قحط  گنی خونواده ت بهت م

ارسالن دم  نیو با ا ینرفت راههی ب ادمیز گنی فوقش خونواده ت م کنمی فردا خودم عقدت م نی»هم
 .« ستین یهم آدم بد نیهم چ یکرد یدراز، لنگ دراز، زبون دراز عروس 

در   یپر تن کوچک ماه یوقت  گرفتی ها باال مقهقهه  گاریاتاق خفه و پر شده از دود س یوار یدر چهارد   
و با   ترسانندی را م  یکوچک یکه چه گونه آهو دندیدی مردان نم د،یلرزیدارش م نیلباس چ انیم

کند و  هتا به وقتش هار شده و برگشته به خودشان حمل  کنندی م لشیدستان خودشان به گرگ تبد
از   یهر از گاه یپر بدنشان فرو کرده و لت و پارشان کند. ماه  فیرا درون گوشت کث   زشیت یهادندان

  یبرا شدی و دلش خون م دیشن ی بلند اهلل اکبر مردم را م یها یصدا هیهمسا یهابام خانه یرو
 :دادی شعار م عشقو  یو پاک  یو با سادگ رفتی که خودش با هزار آرزو و شوق به تظاهرات م  ییروزها

از   شیگلو آمدی ظهر به خانه م  یکه وقت ی!« طور یاسالم یجمهور   ینه غرب ی »مرگ بر شاه، نه شرق 
شعارها   نیا یمعنا  یپر و خفت ماه  ی زمان گرفتار  نیو حاال در ا  سوختیها مزدن ساعت  ادیشدت فر

که در کشور    یوجود انقالب اجامعه ب نیگردن کلفت خدانشناس بر مظلوم  ی. قادر و قادرهادیفهمی را م
  یپر . ماهگرفتندی م دهیرا ناد یها و اهداف انقالب مردمو آرمان  کردندیرحمانه ظلم م یرخ داده بود ب

قادر که نه تنها   نیفقط شاه ظالم بود؟ پس ا اینگفتم؟ آ نی: »مگه من مرگ بر ظالم گفت ی به خود م
  ه؟یپس چ ستی است، آگه ظالم ن دهیکش  آتشرا به  گر ی، بلکه دامن صدها زن و دختر ددامن من
 رسه؟«  یاعمال خودش م یبه سزا فی خوک کث  نیا یپس ک

عدالت باز هم در مقابل چشمانش   یدو کفه ترازو دیکوبی را بر هم م شیهاهر چه پلک  یپر ماه   
 نیبود که سنگ یپر و آن هم گناه خود ماه کردی م ین یکفه سنگ کی شهیو هم ستادیا ینم یمساو
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  رونیبخودم از خونه  میو تصم یآدم عاقل و بالغ با رأ  هی که من خودم  نی: »مگه نه اکرد ی ترش هم م
ازم درخواست کرده   ثمیمقصره؟ م  یخودم چه کس  ریظالم نشستم، مگه غ نیا ن ی زدم و اومدم تو ماش

 .« ستین ری قبول کنم که خود کرده را تدب دیمجبورم که نکرده بود! پس با یبود ول

 *** 

ردش   یکس  چیو تا کنون ه گذشتی م یپر ماه  یو تکرار   یجهنم  یاز زندگ میسال و ن کیبه  کینزد   
و تنها در خانه افتاده  کهیعلنًا آلت دست قادر جگر شده بود.  یپر بود ماه امدهی را نگرفته و به آن جا ن

 ثمیکه م  یوشخ یهاو از وعده  گذشتی با قادر م  یکتک خوردن و فحاش ،یهودگ ی به ب  شیو روزها
آسوده از   یالیبا خ ثمیم گذراند،ی م یپر که ماه  یاهیکه در دوران س ینبود. در حال  یداده بود، خبر 

نمانده   کاریب  رانیهادرخان هم در امشغول بود. پدرش ب  لیبه فرانسه رفته و در آن جا به تحص  هیروس
و بالش باز باشد و خان   ستدر گرمناب کرد تا پسرش د شیروستا یرا همراه با دخترش راه یو کبر 

 شود.   لیالملل مشغول به تحص نیب خ یتار یدر رشته سیپار یازدانشگاه ها یکیزاده در 

از   یخنده و شاد یپر . با رفتن ماهگذراندندی را پشت سر م یسخت  یحاج رحمان روزها یخانواده    
که   یطوالن  یمار یب  کیبعد از  یز یی روز سرد پا کیحاج رحمان در   یآن خانه رخت بربسته بود و وقت

 یعزادار  سمرا وداع گفت. در مرا ی دچارش شده بود دار فان زشیعز یشدن نوه  دیبه خاطر ناپد شتریب
خانم بعد از گذشت  گمشده بود. مهتاج  یپر ماه  یبرا لی و فاماهل خانه  یهاهی گر شتریاو ب یه یو تعز

و با   دمیدی : »کاش مرگ دخترم رو مث مرگ حاج رحمان با چشام مد یکوبی همه مدت بر سرش م نیا
که   یجور  نی نه ا یلو گرفتمی آروم م یمدت هیبعد  یطور   نیا ختمیری خودم خاک بر گورش م یدستا

  ایشدن  دیشاه شه  یمایکه بچه هاتون به دست دژخ ییدایمادر شه  یهمهاش چشام به راه بمونه. اِ 
حاال   ن،ی عمر چشم به راه هیکه   ییشماها د،یجنازه هاشونم به دستتون نرس  یشدن و حت دهیدزد
 !«نیکش  یکه چه ها م دونمیم

حاج رحمان،  ید. بعد از مراسم چلهاز همه دلخون بو شتریشده بود ب   یکه دچار افسردگ دیخورش    
دل و دماغ سابق را   گریخانم دماهرخ آمد. مهتاج  یآبرومند به خواستگار  یاز خانواده یخواستگار 

 هاینه! جار  ایبخت برود  یبکند و به خانه   یعروس گرشیمهم نبود که دختر د شی نداشت و برا
داره که باعث بسته شدن بخت و   یدخترت چه گناه  یکی  نیدورش را گرفتند: »آخه مهتاج جان، ا

 ؟« یش  یشانسش م 
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که   دیکوبی جا ازم گرفته.« آن قدر بر سرش م هیرو  امی عمر و زندگ  یپر : »ماهدینالی خانم ممهتاج    
  یب  ی. بشدی م هوشیو ب  رفتیمهتاج از حال م  یول ردی تا آرام بگ گرفتندی ها محکم دستانش را مزن

ول  یواسه چ ااهللی: »زدی م ادیو فر دیکوبی م اشنه یعروسش با مشت بر س تی وضع دنیخاقان با د
 .«انسی بهش سرم بزنن ماهرخ زنگ بزن اور دی... بانی... زود باش انسیاور نشی! زود ببرنیموند

دامن   یکه نخندند. شهرزاد کوچولو از گوشه توانستندی نم  یکه ناراحت بودند ول نیها با اعروس    
 ؟« یچ  یعنی انسی: »مامان اورد یدار مادرش گرفت و پرس نیچ

 کنه.«  یتلفظ م نیری از کلمه هارو ش یبعض شهی اورژانس. مامان بزرگت هم  یعن ی»دخترم    

را از ترس  که چ کردی شده بود مدام خودش را سرزنش م  یدچار افسردگ دیعرفان که مثل خورش    
عاشق و دلباخته   یچهره ا یپر ماه یبرا  نید یرا نگفته بود و از آن خائن ب قتیحق یپر به ماه ثم،یم

 دیدی م صرخودش را مق  یپر ساخت. عرفان آن قدر دل شکسته بود که به اندازه همه عالم در مورد ماه
که   یط یدر هر شرا نی: »عرفان بعد اکردی م دیخودش را تهد شدی م نیتا سرحد مرگ خشمگ یو وقت
طرف،   کی یپر ماه  راتیتقص ،یآگه شده از جونت هم بگذر  یو حت   یکن یاو فداکار  یبرا  دیبا یباش 

طرف. پس دربه در دنبال   کیخان نشأت گرفت  ثمیاز ترس م یخودت که همگ یقصور و سهل انگار 
کند.   دایدست پ یقیود توسط اصالن به حقافراوان توانسته ب یهابود بعد از تالش  یپر از ماه  ییرد پا
و  سوخت ی م یپر هم عشق خود را فراموش کرده و در فراق ماه  نیغمگ  دیفاصله خورش  نیدر ا
.  دیچرخ یم یپر دور محور ماه  شانیهاحرف  شتریکه با اصالن داشت ب ییدارهایو در د ساختیم

گرفت   میداشت و تصم  اجیاحت د یبه مهر و محبت خورش   بردی رنج م  شیروزها  یهودگی اصالن که از ب
بود.   ماتشیها و تصماش مطرح کند البته مادرش اول و آخر حرف با خانواده  یازدواجش با او را علن

مادرش مواجه شد.  دیرا مطرح کرد با مخالفت شد دیبا خورش اشی بار که اصالن موضوع عروس کی
پسر بدبختم؟ به   یگفت ی: »ها.. چدیکشی خط و نشان مکفش کرده بود و   ک یرا در   شیاصالن پا

بذار رک بهت بگم من از  کشم،یخودم رو م ،یر ی رو بگ دی موال قسم، به روح آقا جانت قسم آگه خورش
 زوره؟«  ادی  یچشاش خوشم نم

 .« ادی یمن که خوشم م ادی یمن، تو خوشت نم  ی»ننه   

بوالغ آبروم بره و فک و   نیتو کل سر  یخوا یاالغ جان، م ادی یخوشت م  ی»ها..؟ تو اشتباه    
داد از دست   یشون بهم بخندن؟ ها... ها... اَ  گهید یجا   هیدهنشونو بذارن با  ها،هیو همسا لیفام
 گربه هاس؟« یبعض یکه چشاش مث چشا ین یبی نم یسگ پدر. پسر نادون مگه کور  یتو
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 نازن.« امی لیچشم دو رنگ دارن خ که ییها»خب باشه، مگه گربه بده، زشته؟ اتفاقًا گربه   

 رو سرت پسر.«   زهیروستامون بر یگاوا ی»آه.. آه.. نازن.. پهن همه   

 قبوله.«  زه ی .. برزهی .. برزهی »بر   

دربه در شده که فرار   یپر بدون آگه مث اون ماه نویبگو ها، فقط ا یز یتو چ گمی م ی»حاال من هر چ    
حاللت   رمویمرگم ش یقسم خوردم تا لحظه  ش یببر یخرابه آباد هیو به  یبد شی کرد، تو هم اونو فرار

 .«کنمی نم

 »آخه ننه جون، من دوسش دارم...«    

دفعه بگو زن  هیها..  یفهم یاز دوست داشتن م یاالغ چ  یتو ،یدوست دار  یکنی »تو غلط م   
 شکونم.« یماه گندم رو واست نگرفتم دستمو م نیو آگه سر هم  زنمی باال م  نیباشه آست خوامیم

 خوامش.«  یمن نم یول ه،یگم گندم دختر بد ی»نم   

 .«یفهمی مگه خوب و بدتو م ،ی»تو غلط کرد   

 ها.«  رمیذارم م  یخراب مونده م نیقدر باهام َکل َکل نکن، به خدا منم از ا نی»ننه، ا   

 .« دیخورش یب  د،یخورش  یول یو برنگرد  یبر   ی»برو، اله   

 فیحر کردی آمد هر چه م  نییصورتش پا یمه یتا ن  اشی و کاله نمد دیبر سرش کوب  یاصالن بامب   
 پا چالقه.« هیو از   سین  بیع یمن، آخه گندم هم ب  ی: »ننهشدی مادرش نم

  یم یافتن، اونم پاش بد جوش خورده کم یحرومزاده، همه از اسب م ی»زبونت الل بشه پسره   
 لنگه.«

مادرش در امان  زیآن روز را کوتاه آمد تا از شر زبان تند و ت  دیدی م دهیفا یاصالن که بحث را ب    
 یرساند که به بهانه ا امی پ دیعرفان به خورش  قیروز از طر  کیو ناعالج بود که  ری آن قدر دلگ یبماند ول
روز   کی نداشت  یهم که حال و روز خوش  دیصحبت کنند. خورش  گرید با هم  یتا کم دیایبه ده ب
عمه ماه لقا به ده آمدند.  یرفتن به خانه  یماهرخ و ماه لقا به بهانه  یظهر به همراه یهاطرف 

اصالن رفت اواخر مهرماه بود و پنج ماه از  دنیدر صحرا به د دیماهرخ اصالن را خبر کرد و خورش 



 کوچه باغ خاطره ها

146 
 

صدام به شهر اهر و   یهامب از ترس ب زی تبر یاز اهال یار ی . بسگذشتی م رانیعراق به خاک ا  یحمله 
 دیدیاش را در شور و شوق جنگ مکه پسران خانواده   دیاطراف فرار کرده بودند و خورش یروستاها

مجبور شد راجع به عشق و احساسش نسبت   دیو به مالقات اصالن آمد. خورش   دیاوضاع را مناسب د
ها خودشان متوجه  هر چند آن  دیا ی ب غبوال  نیها به سرو ماه لقا حرف بزند و با آن به اصالن با ماهرخ

  شیدر خارج از روستا با اصالن مالقات کرد، دخترعموها  دیخورش   یاو شده بودند. وقت یعشق و عاشق
  یم یو در دل به خود گفتند: »مگه کس  دندیفهم شانیها را فراتر از فکرهاآن یعشق و عاشق  یماجرا
!« احساس  هیو سر به راه ریرو دوست داشته باشه؟ مخصوصًا اصالن که پسر سر به ز  دینه خورشتو
 .  ترسندی م دیاز چشمان خورش ایدن یهاآدم یهمه  کردندیم

شدن   یخودمان  یدر کنار آن سه نفر نشست و برا یرا کنار گذاشت و کم یستیها رودربااصالن با آن    
بگو و بخند به راه انداخت هر چند    یحرف زد و کم یها از هر در نازک شرم با آن یهاهیو شکستن ال

و   یپر ماه دنبو اشی سابق را با او نداشت که البته علت اصل یعاشق یروزها یحال و هوا دیخورش 
  یبود. اصالن سال قبل به او وعده آمدن به خواستگار  شی خواستگار  یاصالن برا امدنی علت دومش ن

 . کردی م ینکرده و مدام بدقول یاقدام چیتا حاال ه  یولداده بود 

اطراف تنها گذاشت و همراه   یها گشت و گذار در باغ  یرا به بهانه شیدخترعموها یبعد از ساعت    
  دیکه گوسفندان آن جا جمع شده و به چرا مشغول بودند رفت. خورش  یاصالن قدم زنان به کنار تپه ا

 یچا یهیگذاشت و به ته  کرد،یدم م  یدر آن چا شهیکه چوپان هم یاجاق یچوپان را رو  اهیس یکتر 
گفت: »اصالن واقعًا که  تیبا عصبان  کردی اجاق را جابه جا م  یهازم یکه با حرص ه  یپرداخت. در حال
 یگی ساله همه ش م هیاآلن  زمیبر رونیامروز حرفامو رک و پوست کنده ب  خوامی م ،یپدرمو درآورد

 .« رونی ب یای ب یتون  یانگار سگ در خونتون بستن نم یول یخواستگار   امیب  خوامیم

که.. استغفراهلل.. آخه چه  یمن پام واسه اومدن به همه جا بازه، اون سگ د،ی: »خورشد یاصالن خند   
ننمه،   امی ب تی ذاره به خواستگار یو نم  ستادهیکه جلو در خونه وا یاحترامش نکنم! واال اون کس یطور 

 .« یر یگندم رو بگ دیگه با یاال وهلل م

 ه؟« ی»گندم ک   

که  یش خاصه، از اول وقت قهیما هم سل یننه نی. اشهیا غهیده خونه دارن، دختر خواهر ص  ی»باال   
 .«اومدی بود ازش خوشش م  کی گندم هنوز کوچ
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 اد؟« ی ی»تو هم ازش خوشت م   

 یبه من چه، من تو رو م یول   ستین  یهر چند دختر بد گرفتمشیکه م اومدی »آگه خوشم م   
 خوام.« 

 م؟« یکن یذاره ما با هم عروس  ی»اصالن چرا مادرت نم   

زنن رو باور کرده  یکه راجع بهت م  ییآدما یو حرف همه  کنهی م ی»گفتم که چرا! تازه ساده لوح   
 خوب تو کله ش فرو رفته.«  یانگار 

 ؟«یقبول دار »آهان پس تو هم حرف همه رو    

 شم.«  یننه م نم فیحر گمیم  ی»من کجا گفتم خودم؟! واال بال هر چ   

 کن.«  یپس برو با گندمت عروس  یشی نم  فی»حاال که حر   

تو بساط   ی! به خدا آگه پول مولسی دو تا که ن یکینکن واال درد و بال  یحاال بدخلق دیخورش  ی»اِ    
دستام  نیبب  کردم،ی خودم و ننه م رو راحت م  الیخ  ای اون سر دن رفتمیم  داشتمی داشتم ورت م 

 .« هیخال

هست که به   ییجنگ شده و ستادها ین یبی کار کن نم  ییجا هیشهر برو تو  ایکار، ب  ادهی که ز ی»اون   
 دارن برو اون جاها کار کن.«  اجیاحت یانسان یروین

جز من که باال   یا گهیکنم؟ شوهر و پسر د کارش یرو چ  مونیبه کل، زندگ  یعنی »پس ننه و گاوامو    
 !«ستیسرش ن 

 باشه برو.«  یکنده بش یتون   یدفعه بگو از ور ننه جونت نم هی»پس    

 ها؟«  یش  یناراحت م  رمی »آگه گندم رو بگ   

را که در دستش   یچوب اری اخت یرفت ب  یاهی شد و چشمانش س دهیکوب دیبر سر خورش ی»انگار پتک   
کرد و چوب را از دستش  یبکوبد، اصالن زرنگ  اکارشیو ر  اقتیل  یباال برد تا بر سر عاشق ب دادی م یباز 

هنوز   ،یبکش با چماق آدم  یگرفت ادی یانگار  ،یحقا که پدرسوخته ا د،یخورش   ی: »آهادیگرفت و غر
 !«یار ی یلم رو در مو پوچ دخ چیحتمًا سر ه  یآگه زنم بش  ،یکنیم ی زنم نشده دست دراز 
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 دم.« یکه دوست دارم سرم رو هم م ی»اصالن چرت و پرت نگو، من واسه کس   

 .«گفتنی که همه در موردت راست م کنمی حاال باور م یدار  یطانی»تو رو سرت دو تا چشم ش   

 عشق تو هم کشک بود آره!« یعنیبه چاک،   یتا بزن یبهونه بود نی منتظر هم  ی»انگار    

 لنگه.«  یگندمم پاش م وبه،یدختر مع هیتو شانسم  یانگار  چرخمیم یبابا هر جور  ی»اِ    

  زد،یعشقش را پس م یاش به راحتپسر بزدل و سر به هوا که از ترس ننه  ن یدر برابر ا دیخورش    
 هیدر  یپر ماه یافتاد: »آه وقت زشی عز یپر ماه ادیبه  دیدی کردن را هم شرم آور م هیالتماس و گر یحت

فکر کنم؟  ی روس کشه، من کجا به عشق و حال فکر کنم، به عقد و ع  یاز غربت داره عذاب م یگوشه ا
به من   رهیخواد بره. آگه ننه ش هم رون گندمک لنگ رو واسش بگ  یم یبه جهنم بذار هر جهنم دره ا

 داره.«  تیارجح 

چرخ   کردیاحساس م آمدی خونش در نم یزدی و اگر کارد م  آمدی به درد م دیحال دل خورش نیبا ا   
 دیمادرش تهد ی. اصالن که از سوچرخاندشی م یگرفته و دارد حساب  اشی و فلک روزگار به باز 

در حالت   گرفت،ی و خشم قرار م یمهر  یمورد ب کردیمطرح م دیدردش را با خورش یو وقت  شدیم
  دیخورش یکه حاال حاالها کس دانستیاصالن م د،یدی کار نم نیجز ا یدک کردن او چاره ا  یبرا یفعل
جور شد و  تشیکه موقع ی نکند و زمان یمهر  یپس با خودش عهد بست که با او ب ردیگی را نم

  اتیکه خبر از ن دیخورش  ی. ولدیای به سراغش ب رد،یرا بگ   تشیتوانست مادرش را قانع کند و رضا
تپه به طرف منزل بهادرخان رفت.   یاز آن سو کراستیبود که   نینداشت آن قدر خشمگ او  یدرون

 نی. بدون اد یخانه بهادرخان رس یکه به کنار در بزرگ چوب  نیباغات کنار عمارت بهادرخان را دور زد تا ا
بعد دختر    یقیدقا ردها را به صدا درآو در عمارت آن یبر رفتار خود داشته باشد، محکم کوبه  یکه کنترل

کلفت خانوم، من   یدرآمد: »ه انیبه طغ  دیاو را نگاه کرد! خورش رتی در را باز کرد و با ح یخدمتکار ال
 با بهادرخان کار دارم.« 

   ؟«ی»چه کار    

 .«کشمیم  شیتبه آ  اشویچوب دن نیوگرنه با هم رونی ب  ادیزود باش بگو ب ؟ی فضول  ای ی»تو کلفت    
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 دیو تهد دیغریدرآمده که هم چنان م انیبه طغ دی دختر کلفت و خورش ادیو فر غی ج یبه صدا   
 یامر   دیآمد و دستانش را به کمر زد: »بفرما خورش رون یسلطان السادات زن بهادرخان ب  کرد،یم

 بود؟«

  یحال ترس را از خود دور کرد و سع نیبا ا دیدی م لیدر مقابل ف یخود را مانند مورچه ا دی»خورش   
 ؟« یکنی م  امتیق د،یشده خورش  یچ  ی: »هدیباشد. سلطان السادات دوباره غر  رومندی داشت ن

 .« نمیبهادرخان رو بب خوامی »م   

دم اون قدر  یاومد اجازه م ی وقت ستینداره، دخترجان فعالً خونه ن ادیکه داد و فر نی»خب ا   
 گ شه.« که چشات هم رن یتماشاش کن 

 نوینداره، ا دنیات که د کهی : »صورت نکره مرتدیو غر دی زن بهادرخان دلش جوش هیاز کنا دیخورش    
هم  ی. با کسکشمی م شی جا رو به آت  نیمونم و شب هم یتا شب منتظر م  نی آگه دروغ بگ  نیبدون
 ندارم.«   یشوخ

اش آمده است اول خواست  به در خانه  یواقع  یطانیخورد و احساس کرد خود ش کهیزن بهادرخان    
وادار به   گریبا زنان د زشیمتما تی شخص یول اندازدیو به دهان سگانشان ب ردیجوجه را بگ  نیا

 یپنجره پرده را کنار زده و از  ی. بهادرخان از اتاق گوشهدیسکوتش کرد و وحشتزده به درون خانه دو
حاج رحمان به خنده افتاد تا  یخانه یو از جسارت جوجه  کردی را تماشا م  دیچه خورش مشرف به کو

که زنش له له زنان وارد اتاق شد و خواست لب به گفتن ماجرا باز کند، بهادرخان دستش را باال  نیا
شده! برو   شچه مرگ  سیجا، معلوم ن نیصفت مث آتشفشان اومده ا طانی ش یدختره  نیبرد: »ا

 جا.«  نیم ه ارشیب

مسخره اون  دیتهد هیو  اد یکه شما از دو تا فر هی جوجه دختر کدوم خر  نی»آقا بهادر، مگه ا   
 ن؟« یدیترس

 خروش کرده!« یجور  نیا هیحرفش چ  نمی بب خوامیم ستی»برو زن و کم زر بزن، حرف ترس ن    

و افاده به کنار    سیکند. کلفت با ف  تیرا به داخل هدا دی زن بهادرخان به کلفت اشاره داد تا خورش   
 دختر، اربابم جناب بهادرخان...«  ی زد: »اوف انتر خانوم، آها شیدر رفت و صدا
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  نییهمه شون از اسب پا ست،یبه اسم خان ن یها تموم شده و سگخان یدوره  گهی»کلفت جان د   
 ؟«یان خبر ندار  ادهیپ گهی، حاال دافتادن

 کرده واال«  ادی شما گدا گشنه هارو ز یانقالبه که رو نیباال. هم ای»زر نزن و ب    

دست کلفت داخل   یبا اشاره  دیوارد عمارت شد. خورش   دیو خودش با قر و کرشمه جلوتر از خورش    
راه    کیج کی ج  ه؟یچ د،یورشخ نی خان به شدت درهم فرو رفته بود: »بش یاتاق خان شد سگرمه ها

 ؟«یطوفان کرد ؟یانداخت

به دو  ک یشده، من نزد زی صبرم لبر گهید نیدون ی»آقا بهادرخان خودتون بهتر از من ماجرا رو م   
 یکه.. البته م نیگم و گور شده و بدون  یپر رو لبام مهر سکوت زدم. ماه یعن یساله ساکت موندم 

  رتمندیغ یهاکه نوه یدوره ا نیگم شدن بدون دخالت پسر شما نبوده. من نخواستم تو ا نیا نیدون
سپر کردن و  نهیس  یهر ظالم حروم خوار  یعباس و محمد و.. جلو در، یح نا،یس یعن یحاج رحمان 

مثل شما بگذرن؟!  یتونن از خون ظالم یحاضرن از جونشون بگذرن، خبرشون کنم اونا چه طور م
. از  فتمرو گر  یز یخون و خونر یکردم و جلو یاونا فداکار  شیکردن و سکوتم پ ی ا خوددار درواقع من ب

 یپر چند روز بعدش ماه  م،یخان شما رفت  ثمیم داریکه ما به د یو پنجم اسفند پنجاه و هفت ستیاون ب
 دونمی نم نی قرار دار انیسر پسر شماست و حتم دارم شما هم در جر ریز نیشده و البته ا ستیسر به ن

جبار راحت و آسوده   یهام حاال شما ظال  دیبه دنبالش دو یپر بهش داد که ماه  یی هاپسرتون چه وعده 
جنگن،   یوطنشون م  یکه دارن به خاطر شرف و آبرو یجوون یها زن و دختر و مردادل ده یرو نیدار

. شماها از انقالب و اهداف اون  نیکن یرو لگدمال م نشونیو د  مانیات و او احساس   نیر یراه م
  یم شیحفظ اموالتون نما تتون،یشما به خاطر حفظ موقع  شه،ی نشده و تا ابد هم نم تونیحال یز یچ
  نید یم شی شهر نما ونیدر کنار بزرگان و روحان  نیو دار  نیرو به تن کرد های و فقط لباس انقالب نید
هم  شیشما خاتمه بدم و برم پ   ی خنده دار و پر از دشمن یهاش ینما نیگرفتم به ا میمن تصم  یول

کنم تا    یپرده در  خوامی نشون بدم، م وشما ر  یاصل یرون بزرگان شهر و سکوتم رو بشکنم و چهره 
 مملکت شناخته بشن.« یو مستکبران اصل نیظالم

مرحوم حاج   یسر بر آورده از خانه  طانیش  نیا و مبهوت  دیلرز یتن و جان بهادرخان مقتدر کم   
تا آرام   زد ی جوجه بر نیا یجلو  یکه چه دانه و ارزن کردی رحمان را تماشا کرد در ذهنش جستجو م

بعد   یکرد  انی بشه؟ دخترجان اول بهم بگو چرا طغ یمکث، لب باز کرد: »خب که چ ی! بعد لخت ردیبگ
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 هی داتیمن از تهد  یکنی فکر م  ، یکنی م دیچرا تهد ؟یخوا  یم  یبدم، بگو چ  یجواب داتیواسه تهد
 ترسم؟«ی جوجه دختر م

 گهید ،یکه بترس دیحاج رحمان با یو رشادت مردان جوون و مبارز خونه رتیاز غ ی»البته که نه، ول   
امالک و   یو تمام یرو به اونا بگم، کل خونه و زندگ   قتیشده آگه لب باز کنم و حق  زی صبرم لبر یکاسه
 .« کننیم کونی ر و ندارتونو کن فدا

  ستیکه از جاش بلند شد بتونه هست و ن  یهر بزغاله ا می»دهنتو ببند اردک زشت، ما انقالب نکرد   
 !«شپارهیآت  یزنی کنه، بزرگ تر از دهنت حرف م  کونی رو کن ف یکس

حاج    یانقالب یتازه من به لشکر خونواده  ده،یرس  انیشما به پا یقلدر  یدوره گهی بهادرخان، د نی »بب   
 یو اعتقاد دارن. از قبل انقالب اون طور  مانیخدا ا نی ندارم چون اونا به خدا و د یاجیرحمان احت
دادن به آرمان   دونیانقالب برا اونا م  یهیهد اورده،ین هیصفات رو انقالب واسشون هد نیبودن و ا

و من در طول نوزده سال  گنیم  یجور  نیهمه ا طانم،ی ش هیهاشون شده و مبارزه با فساد اما من 
  یچ یپر که به سر ماه  نیحاال بهم درست و روراست نگ ن یآگه هم طانم،یباور کردم که ش نویعمرم ا

  تونمینم گهیکنه، من د یم ابرو بر سرتون خر ای دن طان،ی ش نی کنم، هم داشیپ تونمی اومده و کجا م 
  یازش م یخبر  ایگرده  یبر م ی ن هر کجا رفته باشه باالخره بعد مدتاو کردمی فکر م  لیصبر کنم اوا

ش در هجر و    چارهی انگار نه انگار که مادر ب نیشدن اون هست دیناپد یشما که مسبب و بان  یرسه ول
دشمِن تا   یجنگ نابرابر جلو یداره تو که شیو هراس پسر سپاه  میسوزه در ب  یفراق دخترش داره م

 .«شهی جنگه، داره جزغاله م یدهن مسلح م

  ری از ز دی. خورشکردیپروا را نگاه م یب یدختر به اصطالح شلخته نیا  یبهادرخان سر تا پا   
  میکردیم  انی عص شدی از زمان اگر الزم م یدر هر برهه ا یپر اش گفت: »من و ماهفشرده یهادندان

به   یحکم پوزه بند م ایکه به کل خفه شده و  نیکرد ستشیبه ن  واقعًا سر ایآ دونمی حاال نم  یول
 .« ادی یکه صداش در نم  نیدهنش زد

و   کندی را آرام نم ختهیدختر افسار گس  نیا یبهانه ا چیکه ه دانستی بهادرخان احساس خطر کرد م   
صفت قصد  طانیدختر ش  نی پس کوتاه آمد و با ا  رودی لو م  زهایچ  یلیخ  کردی م یاگر با او تند

که در   ییاز اروپا راحت از گرفتار یکه پسرش در کشور  نیعلت مهم، اول ا نیسازش کرد البته به چند
  شیبرا  خواستی اشتغال داشت و نم لی مجللش لم داده و به تحص یجا وجود داشت در خانه  نیا

را نداشت، مخصوصًا   یاجتماع  یصله دردسرهااز او گذشته و حو  یدرست شود، دوما سن یدردسر 
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 نچندا یجنگ بودند، از طرف  دانیدر م  شانیجوان منزل حاج رحمان را که شش تا یهاپسرها و نوه
راحت شود، پس   کردی از جانب او احساس خطر م شهیتا از شر قادر جگر که هم آمدی هم بدش نم

عقب تر رفت: »گوش کن دخترم، اون موقع که  دیشد خورش   کینزد دیو مهربان به خورش  میمال اریبس
 ...«لیدرشت و سب  کلیمرد بلند قد با ه هیراهرو   یدر کنار در آهن نیشما به مالقات پسرم رفت

 ؟« یگیاون کثافت رو نشناسه، قادر جگر رو م  هیمشخصات نده، ک یاِ  ی»اِ    

  کینگاه و تو  کیهم رون لحظه و تو  ثمیممالقات شما با  نیاون مرد فرصت طلب در اول  ن،ی»آفر   
 شده بود و...« یپر دل نه، بلکه صد دل عاشق ماه  کیمالقات 

که فکرشو   هیتر از اون  دهیچی : »اوه، پس موضوع پستد یکم مانده بود از تپش با دیقلب خورش   
 !«کنمیم

سر دخترعموت   ییچه بال یبفهم یچون حق دار  د،یخورش  گمیرو بهت م ی»کامالً و من همه چ    
 اومده.«

 .« نیآدرسش رو بد  یول کنمی »من به حرفاتون اعتماد نم   

 قره آغاج...« یتو محله ز ی اون مرد به اصطالح عاشق تو تبر ی»خونه    

 ن؟« یگی»از کجا بدونم راس م   

 جا هستم.« نی»من نمردم هم    

کرد. دلش  یراه بازگشت به شهر را چه گونه ط دیبهادرخان بود، نفهم  یهاگفته ری که درگ دیخورش    
کنجکاوش   یتا دخترعموها کردی م یخوددار  یبه سخت یداشت ول  هیگر یخون و چشمانش هوا

لقا هر چه از او به اصالن بود. ماهرخ و مه شتریها توجهشان باز ماجرا نفهمند هر چند آن  یز یچ
که دخترها فکر کردند با   ییتا جا دادی بشان را  نماو جوا کردندی ها ممالقاتش با اصالن سؤال یدرباره

شب    دینشدند. خورش چش ی اصرار نکرده و پاپ گریآمده است د شی پ یشده و اختالف شیاصالن دعوا
  زیخود را به تبر یا هبود که چه گونه و به چه بهان یراه و چاره ا  یرا تا صبح مژه بر هم نگذاشت و در پ

حال   نی با ا  رفتی و تنها نم کردی م اطی احت دیباشد با دهیکش یابهادرخان نقشه  دیترسی برساند. م 
 روز هم وقت را هدر دهد و خود را معطل کند.  کی خواستی نم  یحت
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حال چون صادقانه دوستش   نیو ناراحت بود با ا دهیرنج دیاصالن هم به شدت از دست خورش    
  یکند ول  وسشیاو را از عشق خود ما ای او را از دست بدهد و  یسادگ  نیبه هم خواست ی نم داشتیم

  ریکه فقط به گرفتن گندم گ یاو لجبازش چه کند! ننه  کدندهی یبا ننه  دانستی درمانده و ناعالج نم 
  ییبایو مطلوب داشت البته نه به ز  بایز یچهره ا یداشت ول  یتیکه معلول نیداده بود! گندم هم با ا

  دیقبولش کند. چشمان رنگ به رنگ خورش  توانستیبود که اصالن م  نیدلنش یدختر  یول  دیخورش 
که   دی. خورشودمادرش مانع ب یاصالن مردد نبود ول  یول  کردی پسران را در ازدواج کردن با او مردد م
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که  یاز عشق یدیاصالن و ناام ییوفا  یبه ب دیشیاندی نم هان یبه ا گریداشت د یپر از ماه  ی سرنخ
در   شی ایحاال فکر و دن  رایز بردی و عذاب نم  کردی ها به آن دلبسته و وابسته شده بود فکر نممدت 

 یاز چه کس دانستی او نم افتنی  یبرا کردی و هر چه فکر م شدی خالصه م  یپر سرنوشت نامعلوم ماه 
و   هیها گراتاقش چشم به آسمان پرستاره دوخت و ساعت  یشب از پنجره  یهامه ی. نردی کمک بگ

راه سخت کمکش کند و خدا چه قدر مهربان بود که  ن یالتماس خدا را کرد و از خدا خواست تا در ا
از   دیکه خورش یوقت  حکه ساعت هفت صب  یصدا داد طور  شیهاو به التماس  دیرا شن   شیزود صدا

شان به صدا درآمد. توراندخت  در خانه  یکوبه خورد،ی غوطه م یقیمدر خواب ع شبید یخواب یب
باز کردن  یبرا  انی بسم اهلل گو ختیری و درون باغچه م  زدی را جارو م اطیح یها خانم که داشت برگ 

شده بود،  یآفتاب  شانانه در خ  یزده شد چرا که صبح زود در جلو جانیعرفان ه دنیدر رفت. با د
 .«ری اندخت خانوم، صبحتون بختعجب کرد: »سالم تور

 ؟«یاومد یزود ن یشده صبح به ا یباشه چ ری پسرم، خ ری»سبحان اهلل صبح به خ   

  ری پن ،یانگشت چیمش کاظم پ یسنگگ داغ را به دستش داد: »اومده بودم از مغازه یهاعرفان نان   
 .« رمیبخرم گفتم واسه شما هم نون تازه بگ  ریو سرش 

 ؟«یبه جبهه رفت کردمی فکر م   ؟ییجا نی»مگه تو ا   

 .«کنمی کار م روی»نه بابا، من تو ستاد جذب ن   

 .«یها دراومد خان  ی»خدا رو شکر که از مباشر    

 وقته.«  یلیخ  ن؟یبود دهی»آ نشن   

 تو.«  ای»آهان مبارکه، حاال ب    

 شم حتمًا همه خوابن؟«   یح مزاحم نموقت صب  نی»ا   

 .«ومدهی ن  اطیکس تو ح  چیموقع که ه نی»واال تا ا   

 .« رهیگی آدمو م  نیریخواب ش هیزد: »آخه بعد نماز صبح   یعرفان لبخند   

شده   داریدر هراسان زده ب یشد، او که به صدا دهیداشت د اطیکه راه به ح  یاز ته داالن دیسر خورش   
توراندخت   یاش کممتفرقه  یها. عرفان متوجه او شد و با صحبت دادیبود داشت سر و گوش آب م
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  دیرششد: »سالم خو انیخودش در داالن نما  دیخورش یکه بعد لحظه ا نی خانم را معطل کرد تا ا
 ها.«  نی زیشما هم مث توراندخت خانوم سحرخ ر، ی خانوم، صبحتون بخ

 کالفه م.«  یل یخ  دم،یب نخواب»من که اصالً شب رو خو   

 ؟« یناراحت ی»چرا دخترم از چ   

 .«دمیدی خوابش رو م  شبید ،یزن عمو، راستش از بابت ماه پر  یشگی هم ث ی»حرف و حد   

 هی شاالیکنه ا ریداخل آمد. توراندخت گفت: »خدا آخر عاقبتشو به خ  گرید  یعرفان بدون تعارف   
 گرده.« یکه باهاش فرار کرده برم یبا پسر  یروز 

 فرار کرده؟«  یکه اون با پسر  نیشما معتقد ی عن ی»واقعًا زن عمو!    

  شینتونسته به خونواده معرف یپر داشته که ماه یاز دختراس، حتمًا پسره علت ی ل یکار خ نی»البته، ا   
ببرم   شن،ی ونا خشک م ن نیو گفت: »اآلن ا دیداده.« سپس آهسته خند حی کنه و فرارو بر قرار ترج

به کنار   عی رفت. عرفان سر رونیصبحونه رو با ما بخور.« و از داالن ب  ایبذارمشون تو سفره، آقا عرفان ب 
 گفت؟« ی م یزن عموت چ  دیخورش  ی دیآمد: »شن دیخورش 

 .« کننی فکر م یطور  نی»بعله همه ا   

تالش کردم تا باالخره از دهن   یلیمن خ  د،یگوش کن خورش  کنمی فکر نم ی طور  نیمن ا ی»ول   
 و...« دمیاصالن حرف کش

 .«کنمیکه من قاتلم؟ اونم قاتل صمد چوپان! من اعتراف م یدی» آهان فهم   

باالخره   شیکشتی اگرم تو نم ره،یاون حقش بود بم  ،یدختر تو محشر کرد نی»دستت درد نکنه، آفر   
نداره تازه اون خائن بود اگرم زنده   یادیجاسوس که عمر ز شدیکشته م گهید  یکی  ایبه دست من 

 .« کردی دشمن م میتقد  یو وطن رو دو دست شدیم های موند البد امروزم جاسوس عراق یم

 ها بهت گفته؟«  یچ گهیدهن لق د شرفی »اصالن ب   
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مالحظه   یل یخ  فقط ستین رتیغی و ب  شرفی اوالً اصالن ب یکنی »گوش کن دختر، تو کامالً اشتباه م    
  سیدهن لق ن یول نهیپسر دهن ب هیاصالن  ست،یحرفا ن  نیو عداوت و ا یکاره. اآلنم وقت دشمن 

 بزن، هر چند زده شده.«  دشویق یشنویازم م خورهی مادرش آب نم یفقط بدون اجازه 

رو   یننه ش بد دختر  یزد: »اون زده؟ گندمک هوش و حواسش رو برده انگار  یپوزخند دیخورش    
 ها.« براش نشون نکرده

که داره تو دست مادرشه،  یدو تا چندرغاز  یک ی ه،یدست خال یروستائ هیجان، اصالن  دی»خورش   
با   هاش یپ  یل یکه خ یتو به اصالن گفت ایگو ست،یمهم ن نایکار کنه؟ فعالً ا یچ  یخال بیبا ج  چارهیب

 افتاد؟«  یاون جا چه اتفاق ؟یرفته بود  ثمیم داریبه د یپر ماه

اصالن بند را آب داده است. مجبور شد   دیدی م ییقرار گرفته بود و از سو یکه در دو راه دیخورش    
که  نیعرفان از ا کردی فکر م دیکند خورش فیعرفان تعر ی را تمام و کمال برا قتیکه لب باز کند و حق

خواهد کرد  مالمتشاناند ناراحت شده و حاالست که او هم رفته ثمیم داریبه د یپر ها با ماه آن وقت 
بودم و همه ش فکر   داریتا صبح ب شبیگفت: »اصالن، من د یگر ید ین یپس بدون مقدمه چ

 .«دمینرس یینبود و به جا یهام کار نقشه  یول دمیکشی و نقشه م  کردمیم

  یرسیفردا حتمًا م ، ینرس ییتو خطرناکه، آگه امروز به جا یهابه نظر من نقشه یول  د،ی»آه خورش    
 ...«دنشیخان سگ پدره که واسه د ثمیم وونهیِانقد د یپر ماه  ی عنی نمیبب  یکن ی م یاقدام عاً یو سر

  تونمیسر برسه نم  یکس ترسمی م  یقرار نگرفت اناتیجر   ری»گوش کن عرفان، تو هنوز کامالً در س    
رو بهت   یخبر  خوامیمونه، م یبحث رو خالصه کنم وگرنه اصل مطلب م  دیبدم با حی کامل توض

برم   خوامیمجبورم باهات روراست باشم. راستش م  گهیدستانش را به هم کوفت: »د  دیبدم.« خورش
 آوردم.«  ری کنم، آدرسش رو گ دایرو اون جاها پ  یپر ماه  دیبا ز،ی برت

شود. هر   نی کم مانده بود نقش زم د،یچرخ ی م ثمیکه فکر و ذهنش مدام حول و حوش معرفان    
ها را قبول نداشت او به  حرف   نیدل عاشقش ا یخاطر بود ول دهیرنج یپر چند از رفتار و اعمال ماه

  اچر یپر و خشم گفت: »آخه ماه ظیبا غ دیترکی بود و حاال داشت از حسادت م یپر شدت عاشق ماه 
  دهیوقتش رس گهیبه نظرم د ست؟ی ن  شیحال زیچ چیبشه که ه  یعاشق مرد خوک صفت  دیکورکورانه با

را گرفت:   دیعشق خالص کنم.« او دستان خورش  نیبگم و خودم رو از شر ا یپر رو به ماه  قتیکه حق
همه آدم  نیدو سال ا نیتو ا ینیب ی م ،یدار  ییکارآ شتری ب هیو امن  سیدختر، از صد تا پل  ریش  نی»آفر
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  خوامی تو... نم  ینکرد! ول  دای ازش پ  یکس نشون چی ه  یول رنی بگ یپر از ماه یشدن تا خبر  جیبس
و   میکنی روز هم صبر نم  هیکه  دونمی م نویفقط ا یکرد  دایمحل و آدرسش رو پ  یبپرسم چه طور 

 .«میکنی فردا حرکت م  نیهم

 برم.«  ییگرفتم خودم تنها میعرفان تو کجا! من تصم ی»آها   

منم  ؟ی کار کن  یچ یخوا یم  بیشهر بزرگ و غر هیدختر تنها تو  هیتو  یگرفت یاشتباه می»تصم   
 .«میش  یبهتر به اوضاع مسلط م  یباشم خوبه، دو نفر  شتیپ

  ری بزرگ غ بتیمص  نیزود بهش دلگرم شد و گفت: »آه ا یماند ول  رهی به او خ یلحظه ا دیخورش    
 یحال چاره ا نیمشکله، با ا  یل یخونه خ نیهمه زن و مرد ا نیمونده، آخه قانع کردن اقابل حل 

 کنم!« دایرفتنم پ یبرا  یراه حل  دیو با سین
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 8 فصل

 

فحش و ناسزا بود که مثل  زیر کی صبح  یشده بود از کله  داریسگ ب  یقادر جگر آن روز انگار به رو   
  یدرخواست ب  رفتنیمحکوم به پذ یپر ماه  انیم نیو در ا   ختیری م رونینقل و نبات از دهانش ب

  مرموزانهو سربسته و  رفتی به پاوه م  گرشید فیکث قی همراه قادر و چند رف دی بود با شیچون و چرا
 .«میکن ی دارم که حاال دوس دارم اون جا زندگ ی: »اون جاها خونه اگفتیم

  یپشت اتاقش جاساز  یکه در پستو یبی و غر  بیها با دستگاه عجکه قادر ساعت  دیدی م یپر ماه   
او   انهی مخف یکارها دهد،ی م یرا به افراد ناشناس  یو اطالعات کندی با رمز صحبت م  انهیکرده بود مخف

کرد.  یم  یپشت اتاق سپر  یها وقتش را در پستوکه شدت گرفته بود و قادر ساعت  شدی م یمدت
  شی کند تا قادر متوجه کنجکاو  یاو شده بود، بدون آن که کار  یکه کنجکاو حرکات و کارها یپر ماه

هست که از رفتن به آن  ییخانه خبرها  نیرزمیدر ز دانستی م یپر نشود، او را تحت نظر داشت. ماه 
به   شیهاو دروغ  رنگی کرده و از ن دایمدت به شدت از قادر انزجار پ نیده است. او که در اجا منع ش

به وطن و   یکه بخواد خدمت  ستین ی: »قادر آدم درست و حساب گفتیجان آمده بود به خود م
سو با   کینابرابره، از   یجنگ ریوطنش بکنه بخصوص حاال که کشورش از دو جهت درگ یکمک  یروهاین

که  نی با عراق متجاوز. امثال قادرها به فکر ضربه زدن به انقالب هستن تا ا  گرید یکردها و از سو
 بکنن.!« یتیبخوان حما

اقرار کرد که:   انهیناش  یپر ماه کردند ی صحبت م  یاز هر در  گریبا هم د یصبحانه وقت یسر سفره    
شد و زنگ خطر را احساس کرد    زیت شیهاقادر گوش  ؟«یکنی م یدشمن جاسوس ی»قادر تو برا

نکرده است،   افتیدر ثمیهم از عشقش م یمدت خبر  نی است که در ا یدختر مار زخم نیا دانستیم
چنان به خشم آمد  وانهی. قادر دختی اش را به جانش خواهد رمناسب زهر کشنده  یو در فرصت یروز 

اصالً ندانست چه شد و   یپر که ماه دیکوب  یپر که قندان را از سر سفره برداشته و چنان بر سر ماه
هرزه، واسه  یدختره یصورت و گردنش را فرا گرفت: »ا یتمام   ظیگشت. خون غل نی نقش زم هوشیب

! صبر کن اآلن  یو سر به هوا شد ی کنی م یکه چه قدر فضول دمیدی و م ستمیکور ن ؟یمن زبون درآورد
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. واسه یو زوزه بکش یتا وقت برگشتنم فقط عوعو کن  بندمی جا مث سگ پاتو م   نیطور شد هم نیکه ا
 برا خودم دردسر ببرم؟!«  یچ

دختر معصوم را به   نیچه ا یبرا دانستی و اصالً خودش هم نم  شدی سرش نم مان یو ا نیقادر که د   
  یاتاق برد و ب  یهجوم برده و او را کشان کشان به آن سو یپر ماه  یزور زن خودش کرده است به سو

  کنارش آب و نان   یتخت بست. غرغرکنان کم یآهن یله یبه م  ریرا با زنج   یپر ماه  یرحمانه پاها
کردن تو کارام   یمونه که مخالفت کردن و فضول یم ادتیفضوله،  یآدما یسزا  نیگذاشت و گفت: »ا

جا بمون تا مث سگ واق  نیِانقد ا گردم،ی بر م یک سی و معلوم ن  رمیداره! من دارم م یا جهیچه نت
نوش   وهتوگ  یتون یم یگرسنه هم شد یگند خودت غوطه ور بش یتا تو یمون  یقدر م نیا ،یواق کن
 .« یجان کن

 کنمی مصمم، التماسش کرد: »خواهش م شیهاو او را در حرف  دیدی که هوا را واقعًا پس م یپر ماه   
! به خدا یدیکش ری که تو منو به زنج کننی طور رفتار نم  نیا وونمیقادر منو تنها نذار، منم آدمم، با ح

 سرم رو پانسمان کن.« ا ی ب  ست،یحالم خوش ن 

  ،یر یبم یطور  نی هم خوامی! مآوردمی روز درت نم نیمرهم بذارم که به ا خواستمی »نه بابا، آگه م   
به گور مثالً معشوق  نهیسگ بر ، یزن ی مرگ با عزت، تو که همه ش با من از نفرت و انزجار حرف م هی
چرا  یدیپرس الندازم. احمق جان تا حا یچه طور دارم مث سگ به زوزوت م  نهی بب ادی یکه نم  زتیعز
 اد؟«ی  یاصالً م ای  اد؟ی یجانت نم  ثمیم

 بود؟«  یشما چ ینقشه دونمی »من که نم    

 .«یبدم؟ تو که ارزش ندار  ح ی توض  یبه جناب عال ی خوا ی»ِاهه نکنه م   

خون به چشمانش   بردی م شیهایکه قادر از ستمگر  یز یو از لذت نفرت انگ  کردی نگاهش م  یپر ماه   
  کردی خانه بود، بر سرش منفجر م نی رزمی را داشت تا انبار مهماتش را که در ز اشله ی. کاش وسآمدیم

  گرفتی میصمت  نیچن  یافسوس، وقت کردی و نابودش م فرستادیجا به هوا م کی فسادش را  یو النه
ها را بسته بود قادر  که خون آن  شیهاپلک  انیبسته شد. از م  ریبه غل و زنج  شی که به کل دست و پا

کشانده است. خودش    یا نابود و به تباهر  شیکه چه طور زندگ کردی رحم و جاسوس را تماشا م  یب
! داد؟یرا پس م شگناهان  نیبود؟ تاوان کدام نیا یواقعًا جرم عاشق ؟ی به چه جرم  دانستیهم نم

ها را قفل کرد و  تمام در و پنجره  یرحم  یو ب   یبا سنگدل گفت، ی م راهیکه هم چنان بد و ب  ی قادر در حال



 کوچه باغ خاطره ها

161 
 

رفت. او رفت که در کردستان   رونی ارواح تنها گذاشت و از خانه ب یو خلوت خانه  ی کی را در تار یپر ماه
 .  افتدیگناه وطن ب یبه جان سربازان ب 

سرش    انیاز م یگذراند سوزش درد جانسوز  یهوشی در عالم ب باً یرا تقر هیاول یهاساعت  یپر ماه   
و ظلمت اتاق   یک ی هوش آمد و در تارروز به  یهامه یفشرد، از ن یو بدن دربندش را در هم م گرفتیم

دلخوش   رسوکند و به آن کو  دایپ  شی باز کردن پاها یبرا یکه راه چاره ا دیچشم به هر سو دوخت شا
 . دیام ینقطه   کیاز  غی در یباشد ول

وفا و   یب ثمی که چه طور به خاطر م فرستادی افکارش هزارها بار بر خود لعنت م  یهای کی تار انیدر م   
  ری ز شد،یو دستش از همه جا کوتاه م  دیاش را به باد داد و آخر سر که ناام ی ستیو ن  یخائن هست 

 .« ستین ری : »خود کرده را تدبدیغری م  یلب

 *** 

  یبازگردد و رو رانیاز فرانسه به ا التیتحص انیمشتاق بود پسرش بعد از پا لیبهادرخان که اوا   
که  ینظارت داشته باشد حاال با اتفاق  اشی هکتار  یمزارع و گندمزارها عیوس یهان یکشت و زرع زم

و خودش صورت گرفته بود احساس خطر کرد و همان شب با پسرش تماس گرفت و   دیخورش  نیب
  یبار دختر  نیو ا یو انتظار داره برگرد رانهیقرار اومدنت به ا یجان، درسته که مادرت ب   ثمی: »مفت گ

آشفته س و   اریکه وضع کشور بس  نیفعالً ضمن ا یول  رهی ب دار برات بگاصل و نس یاز خونواده
حاج رحمان کامالً دشمنمون شدن و آگه   یاز خونواده یافراد  ست،یکشور مشخص ن یاز فردا یچیه

 برن.« یسرمون رو م   ادیفرصت دستشون ب

اون همه پسر   شدن،یدماغمون م  یحاج رحمان باالخره مو یخونواده  نه،ی: »صالح همد یخند ثمیم   
و پشم همه رو نسبت به ما   شی پدر یجنگ حضور دارن، نوه ها  دونیو م یانقالب  یکه تو ستادها

 .«کننی م  نیبدب

از بابت   طونه،ی »درسته پسرم مهم تر از همه ش، هم رون دختر چشم رنگ به رنگه، واقعًا که خود ش   
چربه،   یهمه هارت و پورت، زورشون به من نم نیکشه، حاال با ا یم خط و نشون مواس یل یخ یپر ماه
  دایپ یرانیا ای یس یدختر خوب پار هیواست دارم آگه   شنهادیپ هیبه صالحه،  ی تو اون جا بمون یول
 کنه.« یرو هم قبول م  ییعروس اروپا  یو حت ادی یازدواج کن مادرت باالخره با مسئله کنار م یکرد
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را دچارش کرده بود، گفت:   یپر که ماه یاحساس وجدان شدن از سرنوشت ریدرگ یبدون ذره ا ثمیم   
فرانسه  ونیاز شهر ل یبا دختر  داً یبگم جد دیبا نیاشاره داد یمهم ی»آه پدرجان، خودتون به نکته

 فضا است.« -هوا یو اونم دانشجو   زاستیآشنا شدم که اسمش ال 

و بلوند    بای عروس ز هیجان، اآلن دوره شماهاست، دوست دارم با آوردن  ثمی م ی»خوشحالم کرد   
 .« یکن  ری مادرتو غافلگ ییاروپا

 »شما رو نه؟«    

باشه اوضاع    یخالصه حواست به همه چ ،یکرد ریو از هر جهت غافلگ یوروجک، منو که حساب  ی»اِ    
کردها   ها،ی ها و حزب باز گروه یبندشهر شده دسته  ینداره و همه جا  یف یو احوال کشور چندان تعر

رو   نایا ونخوان که البته گور پدرش یم یطرف به جون سربازان و پاسداران افتادن و خودمختار  هیاز 
 جنگ هم که قوز باال قوز شده خدا بهم رون رحم کنه.« نن،ی به خواب هم بب

 سر داد. یبلند یقهقهه زدی پدرش که وارونه حرف م  یمحتاطانه  یهااز حرف  ثمیم   

 *** 

جمع   یاش بفهماند که از طرف مسجد محل برادو روز را در خانه تالش کرد تا به خانواده  دیخورش    
او مخالفت   یهاوقت با خواسته  چی. هر چند پدر و مادرش هرودی م زیبه تبر ی مردم یهاکمک  یآور 
 شبه او خورده است و رنگ چشمان   تید که چوب خدا به حد کفااعتقاد داشتن رای ز کردندی نم
در روز چهارم   دیشان را نزده است. خورش در خانه یخواستگار  چیشده و تاکنون ه  شانیبرا  یبتیمص

 یکرد تا تالششان را شروع کنند و هر طور  میاش را تنظبفهمد با عرفان برنامه یکه کس نیبدون ا
  زا یا جهیخانه نت یفعالً که اهال  اورندی به دست ب یو خبر را جستجو کنند  یپر شده ماه

که  نیدوستش را قرض گرفته بود و صبح زود قبل از ا ن ینگرفته بودند. عرفان ماش شانیجستجوها
 حرکت کردند.   زی شوند، به سمت تبر دارینماز ب  یادا یاهل خانه برا

خود را آزار ندهد و ذهنش   خواهدی که اگر م  دیشیاندیم نیو تار ذهنش به ا ره ی در تصور ت یپر ماه   
و افکارشان نسبت به خودش، از ذهن و  دیعقا ی اش را با تمامخانواده   ریتصو  دیکور نشود با

 گریکه د دانستی بود و م ده یکه وجود داشت رس  یتلخ  قتیبه حق  یعنی اش پاک کند. حافظه 
بسته در  یبا پاها یپر رحمان کند. ماه  مطهر و پاک حاج یاش را وارد خانهوجود آلوده  تواندی من

هر   یپنجره جلو یو مخمل  مینشسته بود. پرده ضخ اطی مقابل پنجره کوچک رو به ح کیتار یاتاق



 کوچه باغ خاطره ها

163 
 

مدت   چهتا  دانستی که خدا م یج ی تدر یمرگ د،یشیاندی را گرفته بود. او به مرگ م یگونه نور و روشن 
استغفار   شیکه به درگاه خدا ی! در حالآوردی چه مدت دوام م تی وضع نیو او با ا کشدیطول م

 یباصفا  اطیکه در ح  شی و دختر عموها  دیبا خورش شی خوش زندگان  یمدام روزها کرد،یم
شرط    شی که با دختر عموها آمدی م  ادشی. رفتیپدربزرگشان داشتند از مقابل چشمانش رژه م

زودتر باال برود،   هاوان یپر نقش و نگار ا یهاونکه هر کس از ست گذاشتندیو مسابقه م  بستندیم
را تند تند   شانیو تمام کارها شدندی شان صبح زود از خواب بلند مکه همه یوقت  ایاست  یباز  یبرنده 

تا   ظهر یمه یو از ن کردندیم  دایآن وقت فرصت پ د،یای درن شانیمادرها یتا صدا دادندی انجام م 
شان  و بزرگ خانه چیدر پ چیپ یهان یرزمیو به هنگام غروب در ز شدندی م یسرگرم باز  اطیغروب در ح

  ایدن یهاو فارغ از غم و غصه الیخ  یو ب   بای. آه که چه قدر ساده و زکردندی م  یباشک باز  میقا
  و  نیریش یاها یرو شانندهیخودشان و آ  یو چه قدر برا  پروراندندی و آرزوها در دلشان م  دندیخندیم

 ینقطه  نیچه قدر تند تند ورق خورد و متاسفانه در ا شانی که دفتر زندگ  ی. واساختندی دور و دراز م
و شادش زود گذشت و حاال به خاطر    یالی خ یب  یایکه چه قدر دن یمتوقف ماند! وا اهیو س  کیتار

آورد   ادشیبه  یپر نشست. ماه  ِگل به  یگنداب  نیشدن در برابر عشق او در چن میو تسل  ثمیعشق به م
و   دمیرس ی انقالب چه قدر به پدرش التماس کرده و گفته بود که من هم به سن قانون یروز یکه بعد پ

دادن  یو مهتاب و ماهتاب و خواهرش ماهرخ برا دیدوست دارم در انتخابات شرکت کنم و با خورش
  یر یوصف ناپذ  جانی رفته بودند و با ه  ود،صندوق که در مدارس و مساجد شهر برپا شده ب  یبه پا یرأ
که چه قدر ذوق و شوق داشت و چه   یشان را نوشته بودند وامورد عالقه یداهایکاغذها نام کاند یرو

  دندیجنگی ها مکه در جبهه یسربازان یهمراه زنان محله به مسجد برود و برا  خواستی قدر دلش م
مختلف که در  یرده بود دوست داشت در کارهاک مکارها را ه نیباند و پانسمان درست کند و هم

اش  ها اجازه وقت   یشرکت کند، البته بعض گرفت،ی ها صورت م رزمندگان در جبهه یها، براپشت جبهه 
کار کرده بود. دوست داشت در   یمختلف مردم  یها در ستادهاگرفته و ساعت  نش یرا از والد
چه شد که   دی.. اصالً  نفهمیشود ول یمعرف قهرماندختر  ثمیو به قول م یدختر انقالب کیاش جامعه

  فیقادر جگر کث یکار خطرناک گرفت و سر از خانه نیا یبه اجرا میتصم انتکار یخ  ثمیبه خاطر م
  یپر : «ماه دیبر سرش کوب  یناله کنان دو دست یپر بدتر از خودش! ماه قانیدرآورد و شد آلت دست رف 

آورده؟«   یعشق به سرت چ  ید یفهم ؟یت رو به باد دادیهمه چکه  یوقت ؟ یحاال به خودت اومد
 ادیبه   گرفتی عاشقانه پرداخت و جگرش داشت آتش م یهم چنان به ناله و سوز و گداز  یپر ماه

شرکت    گرفتی خانه صورت م یشان با کل اعضاکه در خانه یانتخابات یهاآورد چه قدر در بحث 
مختار و آصف درس   شیو محمد و عباس و عمو نایس شیو پسرعموها دری. از برادرش ح کردیم
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ارزشمند بودند، پوچ   اریبس شیبرا یاما حاال همه آن چه که روزگار  گرفتیم ادیرا  مانیو ا یجوانمرد
را داشت؟ اصالً   یهمه فداکار  نیارزش ا ثمی واقعًا م ؟یارزش شده بودند، چرا و به خاطر چه کس یو ب

 ثمیم یبلند گفت: »تنها برگ برنده یپر کرده بود؟ ماه  ی داکار او چه ف یبرا ثمی ها مسال نیدر طول ا
اتاقم گذاشته بود.« بغض تلخ و   یسال پشت پنجره   نیچند یکه ط هیدر قبال عشقم رون گل هائ

که اونا چه قدر صادقانه و فداکارانه   ی: »وادینالی م یلب  ر یفشرد و هم چنان ز  یرا م  شیگلو ینیسنگ
ها  و در راه خدمت به خدا و خلق خدا دارن تو جبهه دنی کش یوی دن یندگافسار هوس هاشون رو از ز

عشق  ب یشده و فر ثمیعشق م ریمن اس  یسپر کردن ول نهیو مقابل دشمن س کننی م  یجانفشان
روز فالکت بار دچار شدم.   نی و به ا ختمی سرم ر یاونو خوردم و با دستام خاک عالم رو رو نیدروغ
لم  ای دن یکه جونم رو به خاطرش و در راهش فدا کردم اآلن تو کجا یدار من حاال اون عاشق وفا یخدا

  ایدن نیخداوند اونو تو هم ایدونه و بس! آ یرو  فقط خدا م نیبره؟ ا  یلذت م شیداده و داره از آزاد
 کرد؟« دایشو با اسارت من پ یاون واقعًا آزاد ای مجازات خواهد کرد؟ آ

 کردی م هیبود و دستش از همه جا کوتاه بود، بلند بلند گر  رشیکه اس یظلمت انیدر م یگاه یپر ماه   
و عجز و   ه یگر گذاشتی هرگز نم ی ول گرفت ی م روی ن شی از خدا د،یطلبی را به شهادت م  شیو خدا
کرد اگر به ی بر جانش غلبه کند. احساس م یارادگ یشود و ضعف و ب لیبه ناله و زوزه تبد شیهاالبه

. او  رسدیم  شی فرصت است به آرزو نیقادر که منتظر هم  رای کارش تمام است ز گریآن مرحله برسد د
  نینکبت، هم یداشت قادر را ناکام بگذارد آخر آن مرد پست فطرت بهش گفته بود: »دختره  میتصم
 .«ادیدربقدر که جونت  نیا  یو وحشت زوزه بکش  یمث سگ از گرسنگتا   یمون یقدر م  نیجا ا

و قادر    خورم؟ی مو م  یتجربگ ی من دارم چوب ب یکنی مهربونم، فکر نم ی: »خدادیغری م یپر ماه   
و   عیچه سر ری . آخ که تقداندازهیبه دام ب  یمث منو چه طور  ییو کهنه کاره که بلده دخترا ری پ یسرباز 

 طور رقم زد؟!«  نیسرنوشتم را ا یبا چه تردست

 یو برا دیشد سرانجام به بن بست رس یو اندوه سپر  یکه در تباه  ییهابعد از ساعت  یپر افکار ماه   
 یسرم اومده حقمه. دختر  یعادل کرد: »حقمه، هر چ یبه قاض  لیآرام کردن خودش، وجدانش را تبد

مث قادر جگر که تو کل شهرمون مشهوره همراه بشه،   یمردنا یخواد با آدما  یجوون و ساده که م
و  دهیاز دست م گهینامرِد د هیعقل و هوشش رو به خاطر  یسرانجامش تا جهنم رفتنه. وقت

 شهیره و گم و گور م  یذاره و م  یم یبه راحت یو بدون اطالع دادن به کس کنهی خودسرانه عمل م 
  ریتقد و حاال فتهی ن یسرنگون شد، به آه و زار  یب و تباه تو منجال  یو مث حاال وقت رهی حقشه که بم
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مث   یاهیمهربونم روس  یخدا ی. اِ رمی بم  دیجور شکنجه م کنه و زجرم بده، من با نیهم حق داره که ا
 مهر شد، منو بکش و راحتم کن.« م یشونیرو پ یننگ یلکه 

را گم کرده بود. قار قار بلند کالغان و   شی حبس شده بود، شب و روزها کی که در آن اتاق تار یپر ماه   
  نیگوش سپردن به هم انیو در م کردی ها صبح و شبش را گم مو مدام گنجشک   زیر  کیج  کیج
  شی پا یچپش شروع شده و تا انتها یرا که از پهلو یرانگر یدرد و اط،یپرندگان در ح نیری ش یاهویه
امانش را    شد،ی م نیگزیدرد در آن نقطه جا یکه وقت ییتا جا کردی م  حس یبه خوب  آمد،ی م نییپا
پس چرا عشق رو   نه؟یعاشق شدنم واقعًا آ یمن، سزا ی: »خداد یرسیو به حد جنون م  دیبریم
تا عقل از کله ش بپره و چنان  یگذاشت  یتاب یو ب  یقرار  یانسان عشق و ب عتیچرا در طب ؟یدیآفر
 برسه؟«   یخطرناک و پوچ  یمرحله  نیانجام بده که به ا ییها یوونگید

در   شینماند که با خدا یحرف   گریآن قدر دست و پا زد و ناله کرد که د ،یدی در عالم نوم یپر ماه   
  یتا فرصت  خواستی م یار یکمک و  شیکرد و باز هم از خدا  یحال توبه م نینگذاشته باشد. با ا انیم
 نکند.  یکه توبه شکن  نیکند تا بتواند جبران مافات کند و مهم تر ا بشینص گرید
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دونه و   یقدرتو نم  یکس چیکه ه  فی. اما حدیخورش یهست یرومندی »تو به حق که دختر جسور و ن   
مانع رو از سر رات بر   یو با سرسخت یایفهمن که تو چه طور به موقعش از پس خطرات برم  ینم
 .« یواقعًا که قهرمان گمیبازم م یدار یم

هر  یپر درسته من و ماه  ه،یتو خال یفایاز اون تعر نمی: »اد یو چشمانش درخش دیخند دیخورش    
  سیخواد و راغب ن  یکس هم نم  چیکه ه یقهرمان پنبه، دو قهرمان پنبه پوشال یول  میدومون قهرمان 



 کوچه باغ خاطره ها

167 
 

 ده،بوده و هست. نه از خونوا یخدا خال  یشهیهم یپر براشون باشه. پشت من و ماه   یگاه هیکه تک
 واریاز د وارمونی! دمیدی د رینه از عشاقمون خ 

دختر خاله و دختر عمه هامون کوتاه تره، اون قدر کوتاه که  یدخترعموها و پسرعموها و حت  یهمه 
 تونن راحت از روش بپرن.«  یهمه م

! به هر حال کار  یخون  یم اسی یهیباباجون! چرا همه ش آ  ،یکنی م یناشکر  ی بابا، اول صبح ی»اِ    
  یو الک  نی صرکه خودتون مق نیکه اتفاق افتاده  قبول کن  یانات یجر  نیتو ا ست،ین ری خود کرده را تدب
 .«نی بهش بنداز رارویتا تقص  نیدنبال گردن نگرد

 ای دهی ترانه از ها هی رمیمیکه از دلشوره دارم م یبحران تی وضع نیتو ا ی»آقا عرفان انتظار دار    
 واست بخونم؟«  رای حم

 بد نبود.«   یآگه صداشو داشت شدی که بهتر م  نی»ا   

و    رفتیها مدرخت  یافتاد که باال ییروزها ادیهندوستان کرد و به  ادی لشی ف دیآن خورش کی   
بزرگ انعکاس    اطیدر ح شیو صدا خواندی بلند آواز م  یو با صدا نشستیمحکم م یشاخه  کی یرو
 :  افت ییم

 یسنگ  وارید کی »پشت

 رن ی دو تا پنجره اس 

 دو تا خسته دو تا تنها  

 من  شونیکی تو  شونیکی 

 اهه یاز سنگ س وارید 

 سنگ سخت و سنگ خارا  

 یی صدا یزده قفل ب  

 ما« یخسته  یبه لبا 
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  یو همراه با اشک دیشیاندیکرده بود، م یسپر  یپر که با ماه یخوش یبا حسرت به روزها دیخورش    
تو   شهی! ما دو تا همزمی عز یپر داد: »آه ماه  رونیاز ته دل ب یآه دردناک  ختی که از چشمانش فرو ر

بدون احساس   یسنگ یوارایاطرافمون رو د  میکردیاحساس م  م،یخودم رون تنها بود  ییای عالم رؤ
طور بود وگرنه حداقل تو به   نی قفل سکوت زدن به نظرم واقعًا هم شهیاحاطه کردن و رو لبامون هم

که چه  یگفتی ! میگفتی واسم م گذشتی و اون چه رو که تو ذهنت م   یذاشت یمون احترام م  یدوست
. مینبود گرانت قدر ن نیو ما هم ا یکردی طور خودتو گم و گور نم نیحاال ا دیو شا  یگرفت  ییمایتصم
 کاش بهادرخان هم مث پسرش بهم کلک نزده باشه و   آدرس رو درست داده باشه.« یا ا،یخدا

در سکوت خود رنج عشق را به جان   دیکشی م دکیو جانسوز تر در درونش  یمخف  یعرفان که درد   
و   سوختیم یپر هم چنان در تب تند عشق ماه  یول دادی نشان م یو بردبار  کردی و تحمل م  دیخریم

و   دیکشی م یکند، نفس آسوده ا اشیی نبود تا بازجو رانی در ا یمزاحم  گریکه د نیاز ا زد،ی دم نم
مانده درون   یمخف  شهیو هم  نهیریو عشق د  ابدیرا ب یپر درصدد بود تا نفس آخر تالش کند و ماه 

هم پا و همسفر شده بود رو به   دیراه با خورش  نینزد او اعتراف کند. عرفان که در ا گر یرا بار د اشنهیس
تونه بکنه؟   یم یطچه غل گهی از فرانسه برگشت، د ثم یکه م رمی گ د،یکرد و گفت: »خورش  دیخورش 

مث   یزورمند  یاربابا ین یتا ب میما انقالب کرد یناسالمت  ده،یروزگار خوش قبل از انقالب اونا به سر رس
 یهاتهیبده، ازش به کم  ریگه خواست بهم گآ  ستم،ی مباشرشون ن گهیمن د  م،یبمال ن یاونارو به زم

 ثمیفقط بهادر و م گهیخان اآلن د ثمی . بهادرخان و مارنیی پدرشونو در م کنمی م تی شکا یمحل
 ما مگه نه؟«  یهستن مث همه

  یهمه مدت من اصالً نم نی با پشت دست اشک چشمانش را پاک کرد: »عرفان تو ا دیخورش    
که   نیقبل ا  یکردی بهش اعتراف م نای. کاش عشقت رو زودتر از ایهست یپر دونستم که تو عاشق ماه

  عقله. هر چند دور از دیشا رهی بگ اری تو قلبش جا باز کنه و عقل و   هوشش رو در اخت ثمی م نیمهر دروغ
 یاستمتأهل دست بکشه. ر  ثمیتونست از م  یو م شدی جذب احساس عاشقانه  تو م  دیشا یول
 کنه؟«  یبهش گفته بود که اونو زن دومش م ثمی م یدونیم

امکان وجود نداشت که مثالً به  نیا گمیمن به جرأت م   دیخورش ی.. ولگهید دی .. و هزاران شادی»شا  
  یا گهیچاک د  نهیبود. هر عاشق س  ثمی کامالً مست و کور عشق م یپر من و عشق من فکر کنه. ماه

 یپر ماهمحکم دل  یوارهایدرزها و د ونیتونست از م یباز نم  کردیم مه یآگه براش از جان گذشتگ
کارو نکردم؟   نیبود مگه ا حاصلیکه  اعتراف کردن عشقم بهش ب  یدیقرارش نفوذ کنه د یبه قلب ب



 کوچه باغ خاطره ها

169 
 

هامون رو    یو نگران  شیما در واقع تشو یحرفا نیا یکنار، همه میرو بذار  ریشرح و تفس گهیبهتره د
 .«دهینشون م

نشست   زیبد عنق و برافروخته پشت م   دیشدند. خورش ی راه نیب یو عرفان وارد قهوه خانه  یپر ماه   
که نگاهش  دیخورش یبه چهره   یقینشسته و دقا شی و عرفان سفارش صبحانه را داد. عرفان روبرو

اه کرد و در دل گفت: »به نظر  شده بود، نگ رهی از کنار صورت او رد شده و به پشت سرش خ میمستق
.« عرفان  ستی.. ترسناک نیول  بهیعج  یل یچشاش هم... خ ه،یدختر کوچولو موجود قشنگ نیمن که ا

که از  کردی نم  یگذراند، اصالً کنجکاو نی ذره ب ریاش را از زچهره  یایدر او دقت کرد و زوا شتریب
  دیخورش  یا!« لبان قلوه ؟یموند رهی ها خو مث مسخ شده  یبه کجا زل زد دیبپرسد: »خورش دیخورش 

شده  دهیچشمانش کش  یباال رکمانیداشت و ابروانش مانند دو ت  یمطبوع  یدر طراوت صبح، سرخ 
  یدختر خوشگله، ول نیبود: »واقعًا ا  دیخورش یبایچشمان و صورت ز یبود. عرفان هنوز مشغول بررس 

  شیرو ن دمآ نیو زهرآگ  یبه وقتش که برسه حساب  دیه. شاانداز یمار م ادی چرا آدم رو  دونمی نم
 بزنه.« 

  شیبه او که داشت برا  دیکرد اما خورش یآرام یبود به خود آمد و خنده االتی عرفان که غرق خ   
نگاه او را گرفت و پشت سرش   رینکرد، عرفان تازه به خودش آمد و مس  یباز هم توجه  ختیریم یچا

 یالبه با رتینقطه زل زدن او را بفهمد! ناگهان چشمانش از شدت ح  کی را نگاه کرد تا علت به 
  تابهینشسته و با اشتها به املت درون ماه زی دور م گریرفت. بهادرخان به همراه سه مرد د شی شانیپ

 دنیکه خود را به ند نیا ایبود  دهیرا د  دیخورش ایدر دهانش چپاند. او  یبزرگ یو لقمه  کردی حمله م
قدر   نیو ا  ری بگ نییپا  وچشات د،یخورش  ی: » اِ د یکش اشده یلبان خشک ی. عرفان زبانش را بر روزدیم

 کنه.«  ریشده باشه خدا به خ دمی. شا هاشهی متوجه ات م ییهویبهش زل نزن، 

  یبلند شد و کنار صندل  شیاز جا عاً یاست پس سر دهی مطمئن بود که بهادرخان او را ند دیخورش    
 د؟« یبهادرخان تو رو ند یتو مطمئن  دی عرفان و پشت به بهادرخان نشست: »خورش

اومده  یپر سر ماه  یمطمئنم که هر چ نمیاز ا ی: »ولدیرا به هم سائ شیها»مطمئنم.« سپس دندان   
 نویو ا می خودم رون رو فراموش کن  تیمأمور دیهم توش هست. عرفان بامردک  نیا فیدست کث

 .« میکن بشیتعق

 باشه.« هودهیما ب  اتیحدس دی ره هر چند شا  یکه داره کجا م میاریسر از کاراش در ب  دی»البته، با   
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 »چه طور؟«    

دست   یدولت کنون  یکارا  یلیمالک بزرگه و در واقع ارباب شهرمونه، تو خ هی»آخه بهادرخان هنوز    
 ره!«  یم زی به تبر یاس یکار س هیانجام  یاآلن داره برا دمیداره شا

که  یکننده ا ری غافلگ طی من اون روز به سراغش رفتم، اون تو شرا یگه وقت یبهم م یحس  هی»عرفان    
راجع به   یز یکه اونا چ نیترس زن و بچه ش و خدمه هاش امن براش به وجود آوردم قرار گرفت و از 

بارم کرد   غاشودرو دمی.. شاایرو بگه و   قتیدرخواست من ندونن، تو تنگنا قرار گرفت و مجبور شد حق
مردک اآلن به خاطر   نیباور کن حتم دارم ا میر یبه طرف سراب م میو سر کارم گذاشت و ما اآلن دار

 کفتار خون آشام!«  یاِ  ز،ی تبر ره یداره م  یپر موضوع ماه

 .«ترسمی صادقانه بگم هم حرفاتو قبول دارم و هم ازشون م   د،یخورش یگی »به نظرم راس م    

بارها   یول   ینیبی و منو خون آشام م دهیعرفان، تو به خاطر صمد چوپان چشمت از من ترس ی»ه   
 نداشتم اونو بکشم!« میاتفاق بود، من که از قبل تصم ه یبهت گفتم اون فقط 

 .« گهیافته د یاتفاق م ییهوی  یجور  نی آدما اکثرًا هم  یخوب و بد زندگ  ی»اتفاقا   

پشت سرشان را بشنوند  یمختصرشان را در سکوت صرف کردند تا صداها یصبحانه  یها باقآن   
بهادرخان را بشنود و بداند   یصدا هاان ی قل قل قل انیتا از م کردی م زی را ت شیهاعرفان گوش  یگاه

 یصدا گریکه د ییگذشت تا جا یطوالن یقینه! دقا ایاند رفته  رونی ها هنوز از قهوه خانه بکه آن
 .« رونی به نظرم رفتن ب د،یبرخاست: »بلند شو خورش شی عرفان به سرعت از جا  دندیبهادرخان را نشن

 گرید  قیرف  دند،یکش رونیو دودآلود قهوه خانه ب رهی ت یها خود را از فضاکه آن  نیبه محض ا   
و پشت فرمان  دیدو نشی سبزرنگ نشست. عرفان به طرف ماش اتیف کیکه درون  دندیبهادرخان را د
بهادرخان    اتی اش با فتا در جاده فاصله  کردی م یهم کنارش قرار گرفت. عرفان سع دینشست خورش 
. عرفان  آورد ی م مانیا دیخورش   اتیعرفان به حدس شدندی تر م  کی نزد زی چه به تبرحفظ شود. هر 

  دند،یقره آغاج رس یاصل  ابانیبه خ ی. وقتگفتیبه او م  دیکه خورش رفتیم ی داشت به طرف آدرس
بهادرخان به  نی را به عرفان داد و درست در همان جا بود که ماش  یفرع ابانیخ  کینام  دیخورش 

نه! در طول راه  ایبه دنبالشان بروند  ایمردد ماندند که آ دیو عرفان و خورش   دیچی پ یگر ید ابانیخ
 و عرفان را مغشوش کرده بود.  دیفکر و ذکر خورش  یتمام  یپر ماه
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مورد نظرشان شدند در آن   یبه ناچار وارد محله بهادرخان به سرعت از نظرها گم شد و آن دو  اتیف   
بهادرخان او را قال گذاشته و آدرس را درست نداده است!  دیبه شک افتاد شا یکم  دیجا بود که خورش 
پارک کردند و   نپه یرا در کوچه ا  نیها ماش .« آنمیآدرس داده شده بر نیبه هم دیعرفان گفت: »با

صبر کردند و   یها کم. آن دندیکه به پالک مورد نظرشان رس نیا ارد شدند ت  کی بار یاز کوچه ا ادهیپ
  میخوائ  یم یکنه؟ انگار  یدرو باز م  یدر بزنم کس   یعنیچه کار کنند! عرفان گفت: » دانستندی نم

 !«میمهم رون بر یپر ماه یخونه

 میباز کنه، بگ  ی: »اصالً کسدیرا پرس  یجوابش را بدهد که عرفان سؤال بعد خواست ی م دیخورش    
گه که  یاصالً طرف م  ای دن؟ ی جوابمون رو م  یعن یکجاست  یپر ماه می بپرس م؟یخوائ یم یچ
  ارک ی.. حاال ما چدمی.. شاگهینره غول د  هی دمیدرو باز کنه شا یپر که ماه دهی تازه بع شناسمش؟یم
 م؟« یکن

  دیتو سرمون با  یعرفان، چه خبرته؟ سؤال پشت سؤال! منم مث تو، از کجا بدونم چه خاک یوا ی»اِ    
 .« میکنی م شیکار هیکنه، بعد  یدرو باز م  یاصالً کس مینی ! باباجان، تو اول در بزن ببمیزیبر

 م؟« یبگ یباز کرد چ  ی: »آگه کسدیبار محکم کوب نیدر خانه را چند یعرفان کوبه   

 کنهی درو واسمون باز نم یاآلن کس دونمی م یدم ول  ینباشه من خودم جوابش رو م تی »تو کار   
کار   یصادر کرده که چ یخونه دستورات یبه اهال  یقیچون بهادرخان بعد صحبت کردن با من به طر

 که نمونده.«  کاری کنن، ب

از   رمیالً زود باش قالب بگعرفان؟ اص یبهم زل زد یواسه چ ه؟یعرفان مردد نگاهش کرد: »ها چ    
 اون تو چه خبره.« نیبرو باال بب  وارید

 باال برم؟«  یواسه چ ستیخونه ن  یکس  یکار کنم؟ وقت ی»چ   

 نه!« ای جاست  نیا میبدون  دیبا میاومد یپر ما به سراغ ماه  م،یندار یکار  ی»ما با کس    

 .« ستیجا ن  نیدر رو باز نکرد مطمئن باش  ا ی»کس   

  یلیوسا ای  یرد ،ینه، باالخره اثر  ا یجا بوده  نیقبالً ا میبدون دیبا شه،ی »با حدس زدن کار درست نم   
 .«میکنی م  دایازش پ
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داد و   هیدر کوچه تک یباال یرا به لبه  گرشید یبرق گرفت و پا رکیرا به ت شیپا کیعرفان به ناچار    
را   وارید یبه آن سو  دنشیپر یصدا  دیرساند. خورش  یکاهگل وارید یرعت برق خود را به باالبه س
  دیآرام به درون خانه خز یلغزنده ا  یمانند ماه دیباز شد. خورش  یبعد در کوچه به آهستگ یکم  د،یشن
متوجهشان شد،  یاگر کس اناً یتا اح رفتندی آهسته آهسته جلو م اطی درختان وسط ح انیها از مآن

رفتند   شینشد، تا کنار در راهرو پ   یآفتاب ینشد و کس یخبر   یبتوانند پشت درختان پنهان شوند. وقت
نه  یز یدهل  انیرد شدند به م کیبار  یها از راهرورا فشار داد و در باز شد آن رهی دستگ یعرفان به آرام

  مهیدر ن  دیشد. چشمان خورش گر یداتاق و عرفان وارد اتاق  کی وارد  دی. خورش دندیچندان بزرگ رس
فشرد. او جرأت جلو رفتن را   یدستانش م  انیرا م ین یکلفت و سنگ ری و زنج  زدی اتاق برق م یکی تار

 یز یمن که چ دیوارد اتاق شد: »خورش انعرف یقیبود. بعد دقا ستادهینداشت و ساکت وسط اتاق ا
 نکردم.«  دایپ

 رو بسته بودن.«  یپر ماه یدست و پا ریزنج   نیعرفان، با ا نی »بب   

 ؟«ی »از کجا ورش داشت   

 »از کنار تخت.«    

 دست و پاش رو بسته بودن؟« نیبا هم یدونی »از کجا م    

 گه.« ی»حسم بهم م    

 .« دیخورش ترسمی خطرناکن، دارم م  شهیتو هم یها»حس    

 .«رهیگی م یآدم حس بد هیمزخرف  ی»چرا دروغ، ترسم داره. چه خونه   

  نویبرداشت: »ا نیزم  یرا از رو ید یبه سرعت لنگه جوراب سف  دیها آرام آرام جلوتر رفتند خورشآن   
جوراب رو از   نیا یپر جا بوده، من خودم با ماه نیواقعًا ا یپر و ماه قتهیحق نیگه ا یحسم نم گهید

سالها   یل یاز خ  قانخا یب  یشده ش که ب یپول منجق دوز  فیک نمی... آهان بفرما امیبود دهیبازار خر
نشونه ها احساس   نیاونو کشتن؟ آخه ا یعنیبزرگ  یاز سفر کربال براش آورده بود. آه خدا  شیپ
 .«دهی بهم م یبد

 بد نزن.«  ی»لطفًا حرفا   
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و زرد شده بود که  دهیچنان پر شیاز او نداشت رنگ و رو یعرفان خودش هم حال و روز بهتر    
را   اشی ال یو خ  نیریش  یمکان شوم، مرگ آرزوها نی. عرفان مست و کرخ شده در همدیترس دیخورش 

:  گفتی خصمانه بود و به خود م  یبود و در حال جنگ و جدل یی. درونش غوغادیدیبه چشم م
اونو   ستین رانیخان که ا ثمی م ه،یچه کار نیو پوچ از دست رفت، آخه ا چی سر ه زمی عز یپر »ماه

 تو کاره؟«   یو دست چه کس هی کار ک یعنیکنم!  یپر دادن ماه بیمتهم به فر

 یکه گوشه ییهامحابا خود را به پشت رختخواب  یباز شدن در کوچه هراسانشان کرد و ب یصدا   
مو را بر اندامشان  ،یتند و خشن مرد یهاسرفه یبعد صدا یاتاق جمع شده بود کشاندند، لحظه ا

 یبه چه کار   گریگذشت و معلوم نبود مرد وارد اتاق شده، در اتاق د یطوالن یقیدقاراست کرد. 
 مشغول است؟! 

ها که آن ی که هر دو را تا سرحد مرگ ترسانده بود، مرد ناشناس  وارد اتاق  یطوالن  یبعد از انتظار    
که در دستش   یفی کاغذ و خرت و پرت درون ک یمقدار  واریکمد کوچک کنار د یبودند شد و از کشو

. هر  دندیشن  اطی اش را از حآواز نکره یو عرفان صدا دیاز اتاق خارج شد، خورش ی. وقتختی داشت، ر
بغل   بی را در ج یکه مدارک یمرد در حال  دند،یپرده را کنار کش یو گوشه دندیدو به کنار پنجره دو

  یصدا یکشاندند و منتظر ماندند وقت زیود خود را به دهلها زاز خانه خارج شد. آن  گذاشت،ی کتش م
باز کردند، مرد در  رادر کوچه  یشدند آهسته ال اطی وارد ح دندیبسته شدن کامل در کوچه را شن

آرام و صحبت   یآمدند و با ظاهر   رونی و عرفان از خانه ب  دی. خورشرفتی کوچه داشت باال م ییسرباال
  نیو عرفان به سرعت ماش  دندیرس نی و عرفان به کنار ماش  دیخورشکنان پشت سر مرد حرکت کردند. 

نشان داد. مرد که  نیکردن ماش ریشد و خود را مشغول تعم ادهیرا سر کوچه رساند و از آن پ
  کیها نزدبه آن  کردی را زمزمه م  یبود هم چنان آواز  زانی لبانش آو یبلندش از دو گوشه یهال یسب

  خوامی: »برادر جان معذرت مدیپرس  کردی را پاک م  اشی شانیپ نشیکه با آست یشد عرفان در حال
 .«شهی روشن نم  یلعنت ن؟یدون یم نیماش ریاز تعم  یز ی شما چ

 چه مرگشه.«   نمیبذار بب شهی سرم م ییزای چ هیمرد به کنارش رفت و گفت: »   

نگولک کردن، دستانش را در هوا چرخاند: »آهان ا یعرفان که پشت فرمان نشسته بود بعد از کم   
 ممنون برادر.«  یلیخدا رو شکر درست شد خ

منو هم به  نی تون ی م خوامیجناب عذر م  نیگفت: »خسته نباش  دیمرد که فرصت را مناسب د   
 ن؟«ی »قونقا« برسون ابانیخ
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 ن؟«یر یداد و با اکراه گفت: »از اون جا کجا م  ی عرفان لبانش را باز    

 کنم؟« دایپ نیماش  تونمیواسه رفتن به »نقده« م  نمیبب نالی ترم  رمی»م   

گرفت. عرفان در   یعقب نشست مرد هم در کنار دست عرفان جا یآرام در صندل  یلیخ  دیخورش    
و نفس زنان   دیکش شیهابه مو ینقش، افروخته و قرمز شده بود دست یفای که صورتش از ا  یحال

به خونواده م سر بزنم شما هم انشااهلل   خوامیم م،یانقده  یاتفاقًا ما هم راه یگفت: »چه تصادف
 .«نیکن  یم دایپ  وبوسات

  میشانس بر  دیحاال به ام اد،ی  یم ری اتوبوس گ شیاوضاع قرم قاراشم  نیمگه با ا ه،یبدبخت ی»اَ    
 شد.«  دایپ دیشا

هم چون   ی رنگ یلهیهمانند دو ت   دیانداخت. چشمان خورش  دیبه خورش  ینگاه مین نهییعرفان از آ    
کرده بود. او  دایپ  یطانی حالت ش  یو به راست  د یدرخشیم یخاکستر  یمثل دشت یگر یو د ی آب یایدر
موضوع را به حساب خوش   نیکند. عرفان که ا یساز  نهی و اشاره به او فهماند که زم مایبا ا

را اعالم کرد و با    تشیرا از دست بدهد رضا ییفرصت طال نیا خواستی نم  گذاشتی م شانی شانس
و کمبود   ییو دارو ییصحبت کرد از جنگ کردها و جنگ کشورش با عراق، از کمبود غذا  یاو از هر در 

تا   تواندی مو   رودی برادر سربازش به مهاباد م دنید یارزاق و نفت، تا صحبت را به آن جا رساند که برا
بده، تو  رتونی زد و گفت: »خدا خ یتعارف بود، تک سرفه ا نیاو را برساند. مرد که منتظر ا یر یمس
 موندم واسه فردا صبح.«  یم دینابسامان با  تیوضع نیا

 ما هم واسه شما جا داره.« ن یو ماش  هیعرفان گفت: »باالخره راه طوالن   

منم کار   شم،یمزاحم م یآبج نیبخش  یاش را صاف کرد: »مدو رگه ید سرش را برگرداند و صدامر   
 جون خونواده م در خطره.«   قتشیحق  ن،ین یبب ری زودتر برسم. خ  دیدارم که با یمهم

 ها؟« : »از طرف کومله د یعرفان پرس   

 بگم!«  یکردستان ادعا داره واال چ گه،ی: »جنگه ددی نال  یلب  ری مرد از جواب دادن طفره رفت و ز   

  یبه سؤال دوم عرفان توجه  یاست ول  یو او گفت که اسمش راحل براق دی عرفان نامش را پرس   
  ریاز ز یکه بتواند اخبار  دیتالش کرد تا مرد را به صحبت بکشاند شا ارینکرد. عرفان در طول راه بس

صحبت   زطفره رفتن ا یبه خودش گرفته بود و برا رغضبانهیم یمرد چهره ا یول  اوردیب  رونیزبانش ب 
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خودش را به   دادی را نشان م  اشی که خستگ یا ازهیداده و با خم هیتک نیماش یسرش را به صندل
  لومتریو پنج ک  ینقده حدود س یمهاباد تا سه راه یداشت الل بماند. از جاده می تصم  ییخواب زد، گو

و   راند  ینامعلوم و مبهم و مخصوصًا خطرناک هم چنان م یسرنوشت یطول داشت. عرفان در پ
  یچاره ا یول کردی م یها در امان نبود، طها و کوملهدموکرات  یپرخطر را که از حمله  یهاجاده

حداقل   ای یپر ها را به ماهآن  اناً یاح توانستی بود که م یمردک ُکرد تنها نشان و سرنخ  نینداشتند هم
 ینظام یهای بازرس  ستیامتعدد سپاه و  یهاگاهیاز او برساند. در طول راه در پا یگرفتن اخبار 
مرد به ظاهر ُکرد در هر  نیکه ا شدی م  لیتبد نی ق یشک عرفان هر لحظه به  شدندیمتوقف م

  یرس مورد باز شانیو خودرو دادندی م ستیکه دستور ا  یگاه یاست. عرفان در هر پا لیدخ یشامدیپ
  یبازرس یهاست یا لدر طو ی. راحل براقکردی صحبت م  نیو با مأمور شدیم  ادهیپ  گرفت،ی قرار م
را به    دیگرداند و خورش یتر نشان دهد پس سرش را برم کینزد دیمثالً خود را به خورش کردی م یسع

  نیدارد با ا یکه او سع دیدی. عرفان آشکارا ماندازدیبگو و بخند راه ب  خواستی و م  گرفتی حرف م
 را گمراه کند. یبازرس   یروهای رفتارش ن

افتاده و به طرف نقده حرکت کردند عرفان ترس را احساس کرد و به  گرید یبه جاده یوقت   
شما که اهل  یبراق ی: »آقاد یزد و از او پرس ایباره دل به در کی دیشیاندی م اشی صندل ری ز یچوبدست

هاتون از دولت   ی. هم شهر نیکردستان آشوب زده بگ   تیواسمون از وضع  یکم  ن،یجاها هست نیا
 خوان که باهاش از در جنگ وارد شدن؟« یم یچ

  ونیزیو تلو ویتازه مگه از راد کنمی و فروش م دیبازارم که خر هیکارا! من  نی»آقا جان منو چه به ا   
 ه؟«یاختالف سر چ نیشنوی نم

 دارن.«  یبه نظرم خود کردها جواب قانع کننده تر   ی»چرا، ول   

  یکه خود کردها نیخوان، دوم ا  یم یکرد خودمختار   یاسی احزاب س نیا ایکه گو نی»خب اول ا   
  اریو آتش ب  کننی هم کارو خراب تر م نیوسط مجاهد ن یآشوبگر شدن، ا یآلت دست گروه ل،یاص

رو مسلح   یو عراق هر گروه خرابکار  هیستان با کردستان ترکمعرکه شدن، درضمن هم مرز بودن کرد
 .«نهک یم

  یکه کار منطقه رو خطرناک تر م نیرسه، ا  یکشورا به دست آشوبگرا م نیاز ا یجنگ  زاتی »پس تجه  
 کنه.«
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 مانیپش اشی رخ عرفان را تماشا کرد عرفان از زبان دراز  میمرد کرد سرش را برگرداند و به دقت ن   
خطرناک و پر از کشمکش، بهتر بود که سکوت کند.   یمنطقه  نیدر ا خواستی م یشد اگر سر سالمت

 یپر . عرفان که به خاطر ماه کردیم  نی سپاه تأم یم یارتش و ن یم یرا ن هان یها و تردد ماشراه  تیامن
ناسزا  و صدها بار به خودش شدی م  مانیپش یبود، گاه دهیو خطرات را به جان خر های سخت نیا
مردک لندهور سر از ناکجاآبادها درآورده است! از کجا مطمئن بودند که  نیکه چرا به دنبال ا دادیم
  یرو برا یپر : »اصالً ماه د یپرسی است؟! عرفان از خودش م یپر کردن ماه  دایپ  یبرا یمرد سرنخ  نیا
 کردم!« ی عجب کار خبط ارن؟یجاها ب   نیبه ا دیبا یچ

هم حال  دی شد، خورش  ادهی پ نیدست به آب رفتن از ماش یبرا  یبراق دند،یرس  نیبه پمپ بنز یوقت   
شدن سرم توسط   دهیاز بر یول  ترسمی عرفان، من از مردن نم نیبدتر از عرفان داشت: »بب   یو احوال

.  میو خودم رون برگرد میش کن اده یجا پ نیمرد نکره رو هم  نیا گمیم ترسم،یها مدموکرات و کومله
 .« مشیحتمًا به نقده برسون  دیکه بابه ما چه 

مقاوم تر باشد گفت:   کردی به هدف وادارش م دنیرس یزه ی انگ یعرفان که خودش هم مردد بود ول   
جا   نیتا ا فه،ی ح  یول  میشد یخطرناک یو وارد باز  میکنیم  یبزرگ سکیر میدار دونمی منم م دی»خورش 
  میکن بیعق رو ت یبراق نیا دیباالخره تا هر کجا که امکانش هست با میبرگرد ی دست خال میکه اومد

اومده پس حتمًا به هم مرتبطن،   رونیاون جا بوده ب  یپر ماه ایکه گو یاز خونه ا نیچون فقط ا
 .«میکشی زبونش حرف م   ریو از ز مینداز یم رش یگ  ییجا هیباالخره 

آن قدر که  دندیغروب به نقده رس یهای ک ینزد یها رانندگها بعد از ساعت بود آن یبه هر بدبخت   
.  دادی سرسخت را تکان نم یبراق پراند،ی و عرفان را از جا م  دیپراکنده خورش یرهای ت  کیشل یصدا
را    نیماش  نشود. عرفا ادهیسپاه از عرفان خواست که پ  یبازرس  یهاست یا نیبعد عبور از آخر  یبراق

ها همان جا از آن خواستیرا به طرف عرفان گرفت، م  اشهیکرا یجنب بانک ملت پارک کرد براق
 دستمزدتون.« نمیبفرما ا یلطف کرد یلیبرادر، خ  یکند: »خسته نباش  یخداحافظ 

  یدادن به ما بگو شب رو کجا م هیکرا یعرفان دستش را پس زد: »برادرجان قابل نداره، به جا   
 داشته باشه؟« ت ی که امن میبمون میتون

بودند، گفت:    یمهربان و مهمان دوست یهاکرد بود و کردها ذاتًا انسان  کی یکه در هر حالت  یبراق   
 اصالً شما مقصدتون کجاست؟«  ن،یکن دای رو پ یی جا  نیوقت شب بتون نی»فکر نکنم ا
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  دنیو فردا واسه د میمون یجا م نی ندارن، شب رو ا تیها امن»امشب که برگشتن خطر داره و جاده    
 .« میر یبرادر سربازم به مهاباد م

نداره.« بعد از   تی جا امن چیمرد کرد مردد ماند و انگشت به دهان گرفت: »واال کجا رو بگم؟ ه   
  ستیرفتنتون صالح ن  تیوضع ن یگفت: »با ا یگل کرد و با سادگ شیکوی تفکر، همان ذات ن یقیدقا

 دههم جبران خدمتتون رو کر یطور  نیتا ا نیائ یمنزل ما ب نی تون یآگه م گه،یشِب د هیباالخره 
 که خطرش کمتره.«  نیبمون  یهم شب تو منزل  م،یباش

مغازه پارک    کی واریرا کنار د  نینگاه کردند. عرفان ماش گرید کیاز خدا خواسته به  دیعرفان و خورش   
بود، شهر در خلوت و سکوت   دهی نکش شب چادرش را بر سر شهر یک یکرد. در آن وقت که هنوز تار

.  شکستیسکوت شب را م یمختصر  یرانداز یت یفقط صدا یفرو رفته بود و هر از گاه یوحشتناک
در  ن یسنگ فرش شده به زحمت باال رفتند و نفس زنان مقابل سوم  یکوچه ا ییها از سرباالآن
دور تا دور   اطی ح یوارهایکرد. کف و د تیها را به داخل خانه هدا. مرد کرد سرفه کنان آنستادندیا
وجود   اط یهم وسط ح ی. حوض کوچکشدیم دهیدرخت د کیآن  یبود و در هر گوشه یمان یس

به استقبالشان آمدند.   یقی. از بالکن باال سه زن و دو پسر جوان نگاهشان کردند و بعد از دقاتداش
  یول ندیگو ی مشخص بود خوشامد م  شانیو از لبخندها  کردندی صحبت م یبه زبان کرد یهمگها آن

ر  یبه کنار حوض رفت که آب ش  دی. خورش دندیفهمی را نم شانیهاکلمه از حرف   کی دیعرفان و خورش
به زن جوان   یبا ولع دست و صورتش را شست. براق دیخورش  ختیریباز و آرام آرام درون آن م

کرد، اتاق   تیها را به داخل اتاق هداآن زدی صدا م ژیگفت و زن جوان که مرد کرد او را گالو ییزهایچ
و عرفان،    دیداده بودند. خورش  هیتک واریمفروش شده و چهار مخده به د ینی فرش ماش  کیفقط با 

شروع   یشان نشوند به زبان ترک ها متوجه مکالمه آن که آن یو برا دادند هیمردد و ناآشنا به مخده تک
! صد رحمت به ارسباران آرام خودم رون،  میجا اومد نیا یواسه چ دونمی به صحبت کردند: »اصالً نم

 طرفا باشه!« نیا یپر وجود داره، به خدا آگه  ماه یجاها همه جور جنگ نیا

شکر داره که سالم  یمردک تنها نشونه مون بود. جا نی ا مین: »چه کدیعرفان دستانش را به هم مال   
 خدا بهم رون رحم کنه.«  نمیبعد ا میدیرس

را   یمختصر  یرا باز کردند و غذا یبزرگ  یها و دخترها وارد اتاق شدند و سفره بعد همان زن یقیدقا   
شده را داخل دهانش   دهیکوب  ینیزم  بیاز س یبزرگ یکه لقمه یدر حال ی. براقدندیدرون سفره چ
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و   حزبعضو چه  یپات یبحران و اوضاع قاط نیبرادر جان شماها تو ا نمی: »بب د یپرس گذاشتیم
 ن؟« یهست یگروه

کردن نون  دایزد و محتاط گفت: »فقط حزب خدا، واال واسه پ  یآب لبخند وانیعرفان از پشت ل    
و کم   میکنی. شکر خدا کار م میتو صف ها گالن نفت ساعت  هیگوشت و  کهیت هیواسه   م،یشبمون موند

 .«میکنی م ری شکم خونواده مون رو س شی و ب

. دود و  گرفتی م ن ییو سرش را پا شدی و پر از سؤال آن افراد شرمزده م  رهیخ یهااز نگاه  دیخورش    
 زدیرا بر هم م دیو دل و جگر خورش  کردی گوسفند به داخل اتاق رسوخ م یدل و جگر کباب شده یبو
 هست؟«  یبند و بساط  گهیتو اتاق د ای: »آدیشیاندی و م

قدم   یرفت تا کم اطیداده بود به درون ح  نییپا شیکه به زور از گلو یبعد از شام مختصر  دیخورش    
به پا داشت و دور سرش را   یرنگ یشتر  یپانزده شانزده ساله که شلوار کرد یبزند و نفس بکشد. پسر 

از   دیخورشکه مراقب حرکات اوست.  دادی پله نشسته و آشکارا نشان م یانده بود، روپوش هیبا چف 
نشستن آن را   نیو ح کندی گشادش حمل م راهنیرا درون پ یکه او اسلحه ا  دیطرز نشستنش فهم 

فرار از   یکرد نگاهش معطوف او نباشد و برا  یسع دی. خورشکردی جا به جا م  راهنشی مدام درون پ
بود و  کینزد گریاتاق د  ی. او به پنجره ستادیرفت و آن جا ا یدرخت  ری نگاه پسر، به ز ررسیت

را   دیصحنه خورش  نیو هم دادیاز داخل اتاق را نشان م ی پرده به کنار رفته قسمت  یخوشبختانه گوشه 
بود تا بتواند درون اتاق را   یدن پسر ُکرد دنبال راه حلاغفال کر  یبرا دیزدن کرد. خورش  دیمشتاق د

 یدو شاخه  انیو از م جااز آن   توانستی از درخت رساند که م یراحت تماشا کند او خود را به سمت
گاه   کندیکه مثالً آسمان را تماشا م  گرفتی سرش را باال م یگاه دی. خورشندی درخت درون اتاق را بب

مناسب نگاهش را به اتاق بدوزد، هر   یتا در فرصت کردی برگ درختان م خود را مشغول لمس کردن 
آمد و با پسر جوان شروع به  رون یب  اقها از اتاز بچه  ی ک ی. دیپائ   یچشم آن جا را م یچند از گوشه

  نیزل زدن به اتاق بهتر یبرا نیو ا کردی م  یو شوخ دیپری به پشت او م   یکوچک یصحبت کرد و بچه 
! بهادرخان  دیدی بزرگ چه م یبه حال غش کردن افتاد. خدا دیدیفرصت بود. ناگهان از آن چه که م

و   چپاندی و درون دهانش م دیکشیم  خی از س الم داده به مخده داشت با انگشتان زمختش جگرها ر
تخم مرغ   هی شب   یلیبود وسا ادهستیکه ا یداشت دور بدن دختر  ییآشنا یافهیمرد که به نظرش ق کی
دختر که به نظرش آشنا   ریاز تصو دیطرف صورت دختر به شدت ورم کرده بود خورش  کی. بستیم
پنجره چسباند. آه   یشه یو سرش را محکم به ش دبر ادیخودش را از   تیشد و موقع اریاخت یب آمدیم
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دختر با صورت کبود و ورم کرده که خود   نیباشد؟ ا توانستی چه م نیبزرگ، وحشتناک تر از ا یخدا
ها صحنه  نی ا دیپوشانده و دور کمرش تمامًا مهمات بسته بودند. خورش یبود! به او شلوار کرد یپر ماه

 دانستی تماشا کرده بود و م ونیزیها در تلو نوع صحنه  نی و بارها ا اکه باره  رایز   دیفهمی م یرا به خوب 
  کنندیگناه کشورش چه م یمتجاوز با مردم ب یهای در جنوب عراق کشور و یسو  نیکومله از ا یکردها

  ات یاصالً ح  ییمسخ شده بود، گو یپر ! ماه یدلخراش یچه صحنه آورندی گناه م  یو چه بر سر جوانان ب
 کیبود. او مانند  ستادهیمنقبض شده ا یاراده با چهره ا یراست و ب د،یکشی نم نداشت و نفس 

  خواست،ی که دلشان م ییدستان زمخت مردان حاضر در اتاق به هر سو ان یدر م یعروسک کوک
که  ییهاهفت از همان  ی.جی. آر.پشدی م دهید یبزرگ و کوچک یها. در کنار مردان اسلحهدیچرخ یم

گذاشته و  شانیهاشانه یها را رو ها چه گونه آنبود که رزمنده دهید ونیزیتلوبارها و بارها در 
  یک ی یک ی کباب را در دست داشت و  خی. قادرجگر، سدهندی مورد هدف قرار مدشمن را  یهاتانک 
  یاست ول  دهید ییکه او را در جا آمدی م  ادشی کردی نگاهش م  قیدق دی. خورشدیبلعی ها را مآن

خوب نگاهش کرد   یفکرش را به کار انداخت، وقت  یجان و استرس داشت که به سختیکجا؟ آن قدر ه
 ثمی مالقات م یو برا زیبه زندان تبر یپر با ماه   یمن، قادر جگر اونو وقت یآمد: »آه خدا ادشیناگهان 
داد. کاش قلم پامون  ریرو تغ  زمی عز یکه سرنوشت دخترعمو اهیروز شوم و س هی. دمید م،یرفته بود

 !« میدیرسی شکست و هرگز به اون جا نم یم

را پشت    یئیش یبود سرد یدلخراش یهاصحنه یاحساسات گوناگون و تماشا ری که درگ دیخورش    
سرش را   یسرش را برگرداند که فشار همانش خواستیداد م یگردنش احساس کرد به خودش حرکت

در   اشیو داغ دیترک یآب داغ یسه یپنجره فشار داد. احساس کرد درون دلش ک یشهیبه ش شتریب
حرکت و ساکت ماند.    یافتاده است به ناچار ب ریگ یدر بد مخمصه ا  دی. فهمافتی انیرکل دلش ج 

که دارد چه  دیفهمی نم  دیکه خورش گفتی م یی زهایلب آهسته چ  ریبم اش ز یپسر جوان با صدا
طور   نیسرش هم مانند دلش داغ شده و در حال خروش بود و هم  دی! خورش کندی بلغور م   ییزهایچ

بود که حاال   مودهیهمه راه پر خطر را نپ نیافتاده بود. او ا ری بحران گ نیفرار از ا یبرا یدنبال راه حل 
شود آن هم بدون جرم!   ریدستگ  اناً یاح ایپسر نوجوان ُکرد کشته  کیساده و راحت به دست  یلیخ

  و قاطعانه داشت، او که قبالً  عیعمل سر کیبه  اجیدچار شود احت یپر دوست نداشت به سرنوشت ماه 
بوالغ پس داده بود امکان داشت حرکتش به   نیسر شیروستا یامتحانش را در دشت و صحرا

 یکه لوله د یفهم ی م دیبر گردنش کمتر شد. خورش  یبار فشارش نیصبر کرد و ا ی نفعش تمام شود. کم
عقب تر رفت.   یله باز کم به خود داد و لو  یاسلحه به پشت گردنش گذاشته شده است مجددًا حرکت
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  لی او را حرکت داده و به داخل اتاق بکشاندش و او را تحو تی وضع  نیبا هم خواستی م نوجوانپسر 
  دیشا کردیم  یحرکت دیبا دیشیاند یپر به چشمان ناچار و ملتمس ماه  دیافراد درون اتاق بدهد. خورش 

واسه از دست دادن ندارم آب از   ی ز ی : »من چگفت یبه خود م شدی منجر م شی دخترعمو یکه به آزاد
 نیبعد از ا دیاراده!« خورش یباشم و ب میطور که تسل نینه ا  یاز مرگ ندارم ول یسرم گذشته و ترس

آن گردنش از   کیکرد که  دهیخودش را خم یرا خم کرد طور   شیزانوها عیمعطل نکرد و سر هاشهیاند
ان دو  یزد و لگد محکمش را درست م  یچرخ یآمد سپس به تند رونی پسر جوان ب یاسلحه  ررسیت
اسلحه را از   رکانهیو ز عیسر یلیخ د یحرکت دستان پسر شل شد و خورش  نی. با همدینوجوان کوب  یپا

قهرمانش »قره داغ« از   شهیشهر هم  یانتها یسرسبز و ب  یهاو همان دم دشت   دیکش رونی دست او ب
که به  نیا  ونتفکر و درنگ، چماقش را باال برد و بد یدون لحظه ابار هم ب نیذهنش خطور کرد. او ا 

نقش بر   ییپسر جوان بدون صدا د،یپسر نوجوان فرصت تفکر بدهد قنداق تفنگ را بر فرقش کوب 
  یباق  اریو او را به د  دهیچوپان خائن و جاسوس کوب کی قبالً هم چماقش را بر سر  دیشد خورش نیزم

جاها انواع    نیز و ایتبر یپدرش تو خونه  یپدر سوخته! وقت ی: »اد یغر یلب  ریز  دیفرستاده بود. خوش 
خود را اصالح    تیزود موقع  دیداشته باشه!« خورش بریاسلحه کال  دیمهمات داره، البته پسرش هم با

رون خانه  مرد گردن کلفت و زنان حاضر د  نیاز پس چند تواندی اسلحه نم  نیبا ا دانستی کرد، م
  دهیوجود داشته باشد. شن یگوناگون یهااسلحه تواندی زنان م  نیدامان هم ر یز  دانستی م د،یایبرب 

پس بدون سر و صدا آهسته در کوچه  جنگندی ُکرد به وقتش بهتر از مردان خود م یهازن نیبود که ا
هم جز  یو موقتًا عرفان را به عنوان گروگان نزد آنان گذاشت، چاره ا  دیدو رونیب  یرا باز کرد و به تند

بود برساند   ابانیکه آن سر خ  یدان یرا به م دکرد خو یسع  د،یبه سر کوچه رس ینداشت. او وقت  نیا
موتور سه   کیرفتن برنداشته بود که  یبرا ینوز چند قدم. هردی کمک بگ یخود  یروهای بلکه بتواند از ن

ها را از  که آن دیدادند. خورش ستیآن نشسته بودند بهش عالمت ا یکه سه نفر پاسدار رو یچرخه ا
هستند به شانس   یخود یروهایکه ن دیکردنشان فهم  بتصح   یشناخت و از فارس شانیهالباس  یرو

به   چرخاندی را در هوا م شیهاکه دست   یآسوده در حال یگفت و مطمئن شد و با قلب  نیخود آفر
دادند و   ستی کرده و به او دستور ا  اطیاحت های که در دست داشت  سپاه  یاز اسلحه ا دیدو شانیسو

ها هر لحظه مثل قارچ از  که کومله رانهی و نیماند در ا زاز حرکت با  دیگفتند که حرکت نکند. خورش 
صبر کند و    ادیز  توانستی نم دیکردن شرط اول بود. خورش  اطیاحت های نظام ی برا دندییروی م  ییجا

طال بود و   شی را جلب کند وقت برا نانشانیها بماند تا بتواند اطمآن  یطوالن یهایی منتظر بازجو
ته کوچه پالک  یتو خونه  ام،یمن خود  یران سپاهزد: »براد  ادیفر بلندها، پس عرفان هم گرفتار آن 
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  ری رو شروع کنن، دخترعموم رو اس  یاتیخوان عمل یها جمع شدن و مضد انقالب و کومله نیچند 11
 .«کننی م  یعمل گاهاتونیشما و پا  هینقشه شونو عل گه،ید قهیکه تا چند دق دونمی کردن و م

ها آن یبود برا دهیآن چه را که به چشم د دینشاندند و خورش نیرا درون ماش  دیها خورشآن   
 گاهیبا پا م،یس  یبا ب های از سپاه یک یکه کشف شده بود  ی الوقوع بیقر یکرد. با توطئه  فیتعر

  فتهگر نیخائن  یانجام نقشه  یخواست تا جلو  یکمک یرو ین  عاً یتماس گرفت و بعد از شرح ماجرا سر
 شود. 

برد و   دانیکنار م  گاهیرا به پا دیدور نگه داشتن دختر جوان از اتفاقات، خورش یرا سرباز جوان، ب کی   
چه گونه   یخود   یروهایکه ن دیها را ندآن  اتیعمل  دیگفت که در آن جا منتظر بماند. آن شب خورش
شود مردان حاضر   رو کشت و کشتا  یرانداز یکه ت نیخانه را به محاصره درآوردند و چه گونه قبل از ا

 دیآن جا منتظر بماند با توانستیقرار بود و اضطراب داشت نم  یب  دیکردند. خورش  ریدر خانه را دستگ
با قنداق   یجوان سپاه ید ولآم یپر که چه بر سر ماه  دیدیرا به چشم م زیهمه چ کیو از نزد رفتیم

مث تخم   یگی و م یدیکه تو د  رو  ییزای: »دختر خانوم اون چ گفتی و به او م شدی تفنگش مانع م
  یکه حت  ادهیاون قدر ز بشونیهستن که قدرت تخر یمرغ بودن، درواقع سالح ضامن دار و خطرناک 

 تانک رو به کل منفجر کنه.« هیتونه  یم

  ایخدا شه،ی م کهی ت کهی دخترعموم ت یگی که م یجور   نیبزرگ ا ی»خدا: دیبر سرش کوب دیخورش    
 جاها درآورده؟«  نیطور مبارزات نبود؟ چرا سر از ا نیکارا و ا نیوقت اهل ا چیکه ه یپر چرا؟ آخه ماه 

اش سر رفت و بهش  و التماس کرد که آخر سر سرگرد حوصله یقرار  یب گاهیآن قدر در پا دیخورش    
لرزان و ترسان به   دیبرود و دورادور شاهد ماجرا باشد. خورش  های ر یدرگ یک یاجازه داد تا به محل و نزد
مانده  نی زم یرورا که سر کوچه هم چنان   یدو سپاه  یبود و جنازه  ستادهیهمراه سرباز، سر کوچه ا
 نیا یپاکساز  یبرا هاچاره ی. بانداختندی که بر قلبش چنگ م یدلخراش یهاهبودند تماشا کرد. صحن 

 یبانهیبود و شهادت غر اتشانیشب ح  نیو امشب آخر دندیجنگی خائن م  یهاشهر از وجود کومله
  یسپاه یروها ین ی. کوچه کامالً تحت محاصره ختیریوجودش را درهم م یدو نفر جوان سپاه  نیا

  دی. شادندیکشی هم به کوچه نم یسرک  یو نزاع حت  یر یاطراف از ترس درگ یهاه یقرار داشت و همسا
خانه به خانه هر روزه عادت کرده بودند. همه جا سوت و کور   یهاجنگ  نیبوده و به ا الی خ یهم ب

پاره سکوت  گلوله و خم کیشلانفجار و   یصدا کیاز دور و نزد یانگار که شهر ارواح بود و هر از گاه
 . شکستی وهم آور شهر را م
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 کردی آمده احساس م شیپ  تیوضع نیبود با ا یپر ماه  یکه به شدت نگران جان و سالمت دیخورش    
روبرو خواهد شد و  زشیعز یتکه و پاره شده یدخترعمو یبا جنازه  یزود نیو به هم کشدی نم  یطول
  ااو ر جیافکار به تدر نیخودش هم بشود. هم بیپرآشوب نص یمنطقه  نیسرنوشت در ا نیهم دیشا

ته   یتعلل نکرد و به طرف خانه گریواداشت و افسار صبرش از دستش خارج شد. او  د انیبه عص
از کمان   یر ی کوچه را مانند ت  ینییسرپا دیاز جنگ و خون به راه بود. خورش یآن جا که آتش دیکوچه دو

باز   طاقکه هر آن امکان سقوطش وجود داشت، در کوچه طاق به  یور ط دیدوی م زی رها شده تند و ت
که قادر جگر به همراه  دید  دیگرفته بودند. خورش اری کل خانه را در اخت ی سپاه یروهای بود و ن

اند و داشتند به محاصره شده یسرباز سپاه  نیچند انی بهادرخان و همان پسر نوجوان چه گونه در م
که در خون   شدی م دهیبالکن د ی و رو اطیمرد وسط ح  نیچند ی. جنازه شدندی منتقل م یگر ید یجا

 یبه دنبال جنازه   یدر آن آشفتگ کردی م ری س های جیاز گ  ییایکه در دن  دیخود، غلطان بودند. خورش
 !« ؟ییجان! کجا یپر ماه ،یوا ی: »ازدی م ادی و با جان و دل فر گشتی م یپر ماه

مرد   کیدر کنار جنازه  وانیا یرا رو یپر زود جسد ماه  ی ل یباال رفت و خ اطیح یهااز پله  دیخورش    
قبل از فرارش با چشمان   دیاند. آخر خورش خون خود افتاده انیکه دراز به دراز و غلطان در م دیکرد د

. ذهن و  بستی م یپر را دور کمر ماه   یتخم مرغ یهابود که قادر جگر چه گونه نارنجک دهیخودش د
چشمانش در   دادی نم صیو تشخ دیدی را درست نم  زیچ چیداغان شده و ه یبدجور   دیروان خورش

دختر کرد   کی نیجسد خون  ن یکه ا دیدی نم  یآن قدر تار شده بود که به درست اطیح  یک یتار مهین
 نیکه ا کردی م احساس  د،یدیرا م یدلخراش  یکه صحنه  دیافتاده است. خورش  وانیا یکه رو  باشدیم

را از دستان  یوز یاسلحه  اریاخت  یشد و ب  وانهیو د ختهیاست، افسارش گر یپر بدن ماه یهاتکه 
قادر جگر   یبود ربود و باال برد سپس قنداق آن را با تمام قوا بر سر و رو ستادهیکه کنارش ا یسرباز 
 یجگر را رو ادرنعش ق  رانهاشی حرکت غافلگ نیچنان که حس کرد مغزش منفجر شد. ا  دیکوب

خانه را تحت نظر داشتند  یای گوشه و زوا ارانهیکه هوش یولو کرد. سربازان سپاه اطیسنگفرش ح 
ها  صحنه نیکه ناظر ا یگر یو زن ُکرد د ژیمهارش کردند. گالو یبه سخت را گرفته و دیدستان خورش 
را   دیغذا پهن کرده بودند، جسارت خورش یدختر نمک نشناس سفره نیا یقبل برا یبودند و ساعت 

هجوم بردند و تا   دیخورش  یخورده به سو ر یو مانند پلنگان ت اریاخت یها هم بتحمل نکردند و آن 
  گرید کیاز  یرا ندادند و به سخت  شتریب یر یدرگ ی. سربازها اجازه دندیکوب شیو رو بر سر   توانستندیم

 منتقل کردند.  هیرا به اروم هایزندان یصبح همه  یهای کی بردند. نزد گاهیکردند و به درون پا شانیجدا
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و   کردی م  فیتعر دیخورش  یحضور داشت برا  شبید یاز سربازان که در ماجرا یک یدر طول راه    
  گفتنیکه م  دمیداد، شن  رینبرد رو به نفع ما تغ یپسر جوون به ما، کالً صحنه هی: »کمک گفتیم

  خواستهی دختره که م ایجا اومده بوده گو نینجات جون دختره به ا یبرا ز ی اون پسر جوون از تبر
 اون آقا پسر بوده است.«  یهال ی انجام بده از فام یانتحار  اتیتحت فشار توطئه گران عمل

حاصل   ی ا جهینت هایر یو دستگ یر یکه از درگ دهیدستانش گرفت: »چه فا انیسرش را م دیخورش    
موند؟ خودم با   ینشد و دختره کشته شد، مگه با اون همه نارنجک که بهش وصل کرده بودن زنده م

 !«دمیچشام د

  یهم ازش نم  کهیت هی شدن،ی سته بودن منفجر مها که بهش ب»کامالً درسته، آگه اون مواد منفجره   
. البته میرو گرفت   یبزرگ یحادثه  یو جلو میموند، شکر خدا به دستور فرمانده به موقع وارد عمل شد

 .«ننبود اآلن هر دوتاشونم تو هوا بود یز یگفتم که آگه دقت و کمک اون پسر جوون تبر 

 بوالغ ارسبارانه؟.«  نیسر یاز روستا تشیاصل  ه،یزی تبر ن،یگی که شما م  یسرباز، اون پسر  نمی »بب   

 از کدوم شهره؟« ی»گفت   

 .« زهی»گفتم که شهرستان اهر از توابع تبر   

خواد باشه   یاز هر جا که م کنهی م  یدر هر صورت چه فرق دمیشهر رو اصالً نشن  نی»آهان، اسم ا   
وحشتناک به موقع  یشجاعت به خرج داد و قبل وقوع فاجعها یل یبود و خ ین یزبیواقعًا پسر ت

 قادر جگر و بهادرخان رو گرفت.«  یخرخره 

 کرد؟«ی خائن کمک م ی»بهادرخان! مگه اونم به کردها   

 !« کردهی ضد انقالبم کمک م نیپدرسگ خائن به مجاهد کرد،ی »کاش فقط به اونا کمک م   

  نی از زم یلی و خ  هیفرد انقالب هیامکان نداره بهادرخان  ن،ی کن  ی»فکر کنم شماها در موردش اشتباه م   
کنه.   یکمک م یحزب اله یروهایروستاها اهدا کرد، هنوزم به ن  نیانقالب به مستضعف لیهاشو در اوا
 ...«نیکن  یدر موردش اشتباه م  دیشا نیاز خدا بترس 

  یبود کم دهیداشت که بهادرخان هزار چهره که شن نی ق ی یول گفتی را م هان یهر چند ا دیخورش    
 .دیآی بر م یت یو جنا انتیرنگ عوض کرده، از پس هر خ 
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  یکه در هر قدمش دشمن ییجا نیا یجا اومد نیا  یتو واسه چ دونمی نم  قاً ی »خواهرم، من دق   
وقت   چیه  ونطی بدون که ش نمی ا یول  ؟یشد ری اصالً تو چرا با اونا درگ ه،یخطرناک یپنهون شده و جا

  گاهیپا یها. اون طور که بچهادی  یبا لباس مبدل م شهی جلو چشم مردم ظاهر نم   شیبه شکل واقع
در خفا کمک حال   یول دادهی م شیهمه جا نما یمدت  بهادرخان هم با لباس اسالم نیتو ا گفتنیم

 وطن فروش!« نیبوده، منافق ونیضد انقالب

اعتماد کنه؟ خاک بر سرش، اون   یآدم به ک  ایدن نی.. تو اشنومی م یها یبزرگ.. چ یخدا ی»وا   
قسمت کشور کمک   نیشاهانه شو ول کرده، زن و بچه شو ول کرده اومده ا یخونه و عمارت و زندگ 

تو  یاومد یبدذات پات بشکنه شمالغرب رو ول کرد کهی مشت خائن منافق شده؟ آخه مرت هیحال 
 نی! تف به روت بهادرخان و تف بر سازمان مجاهد؟ییساچه ک یبرا یچاک کرد نهیغرب مثالً س

 باصطالح خلق.« 

اتفاقات موجود در کشور بودند   لی و تحل هیرا هم چنان در حال گفتگو و تجز یوسرباز ساعت دیخورش    
که   گفتی به او م یرا نداشت. حس  شبید یهااسترس و دلهره گریآرام گرفته و د یکم  دیخورش 
 نیدر ا  دانستی نم  یول باشدی سپاه در حال درمان و مداوا م  یر مرکز پزشکزنده است و د یپر ماه

شد، نمرد؟ آگه   ی: »قادر جگر چد یاز سرباز پرس دیاوضاع آشفته بر سر عرفان چه آمده است! خورش
 ن؟« یکن یاونو هم مداوا م ای آ هیزخم

 به درمون نداره.«  ی اجیشده احت  یلیچ ی»مردک کله خر، زخم    

سرباز؟ قادر جگر واقعًا زنده   یکن ی م ی: »شوخد یهراسان نگاهش کرد و با وحشت پرس دیخورش    
 س؟«

باره و هر لحظه جون   یمرگ م  وارشیکه از در و د یمحشر جهنم  نیبرخاست: »تو ا  شیسرباز از جا   
 دختر.«  ایکردن داره، دنبالم ب یشوخ  یحوصله  یمون در خطره، ک

نشان داد: »نگاه کن دختر    دیرا به خورش یرفت و با انگشتش محل ن ییپا نیرزمیز یهاسرباز از پله    
عمر ذهنت مشغول  هیتازه  ،یکردی باور نم یدیدی جا چون آگه مرده شو نم نی جان، عمدًا آوردمت ا

  انتکاریخ هی  یو افتخار کن که تونست  نیحاال بب  یول یجاسوس خائن رو نکشت ن یکه چرا ا شدیم نیا
 !« یو نابودش کن یببر  نیبه وطنو از ب 
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قابل   ریغ یقت یحق کردی م  ریس گرید یرا پوشانده بودند در عالم   شیکه رو یچشم در جسد دیخورش    
شده بود آن هم   گرید یتیکه مجددًا مرتکب جنا یبه دستانش نگاه کرد دستان   رتی باور بود! با ح

  ازسرب نیکه آن جا بودند و ا ی افراد یو تمام  ینظام  یروهای همه، مقابل چشمان نمقابل چشمان 
  کیکه با جسارت تمام   دندینامیدختر قهرمان م کیو باز او را  کردیم هاف یداشت از شجاعتش تعر

را به جهنم واصل   یاصل  نیاز عامل یکیداده است و  ی سپاه  یروهایرا نشان ن  نیمنافق یمی خانه ت
 کرده است. 

و آشفته   ختهی در هم ر دیاحواالت خورش  ی خطاب کرده بود ول یکه سرباز او را دختر شجاع  نیبا ا   
مجددًا دستش به خون   خواستی را تحمل کند، او اصالً نم ی تکرار تجربه قبل  توانستی نم گریشد د
 دادمد که تاب و تحمل را از دست سخت و گران آ شیموضوع آن قدر برا نیآغشته شود درک ا یکس

خود را  دیبار خورش نیرساندند ا یدو سرباز او را به مرکز درمان  گاهیپا سیو از هوش رفت. به دستور رئ 
 یبه سو میمستق طان،یدستان ش یکه به خاطر ارتکاب جرمش رو دیدی م زیمرده و نفرت انگ یقاتل

وحشتناک    یهای رانداز ی گوشخراش ت یبه هوش آمد که صدا  یزمان دی. خورش شودی م  تیجهنم هدا
جا که   نیا ؟ یها، به کجا آورده بودندش؟چه مرکز چه رسد به دل انسان لرزاندیدرمانگاه را م  یوارهاید

  دیخورش آوردی نفس آدم را بند م ده یگند خاک نم کش یبود که بو   ینمور  نیرزمی بزرگ در ز یدخمه ا
 یصحنه   یبه تماشا  اری اخت یب داد،ی که عذابش م یکننده و افکار داغانمشمئز  یبوها نیا انیدر م
با   انی رفت و آمد مداوم نظام گری. دکردی م  یرا نوران  کینمور و تار ینشست که دخمه ینیدلنش
  یکبود شده و لبان  یبا صورت یپر اتاق ماه  ی. در آن سوکردی بلندشان را در اطرافش حس نم  یاهویه

صحبت   گریو آهسته باهم د ودب ستادهیدر کنار عرفان خندان ا ،یورم کرده در لباس زنان کرد
  یپر به سمت ماه  خواستیآمد م یبه وجد و شاد بایز یصحنه  نیا دنیکه از د دی. خورش کردندیم

د،  ها دراز کررا نداشت دستانش را به سمت آن  شی بلند شدن از جا ینا  یول ردی بدود و در آغوشش بگ 
اش را  صورت داغان شده رتی د با حیخم شد، خورش شی به خود داد و به رو یتکان  یبه سخت یپر ماه

 روز انداخته؟« نیتو رو به ا  یک زم،ی عز یدخترعمو  ،یتماشا کرد: »ماه پر 

فرق سرشو   یگرفت فیتو انتقام منو از اون خوک کث ش، یکه خوشبختانه تو کشت ی»هم رون کس   
ماهرانه و به   یبهم گفتن که نقشه   یبرادران جان بر کف سپاه  نیا یو مغز خرشو ترکوند یکرد میدون

 .«یشد میاونا لو رفت و تو باعث آزاد اتیعمل یموقع تو کارساز شد و نقشه
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اش داخل کله هاانه ی گفتن نداشت انگار، مور یبرا یزبانش به لکنت افتاده بود و جواب  دیخورش    
کشتن قادر جگر   یچه راحت و آسون دارم برا ؟یچ یعنی : »دندیجوی مغزش را م زی ر زی هجوم برده و ر

  یقحط  تو یبرا ثمیمگه بعد م ؟یکه کرد هیچه کار نیماجراجو ا یپر ! آه ماهشمیم نیو تحس  قیتشو
 ؟«یکرد  دایمرد بود؟ قادر جگر کثافت رو از کجا پ

 هیآرزو دارم، آگه  هیمفصله. فقط قبل مرگم  یل یجان دست رو دلم نذار که قصه ش خ دی»آه خورش    
 رو به سنگ بکوبم.« ثمیدستام سر م نی فرصتش دستم برسه با هم یروز 

: »پس  دیکش  یقینفس عم  د،ینسبت به خودش فهم ثمیم یهاانت ی را از خ یپر نفرت ماه  دیخورش    
را به سمت عرفان گرفت: »عرفان   شی!« روزه؟ی نفرت انگ یماجراها نیا یخان صحنه ساز همه ثمیم

 ؟«یخطرناک کجا بود  یدر اون بحبوحه گهیتو د

  هیانگار  دمید اطی ح وارید یرو رو یسرباز سپاه کی  دنی: »من از پنجره پرد یعرفان آهسته خند   
 اطی مردهارو مردارو به داخل ح  یهمه یشد پس با ترفند ختهیدلم ر یو شجاعت تو دیام دیام ایدن

..ف.. و نشه و.. ا کیبهش نزد یاون جا بود قفل کردم تا کس  یپر رو که ماه   یکشوندم بعدًا در اتاق 
خانم آگه   دی کردنش رو داشته باشم حاال خورش فیتعر یباشه واسه بعد که حوصله  ادهیز یل یماجرا خ

تر ما رو به اتفاق چهار   عیده تا هر چه سرحالت بهتر شده از جات بلند شو چون فرمانده دستور دا
که سر قادر جگر آوردم واقعًا مجازات   ییمن با اون بال ی عن یکنن.« »عرفان  زیتبر  یراه یسرباز سپاه 

 کنن؟« ی کنن؟ واسه کشتن قادر اعدامم نم ینم چمی شم؟ سوال پ ینم

جنگه و شما هم   دونیا مج نیکه وارد اتاق شده بود جوابش را داد: »ا یعرفان، سرگرد یبه جا   
من باشخصه  مته،یجادم غن  نی . ایش یکشته م ،یپس نکش نیجنگ شد یناخواسته وارد عرصه 

خشم و نفرتت رو   یکه تونست یشجاع تر بود نایا یاعتقاد دارم شما دختر خانوم قهرمان، از هر دو تا
به وطنش کرده  هاانت یخائن وطن فروش و ضد انقالب که خ هی. کشتن یز یبر رونی موقع ب به

 کردن داره نه مجازات شدن.«  قیتشو

را  به سمت عرفان    شیکار از نظرش محو و گم شد رو یدلش روشن شد و زشت یکم  دیخورش    
زندان و فالن رو   یشم و سخت  یکه مجازات نم  نیکه دلم قرص شد قرص از ا نایگرفت: »از طرف ا

به جهنم   ی عن ی ستم؟یمگه من آدم کش ن کنه؟ی خدا هم مجازاتم نم ؟یاز جانب خدا چ یول  نمیبی نم
 نخواهم رفت؟« 
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که ناخواسته و  یناگوار  یهاو از رخدادها و اتفاق دادی که آزارش م یاز تفکرات  اری اخت یب  دیخورش    
: »چرا.. چرا.. شماها  د یکش ادیبلند فر ییدرآورد و با صدا  انشیشده بود به عص  رشی بانگیگر اری اخت یب

سردار گرفت:   سمترا به  شیرو  ن؟ی ترسون یاز قهر و خشم خدا منو نم یو حت ن؟ید یم  بمیچرا فر
برخالف شما من معتقدم با کله به قعر جهنم خواهم رفت. بخشش و کرامت خدا هم شامل حالم  

 تل شده!« که مرتکب دو ق  یقاتلم، قاتل کیچون من آدم کشم... شهی نم

 یهاکه خود زخم  یپر رفته و او را آرام کند. ماه  دیاشاره داد تا به کنار خورش  یپر سرگرد با سر به ماه    
  یرفت و سع دیکه در کنار قادر جگر گذرانده بود به دل داشت به کنار خورش  ی از دوران سخت  ی قیعم

ستاد   ینداشت او را آرام کند. همان شب از سو مانیکه خودش هم به آن ا ییهاکرد تا با حرف 
کردند و آن جا بود که تازه مشکالت    زیتبر  یآن سه نفر را به همراه دو سرباز مسلح راه یفرمانده

گشتند؟ در  یبه شهرشان باز م  دی با تی وضع  نیبا ا ایافتادند آ یچاره ا یسر باز کرد و در پ شانی اصل
 نیا یکه به وجود آورنده اهیروس یپر اه. مکردی م دایپ  یراه چاره ا دیتنها عرفان بود که با انیم نیا

از پا در   یاش بازگردد شرمندگحاضر نبود به شهرش و به نزد خانواده یرو چیمشکالت بود به ه
و    برندیمنو بکشه، برادر و پدرم سرم رو به سمت قبله م ا یکه شرم و ح نی:  »قبل اگفت ی م آوردشیم

 .« چهینپ  هرمثل ا یگندش در شهر کوچک  یکنن تا بو یچال م

شده بود و مدام خود را    نیو روزگار به شدت بدب ایها شرمنده تر بود، به دنآن یاز هر دو دیخورش    
.  زدیبر رونی ب هیاشک در چشمانش نمانده که با گر یقطره ا گرید کردی احساس م کردی شماتت م

همه  نیجان، ا   دی: »خورشزدیدست م  یدادنش به هر حربه ا یدلدار  یعرفان کنارش نشسته و برا
  تیافته. در رخدادها و اتفاقات زندگ یکه اتفاق م هیز ی تو اون چ ری نداره  مطمئنًا خ یمعن یقرار  یب

باند بزرگ   هی جا نی. اون نامردا ایشدی کارا م نیمرتکب ا دیدرش بوده که تو با یو صالح  ریحتمًا خ 
گناهم  ی ها سرباز بده  وبفرستن  یانتحار  اتیعمل هیرو به  یپر بود که ماه نیداشتن و نقشه شون ا

  دیشه ی و سپاه ی اآلن به جاش صد تا سرباز ارتش مرد،ی نم  یرون رو به کشتن بدن، آگه قادر لعنت
 شده بودن.«

  شتریعرفان را ب د،یدرخشی م یاشک هر کدام به رنگ یکه از پشت پرده  دیچشمان نمناک خورش   
و  شدی ها آرام نم آن یهادادن یها و دلدار حرف   نیبا ا دیخورش  کردیخلقت خداوند م  رانیح
و مشکالت دستم  های منه و موقع سخت کینزد شهیخدا که هم  کردمی احساس م شهی: »همد ینالیم

  یکه مرتکب شدم، ازم دور شد و ب ی جرم نیم، بعد اول بخور نیزم های ذاره تو سخت یو نم رهیگی رو م
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چه طور شد که   دونمی اصالً نم  امی زندگ یبکنم و من در ادامه خوامی که م یمن شد تا هر غلط الیخ
به  وندمکه م ی! در حال یفرو رفتم، اونم آدم کش یافتاد، به خدا تو بد راه طان ی دستم تو دست ش

 طور کارها رو نداشتم!«  نی ذره هم قصد انجام ا ه یکه  یچرا؟ من یراحت

  شتریب دیدی م ر یاخ  یماجراها یبود و چون خودش را باعث و بان دیتر از خورش  نیغمگ یپر ماه   
اندام  یوگرنه همه  دیدیفقط دستان او را آلوده به خون م د،یاندام خورش  انیو از م  خوردیغصه م

که دلش غرِق   یپر از نظر ماه نیپاک و مطهر مانده بود و ا  بای ز یچون گل د،یخورش یو دخترانه  کیبار
 و کائنات ارزش داشت.   ایدن  یبه وسعت تمام  دیخورش یطهارت و پاک  نیبه خون بود، ا

  یب یجاده نیو امکان داشت در ا کردی م  دشانیکه خطر از هر سو تهد رانگریو  یایعرفان در آن دن   
دختران  یها حرف  الی خ یرا به هوا بفرستد ب  نشانیماش ،یُکرد یترکش کومله  کیانتها برخورد تنها 

امان ماندن از   رد یخطرناک بود و به فکر عاقبت خودشان بود. او برا یمنطقه  نیاز ا ییبه فکر رها
  دیو خورش  یر پماه یهیکه روح  ی گرفت تا وقت میتصم ان، یو پرس و جو شدن از طرف آشنا هات یاذ

که   ندیها نرسد تا بببه آن  یکس چی تا دست ه ردی از شهرشان ب یدور  یها را به منطقه خوب بشود، آن 
 یها را به روستاگرفت آن میتصمسرانجام   اد،یز یها! او بعد از فکر کردنکندیها چه مبا آن  ریتقد

  یداد که: »در گرمناب خاله  حیقرار داشت ببرد. عرفان به دخترها توض نیگرمناب که در اطراف خداآفر
خوشحال   یل یو از رفتن شما به اون جا خ کنهی م یدارم که تو خونه خودش تنها زندگ  یکور  مهین
 .«شهیم

  یاز پس کاراش بر م یها چه جور با اون چشم  رزن،یپ چارهی: »ب د یدلش به رحم آمد و پرس دیخورش    
 اد؟«ی

اجاره داده که شوهر نداره اما  یخونه ش رو به زن   ینییبزرگ داره که قسمت پا   باً یتقر یاط ی»اون ح   
و ندارن، اجاره داده تا    ریفق  یدو پسر و دو دختر داره، در واقع خاله شوکت، خونه شو به اونا که حساب

شوکت، بهتر از هر   الهخ یهاکرده باشه و هاجر خانوم مستأجر هم در قبال محبت  ی در راه خدا خدمت
و درشتش رو   زی ر یرسه، کارها  یخونه ش م یبه اون و کارا کنهی م  یدگیکه به مادرش رس یدختر 

 .« ارشهیخالصه دربست در اخت دهی انجام م 

  یب  یبار به منزل ب هیما آشنا هستن  یبا خونواده دمی: »من اونارو د دیکش یق ینفس عم دیخورش    
خاله م رفتم در هر حال چاره   یخاقان اومده و سه روز مونده بودن، البته من هم رون روز به خونه 

و در هم   غمومم یپر آروم بشه.« و نگاه نگرانش را به ماه  یتا اوضاع کم  میهم رون جا بر دیبا ه،یچ
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زده باشند   ی نیسنگلبانش قفل  یالغر شده بود و انگار رو  یپر و گرد ماه  بای فرو رفته دوخت. صورت ز
. آن قدر  شدی م انی حزن و اندوه درونش به وضوح در صورتش نما  یول زدی حرف نم  یبا کس یکلمه ا

و    دیکردن نداشت. از دست خورش  یزندگ یبرا یا زهیانگ گریخسته و در هم شکسته شده بود که د
شد و   یرش بسته مکه نارنجک ها به کم یبود که چه گونه در آن ساعات  یعرفان هم به شدت عصبان 

را که  یفاجعه ا یشده و جلو شانی دایمثل اجل پ شدیکه مرک بود داشت اجرا م اشی قلب تی آرزو و ن
صورت   اتیکه کاش عمل کردیآرزو م یپر گرفته بودند. ماه د،یکشی انتظارش را م یصبر  یبا شوق و ب 

 .شدی راحت م  ایو پر از رنگ و ر ی خاک  یایدن نیاز ا فشی و وجود کث گرفتیم

  یرا به روستا یپر و ماه  دیزردرنگش خورش  کانی ستاد با همان پ یروهایعرفان با کسب اجازه از ن   
خنده   ییهاها و حرف از گذشته ن یریش  ییهاخاطره  فی داشت با تعر یگرمناب رساند در طول راه سع

بال شکسته که   یمثل پرنده ا یپر ماه  یباز کند ولکوتاه  ی را حداقل به تبسم یپر ماه یدار لبان بسته
جانسوز   یدرد انیپناه آورده و در م دیرا شکسته باشد به خورش شیچنگال پرها زی ت ین یشاه
  دیخورش  ینداشت او سرش را بر شانه یجرأت ابراز آن را نزد کس   یزمان چیکه ه یدرد سوخت،یم

  فیکث یایدن نیا یچشمانش به رو یزمان چیه گرید کردی گذاشته و چشمانش را بسته بود و آرزو م 
 یهادر دشت  یر یرها شده در آسمان، س یمانند کبوتر  خواستی م  التشیباز نشود. در عالم تخ یخاک

ا و آزاد  ! رهها یباغات گشت بزند بدون ترس از شکارچ انی سرسبز و خرم داشته باشد و سبکبال و رها م
اش از لمس  شده  رهیقلب و روح خسته و ت یرا استشمام کند ول یآزاد یوجود عطر و بو یبا تمام

  یپر درست در قعر جهنم! ماه کردی غوطه ور م یاهیو س یظلمان  یای دستان ناپاک مردان، او را در دن
بلند   یادهایو فر  غیج  کردی احساس م زد،ی دست و پا م  ش ی رو شیپ ینده یآ یرگ یظلمت و ت  انیدر م

برسد. بلکه   ی به گوش دادرس دتا به عرش برس رودی به باال نم  یکم یدرونش آن قدر خفه است که حت
  یماهپر  رود،ی است فرو م نیزم یکه متصل به هسته قیعم یکرد هم چنان درون چاه یحس م

به   ایآ د، ی: »خورشدیاللب ن ریاز جبر روزگار از سرنوشتش، ز  یعدالت یهمه ب ن یاز ا دیدرمانده و ناام 
باالها تو کدوم قسمت   االاون ب  یبه راست قت،یحق و حق یهست؟ هم رون خدا ییخدا یراست

 نه؟«یب  ینشسته که منو نم

 شاهد و ناظر اعمال بندگانشه.«  یخدا در هر حالت  ،ینکن ماه پر  ی»ناشکر    

 !« کنهی به حالم نم   یو رحم کنهی داره منو تماشا م ی از ک نی »بب   

 که لعنت بر خودت باد.«  یکه خودت کرد نی»واسه ا   
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 عشق رفتم.« یبای»من فقط به دنبال احساس ز   

آگه قراره  ،یا وونهیتو کامالً د د؟یرفت به کجا رس یلیمجنون هم به دنبال عشقش ل  ،ی»آه ماه پر    
و   یکه تو رفت ین یهم اره،ی یبادها سر در مبره از هم رون ناکجا آ فتهیراه ب  یانسان به دنبال هر عشق

  هیطور  نی و هم  ترمدخ هیسرزنشت کنم منم مث تو  خوامی جونم، من نم یپر ماه  نی. بب یسر در آورد
عاقالنهتر رفتار   ی کم دیبا ینبود که تو رفت  یراهش اون ی ول  فهممی رو م یعاشق، منم درد دلشکستگ

که  می قبول کن دیبا میراه چوبش رو بخور نیو آگه تو ا میکرد ییما هر دومون ماجراجو میکردیم
 حقمونه!«
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 10 فصل

 

اتاق   یعطر و تن دختران جوان را در فضا یبو یول دیدی که چشمانش خوب نم نیخاله شوکت با ا   
 یانگار  ت،ی بر لبانش نشاند: »عرفان جان، خاله فدا یخاله شوکت خنده ا کردی کوچکش استشمام م

! نکنه هر  جاجا ک  نیامن تر از ا  ؟یجا دو تا زن گرفت هی تو  نمیننه جان، بب  یباال زد یبدجور   ناتویآست
 هان؟!« شون یجا آورد نیو به ا یداد یدوتاشونم فرار 

رنگ    یلبخند ب  نینقش بست اما هم یلبخند کمرنگ یپر بود که با حرفخاله شوکت بر لبان ماه نجایا   
را   یپر سال عشق ماه یهاکه سال یبود بر تن و جان ملهتب عرفان عاشق، پسر  یپر روح ماه   یو ب

و  انهرا عاشق یپر . عرفان هر چند ماه ختیر  یمیعظ یپنهان نگاه داشته بود شاد اشنه یدرون س
  یبود در ورا نی واقع ب ینبود او که پسر  یپر عشق ماه ی نای کور و ناب یول داشتی دقانه دوست مصا

شرافت و   ی مرد ب کی انتیخ  قتیحق دیدی را م  یبزرگ  قتیحق ،یماه پر  یشکسته یسکوت و چهره 
مسبب   هک  دانستی کشانده شد! عرفان م راههی ساده و عاشق که از راه به ب یدختر  قتیهوسران، حق

که   فی.. حف ی: »حدیغری لب م ریاست، ز  انتکاریآبرو و خ  یخان ب ثمیم ،یماه پر  یهابت ی مص یتمام
  اشنهیبهادرخان به موقع اقدام کرد و سر پسرش رو از دار مکافات نجات داد.« عرفان با خشم بر س

فرصت   کردم،ی دستام خفهش م  نی با هم   و کردمی : »خودم، به خدا خودم معطل نم د یکوبیم
 طناب دارو به گردنش بندازن.«  یتا بعد حکم  افتهیبه دست قانون ب  اناً یاح دادمی نم

از دسترس تو دور شده،   یلیخ ثمیکه م فیعرفان، ح فی : »حدیبه خشم و خروش او خند دیخورش    
 .«امتیق یکجا؟ آرزوت بمونه برا سی من، آخه گرمناب کجا و پار زیعز

مونه، کار    یساکت نم یجور  نیدار مکافاته، ا  ای دن رینگ ی رو به شوخ   دمیحرف و تهد د،یخورش  ی»ا   
دونه! به  یخدا م  اد،ی یبه اجرا در م  یو ک یبا دست چه کس  یسگ پدر، قصاص داره ول یاون پسره

 کنه.« یشو خدا خودش انتخاب م  لهینظرم راهکار و وس

و   کردی درک نم یو به درست دیفهمی عرفان را هم نم یهاحرف  یود و معناهنوز سر در گم ب یپر ماه   
به آن  یچون هنوز کس  ست؟یوسط چ نیجانش در ا ثمیم  یو اساس یکل  ری که تقص دانستی نم

 ههنوز هم یپر نکرده بود و ماه  فی تعر شیخان را برا ثمیم یهاانت یو خ  هاینامهربان  یصورت قصه 
و   یپر ماه تی وضع  یو عرفان هم که در حالت فعل دیخورش  د،یدی نم ثمیمصائب خود را از چشم م
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فرصت   یپر به ماه  دیها با. آنندینگو یپر به ماه  یز یداشتند چ میتصم دند،یدی اطرافشان را خوب نم
آزار   کرات ف اش را بتواند از تو کوفته  دهیتا تن ضربه د دادندی اش را مروح و جان خسته یبازساز 

 رها سازد.  انهیدهنده و انتقام جو

ها قصه شانیها برافاصله از گذشته نیها در آن روستا بود و خاله شوکت در اشب پنجم اقامت آن    
استفاده   شیچشم کم سو کیسرگرم کرده بود او آن روز از  یحساب شیهاگفته و دخترها را با صحبت 

 میمال یپخت و پز شدند و آش بلغور درست کردند. سرمامشغول  دیو خورش  یپر کرد و با کمک ماه
از  شهیخاله شوکت هم  ی. کرسشدی عبور کرده و وارد اتاق م یچوب یپنجره  یکنار  یاز درزها یز ییپا

. حاال هم با کمک  کردی استفاده م زی به عنوان م  یها از کرسبه راه بود و تابستان  زیی ماه پا نیشروع اول
که   دیو خورش  یپر . ماه تگذاش یگداخته را درون کرس  یهاجر خانم منقل کوچک پر شده از ذغال ها 
 یکرس ری و در ز بردندی لذت م یدرون کرس میمال یلباس مناسب سرما را به تن نداشتند از گرما

را تحت   یپر و رفتار ماه  . عرفان که هر لحظه حاالتدندیخندی و آهسته م زدندی را به هم م شانیپاها
تصور   دی سف د یاو را سف یپرونده رشدر نظ ماند،یم ره ی او خ یبایز یها در چهرهنظر داشت و مدت 

شکفته تر    شتریدر صورتش ب یپر ماه  زیو ر میمال یهاتبسم جیکه به تدر دی دی و آشکارا م  کردیم
در نگاه هم گره  شانیهاو نگاه کردی خود م  ریچشمانش، چشمان عرفان را درگ  طنتیو گاه ش  شودیم
طرفه قلبش را به  کیعشق  نیکه ا دها بوسال  گرفتی آن وقت وجود عرفان آتش م خوردیم

کرده بود   یک ی و شب و روزش را  دهیخود درآورده بود و خاموش و کور، وجودش را به بند کش یسلطه
و تصور    گرفتی بال و پر م شتر یخفته هر روز شکفته تر شده و در دلش باحساسات   نیو حاال ا
 . بردی او را به اوج م ندهیاز آ ینیری ش یآرزوها

پر از ذرت بو   یمس  ینیس  دیچرخی به دورش م  اشیا لهیو پ  نیکه دامن پرچ ی خاله شوکت در حال    
که  یگذاشت و با خنده ا  یکرس  یرا که پر از نخود و کشمش بود رو  ینیدار چ  هیداده و ظرف پا

  ، ها نیدخترا، تا نگفتم ناخنک نزن یگفت: »آها گذاشتی م  شیدور لبانش را به نما قیعم یهانیچ
 .«نمیبی نم  نیفکر نکن 

 ؟« ی»وا خاله جان، مگه واسه تماشا گذاشت   

 دایبه شام پ یلیم گهیبخورن د نارویاآلن ا آگه دخترا  یول  دمی»نه عرفان جان، واسه خوردن چ   
.  میتا شب رو دور هم باش انیجا م  نیهاجر خانومم با دخترا و پسراش ا گهیساعت د هی. تا کننی نم

 بگم.« خوامی م نیریش یهاواستون قصه یلیامشب خ
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 نی. با اادیبرفه و امکان داره فردا برف ب  یهوا نیکه ا گفتی »اتفاقًا عصر پسرش آقا محسن م   
 .«میرو دار  شیپ  یحساب زمستون سرد و زودرس

 .« یکنی برفا رو آب م یو زود یدیدختر جان، تو که خودت خورش  ادی »خب برف خروار خروار ب   

خاقان و   یب  یب  ادیو همان دم هر دو به  دندیبه حرف خاله شوکت بلند خند یپر و ماه  دیخورش    
خاقان   یب ی بار ب  کی. خنداندیها را مآن کرد،یکه ادا م ی افتادند که چه قدر با کلمات غلط شیهامثل

: »فداتون بشم تها از نفس افتاده بودند، گف پشت بام  یهاپسرش که از پارو کردن برف  یهابه نوه
همه به  شیها.« نوه سیبه پارو زدن ن اجیاحت گهید  کننی م زوگامی ها رو گاآلن پشت بوم  دمیشن

دلتنگ مادر بزرگ   داً ی.« و حاال هر دو شدزوگامیبگو ا گهیبار د هیگفت: » دی خنده افتادند و خورش 
  دیشده بود. خورش تنگ شیهای زبان  نیری او و ش یشده بودند. آه که چه قدر دلشان برا  زشانیعز

  ییهویزن عمو  م،یزن عمو توراندخت جمع بود همه تو خونه یاواخر وقت نیجون، هم یپر گفت: »ماه 
صورت بچه ت    ینیبی نم  یطرف صورت شهرزاد ورم کرده!« مادرم گفت: »ه هی گفت: »خاک به سرم 

از جاش بلند شد تا زودتر بچه شو به دکتر   زیهول کرد و تند و ت  یل یتوراندخت خ چارهی شده؟« ب یچ
  یبه سر شهرزاد کوچولو چ ییهویو نگران کرد که ما ر یو هول شدن اون، همه  یببره البته ناراحت

قدر   نیخاقان بود که هول نکرد و با آرامش به توراندخت گفت: »عروس جان، چرا ا  یب  یاومد؟ تنها ب
که فقط و   نهیدرمونشم آ فتهگر انیدخترت اور س،ین یز ی سر جات عروس جان چ نی! بشیهول کرد
همه مون   یپر .« آه ماهشهیورجه ورجه نکنه خوب م ادیاستراحت کنه و آگه آروم بمونه و ز  دیفقط با

  ونیو زن عمو توراندخت در م میرفت  سهیر یب  یمخصوصًا زن عمو توراندخت به قهقهه افتاد از حرف ب 
 میخاقان هنوز داشت  یب یحرف ب  بهگرفته؟« همه  یچ  یگفت ،یب  یب یوا یقهقهه هاش گفت: »ا 

در خونه زده شد. ماهرخ که در کوچه رو باز کرده بود داخل اتاق شد و گفت:    ییهویکه  میدیخندیم
که   ینیزانوهاش گذاشت و در ح  یخاقان دستاشو رو  یب  ی»آقا بهادرخان اومده دم در منتظرن.« ب

  هیمروت که پسر گوبلس شو به روس یب یبا ناله گفت: »اون پدرسوخته  شدیداشت از جاش بلند م 
دخترا   یهاخنده  یصدا  یب  یکنه؟« باز به حرف غلط ب یم  یما چه غلط یجا تو خونه نیداده ا یفرار 

  ه؟«یاز گوبلس چ یب  ی: »منظور ب د یماهرخ از زن عمو پرس رفتی م اطی اون قدر بلند شد که تا خود ح
دخترا در حال خنده بودن زن عمو نوش   یوقت.« ستهیکمون ،یب  یگفت: »منظور ب نی زن عمو نوش آفر

گوبلس   یبه زبان روس  ستیکلمه رو اشتباه نگفت ها، فکر کنم کمون نیا یب  یگفت: »به نظرم ب نیآفر
 جانیها و اون وقتا که آذرباوقتا که حوصله شو داشته باشه از روس  یخاقان بعض  یب ی. آخه ب شهیم

 کنه.« یم  فیرها تعخاطره  یلیرو اشغال کرده بودن خ 
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و    بردیلذت م  کرد،ی م فیاش تعراز مادربزرگ و افراد خانواده دیکه خورش   یاز خاطره ا یپر ماه   
  ی . او در پکردی م یشان دلتنگخانه   یاهال یتمام  یاو به شدت برا نشستی چشمانش به باران اشک م

  یزمان  دیترس یهم مبود و در مرگ پدربزرگش، حاج رحمان حضور نداشت و اآلن  شیهایی ماجراجو
مادربزرگش را به   داریعمر حسرت د  کی یخاقان هم فوت شده باشد و او برا یب   یبه خانه برگردد که ب

  یبه آن جا آمدند و همگ شیگور ببرد. آن شب هاجر خانم با دو دختر شانزده و پانزده ساله و پسرها
با عرفان در آن   هان دورتر از آ جوان هاجر خانم ینشسته گل گفتند و گل شنفتند. پسرها یدور کرس 

شهرشان مشغول  یاز اوضاع و احوال کنون یاسیس یهابه بحث  گریاتاق نشسته و با هم د یسو
و  رانیا هیکشورها عل  میو تحر یجنگ و قحط  یهااز جبهه یها با شور و شوق وصف نشدنبودند. آن

بودند تا   یراهکار   یو در پ کردندی صحبت م  آوردیم  یمرز  یآن چه که صدام متجاوز بر سر شهرها
شده و به جبهه بروند. محسن   جیهستند بس رانیقره داغ که افتخار ارسباران و ا رتمندی جوانان غ

 و پرشور صحبت کرده بود و دخترها کالً  نیری وقت شب با لحن ش نیو سه ساله که تا ا ستیب
و   یبا همان شوخ طبع بردند، یلذت م  اشبانه یاو بود و از طرز حرف زدن اد یهاحواسشان به حرف 

رفتن به جبهه ثبت نام کرده و اعالم    یبرود تا برا زی فردا به تبر خواهدیکلماتش گفت که م ینی ریش
که  یور ط  دیپر شی کند، مادرش هاجر که کنار دست خاله شوکت نشسته بود مثل فنر از جا یآمادگ

رفته؟ مگه   ادتی یگفت  قبالً  یهر چ یانگار  شنومیم یخاله شوکت به پهلو افتاد: »محسن حرف تازه ا
  ، یزنیقولت م ری ز یحاال چه طور شده دار   ،یجنگ نر   دونیوقت به م چیه ی تو بهم قول نداده بود

 هان؟«

پرورش   یدار  یمحسن جوابش را نداد و برادرش احسان گفت: »ننه جون ما گردن کلفتارو واسه چ   
 بشه؟« یکه چ  یمث گاو پروارمون کرد ،یدور خودت جمع کن یخوا یو م ید یم

خواد؟ پدرتون که به رحمت خدا   ی من گاو پروار نم  ینایبشه مادر؟ مگه کشت و زرع رو زم  ی»که چ   
محصول ما به شهر برسه تا   دی تازه نبا م؟یشدن ندار ر ی لم باشه؟ ما شکم واسه سکمک حا یرفت، ک 

  ینارو ک یکشت و زرع زم یجبهه کارا نیبر نیشماها بذار  رن؟ی نم یکمبود و قحط  نیمردم شهر هم در ا
 انجام بده؟ مگه من چه قدر توان دارم؟« 

هنوز    مانید بره من و احسان و اخوا یها، فعالً که محسن م یکنی بلوا م ی »آه ننه جان، حساب    
 کنه؟«ی نم  تیکفا ناتیسه تا گاو واسه زم م،یهست
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بسته بود و معلوم  مهیکه چشمانش ن  یو خاله شوکت در حال  دندیو آرام خند زی دخترها ر یهمه   
ها مرد  گفت: »نه خاله جان، اآلن جنگ تو جبهه ند، یبیرا نم  ییچراغ المپا جا  فینور ضع ری بود در ز

ناز   یچ هتو ستاد واسه فرستادن تو جوون خوشگل موشگل واس ونیخواد اون آقا یم  روی خواد، ن یم
 ان؟« یب

خواد که خوشگل  یخواد، مانکن نم   یشد: »جبهه مرد جنگ م دنیهاجر خانم مجبور به خند   
 .« یبر  تمسین  یحال محسن من راض  نیموشگل باشه، با ا

ما   الیخ ی و ب یکنی هم عادت م مانیبه رفتن من و ا گهیاحسان گفت: »مادر جان تو تا دو ماه د   
کنه. برو خدا رو شکر کن که اون  ی م تتیکفا  یت کار بکش لهیو از هم رون دو تا گاو طو یش  یگاوا م

 خونواده ها اونارم ندارن و مرداشونم از دست دادن.« یل یخ  یدو تا گاو رو دار 

چادرش اشک چشمانش را پاک   یکه با گوشه یهاجر خانم چشمانش به اشک نشست و در حال    
 خواد و..« یدرسته جبهه مرد جنگ م ،یگفت: »آخه تو بهم قول داده بود یلب ری ز کردیم

مث   مانیا ی و ب  نید یب یهااون زمان روس ادی یم ادمیاما من  ادی ینم  ادتیهاجر تو  ی»آها   
  رتی بازم مردامون با غ  ا،یبه سرمون اومد نه آبرو موند نه ح یمور و ملخ به قره داغ هجوم آوردن چ

مث اسب  یدار  سربذار بره، ماشاال پنج تا پ یر ی کردن حاال هم الزم نکرده آبغوره بگ یستادگیبودن و ا
 قدرتمند.« 

هم بحث   گهید قهیاسب! فکر کنم پنج دق میحاال شد میگاو بود شیپ قهیدق : »تا پنجد یاحسان خند   
 کنه.«  یجا ما رو االغ باربر خطاب م هیکنه مادرمون  دایادامه پ

چرخه، محسن جان  یمن با شما م یزندگ ن،یمن یهاهی گلم، شما سرما ی: »پسرادیهاجر خانم خند   
 من..«

  یشعار جوونا نیا مید یاما خاک به دشمن نم  میریمینکن ما م  هیتک  ادیکه دادم ز ی»مادرم رو قول    
 یروستامون آماده نیا یاز پسرا و مردا گهیچن تا د  نیروستا بب  دونیگرمنابه. فردا برو م یروستا

 نگج یهاروستامون به جبهه   نیحاالش چهل نفر از هم  نیکه تا هم ی رفتن هستن؟ در حال
 !«میفرستاد

 شم..«  ی»محسن من قانع نم    



 کوچه باغ خاطره ها

196 
 

خوش و مردانهاش   ییبود در جواب مادرش با صدا یمحسن که پسر با احساس و شوخ طبع    
 را دکلمه کرد:  یشعر 

 تو  نی»از کفر من، تا د   

 ست ی ن دیبه جز ترد یراه   

 دلخوش به فانوسم مکن!    

 !ستین دیجا مگر... خورش  نیا   

 من!   واریتا بشکند د  ایب  یرانی با حس و   

 نگفتن بهتر از  یز یچ   

 وار من!  یتکرار طوط    

 ما  مانیجستجو ا یب   

 ! شودی از جنس عادت م   

 عبادت  یحت   

 عمل  یب   

 !  شودی وهم سعادت م   

 خطر،  یبا عشق آن سو   

 ! ستی ترس ن  یبرا  ییجا   

 موعظه یدر انتها   

 ! ستی مجال درس ن گرید   

 کافر اگر عاشق شود    
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 ! شودی پرده مؤمن م یب   

 معجزه  هیشب یز یچ   

 .«شودی با عشق ممکن م   

حضار   یبرا  نیری ش یشعر را با دکلمه ا  نیداشت و چه قدر سوزناک ا ییبایز یچه قدر محسن صدا    
  یقطرات اشکش دانه دانه رو یپر که دخترها به احساس آمدند و ماه  یدرون اتاق خواند طور 

د  یو خورش  یپر چه قدر هنر داره!« چشمان ماه ییپسر روستا هیگفت: »آه  یلب ر ی و ز  دیچک شیهاگونه
را با نگاه    ورشانیو غ  دیوار برادر رش فتهی هاجر خانم، گلنار و گلناز ش یبه اشک نشسته بود و دخترها

نازک کرد:    یدخترها پشت چشم گرید یبرا دادی نشان م ی. گلناز که دختر حسودکردندی م  نیتحس
 داش جان.«»ناز نفست دا

 ی: »جوابم رو نداددیقانع نبود، آهسته نال انیپسرها و اطراف یهاهاجر خانم که هنوز از استدالل   
 ؟«یکه نر  ی محسن، بهم قول داد

 جواب رو به شما داد.« نی عرفان گفت: »هاجر خانوم، آقا محسن با اون شعر قشنگش بهتر   

حرفارو ندارم،   نیاصالً من سواد ا شه،ی نم میلحا ی ز ی »اون شعر بود نه جواب و منم از شعر چ   
 شد؟«  یچ ،یتو به من قول داده بود دمیمحسن ازت پرس 

: »آه...  دیبار غر نیداغ کرده و در حال انفجار بود ا شیپ  یقیدقا یاس یاش از بحث سمحسن که کله   
  امتیشد که اآلن دشمن داره ق  نیشد؟ بابا  ا یچ یپرس ی دادم تازه م حیهمه توض نیمادر جان ا

  احبخوان مملکت رو ص  یاون، م یاون موقع فقط قصد اشغال خاک مون رو داشت اآلن جدا کنهیم
زنه تا ما رو به    یدست م یتیبه هر جنا  تکاریاستفاده کرده صدام جنا ییای میاز بمب ش دمیبشن، شن
 قول.« یداره پس قول ب ازی ا جوونا ن به وجود م  شتریها باآلن جبهه  طیشرا نیو در ا  ارهیزانو درب 

 ؟« یکنی مادرتو زجرکش م یدونی »م   

مادرم؟ صبر،   کننی کار م  یشده، اونا چ دیمادرا جووناشون شه یلیمادرا زجرکش شدن، خ  یل ی»خ   
 ه؟«یچاره چ  یکنی از اونا، صبر م  یک یصبر... تو هم 
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من   یبشه، تو بر   ریتا شکممون س یکشت و زرع کن  نامونیرو زم   دیتحمل کنم تو با تونمی »من نم   
 .«رمیمیم

  ریجنگ از س ست،یشدن ن  یها، اآلن که وقت احساسات یکنی تکرار م ی»هم رون حرفارو بازم دار    
مادر و دخترا در خطره.   یجون همه م،یکردن شکممون هم مهم تره. آگه ما جوونا از مملکت دفاع نکن 

  یندگز  تی طور راحت و در امن نیجنگن باعث شدن تا شماها ا یکه اآلن دارن تو جبهه م ییاونا
شد،  دهی کش  شیبه آت  ناتونیو زم دیجاها رس نیدشمن گرفته نشه و پاشون به ا ی. آگه جلونیکن

 ن؟« یکن یکشت و زرع م  یسوخته ا نیکدوم زم یرو نیبفرمائ 

 حاللت...«  رمویش  یبر  ستمین  یحرفا من راض نیا ی»با همه    

دست رو دست   دیتره، که با نی جوونا رنگ یکیخون من از خون اون   یکنی»ننه جان چرا فکر م   
  ییبشم؟ مادر من، اونا میقا رهنتی پشت پ یاز ترس و بزدل ای! و ؟یحاللم نکن  رتوی بذارم که مبادا ش

 !«رمی رو گردن بگ ی رتیغ  یب  تونمی من نم رتن،یغ  یذارن، ب یم یال ها و سنگرها رو خکه جبهه 

ما اشاره   یرتیغ یکه به ب ینشد  یدیجانباز و شه ه یو  یهنوز نرفت ا،یمحسن کوتاه ب ی»اوهو   
 .« یکنیم

ماها  یشهر و تو ستاد ثبت نام کن، جبهه به همه میبر ایفردا ب  نیهم ؟یدار   رتی»آهان برادرم غ   
 ده؟« ی م  یگه و چه تذکرات یها م یامام به ما جوون ها چ  نیشنوی داره، نم ازین

نبودم...« و با   نایبر خورده بود گفت: »آقا احسان واال آگه مسئول ا رتشیبه رگ غ داً یعرفان که شد   
 داشتم.«  رتی سه رفتن اندازه تو غاشاره داد: »منم وا دیو خورش یپر دست به ماه 

 مگه خواهرتن؟« نای»ا   

 .«ست ی»به تو مربوط ن   

: »نه دیاز برادرها خند گرید یکی  مانیو ا دیرا بر شیکرده صدا یرو ادهیز کردی احسان که حس م    
 جا عقد کرده.«  هیخوش اشتها دوتاشونم   نیداداش زناشن، ا

هستن، اصالً  المیاز فام یکی  یامونت نایهان؟ ا نیار ی یاز خودتون درم  هیچ  ایمسخره باز نی»ا   
 ؟« یزبونتو به سمت عرفان گرفت   شین ،یاحسان جان تو چرا برادر گردن کلفتت رو ول کرد
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! عرفان  ؟یی نایا یوص   لیخودت برو مگه تو وک یبر  یخوا یپروا گفت: »خب برادر جان، م یگلناز ب    
 ونه.« د یخودش صالحش رو بهتر م

   10آخدارار.« ولداشیگفتن »جهنمه گدن، اوزونه  می: »از قددیخاله شوکت خند   

کردن گلناز نسبت به عرفان به شک افتاد. رنگ   یاز طرفدار  دیخورش  یهم به اندازه یپر هماندم ماه    
مردمک    یاهیو س زدی برق م  دی نور چراغ گردسوز مثل برف سف  ریو درخشان گلناز در ز دیپوست سف 

  خوامی. محسن گفت: »مماندیم  رهیو سپس در او خ   دیچرخی چشمانش، مدام در صورت عرفان م
 ثبت نام؟«  میکه بر انیچند مرده حالجن و فردا م نایا نمی بب

 به جبهه رفت؟«  شهی مگه از اهر نم ز؟ی»حاال چرا از تبر   

  ی راض باً یو تقر کندی را قبول م قتی مادرش هاجر خانم کم آورده و کم کم دارد حق  دیدی م محسن که   
به   زیمن قصد دارم تو تبر یبه سراغ دشمن رفت ول  شهیشده به او گفت: »چرا ننه جان، از همه جا م 

قاط  به ن شنام، آ یکوهستان یهاراهه یهاست برم. من به راه و ب برنامه  نیدوستم که مسئول ا دنید
.  رمیاز هم رون دوستم کمک بگ  خوامی واردم. م انبریم یهاکه دشمن به اونا ناآشناست، به راه یکور 
از   دیدشمن رفت با یبه سو میمستق شهی وقت نم  چی هست که ه ییهاک یتو جنگ تکن   نیدون یم
عبور   یو آماده برا  واررفت و البته دشمن هم اون جاها رو هم ر  شیها پو دره ارهایها، شراه  کهی بار
 نی: »به خدا آگه همدیکوب  نیو...« مشتش را محکم به زم کنهی م یگذار  نیذاره، م یما نم  یروهاین

 .«کنمی فردا به جبهه نرفتم اسمم رو عوض م

عقل و هوشت رو   امشب حس جبهه، یمثل او نداشت گفت: »اِ  یجان ی که شور و ه مانیبرادرش ا   
 .« رمیمادر و دخترارو به عهده بگ یجا باشم و کار کنم و سرپرست   نیا دیگرفته، برادر باشه تو برو، من با

 .« یبر  دیمحسن آرام گفت: »به وقتش الزم باشه تو هم با   

 باشه؟« نایمراقب ا ی»ک   

 »خدا، به خدا بسپارشون.«   

آقا محسن،    یزنی شده بود وارد بحث شد: »حرفا م  یعصبان  یمحسن کم یهای عرفان که از تندرو   
 محافظت کردن از ناموس خونواده مهم تره!« یدرسته جنگ واجبه ول 
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کور رو که از   مهی روزگار و خدا، ننه شوکت ن نمیبه خدا. بب  ن یرو بسپار یکنار همه چ نی »بهونه رو بذار   
سپرده؟ به ماها و ما هم  یجا نداره و تنهاست، به ک  نیرو هم ا یکور بود و کساول هم اجاقش 

 شوکت؟«   لهخا میکرد م،ینکرد یوقت هم از دستوراتش کوتاه  چیو ه میارشیدربست در اخت  شهیهم

 گلستان پرورش داده.«  هیحافظ شماها باشه، هاجر  شهی»جانم به قربانتان، خدا هم   

 هست.«  یچاره ا نیهم که شما بهونه قرارشون داد یینایپس واسه ا ن؟یدی»خب شن    

حضار   انیدر م یجانی و کار، شور و ه یو مردانگ رتیاز جبهه و غ  ییهاو دار که حرف   ریگ نیدر ا   
خورد و    یعرفان برم   رتی به غرور و غ داً یهاجر خانم شد یپسرها یهاشده بود کم کم حرف  دهیآفر

او   شدیناراحت م ماند،ی م الیخ ی ها از رفتن به جنگ و جبهه بدر مقابل آن  یوقت  کردی مستأصلش م
حاال  یاست ول  دهیمردان آفر ینبود و اعتقاد داشت خدا جنگ را برا گرانیکمتر از محسن و د رتش یغ

 یسازنده یپر روشن ماه  مهین یمقدور نبود. عرفان نگاه نگرانش را به چهره شیبرا یرو چیبه ه
.. شهی شه.. اصالً نمی او به خود گفت: »نم  یو درماندگ ی دیناام دنیماجراها دوخت، با د نیا یتمام
  دیپسرا نشده، اول با گریمحسن و د یکله ی. هنوز کله م به داغشهیروشن نشه نم  نایا فیتا تکل
 یکار  بیو فر  رنگیبه ن  دیبا یپر خورده روشن کنم، بعد.. ماه بیدختر ساده و فر نیدلم رو با ا فیتکل
هدف   نیبه ا دنیرس  یآورده و برا رشهمه بال رو س  نیبوده ا ثمیببره و بدونه که م یخان پ  ثمیم

بهش، به گوش   تیدادن مِن رع حی رو بفهمه وگرنه توض  قتی خودش حق یپر خواد که ماه  یزمان م
داره، هر چند در ظاهر   اجیبه کمک من احت  طیشرا نیدر ا یپر مگس مزاحمه. ماه  هیاون مث وزوز 

 من قرار داره.«  تیحما  حتکه ت نیاز ا هیکه راض  نمیبی م یول  ارهی  یبه زبونش نم یز یچ

 یمحسن جار  یهاکرده بود، درون رگ  هیکه خاله شوکت با فلفل تند ته یآش دلچسب  یو داغ یگرم   
او همان شب با   شدی مانع نم انش،یمادر گر یهاو التماس  هاهیداغش کرده بود. اگر گر شتریشده و ب

 یهاحرف اراده و  میتسل  باً ی. هاجر خانم که تقر رفتی م شی جنوب پ یهاتا خود جبهه  ادهیپ یپا
که دل محسن  دیمتوسل شد شا  هیناله و گر یله یپسرانش مخصوصًا محسن شده بود، به ناچار به ح

دادن   یو منطق به تسل  یبود. با مهربان  ی. محسن که پسر سرزبان دار و جسور اوردیرحم ب را به
  امونروست ن یرو به هم دیدو شه  روزیپر نیهم یدیباش د یمنطق یمادرش پرداخت: »ننه جان، کم 

 هیگر الشونی مادرش و اصالً کل فام یدیپسر آقا رحمت و نرگس خانوم نبود؟ د شی کیآوردن مگه 
پسرشون تو سکوت   تی خود عبداهلل بود و اونا به احترام وص  تی وص گفتنیو به همه م کردنی نم

ون  یو ش دن یمراسم ساده تو مسجد روستا گرفتن و اصالً هم به سر و روشون نکوب  هیدفنش کردن و 
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شهادت کم   یمگه درجه ؟یش یمانع رفتن من م ینکردن، مگه صبر تو کم تر از اوناست، حاال واسه چ
 بشه؟!« یهر کس  بیهستش که نص یجه ادر

بر سرش   یکه پسرش داد باز آرام نگرفت و ناگهان بامب  ییهال ی همه طول و تفص نیهاجر خانم با ا   
لحاف واژگون   یآش رو یبرخورد کرد و کاسه یکرس یکه آرنجش به کاسه آش گوشه یطور  دیکوب

 یدار  نمحسن، خدا ازت نگذره که از اآل ی: »ادیدرگرفت و هاجر خانم بلند تر نال یایو هو یشد. ها
 کشه جنازه ت برگرده؟« یطول نم  یادیز یجا که بر  نیاز ا دونمیم ،یذار  یبه قلبم داغ م

که در نزد خدا  ینیبی م مانیو ا  اقتیتو در پسرت ِانقد ل  یعن یهاجر جان،  ی : »اِ   دیمحسن خند   
 رسه؟«شهادت ب  عیارزش داشته باشه و بتونه به درجه رف 

  ی عنی یکه در راه خدا جهاد کن یبر  یخوا یو م  یذار  یم  شیکه به دل مادرت آت  نیهم ،ی»آره دار    
 .«یو فراست دار  اقتیل

 دوستش داره.« یلیخ  اقتیل  یهاجر خانوم مهربون، که محسن ب یحاال شد رزن،یش  نی»آفر   

. هیخدا هم ازم راض  یباش یتو راض یمحسن به طرف مادرش رفت و او را در آغوش گرفت: »وقت   
 مونده؟« یچ گهید

 .« ستینباشم جهادت قبول ن  یآگه من راض ام،ی »من ناراض    

 .«  سیو محسن گفت: »از تو قبول ن دیگلناز به حرف خودش قاه قاه خند   

 یپاسدار   یکشور برا یسمت مادرش گرفت: »هاجر جان، مرزهارا به   شیو رو  دیگلناز باز هم خند   
 داره.«  اجیما احت  یپسرها و برادرها و پدرها دنیو جنگ رت یشدن به همت و غ 

  یانگار  یهاجر... هاجر راه انداخت  یشد: »خدا لعتت کنه گلناز همچ  دنیهاجر خانم مجبور به خند   
 !«یدییمنو زا

و گل بشنوند    ندیدور هم گل بگو یبود تا همگ دهیدارک اش را درا که خاله شوکت ت ین یآن شب نش   
  یو خنده شد، طور  هیمحسن، پر از شور و احساس و گر  نیو آتش  یاحساس یهاکنند با حرف   حیو تفر

  معرفان هم به جوشش آمد و او را مصم رتیرگ غ یحت شدی بدل م  یخداحافظ  یکه داشت به مهمان
 نیمتولد ویها شود. هر روز از رادجبهه  یروشن کرده و زودتر راه یپر دلش را با ماه فیکرد تا تکل 
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ها فرا حضور و اعزام به جبهه  یو نه و چهل را برا یهشت و س  یو هفت و س یس یهاسال
گرفت فردا صبح با   مین شب تصمو دو سال داشت. عرفان هما ستیو محسن هنوز ب خواندندیم

از حال و اوضاع داخل خانه   یحاج رحمان رفته و اخبار  یشهر اهر شود و به در خانه   یراهمحسن 
داشت و   م یکه ناخواسته بر گردنش افتاده بودند، ب یدو دختر  میو وخ نیسنگ  تی. او از مسئول ردیبگ
  ری ت از. عرفان آن شب افتدیو در مخمصه ب دیای روشن شد، گند کار باال ب زیهمه چ یفردا وقت دیترسیم

که اکثرًا در   دیدی را م ی خاص ییپروا  یگلناز امان نداشت. او در گلناز ب زی پروا و پر مهر و ت یب یهانگاه
امشب رو در   خوامی گلناز با جسارت به مادرش گفت: »م  یوجود نداشت. وقت یی دختران روستا انیم

  شیگلناز از بزرگ ترها یحت هحس کرد ک شتریرا ب  شیپروائ یبمونم« عرفان ب  د یو خورش یپر کنار ماه 
  کردیم ی . عرفان سعکندی راحت رختخوابش را در کنار رختخواب او پهن م یل یاجازه هم نگرفت و خ 

مخاطب  ا ینکند و  یالقاو ت یره یبا نگاه مداوم و خ   اناً یدهد تا اح  ینگاهش را از سمت او فرار 
حرف   انی بود و مثل قاشق نشسته خودش را م یگلناز که نخود هر آش یول  ردیقرار نگ  شیهاحرف 
 یادیرا بهانه کرده و ز یز یچ ی و حت کردی و راحت با عرفان صحبت م  الیخ  یب  انداختیهمه م

 .گذاشتندیبودنش م  ییاو را به حساب جسارت مردانه و روستا ییپروا  یبرادرانش ب شدی م کشینزد

جا   نینداره شبو ا یرادی که به گلناز گفت: »ا یمتعجب شد وقت شتریعرفان از حرف هاجر خانم ب    
 بمون.«

 خواستمیم  فی! حیبه برنامه م زد  ینداره؟ عجب گند رادیآخه چرا ا که،یزن ی: »اَ دیعرفان در دل غر   
علنًا در مورد احساس و عشقم باهاش صحبت کنم و از عشق   یپر با ماه   اطیتو ح نایتن اامشب بعد رف

 دخترک مزاحم مانع شد.« نیم پرده بردارم، افسوس که گلناز ا نهیو عذاب آور درون س نهیرید

و   هیفرار از کنا یرا بهانه کرد و برا دنیخواب عاً یعرفان سر ش،ی بعد از رفتن هاجر به همراه پسرها   
ها بود رفت. خاله شوکت از پستو در حال دادن لحاف و تشک به آن یگلناز به اتاق پشت یهاش ینما
بده روش   انهم به عرف نویدخترم هوا سرده ا ریگرفت: »بگ یپر را به سمت ماه   یپشم یلویز کی

 لحاف سردش بشه.«  هیبا   دیبکشه شا

و آن را از دستان خاله شوکت    دیکه گلناز جلو پربه جلو رفته بود  لویگرفتن ز  یبرا یپر دستان ماه   
از رفتار گلناز وسط اتاق مردد   ریو دلگ   یعصبان یپر که عرفان بود، رفت. ماه یقاپ زد و به سمت اتاق 

 نشان دهد! یماند و ندانست چه عکس العمل
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  عتیتو طبجور گرگا که انگار  نیواسه ا  دونویم نستا،یوا یپر : »برو ماه دیبه سمتش پر دیخورش    
 ماتت برده؟!« ینکن. واسه چ ی رها شدن خال  یوحش

درست پشت   یگوش داد و به دنبال گلناز رفت در اتاق پشت  دیبه خود آمد و به حرف خورش یپر ماه   
  یگل یول د،یبود در اتاق را باز کرد و گلناز را مقابلش د دهیاو را شن  ی. عرفان که صداستادیسر گلناز ا

نشکفته  یغنچه کیرا  یپر ماه  گریبود. عرفان همان لحظه د ستادهیاز او پشت سر گلناز ا باتریز
 شدی و وارد عمل نم دیجنب ی م ری هم د یکه اگر کم دیدی م  بای کامالً شکوفا شده و ز یبلکه گل دیدی نم

. عرفان از آن چه که در سرش  شدی خبر پژمرده و پرپر م ی مردان هوسران از خدا ب یاو در دستان آلوده
  اوری و  اری شهیمهربون هم ی: »خدافت تعلل  آهسته گ  یو الل شده بود، بعد از قدر   جیگ گذشتیم

 صادق و پاک رو دوست داره.« یخوب است، دال

 ؟« یآقا عرفان با من یوا ی: »اِ دیپرس جانی گل از گل گلناز شکفت و با ه   

با منه گلناز جان،   زم،یرا آزار داد: »نه عز شیهانرم و نازک از پشت سر، گوش  ییهمان دم صدا   
  تشونویخونه و ن  یراحت و ساده درون آدمارو م  یلیداره که خ یوجود عرفان هی چون آقا عرفان واقعًا 

 دونه.« یم

 ؟« یداشت ماه پر  یحرفت چه معن نی»وا ا   

 یز یبه دست آوردن چ یبرا ،یدون یرو م قتیو حق  یآگاه   یموضوع هیبه  یکه وقت  نهیآ شین»مع   
خورد  یکه خواه یاز تلنگر  ،یجلوتر بزن   ایاز بعض یخوا یکه مثالً م  ایلطفًا حقه ن ست،یکه مال تو ن

 بترس.« 

.«  یگفت  یم چ و مزخرف نگو، من که بازم متوجه نشد  ری را به طرف عرفان پرت کرد: »بگ لویگلناز ز   
  رونی از اتاق ب عی سر یل یخ یپر ماه  د،یرا نگاه کند او را ند یپر زد تا ماه  یپا چرخ یپاشنه  یرو یوقت

 رفته بود. 

و   دیحس جد انی در اتاق را بست و گلناز م رد،یجدل باال بگ یعرفان از ترس آن که مبادا صحنه    
ادب، اونم   یب ی: »پسره دیبه آن گند زد، سردرگم ماند و غر یپر ماه  ی اش کرده بود ولکه احاطه   یخوش

خودت،   یرفته بودم عرفان رو بخورم! واه واه عرفان ارزون  یحسود، انگار  یحرف زدنش بود! دختره
رده  فکر ک  رن،ی م یگرمناب صد تا پسر خوب و خوشگل هست که واسم م یروستا نیمن بخوام تو هم 

 !«یبوالغ باش  یدهات ه،یک
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را بشنود پس با   شیهاحرف   دیآن قدر بلند بود که خورش  شیگلناز که حرصش گرفته بود صدا   
 .« گهید هیدهات  ،یدهات ؟یستیروستا ن نیگلناز خانوم تو هم مگه اهل ا دی: »ببخش د یتعجب پرس

  میفهمی! تو رو که نخونده ممیباال انداخت: »آره جانم، منم دهات ییگلناز با خشم نگاهش کرد و ابرو   
 ؟«یما شد یقاط یاصالً تو واسه چ ،یطان ی واال اصل ش ،یندار   یچشم رنگ به رنگ! کپ یهست یچ

 .« بهیوغ و فرتو سر تا پات رنگ به رنگ و پر از در  یمن چشام رنگ به رنگه ول قته،یحق هی نی»ا   

 .« شمیاز ترس زهر ترک م یای واال آگه شب جلوم درب  ،یای ی .. چه هم قمپوز می»اوه.. زک   

 م؟«ی. اصرارت کردیموند یخب نم ،یبود دهی»چشامو که د   

 نیهم که بگ شیپ نیمثالً امشب موند ن؟یکن  یم ری و ری و ن،ی کن یدخترا، چه خبره َکل َکل م  ی»آها   
چرا   شنوه،ی گوشام که خوب م یول  نهیب  ینم ی. وروجکا درسته من چشام درست و حسابنیو بخند

  گهیدکه با هم  هیک یمگه مالتون شر ن؟یزن یگلوله م گهیبه هم د نیهمش دار ن یتفنگ دستتون گرفت
 ن؟« یکن یدعوا م

له  گفت: »خا یپر شان هم گرفت. ماه و به حرف خاله شوکت خنده   امدیدرن شانیدخترها صدا   
 کنه!«  یم هیرو به تفنگ و گلوله تشب یشوکت هنوز تو حس جنگ و جبهه س که داره همه چ

که آن را مرتب   یکشاند و در حال  ی خاله شوکت کورمال کورمال خودش را به کنار رختخواب کنار کرس   
هان؟ اصالً   ن،یپر یبه هم م  یواسه چ نی آشنا شد گهیگفت: »واال شما چند روزه با هم د کردیم

  یر یم یتو هر خراب مونده ا  است،یهر چند اآلن تو کل مملکت حرف شده فقط س  ه؟یبحث سر چ
کار زن و   دن،یهم چاقو هم کش  یبحث است که پدر و پسر به رو  نیفقط بحث سر انقالبه، سر هم

ون  واسه خودش دهی زنه، نظر م یفهمه حرف م  یفهمه و نم یم ی. هر کدهیبه طالقم کش یمردا حت
واستون بگم  نیداد بذار ی! اِ گهیبکشن کنار د  استمدارایس  ییهوی اهلل اکبر  استمدار،یشدن س

و احسان  مانیجا، اون موقع هم محسن و ا نیاومده بود ا شیماه پ هیکه تو تهرانه،  امرزادهبراد
گلناز  دعوا بشه،  هان یکه کم مونده بود سر هم یراه انداخته بودن طور  یداغ  یاسی باهاش بحث س

گفت  ی داغ نکردن. برادرزاده م م ی ادیو محسن ز مانیرفته؟ خوبه امشب عرفان کوتاه اومد و ا ادتی
  گهیخونه ها به جون هم د یاعضا یمعظل شده و همه  هی یاس یخونه ها بحث س یاآلن تو همه

نماز روزه هامون   م،یرو هم داشت غمبرامونیامام و پ  م،یرو داشت نمونیافتادن. واال ما از اولشم خدا و د
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  نیشاه ا خوردن، ی م های دونه! ثروت مملکت رو اجنب یخدا م گنی م یاآلن چ میآوردی رو هم به جا م 
 دستش درد نکنه.«  دیرو خدا فرستاد اومد و به دهن شاه کوب زمونیظلم کرد امام عز هات ی همه به رع

  دیخاله شوکت داده بودند. خورش  یهاگوش به حرف  آورده و رونی لحاف ب ریدخترها سرشان را از ز   
 !«های دون یم یلیگفت: »خاله شوکت تو هم خ

  نی. تو همدمیعمر تجربه دارم، سرد و گرم روزگارو چش  هیمن  ن؟ی»ها دخترا پس خر حسابم کرد   
  نییالمپا را پا یچراغ نفت  یلهیصحبت کردن فت نی.« خاله شوکت ح دمیروستا با گرگا جنگ یهادشت 
ها بود که روس   رتیغی رفته تو زمون کدوم شاه ب  ادمیفرو رفت: » ی آرام یک یتار مهیو اتاق در ن دیکش

اونا   فیکث یهاچکمه  یسلطه  ریارسباران اشغال شد اون وقت قره داغ ز نیوارد خاک ما شدند هم 
  یب  یمن به ظاهر دوست، ولو خونواده ها از دش دنیجنگی م  نید یب یهادراومد، جوون ها با روس

از  یسنبه ا وراخهر س یدختراشونو تو اومدنی نم  رونی و از خونه هاشون ب دندیترسی م مانیو ا نید
شده، مردم  گهیجور د هی ایبود و حاالم دن یبار  بتیکه چه روزگار مص ی. اِ کردنی م میجمله تنور قا

دختر عمه م، اون جا هم  بچه  یهم به شهر اهر رفتم خونه شیاهل موعظه و حرف زدن شدن. ماه پ
 اصالً همه حراف شدن.«  کردنیبلغور م  استیاز س یو ه کردنی م  امتیشده و ق یپا انقالب هیهاش 

ر خانه هم که د ییهاث یبه بحث و حد یپر و ماه  گفتی و م  گفتیخاله شوکت هم چنان م  
رفتن به   لیطرفدار امام و انقالب بودند پسرها م  یکه چه گونه همگ دیشیاندی م شد،ی خودشان م

که به وجود آمده بود، در حال کار و تالش   یانقالب ی کمبودها یها مدام براجنگ را داشتند و زن 
  یول  دیایکوتاه ب یپدر آرام و صبورش کم دیشان برسد شابه خانه  شیاگر پا دانستی م یپر . ماهندبود
ننگ  یهیما نیتا ا ختیری که رفته خونش را م ییحفظ آبرو یبرا یمعطل  یبرادر متعصب اش ب   دریح

اهل مسجد و منبر بود.   یاز همان دوران کودک دریح آمدی م ادشیروزگار خارج کند. تا  یرا از صحنه 
و نم نم باران  دیکش  دینشست خودش را به طرف خورش یپر مبهم و مخوف بر جان ماه یترس
نرمش را نوازش داد لبان  یموها یلحاف به آرام  ریاز ز دی. خورشختیاو ر یرا بر شانه   شیهااشک
  دیبا ارک  یچ ه؟یچ فمی من تکل ترسم ی م یل یخ  د،ی: »خورشدادی را مالش م  دی خورش  یشانه  یپر ماه

 بکنم؟« 

  یسرنوشت  هیکنه، به هر حال اون واسه بنده هاش  یرو روشن م فمونی »صبر داشته باش خدا تکل   
 !«گهیکرده د نیمع

 م؟« یجا بمون  نیا میتون یم  یکه نشد جواب، تا ک نی»ا   
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 گه.« یم  یعرفان چ نمی »بب   

له شوکت از  که خا  نی. قبل استی ما ن تی که عهده دار مسئول یداره بگه؟ به راست ی»عرفان چ    
و کمبود ارزاق، همه اآلن به  یکوپن  تیوضع  نیبا ا میجا بر نیاز ا دیدستمون خسته بشه خودم رون با

 .« ارنیتونن نون شکم خودشون رو درب  یزور م 

به   ییبگو ما با چه رو نویکردن شکم باشه، ا ری : »کاش حرف فقط حرف سدیکش  قیعم  یآه دیخورش    
 !«میخونه برگرد

  یکه کل اعضا نیاونم بعد ا زه،ی ر  یخونم رو م  یقیبگم، به چه طر یکه چ دروی»مخصوصًا من، ح   
 خونه تو صورتم تف کردن.«

 را از او برگرداند: »کاش فقط تو رومون تف کنن.«  شی دلش فشرده شد و رو دیخورش    

بلندتر صحبت کنند.   یم ک کردیبالش بد افتاده بود مجبورشان م یخر و پف بلند گلناز که سرش رو   
 گهید زیآخه هدف ما چ م؟یدیجا رس  نیفشرد: »ما چرا به ا یرا م یپر ماه یگلو ینی بغض تلخ و سنگ

از  نمشونیب آگه ب  دیباور کن خورش افتهیبود، خدا کنه تا عمر دارم چشمم تو چشم خونواده ام ن یا
 ده موندم؟!«دهن باز کنه برم توش.. اصالً چرا زن  نی کاش زم شم،یخجالت آب م 

رسه   ی. شماها که عقلتون نمبرمیشما رو به خونه تون م گهیجوون، من خودم چند روز د ی»دخترا   
باشه که  ادتونی نویمن، ا یهاکشن! بچه یم یدارن و چه عذاب یاآلن پدر و مادراتون چه حال و روز 

. شنی نمبر فرض دشمن هم باشن، بازم تشنه خون جگرگوشه شون  ای خونواده آدم هر چه قدر بد و 
 .«هیدرد فرزند بد درد نی فهم ینم نارویشماها ا

 نیداره ا ییباال  ییراست نشستند: »چه قدرت شنوا  شانیزده سر جا رتیح  یپر و ماه  دیخورش    
 خاله شوکت! یهاگوش 

 یهاهیچشاش، تو ال یاز دست رفته  یروی ن یگفت: »انگار  یپر گوش ماه خی ب زیبا خنده و ر  دیخورش    
 گوشاش جمع شده.«

عرفان شماها رو   ی: وقتدینشوند آهسته خند دهیآن که دخترها از حرفش رنج یخاله شوکت برا   
  نه،یب  یکاسه باشه. ننه جان درسته چشام خوب نم مین  ری ز یکاسه ا دیجا آورد حدس زدم که با نیا

ن، از  یکرد ییاهر چه خطاها کتونی تو شهر کوچ ایمملکت  نیشما تو ا دونمی . نمستی گوشامم که کر ن
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  یدور فرار  یروستا  نیجا و به ا نیبکنه و به ا یبزرگ  سکی که عرفان مجبور شده ر نیکجاها سر درآورد
امن   ییجا چیکه باشه ه یتیآدم در هر وضع نیداشته باش ادیو از من به  نیبدون   نویا یتون بده، ول
که دردسر ساز   نیتو حتمًا خوشگلم هس  نی. شماها جوونستیخود آدم ن یتر از خونه نیتر و دلنش 

 ی. خدانیجا و اون جا کن نی ا یخودتونو آواره  ن،یزد  رونیکه از خونه ب  یبه هر علت  دینبا نیشد
 .« السیحال و روزتون واو گهیاون وقت د نیافتیروزگار م  ینکرده به دست نامردا

 .« مینکرد ی: »ما کار دینال دیخورش    

من بود که  ی. امکانات خونه تون بدتر از خونه شهی نم ی فرار  شی نکرده از خونه و زندگ ی»آدم کار    
   ن؟«یگذاشت ابونیسر به کوه و ب 

 بخوابم.« نیذار ی نم  نیکن ی اش وزوز مهمه هیبابا نصِف شبه، چ ی: »اد یگلناز غر   

اب، دو شب برام مهم رون اومده حق ندارم هر وقت دلم برو گمشو خونتون بخو ده،یورپر ی»آها   
 خواست باهاشون حرف بزنم؟ اآلن حرف زدنم گل کرده.«

  ی: »باشه پس منم گوش مدیبلندش را پشت سر جمع کرد و خند یبلند شد موها ش یگلناز از جا   
 دم.«

صورت ختم    نیو به ا دندیدراز کش  شانیسر جا دندیدی که گلناز را قابل اعتماد نم دیو خورش  یپر ماه   
من جراتشو   نیبخواب   نیصحبت کردن را اعالم کردند. خاله شوکت گفت: »دخترا سرتونو راحت بذار

صلح و   جاد یا یهم به خونواده تون بگم. برا یدر آمون موندنتون چند تا دروغ مصلحت یدارم برا
 .«افتهین  یبدتا اتفاق  کنمی م  یرابطه تون با خانواده، هر کار  یبرقرار 

اتاق منعکس شد گلناز سرش را    کیساکت و تار یبلندش، در فضا یکم یهابا سرفه زشیر یخنده    
صالحان   ی که دروغگو دشمن خداست، ا نیبد حتیبالش رها کرد: »بعد به ما جوونا نص یمحکم رو

 .« میگرفت ادی رو  ییراستگو، از شما راستگو

ننه، بازم    یخورد: »گلناز الل بش  دیش پرت کرد که به خورشرا به طرف   یکوچک  یخاله شوکت متکا   
تا زبونتو از   یافت یهم داشته باشه ب یکه دست بزن یمرد پدرسوخته ا هیانشااهلل که دست  گم،یبهت م
 بکشه.« رونی حلقت ب
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داشت.   ستنیگر یکه مدام هوا ییهوا کردی را باز نم  یپر دل ماه یابر  یها هواحرف  نیکدام ا چیه   
به خانه  یت یثیآبرو و ح نیبکند . با کدام دیچه با دانستی عاجز و ناتوان مانده بود و نم  یپر ماه

 های در منجالب پست ومشهور فرار کرده  اشیخان مشهور و پولدار، با قادر جگر ع   ثمیم یبازگردد، به جا
ودش نقش داشت چه بود؟ به که خ یبرنامه ا نیاز طرح ا ثمیمعلوم نبود هدف م ش یافتاده بود و برا

 کنن؟« ی م یچشم پوش  یکه بار آوردم به راحت ییننگ و رسوا نیخونواده م از ا  ای: »آگفت ی خود م

. آهسته در گوشش  دادی م اشی دلدار  ی در هر فرصت دانستی را م یپر که درد دل ماه دیخورش    
ماجراها   نیاز ا یز یکس چ چیبه گوششون نرسونده باشه ه  یخبر  یزمزمه کرد: »آگه آدم دهن لق

 .«میکن  یو نقش باز   میائی کلک ب میتون   یفهمه و ما م ینم

 افتاد.« های و زشت  یکالً رو غلطک نادرست امی زندگ ثمیکه به خاطر م  فیح  ،ی»هان نقش منف   

 ؟«ی»هنوزم دوسش دار    

 یکه برنامه یقبول کن یخوا یادامه داد: »متاسفم که هنوزم نم دیجوابش را نداد. خورش یپر ماه   
که نرفته، شاد   اهیخان قرمساق بود؟ و اآلنم که.. بعله به جهنم س  ثمیخود م یقادر جگر در واقع نقشه 

فکر   نمی و.. بب کنهی م  لیدانشگاه اون جا تحص  نی لم داده و داره تو بهتر سیتو بهشت پار الیخ  یو ب
بهت   یناقابل به دست کس ینامه هیتونه حداقل  یخبره، نم  یکه ب رمیخبره؟ گ  یازت ب  یعن ی یکنیم

 برسونه؟« 

و نفرت    نینذار از شدت ک  د،یبخواب خورش  ری : »بگدی بغض کرد و لحاف را بر سرش کش یپر ماه   
من تموم   یبذار آروم آروم بهش برسم، زندگ  ه،یجی مرگ تدر هیمن  ی. زندگ ادی امشب جونم از دهنم درب

 کشه.«  یآدمو م یدینباشه ناام یدیام یشده وقت

هاست مدت  یپر عشق ماه یهاکه جرقه دیفهمی از آن صحبت کند و نم شتریجرأت نکرد ب دیخورش    
خودش   یپر ماه  یخاکستر سرد بر جا مانده است ول  یکه در دلش خاموش شده و از آن فقط توده ا 

 ثمیاز جانب م دبخشیتلنگر ام  کیمجددًا با  تواندیخاکستر مانده م  ریآتش ز نیکه هم  دیفهمیم
اتاق   یکی تار مهی در ن یپر را به آتش بکشاند. ماه یپر وجود ماه شیهاخان، دوباره جرقه زده و شعله
  رتی خدا ح  بیعج  یدهیباز هم نتوانست از آفر کردینگاه م  دیخورش یبه چشمان براق و درخشنده

  یرو شانی هاها سرو متوجه متفاوت بودن آن شده بود آن دیدی نکند انگار که چشمان او را تازه م
را    دیچشمان خورش ری لبانش تصو یبا لبخند محو رو یپر اه هم بود. م یروبرو شانیهابالش و صورت 



 کوچه باغ خاطره ها

209 
 

آوره، عمق چشات   رتیح  هینقاش هیصورتت مث  بیجان اوالً ترک  دی: »خورش کردی م فیتعر شیبرا
نقاش ماهر و   هیلخت و عور، انگار  ریچشت کو هیو   زهی دشت سرسبز و خاطره انگ یکی انتها نداره، 

تو منعکس   یخدا رو تو چشما  یبای ز عتیو طب ریدشت و وسعت کو یتمام، سبز  یقهار با زبردست 
 کرده.«

مردم فقط    ز،یبه قول تو شگفت انگ  یطراح نیکه از ا فی ح  یکرد ییبای ز فی: »توصدیخند دیخورش    
ازشون   ستی ن  یک ی آخه ادی یم ادشونیبه  طونی و هم رون لحظه ش ننیب یرنگ به رنگشو م عتیطب

  طانی هم از ش یر یهر تصو ن؟یکن ی اون م هیکه منو شب  نیدیرو د  طانی ش یواقع یبپرسه اصالً چهره
  یفقط از رو م؟یبساز ریکه ازش تصو میدیبوده، مگه ما خدا رو د یل یو تخ ی همه ش نقاش  نیدید

من اون قدر معتقد شدم که   یپر آه ماه م،یدار یمهربون و خوب  یکه چه قدر خدا میفهمی جلوه هاش م 
و ما رو تنها نخواهد  دیبه دادمون خواهد رس ایو بخشنده در اون دن  کتای یخدا  نیبفهمم هم

ما   میکه سزاوار جهنم رفتن باش مینکرد یخودم رون و به عمد کار  یو اراده  لیگذاشت. ما که به م
مهربون هوامون رو   یحتمًا که خدا یول میافتاد یخط بد یو به رو میاراده گول خورد یناآگاه و ب
 داره.«

 واریسر به د یامشب از کالفگ یگفتی نم  نارویجان، آگه ا  دیزد: »ممنونم خورش یپوزخند یپر ماه   
  یشد ییچون به خاطر من احمق مرتکب کارا یش یم دهیخداوند حتمًا که بخش شی . تو پدمیکوبیم

 یحکمه وقت تو م چیتو ه ،یافتادی تو دام نم  یو مث ماه یدادی نجام نمکه آگه به خاطر من نبود ا
 .«یش  یوجدان وارد نم 

را  شانی صدا  گریخاموش شد گلناز که د شانیهارا گرفتند و زمزمه گرید کی یهاآن دو دست    
پر از    یهر دو شب یکرد بخوابد.  خاله شوکت برا یو سع  دیاز استراق سمع کردن دست کش  د،یشنی نم

  یراب لشانی کرد و م جادی ا یدو جوان دلشکسته، حرارت یهاآرامش را دعا کرد همان دعاها درون دل 
و کوثر را   کادیو ِان  اتیآ شانیبلند برا یشد. خاله شوکت با صدا ختهیبرانگ یعاد  یبازگشت به زندگ 

اتاق چشم به  یچوب یها زدند هر دو از پنجره خلوت کردند و حرف  شانیها آن شب با خداخواند و آن 
کردند و گوش   تماشاستارگان را در پهنه کبود آسمان  طنتی آسمان و ماه تابانش دوختند و رقص و ش

و غرش رعد و برق که از  دیچی پی م اطیدرختان ح  یها شاخه انیباد که در م میدادند به وزش مال
 اهیس یها کم کم پشت ابرها. ماه و ستاره دادی را م یباران یشب  دیهوا نو. شدی م دهیها شندوردست 
را مشغول کرده بود. عرفان هم در اتاق   دیو خورش  یپر کائنات دل ماه  یباز  نی و هم  شدندی پنهان م
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  ی. با هزار شوق و گرمکردی دست و پنجه نرم م یپر ماه  یافتنی و عشق دست ن  شیاهایرو انیم گرید
عشق من، خارها خراشش   نی : »دستامو ببگرفتیم یپر ماه  یگل سرخ را به سو یهاعشق، دسته

دادن اما من دل از دست ندادم و عشقم رو واسه تو حفظ کردم. دروغ چرا هر چه تالش کردم 
م که فقط عشقت در خاک وجودم محکم تر شد. چه کن  شهیفراموشت کنم، موفق نشدم و هر لحظه ر

دادم! تو  وند یمو با وجود تو پ ی. چه کنم که تموم هستی که آرام بخش قلب خسته و دردمندم ییتو
 طرفه چه کنم!« کیعشق  نیبه خاطر ا  دیتر از جانم، با نیریو ش   زتری بگو عز

  تی به نها اشی تاب یب  کردیاحساس م خوردی ور و آن ور غلت م نیقرار مدام ا یعرفان ناآرام و ب    
کارت رو حساب   چیتو از اول ه ، یالک یبخواب پسره  ری : »بگفرستاد ی است به خودش لعنت م دهیرس

و به  شی معبود خودت کرد ،یعشق ساخت ،یواسه خودت بت ساخت یپر و کتاب نبود تو از ماه 
و تو در مقابلش کاره  شتازهیپ ثمیم یدونست  یکه م یدر حال یش شد وونهید  ،یاون پرداخت  شیستا
هشت، نه سال خودتو،  نی که در طول ا یرو هم نداشت اقتشی ل یحت یبلد هم نشد  یستین یا

 ،یباغ کرد یتا متوجه تو بشه، خودتو مترسک تو یبذار  شی براش به نما ییجورا هی اقتتو،یعشقتو، ل
  تیدر واقع یول  شیکرد اهاتی همدم و مونس رو ،یدلت رو با عطر نفس هاش معطر کرد  یهخون
نقطه   نیو به ا  یرفت  شیجا پ نیحاال که تا ا یسکوت بود و سکوت! وجودتو نابود کرد شهیهم
 یتاوان پس داد یادیکه در شأن خودت باشه چون تو در راه عشق اون ز یکن یکار  دیبا گهید یدیرس
  گهیتراف کن دعشقت زانو بزن و عشقت رو بهش اع یبسه، هر چه زودتر مقابل الهه رانتظا گهید

 .«یشیهمه ساده اند نیا هیکاف

بلند به  یاش کرده بود با صداافکار شبانه که به شدت احاطه یو کالفگ  یخواب  یسپس خسته از ب   
 !«کنمیاعتراف م  گهید کنم،یخود گفت: »اعتراف م 

اتاق با نگاه از   یکی تار انیفشردند در م یرا گرفته و مدام م گریکه دستان هم د یپر و ماه  دیخورش    
خواد   یرو م  یز ی چه چ نه؟یب یداره خواب م  ایآ کنهیم  یقرار  یسؤال کردند: »عرفان چرا ب گرید کی

:  د یپرس د یلرزی که م ییبا صدا افتاد،ی به هراس م  یکه دلش از حرف هر کس  یپر اعتراف کنه؟« ماه 
رو    ریاخ اناتیجر یهمهگرفته  مینکنه عرفان جان به لب شده و تصم  د،یبدبخت شدم خورش ی»وا

 واسه خونواده م اعتراف کنه؟« 
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  دهیآنان کرده بود و حرف عرفان را هم خوب شن یهاصحبت  زی را ت شیهاگلناز که هم چنان گوش    
بره و به  نیالد فیبابا س  ارتگاهیگرمناب فردا به ز نی خواد تو هم  ی: »به نظرم م دیبود، بلند خند

 گناهاش اعتراف بکنه.«

چرند   یگلناز الک یها. ه نیگیم  یور  یو در  دهی: »انگار خواب از سر همه تون پردیشوکت غرخاله    
  لیدخ نی الد فیبابا س حینشده که به خاطر اون به ضر یگناه چیمن مرتکب ه ینگو، خواهرزاده 

 بشه حرف دهنتو بفهم.«

کردن که ثواب داره، مگه بده  ارتیگم ز یکه نم  یبابا خاله شوکت حرف بد ی: »اِ د یگلناز بلندتر خند   
 یبای صبح بلند شو ج زه؟یبر   رونیدلشو ب یهاعقده یخلوت و روحان  یجا  هیکه آدم بخواد تو 

ببنده   یرنگ یهاداغداغان رشته ینکرده که بخواد ببره به درختا  یز یچ ینذر  نی خواهرزاده تو بگرد بب
 ه؟«تا نذرش قبول بش

 یدلم م  یلیمنم خ  یگرفت: »وا رویخوشش آمد و ن  اریاخت  یطعنه دار گلناز ب  یهاهیاز کنا یپر ماه   
 م؟«یبر گهیبرم. خاله شوکت فردا با هم د ارتگاهیخواد به اون ز

  رونی از اصغر قصاب گوشت بخرم و ناهار رو تو ب دیاز روستا دوره، با یکم برمت،ی »باشه ننه جان، م   
 .«میبخور یآباد

آگه  گمیمن م  یکباب درست کنه ول ارتگاهیخواد تو راه ز ی خاله شوکت م ،یگلناز گفت: »ماه پر    
و   ریفق ی اهال نیکن و گوشتش رو ب شیقربون  ارتگاهی گوسفند نذر کن و فردا کنار ز هی یدار  یحاجت 

  یکردن گوشت و خوردنش برا دایچون اآلن پ  یکنیثوابم م  یجور  نیا ندار اون روستا پخش کن
هاست طعم گوشت به دهنشون نخورده که ماه ییمشکل شده و هستن خونواده ها  یلی مردم خ

 .«شهی انشااهلل که حاجتت هم برآورده م

 نیا دی که در گردن داشت گذاشت: »خورش ییگردنبند طال یدستش را به رو اریاخت یب  یپر ماه   
گوسفند   هیو  فروشمیم نویبود حالله، حالل. ا دهیگرفتم پدرم واسم خر پلمیکه د یگردنبند رو وقت 

 بعد...«  خرمیم

 ده؟« ی برات انجام م   یکارارو ک نی»ا   
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  میوسفند رو بخرگ دیشهر تا گردنبندم رو بفروشه و زود برگرده تا عصر با فرستمشی »عرفان، فردا م   
 .«میکن  یو قربون

 ننه جان، ثواب داره.« یکنی م ی»کار خوب    

گه »مار   یم شهیخاقان هم   یب یگفت: »ب  یپر گوش ماه  ری و ز  دیخند انهیبود که موذ  دیفقط خورش   
 .«ید یهم م  یبد قربون اری نی واسه ا یبده« متاسفانه تو دار  اریبد بهتر از 

فردا گذاشته شد آسوده و راحت سر به  یبرا  یناگهان ی ل یکه خ  یحال همه با برنامه خوب و مفرح   
خوب و بشاش    ییتا فردا صبح با حال و رو ردیکرد آرام بگ ی. عرفان هم سعدندی بالش گذاشته و خواب

 را به او اعتراف کند.  اشنهیر یقرار گرفته و شجاعانه عشق د یپر مقابل ماه 

جوان با بارش شبانه و آفتاب لذت بخش  نیچند یشاد یبرا ییگرمناب گو یبای ز تع یطب    
و نمناک کرده بود عطر دل  سی همه جا را خ  شبیها جشن گرفته بود. باران دآن یسحرگاهان برا

  انییروستا یکاهگل یهاخانه یدشت حت یرا پوشانده بود. همه جا یآباد یفضا  اه،یخاک و گ زیانگ
که   یمی و از تصم زدیعرفان موج م اهی. آرامش و متانت در چشمان سدیدرخشی م  نیزر  تابآف ریز

از   یو لبخند دیصورتش چک  یبرگ، درخت بر رو  یباران از رو ی. قطره ازدیشب گرفته بود، برق م 
به آب  رهیکه کنار حوض نشسته و خ  یپر وجود نثار ماه  یبر لبانش نشست که آن را با تمام  تی رضا

  دش یانگشتان سف انیقرمز از م  یهای آب حوض فرو برده و ماه انی دستانش را م یپر بود، کرد. ماه 
بود.   یو محشر  زی . امروز چه روز دل انگدادندی دستانش را قلقلک م زشانی و با تن نرم و ل شدندی رد م
  برخالفاو  کردی م سالم پر یرا از هوا شیهاه یو ر دی کشی م یدر پ یو پ قی عم یهانفس  یپر ماه

  دانستی که نم  ندیخوشا ییروی . حس و ندیدی م بای قبل، امروز همه جا و همه کس را ز یروزها
. چشمان مخمورش را به سمت آسمان گرفت تابش  کردیاش از کجاست از درون شادابش م سرچشمه

کن   اعتتو هم شف ام،ی  یم ارتتی امروز به ز نیالد فیچشمانش را آزار داد: »بابا س دینور خورش میمال
 ه؟«یدلم چ  تی ن گهید یدونیگردنبنده. م نیهم مییخدا صدامو بشنوه. نذرمو قبول کن، فعالً تمام دارا

به نظرم واسه خواستنش به  شناسهی که طرفت اصالً اون خدا رو نم  یخوا یرو م یز ی »تو از خدا چ   
 بهتره باشه!« ،یدعا کن  طانیش

تبحر   یروح و وجود آدم دنیکه تو خراش یوا یطان ی تو خودت سراپا ش  ،دی: »آه خورشد یغر یپر ماه   
 .« یدار  یکاف
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دستان عرفان  انیرا که همان گردنبند بود، م اشیی دارا یبا ذوق و شوق تمام یپر ماه  یوقت   
و  دادیم  ینی ریو دل و جان عرفان را قلقلک ش  خوردیانگشتانش به دستان عرفان م یگذاشت، نرم 

قرار گرفته بود تا لب باز کرد که   یخوب   تی. عرفان که در موقعشدی م قیبه وجودش تزر  یمیلذت عظ 
  نیامانش نداد: »عرفان، آگه هم یپر به مکنونات قلب عاشقش اعتراف کند، ماه  انهیصبرانه و ناش یب

به قصاب  یحت  میمنتظرت ارتگاهی ما در کنار ز ،یدیجا رس  نیاو به  یتا ظهر برگشت یافت یاآلن راه ب
و پولش رو    یرسگوسفند حاضر باشه تا تو ب  هیبا   نیالد فیبابا س  ارتگاهی خواهم گفت که کنار ز

 .«شهی بر وفق مرادم م زیچرا به دلم افتاده که همه چ دونمی عرفان نم ی. وایپرداخت کن

اون هنوز به عشق  ا یخان بود؟ آ  ثمیمنظورش از وفق مراد گفتن م ایعرفان قلبش آتش گرفت: »آ   
به   یطوالن  یافکار شوم خودش را معطل کند انتظارها نی با ا خواستی کنه؟« عرفان نم یفکر م  ثمیم

عمل   دترزو یپر . ماه زدیبر رونی را ب شیهاعذابش داده بود مجددًا لب باز کرد تا پرسش   تیحد کفا
کرد: »آهان نگاه کن  تیهدا نی او را به سمت ماش طنتی و ش  یاش را گرفت و با شوخکرد و شانه
ترکش جانانه بهش اصابت کنه و   هیهوس کرده  یاز محسن از جان گذشته که حساب  نمیعرفان، ا

  ین پسر بک نیا یشد زود برو سوار شو مبادا تو شهر خودتو االف کارا داشیناکارش کنه، اونم پ
ستاد به اون ستاد بره و   نیبه سرش زده. اون آگه بخواد از ا یکه هوس جبهه رفتن بدجور  یدونیم

کار خودت برو که تا   یکن و پ  اشادهی اهر، اونو پ یدی. رس یش  یمعطل م  یلی خ  یتو هم دنبالش بر 
  یم سر م  صلهها عرفان، حو  یچشم انتظارم نذار  ،یجا برگرد نیبه ا دیزودتر از اون با  دمیشا  ایظهر 

و بقچه نان را از دست خاله شوکت گرفت و به   یهل داد. سپس فالکس چا نی ره.« و او را درون ماش 
 .« ایعرفان منتظرتم ها زود ب یدیشن ن،ی خور  یدست محسن داد: »تو راه صبحونه م

 نیو ا  سوختی وصل کرده بودند م  که به او یبرق یو رعشه   یاش از گرمطرف شانه کیعرفان    
  اریاخت یها ب . آنکردی دگرگون م  یبود که حال و روزگارش را در هر حالت یپر ماه فیاتصال دستان ظر

کرد:   رانینگاهشان را و  یبایز یا یخاله شوکت بود که دن یدر نگاه هم ماندند و صدا رهیخ  یلحظات 
که امروز تا   نی کمکم کن لیتو جمع کردن وسا نیائ یدخترا، ب نیخدا، شما هم زود باش دیبه ام  نی»بر

 !«نیکن ی م حی تفر یزد و شماها هم تو دشت و دمن حساب میچادر خواه  ارتگاهیغروب در کنار ز

داشت به   یخاص  تیعرفان که جذاب یتکان نخورد و هم چنان در چهره شیاز جا یپر ماه   
در برابر   ایکه دن یتکان خورد طور  یو نرم  یبه آرام ی پر رد. لبان خوش فرم ماه ها پرواز کدوردست 
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و    یبر  ترسمی گرفت و خودش را در بهشت احساس کرد: »عرفان م  یچشمان عرفان درخشش و روشن 
 !« شمینگرانت م یهم کن رید ،یبرنگرد

بودن  محسن با من نگرونت   دونمی زد: »م  یلبخند گنگ  د،یلرزی که دلش از عشق م یعرفان در حال    
و    رمیتخت، م التیخ  ینداره، من که هوس ترکش خوردن نکردم! اِ  یمورد ینگرون  زمی عز  یکرده ول

 جا.«  نیا گردمی با سر بر م  یکه فکرشو بکن   یزودتر از اون

و چپ و راست شد و   نیی باال و پا ،یآباد یخاک یجاده ی دست اندازها انیزرد رنگ در م کانی پ یوقت
در درون  یافتاد، قلبش به آرام یپر مبهم به جان ماه  یدرد و غصه ا اری اخت یگشت، ب دینظرها ناپداز 

و درد و   نتظارسرشار از ا یهایدی کوچک پر پر زد. چنان که ناام یمثل جوجه گنجشک اشنه یقفسه س
  ییتا جا کندی در جانش رخنه م یتازه و پر حرارت  یرویرفت و احساس کرد ن یبه کنار  ثمیرنج و فراق م

بود که  ی فرستاد. حس تازه و خوب یفراموش  قیعم یرا به قعر دره  ثمیم یآزار دهنده یشهیکه اند
و باصفا دلش را آرام    بزسرس یخاله شوکت در روستا   یدلگشا یمحقر ول  ی. خانه کردی سرگرمش م

و عرفان با آن همه  رامونشی پ یای ر یپاک و ب  یهابا آدم  دهیو کش کیبار وانیخانه با ا کرد،یم
از غربت ذهنش پاک   ثمیم ادینام و  گریاش، چنان مسحورش کرده بودند که دخالصانه  یفداکار 

بزرگ در قلبش به وجود   یاش داشت تحوالتکننده وانهیمکان دور افتاده با سکوت د نی. اشدیم
بعد از  میآمده و باد مال نیی. ابرها پاکردی را تماشا م عتیو طراوت طب  ی. با چشم جان تازگآوردیم

  ثمیمن و م یایدن  ستن،یدر کشمکش بود: »نه همه مردها گناهکار ن یپر گرفته بود و ماه دنیباران وز
خودم رون بود،   یکه خواسته یا  وهیبه ش  روها هر دو عشق تفاوت  نیدو جهان متفاوت بود، ما در ا

 و منفعت طلب!«  اکاریمن صادق بودم اما او ر م،یتجربه کرد

گفت: »باور کردم   کرد،ی را نگاه م ی پر از گل و ال یبود و جاده خاک ستادهیا یپر که کنار ماه  دیخورش    
جور کرد که   یها رو طور به روش خودش برنامه د یاز کجا معلوم، شا ره،ی پذ ری که سرنوشت تغ

 .« میبه نزد خونواده هامون بر گرد میتونست

رنگ باخته و دور از   یگر یو ملموس، د یقو یک یکشاکش دو احساس،  انیهنوز در م یپر ماه   
کند،   یامروز قربان  خواستیکه م یگوسفند  ایآ د،یفهمی خودش را نم گری. دزدیدسترس، دست و پا م 

دوباره  یاتی ح  یرویتازه و شاداب که به او ن یحس ا یبدفرجام است  یاز عشق ییبه شکرانه رها
 !  دیبخشیم
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  یپر که ماه رفتی راه م  سیو خ یخاک یچنان در جاده شیخاله شوکت با همان چشمان کم سو   
خنده رو و رک   یداشت. گلنار دختر  یمختصر  یینایباشد هر چند چشم چپش ب  نایاو کم ب  کردی فکر نم

هم   از،گلن  یشده بود ول یم یصم  اریکرده و بس  دایالفت پ دیو خورش  یپر پروا بود که زود با ماه یو ب
و   دیکه خورش   نیو ضمن ا زدیتند و تلخ مدام طعنه م ش یو مثل چند روز پ  کردی م یسر  رهی چنان خ

و اگر خاله شوکت دستش به او   ساختی خاله شوکت را هم آزرده م کردی را ناراحت م یپر ماه
 تا خفه شود. دیکوبی بر سرش م یبامب   دیرسیم

شکمش گذاشته و جلوتر   یرا رو یسماور ذغال  کند،ی چنان که نوزاد درون شکمش را حمل م یپر ماه   
ها و بود و با خنده ختهیرا هاجر خانم درون فرغون ر  کین  کیپ  لیوسا هی. بقرفتی م شیاز همه پ
 ستد نیمن خوبه که تو ا یرانندگ  نی نیدخترا، بب  ی: »آها دادی لندش به جلو هل مب یهاصحبت 

  ی آقا عرفان که اون قارقارک زردش رو به زور به حرکت در م یرانندگ  ای کنمیاندازها ماهرانه عمل م
 اره؟« ی

  یهمه شده بود. بعد از ساعت یداشت و باعث سرزندگ   یگر ید جانی روستا شور و ه رونی هوا در ب   
کنار   یآجر  یسکو یرا رو ل ی. وسادندیرس نیالد ف یبابا س ارتگاهیز  یکیها به نزد آن  ییمایراه پ

نگهبان که در   رمردیرفتند. پ  ارتگاهیبه درون ز ارتیز یرا پهن کردند. سپس برا لوهایو ز دندیچ ارتگاهیز
را محکم به دور سرش   یروسر  یپر باز کرد. ماه  نشایداشت در را برا یسکن  ارتگاهیدر کنار ز یاتاق
است و چه طور  یچه کس نی الد فیبابا س دانستی کرد. او نم  میاز همان آستانه در تعظ چاندیپ

از او خواست تا   وکرد  تیبود که با خلوص دل ن  نیمهم ا یشده ول لیتبد ارتگاهیاش به زمقبره 
احترام   ی اومدم تا به روح مطهرت ادا ارتتیامروز به ز  ن،یالد فیبابا س یحاجاتش را برآورد کند: »ا

کن که دچار خشم   یکار  یول  یو ما رو به خونواده هامون برگردون یکنم و قسمت بدم که کمکمون کن 
ننگ،   نیشستن ا یاون واسه سمتر ی م دریاز پدرم، از برادرم ح  شترینشم. من ب دریو غضب برادرم ح 

 یبهادرخان قلدر با ترفندها و پوال یروز  هیببره. آگه  نیننگ رو که من باشم از ب  یتونه لکه  یراحت م
رو واسه خونواده م  انی بده و از زندون آزاد بشه و به شهر برگرده و جر بیفر  انشروی کالنش اطراف

البته من از مردن واهمه ندارم   ه،ی مرگمم حتم  مونه یواسم نم ییکه آبرو نیضمن ا گهیکنه، د فیتعر
پدرم مرد آروم و  دونمینزد خدا برم. منو شفاعت کن، م اهینشده، روس ده یبخش ترسمی فقط م

 یموضوعه که پا نیو هم  ترسمی... من بعد از خدا از اون م دری... حیول  ادی یو باهام کنار م  هیمیمال
و خوبه و حق هم داره با مِن گناهکار   مانیبا ا یپسر   دریح هکنه. البت یرفتنم رو به خونه سست م
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رو   دری زهرا )ع(، فقط ح  یفاطمه یدم به آبرو یداشته باشه، کمکم کن قسمت م ی برخورد سخت
 نسبت بهم مهربون کن.«

دل و   عتیافتاد هم چون طب ارتگاهی ز رونی کوچک مقبره چشمش به منظره ب یهاچه ی از در یپر ماه   
هزاران هزار قاصدک در آسمان رقصان به پرواز   کردی و احساس م گرفتی طراوت م وجودش را 

 دامن خورد ی دارشان که در حرکت باد در هوا تاب م ن ی بلند چ یهااند. گلنار و گلناز با دامندرآمده
 شانیهاخبررسان را با دست  یهاو قاصدک  دندیدوی خودرو م اهانیگ انی زنان م  ادیکشان و  فر

که  شدیم دهیمتروکه د یکاهگل یبنا  نی. دورترها چندکردندی فوتشان م گرید ی ر یو به مس گرفتندیم
نماز مشغول  ندنبه خوا ارتگاهیدر کنار ز یپر ها باشد. ماه جغدها و خفاش  یانهیآش توانستی حاال م

اشغال  یمثل شهرها شی ها و شهرهاشت وجود داشت و د  تیجا آرامش و امن  نیشد. چه قدر در ا
آتشبارها و   یجا دور بود، صدا  نی! چه قدر جنگ از اسوختی جنوب در آتش و دود نم یشده

  یسرسبز و باصفا یخطه  نیجا ا نیو ا  دیرسی نم جانیآذربا یها به گوش اهال ها و غرش تانکخمپاره 
بود که مردم  تی امن نیدشمن در امن و امان بود و هم رانگریو یهاارسباران از شر بمب و موشک 

روستا از هجوم   نیشده بودند، خوشبختانه ا  ریاطراف و روستاها سراز یفوج فوج به شهرها زی تبر
 نیه اب شانیمحفوظ مانده و پا  کردند،ی که به خاطر ترس از بمباران دشمن از شهرها فرار م یمردم

 بود! دهینقطه دور دست نرس
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به شهر اهر   دنیمحسن از انقالب و جنگ و کمبودها تا رس  یو تمام نشدن  جانی پر از ه  یهاصحبت    
رفتن به جبهه  اقیحال محسن آن قدر شور و اشت نیاش کرد با اواقعًا سر و گوش عرفان را برد و کالفه

او بود، آهسته  یوانگیشروع کند. عرفان که متوجه شور و د دیاز کجا با دیبا دانستی را داشت که نم 
 نیبا ا ،یدیند  ینظام میتعل چیه ،ینرفت  یتو هنوز به سرباز  ز،یاش زد: »آقا محسن عزبه شانه 
 نه؟«  ای کننی دونه قبولت م  یخدا م  تیوضع

خدمت   یپرچم شاهنشاه   ریبرم و ز ینداشتم به خدمت سرباز  میمن از اولش تصم کنن،ی »قبول م   
.  دیشاه خائن بهم نرس نیفرار کردم و پنهان شدم و دست مأمور شهیبود و هم نیکنم از اول هدفم ا

  مخدا رو شکر انقالب شد اآلن دوست دارم هم خدمت کنم هم تو جبهه باشم اونم درست در خط مقد
چه قدر مخ ننه مو زدم تا   یدیخودت که د نی . ببدنیم  ادیرو  یجبهه! باالخره بهم فوت و فن نظام 

 کردم که به جبهه برم!«  شیراض

را انگشت زده بود، نگاه  رشیا زردچوبه زداشت و هاجر خانم ب  یکه نوشته ا ی عرفان به تکه کاغذ   
 ننه مه.«  ینامه تیکه رضا نمیکرد محسن گفت: »ا

 ؟« یتو جبهه بمون  یتا ک  یخوا یبره، تو م  یچه قدر وقت م یدونی »محسن اصالً م    

  نایبره و ا یوقت م   ارمی و تجربه به دست ب نمی بب ینظام می که جنگ طول بکشه، تا تعل  ی»تا هر وقت    
 فقط و فقط با بودن من تو خود جبهه ممکنه.«

 !«یبرگرد دیبا ی روز  هی»باالخره که    

  ای گردمیو تا وقت مداوا بر م شمیم یزخم  ایتو جبهه  گردمی : »بله باالخره که بر م د یمحسن خند   
 نه.«مو  یم  یها خالو جام تو جبهه  شمیم  دیشه ایمونم  یبه کل از رفتن باز م  گهیو د شمیجانباز م 

 یدوره دیبا هاگاه یاز پا یکی باشه تو  ؟یبر  ی: »پس مصممدیرا در هم کش شیهاعرفان اخم    
 صادر بشه.« یانشااهلل برات کارت آموزش  ینیبب   یآموزش

 !«قیرف  ،یی»آ تو که خودت آخر همه اوستاها   

دارم بعد از سر و سامون دادن کارام به جبهه برم مخصوصًا که خدمت   می»بله خدا بخواد منم تصم   
 .« مینیها به چشم ببتو هم رون جبهه  د یکه با هیزیجنگ چ  اتیهم دارم واقع یسرباز 
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 جنگ مالقاتت کنم.«  یهااز جبهه یکی تو  یروز  هی دوارمیام  ق،ی»احسنت رف   

 !« یاشنشده ب دی زد: »آگه تا اون وقت شه  یعرفان پوزخند   

 ؟« ینیبی شدن رو در من م دیشه اقتیل  یعنیمحسن متفکرانه نگاهش کرد: »   

 »وضع اون قدر آشفته و خراب شده که...«    

  ستیکنه. تازه زمون شاه ن یوطن پاسدار  یاز مرزها و آبرو یک میما نر ق،ی»خدا از دهنت بشنوه رف   
 یها و سرباز که ما رو به جبهه کنن ی ماس ماآلن همه خودشون الت کردن،یفرار م یکه همه از سرباز 

نه با   ایقبول کنن  زهتا کنم،یچه قدر التماسشون م نی بب  رمیحاال تماشا کن من که اآلن دارم م ن،یببر
 خداست.« 

کرد. بعد  تی موفق یآرزو شیکرد و برا ادهیپ  نیمحسن را از ماش دیمسجد سف  ابانی عرفان در خ   
را   یپر ماه یهیتوص   یهزار ناموت فروخت ول 150 متیرا به ق یپر به بازار رفت و گردنبند ماه  عیسر
و   هادر منزل حاج رحمان عروس  ندیها بزند و بب به منزل آن  یگرفت و وسوسه شد تا سر  دهیناد

و  دیام ! با هزارانندیگویچهها م  یپر و ماه   دیهستند و راجع به نبود خورش یپسرها در چه حال و روز 
  ری ز گفتیم دیبا یپر را که بعد برگشتن به روستا به ماه  ییهاداشت، حرف  یپر که درباره ماه  ییآرزو

  یسعادت و خوشبخت زمملو ا  یزندگ   کی یخودش نبود دورنما یای. عرفان در دنکردی لب زمزمه م
.  افتییم  یشکل قشنگ  شیاهای و رو گذراندی خواهد داشت، از ذهن م یپر با ماه ندهیخود را که در آ

  یشمار  یب یهاقار قار کالغ  یکه صدا نیا یبرا زدی قدم م یپر اش همراه با ماه که در باغ خانه  یوقت
ها را آن  اشی نزنند با تفنگ شکار  معشقشان را بر ه نی ری ش یایداشتند دن انهیدرختان آش یکه باال
و ناز   یبا دلبر  یپر کنند. ماه یال را خ اطشیتا پراکنده شده و آسمان ح دادی قرار م ری هدف ت

جا   نی : »اوه عرفان، گلوله هاتو حروم نکن بذار کالغا تو لونه هاشون بمونن چون غروبا اد یخندیم
 .« شمیم داریاونا از خواب ب یها با صداآخه من صبح  شه،ی م رتریاونا دلگ  یبدون صدا

ها را حس  چنان در تفکرات عرفان زنده و روشن بودند که آن  ییایرؤ یها و گفتگوهاصحنه  نیا   
و عبور هر از گاه  ادهی. چشمان عرفان گذر عابران پشدی م جادیا یو در تنش حس خوش  کردیم

 هیمها اعالکه ده یکه از کنار مسجد جامع گذشته است در حال  دیدی اطرافش نم  یایخودروها را در دن 
مسجد شد  یروبرو  کیبار یچسبانده شده بود. عرفان وارد کوچه  شیوارهاید یهابه کناره  میترح 

سالم  هیبه او سالم دادند و او هم به بزرگان همسا شناختند،ی که او را م هیچند تن از جوانان همسا
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  یخطرناک  میکور شده بود که تصم یپر داد و از کنارشان رد شد آن قدر چشمانش از شور عشق ماه 
 یپر خانم و آقا کامران، پدر و مادر ماهشده با مهتاج   یهر طور  خواستیامروز م نی گرفت! او هم

  شیها پدخترشان رفت، آن  یبه خواستگار  یاگر روز  دی تا شا  اوردی صحبت کند، دلشان را به دست ب
 یکوچه ی ن ییخود سرپا ن یری. عرفان در عالم شرندیخود بپذ یداشته باشند و او را به داماد یا نهیزم

و با   ستادندیا یحاج رحمان روبرو شد، کم یه یپسر همسا  دیبا مج ی. وقتمودیپی سنگفرش شده را م 
به  یانجام کار  یاو را به منزلشان دعوت کرد و عرفان گفت که برا دیکردند. مج یکی هم سالم و عل

عرفان را   یبه تن داشت کم  که یاه ی س راهنیو پ  دیو بلند مج اهی س شی. ررودی منزل حاج رحمان م
آقا   دی: »خدا بد نده مج دیاز بستگانش فوت کرده است پس پرس یک یبه خود آورد و احساس کرد 

 افتاده؟«  ینکرده اتفاق یخدا ؟یاه یسراپا س

.« و با  نیفهم یخودتون م  ن،یبر نیی بگم آخه بفرما یچ یزد: »واسه ما نه.. اِ  یلبخند محزون  دیمج   
 رحمان اشاره داد. دست به منزل حاج 

تازه به    ستاد،یبود ا واناتی منزل حاج رحمان که پر از نقش و نگار ح یمقابل در آهن یعرفان وقت    
که به در و    یفراوان یهاهیاعالم یگشاد شده به تماشا  یبا چشمان  ری برد و مات و متح یعمق فاجعه پ 

که   یو کوچک بزرگ یبنر و پالکاردهاچسبانده شده بود و  یدر ورود یبرق و کنارهها رکی و ت وارهاید
را به  افریک دریمان ح  یپر افتخار کشور، برادر گرام ی: »شهادت رزمندهستادیبود ا زانی بر سر در خانه آو

 .«میگوئ یم  تیو تسل   کیمعظم شان تبر یخانواده 

به شهادت   دری: »حدیبر سرش آوار گرد ایو همان دم دن دیعرفان شل شد زانوانش لرز یپاها   
 !«دهیرس

  د یباز به کوچه سرک کش مهین یدر دست داشت از در کوچه یباغبان  یچ یکه ق یآرشاک در حال  ویمس   
گفت: »مقاوم باش آقا پسر،   یافتاده است با بغض دلسوزانه ا نی زانوها به زم ی که رو دیتا عرفان را د

جوون، هنوز کجاشو    کنو بهتر تماشا  ری بگخوبمونه. سرتو باال   یفعالً روزا نهیجنگ هنوز بعد آ  یبدبخت
 یبعد یهابت ی مص یآوار شده، بلند شو، صبر داشته باش تا بتون  یخونه بدبخت نیبه جون ا ؟یدید

 .« یرو خوب تحمل کن

  شی . از جادیشنی آرشاک را انگار که از هزارها فرسنگ دورتر م ویمس یهاو منگ حرف   جیعرفان گ   
  رکیت یرا رو یپاره شده ا یهیتا سرش را باال گرفت اعالم ستادیلرزانش ا یپاها یبلند شد و به زور رو

 م.«ییگو  یم کیری را ت  افریک  دریح  یگرام  یعمو افر،ی : »شهادت مختار کدیچراغ برق د
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  اهیس یایدن کرد،ی آرشاک را هضم م ویمس یهاحاال بهتر حرف  ستادیا دنیاز لرز شیپاها  اری اخت یب   
  بیمقتدرانه حاج رحمان تخر یزندگ یربنای احساس کرد که ز قاً یرا فرا گرفت؛ دق  رامونشی پ  یبدبخت

و   کردندی م اجوانان محله افتاد که عصرها تا غروب چه قدر غوغ یهای باز  ادیشده است. عرفان به 
را   یپر و الغر ماه کی اندام بار ها،ی اهی س انینخواهد بود. او در م یخبر  اهوهای از آن ه گریحاال د

شان  کوچه باغ پر از خاطره  نی. بعد از الرزدی و م خوردیخانه چرخ م  نیا دانیکه داغدار از شه  دیدیم
 خواهد داشت!  یز یغم انگ یهاچه غروب

 *** 

  ری ها رسانده بود، ساکت و مغموم زاز عرفان وقت نشناس که انتظارش را به ساعت  ریدلگ یپر ماه   
هر چه زودتر نذرش را ادا  خواستی نشسته و چشم به راه آمدنش بود. م ای از درختان داغدار یکی

درخت   یهاشاخه  یروا شدن حاجاتشان رو  تیروستا هر کدام به ن یکه اهال ی رنگ یهاسمان یکند. ر
 گرانی. اصغر قصاب که مانند دخوردندی سرش چرخ م  یباال  یکوچک رنگ یهابسته بودند مانند پرچم

جوون سر به هوا   نیمنتظر ا یما تا ک ،یدرآمد: »آبج شیعرفان خسته شده بود باالخره صدا ری از تأخ
 !«میموند یه به کل از کار و کاسب امروز ک م،ینی جا بش نیا

 بگم آخه!« یچ  ادیسفارش کردم زود ب یل ی»واال خ   

 ایاومده و  شیبراش پ  یتو شهر کار   ایراه خراب شده  ن یب  نشیماش  دیکار کنه ننه جان، شا ی»چ   
 .« ستیبراش افتاده وگرنه عرفان اصالً بدقول و سر به هوا ن  یاتفاق

بصره،    یحالل زاده! باالخره بعد خراب  شونمیو ا 11ت، دهانت فال بود»او..و..ه بفرما خاله شوک   
 شد.«  داشیرخش زرد رنگ آقا عرفان پ

با   کیو بار یخاک یزرد رنگ عرفان در جاده  کانی پ دیبه سمت جاده چرخ   اریاخت  یهمه ب یسرها   
و  دیخوشحال از آمدن او از کنار دخترها بلند شد و به کنار جاده دو یپر . ماهآمدی م شی و آرام پ یتأن
داره غروب   کهبود قولت؟ اآلن   نیسرش را داخل برد و با هزار ناز گفت: »ا  ستاد،یا نیماش  یوقت
 !«شهیم

  یگفت: »خبه بابا، جاده س و هزار گرفتار  یگلناز هم که خودش را به آن جا رسانده بود با تلخ زبان   
  دنتیکه واسه د یستی محبوبش ن ؟یکنی سؤال جوابش م  یپنچر کرده بوده واسه چ چارهی ب دیشا

 !« ادیجا ب  نیپرپرزنان ا
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خاله شوکت درآمد: »خجالت بکش دختر،   یکه صدا یطور  دیگلناز به حرف خودش بلند بلند خند   
 واال.« هیزیهم خوب چ ایسرت؟ ح  یصداتو انداخت یواسه چ

گوسفند را به کنار نهر   عیوقتمون گرفته شد.« و سر  یپسرجان، حساب نمی بب ای: »بدیاصغر قصاب غر   
کرد و با    زانیآو ارتگاهی و از قالب سر در ز  دیبا مهارت سرش را بر ند،یای برد و تا همگان به خودشان ب

کمکش    یدستش بود و در هر کار  ری نگهبان هم ز رمردیسرعت به کندن پوستش مشغول شد. پ
بار بذارم و    یحساب  یرابیس هیامشب  خوامی: »جناب قصاب، مخلفات شکمش که مال منه، مکردیم

 . دیصبح بزنم به شکم.« و به حرف خودش قاه قاه خند

  یو سکوت عرفان نداشتند به جز گلناز که هر از گاه یبه سست  یبودند و توجه یهمه مشغول کار    
جر خانم در آن جا جمع شده و آماده بودند تا گوشت را تکه تکه کرده  . دخترها و ها پراندی م یا کهیت

  یایها روده یر پامروز از خودش و ماه  یکنند. عرفان که در سر جوانش برا میروستا تقس یاهال  نیو ب
روز   نیترروز را شوم  نیبود ا دهیساخته بود، حاال با آن چه که در منزل حاج رحمان د نیریش

  نیبا ا گریرا نداشت د یکار  چی آن قدر که زبانش الل شده و ذوق و شوق ه  دانست،ی م  شیزندگان 
هم   اریبس  یطرفاعتراف کند! از   یپر ماه یجسارت کند و عشقش را برا توانستی چه طور م تیوضع

تش به دس یفرصت مغتنم  ن یهرگز چن گرید کرد،ینگران بود چون اگر امروز اقدام به اعتراف نم 
 .افتادی نم

گرفته عرفان توجه داشت و   یبه چهره  یپر از ماه  شتری بود ب  یار یو هوش  رکیکه دختر ز دیخورش    
چند بسته از گوشت را به دست   یپر عرفان افتاده است! ماه یبرا یکه اتفاق گفتی حس ششمش م

کن انشااهلل آگه امسال  میروستا تقس  ریفق یخونواده ها  نی ببر ب نارویا دیداد و گفت: »خورش  دیخورش 
 .«کنمی م یرو قربون یو گوسفند امی  یجا م نیهم  هم گهینذرم قبول بشه، سال د

 ؟« ینذر کرد ینگاهش کرد: »تو واسه ک  رانهی متح دیخورش    

هنوز فکر و   یاز سر لجباز  ییتلخ که بر سرش آمده بود گو یهمه ماجرا نی که بعد از ا یپر ماه   
 کنمی م یهرکار  ثم،ی پروا زمزمه کرد: »فکر و ذکر م یدروغ نگفت و ب دیبود، به خورش  ثمیم ذکرش نزد
 .«رهی نم رونیخاطراتش از ذهن و دلم ب  ادش،یمهرش، 

 کرده بود؟«  یآن چنان یهاکدوم مهرش؟«مگه با تو صحبت  ،ی»خاک به سرت ماه پر    
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  اره؟یب هیهد یچ یچ دونمی و نم  یمدام برام شال و روسر  شیدر طول سفرها  ثمیم  ی»انتظار داشت   
به ده سال   کیبفهم اون نزد دیتا خودش! خورش شدمیهاش م  هیعاشق هد شتریکه من ب  یاون جور 

 ست؟« یدلهره هاش، اثبات عشقش ن یکار بزرگ با تمام  نیا ایاتاقم گل گذاشته آ یتمام، پشت پنجره

  یها آورد؟ چ ی به سرت چ یدیکردن، ند وونتیمزخرفن که د یگال نیجان، فکر هم  یپر »آره ماه    
جناب   یول  یفراموش کرد یزود ن ی که سرت آورد، به هم ییهای کثافت کار  یشد قادر جگر رو با تمام 
 رو هنوز نه؟!«  یگناهکار و مقصر اصل 

 دیشا  ماجراها یکه همه دم یمدام تو شک و ترد  یاز طرف  شه،ی »البته اون تا ابد فراموشم نم   
هم خبر نداره به   ثمیرو از چشمم بندازه و البد م ثمیشده م یپدرش بهادرخان بوده تا هر جور  ینقشه

 اومده؟« یروز و حالم چ

خان خودش    ثمیشرمانه رو م یفعالً که اون وقت درخواست ب ،یقصه بساز  ی»الحق که خوب بلد    
از ذهنت خارج   نویکاسه بوده و ا ه یپدرش هم باشه باالخره دستش با پدرش تو  یازت کرد آگه نقشه

که  یهم رون طور  یکن فراموشش کن  یسع یپر دونه. ماه ی نم هاانی جر نی از ا یز یچ ثمیکن که م
قدر واست مهم شده و تو   نیپژمرده و پرپر شده ا یلعنت یچرا اون گال دونمیاون فراموشت کرده. نم 

 آبروتو به باد داده.«  تو،یکه اون زندگ  یدر حال کنهیهندوستان م  ادی لتیف  شیادآوریهر لحظه با 

  یو جلو ارمیدرش ب  نهیکه از س تونمی کارش کنم، نم یچ گه،یزد: »کار دله د یلبخند محزون  یپر ماه   
 !« اندازمشیسگا ب

را موقتًا قطع کرد.  شانیهاصحبت  زد،ی ها به عرفان که همان دور و برها قدم مشدن آن  کینزد   
گلناز   یپروا  یبلند و ب  یشاد اطراف و بگو و بخندها یعرفان آن قدر درهم و گرفته بود که فضا یافهیق

اال  ح نی ، همیکه جان به لب شد و آهسته گفت: »ماه پر   نیتا ا کردی را باز نم شیهم سگرمه ها
 بزنم.« یباهات حرف اساس  یچند کلمه ا خوامیم

 شده عرفان؟«  یبود، چ  یاساس ری»مگه تا حاال حرفات غ   

  یدونیم  ترکم،یدارم م گهیکردن انباشته شدم د یو رازدار  یبشه، از خودخور  یز یچ  ستی»قرار ن    
 .« زمیبر  رونشونیگرفتم امروز ب   میم جمع شده و تصم  نهیس یده ساله ست که تو یهاحرفا و عقده 
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  دیدلش لرز یپر عرفان انعطاف و مهر نداشت بلکه آن قدر قاطعانه و خشن بود که ماه انیلحن و ب   
فرو رفته   یدر سکوت شهر مرده ا کردی عرفان حس م یمردانه یدر او در پس چهره رهی . خدیو ترس

 مصممرا شروع خواهند کرد. عرفان   یبی رقص عج یاست و اطرافش را اشباح احاطه کرده و به زود
سالم روستا بعد آن   یکه در آب و هوا یمدت  نیهم یدر ط یپر دوخت. ماه  یپر چشمانش را به ماه

و   چیکرده و حالش بهتر شده بود، پ دایپ یتازه ا اتیو تکان دهنده، جان و ح  یسخت روح یضربه 
را بر سرش   اشی و شال بافتن  رفتی م شیو در جاده سبکبال پ  دادیخود م  کیبه اندام بار  یتاب
دور   یاز جمع کم  دیبا شیهادرخواست عرفان و گوش دادن به صحبت  یاجرا  ی. براانداختیم
ده   یهابه پا بود: »چه حرفا و عقده یو در دلش آشوب  رانی از درخواست عرفان، ح یپر . ماه شدندیم

 !« یساله ا

خاله شوکت را  یخانه یها هوس کرس نسبت به صبح، سرد تر شده و آن  یشبانگاه یهوا   
و چه غروب  یو به خود گفت: »آه چه معجزه ا د یکش ی. عرفان از ته دل آه جانسوز کردندیم

  نیاعتراف کنم و هم یو دردناک  زی غم انگ قیبه حقا یپر ماه یبرا دیکه من به هر حال با ،یوحشتناک
رفتارم    نیا سیو به عشق خودمم اعتراف کنم، هر چند معلوم ن استفاده کنم فرصتطور از 
 .« رهی پذ یم شنهادموی و محترمانه و عاقالنه پ کنهی عمل م   یمنطق ای کنهی م  نشیخشمگ

نسبت به   یپر ماه  ین یب  شیقابل پ ری عرفان هنوز هم از عکس العمل نامعلوم و غ هان یا یبا تمام   
جا   کی یپر که ماه  نیهراس داشت، از ا یپر و به شدت از طرد شدنش از جانب ماه  دیترس ی خودش م

ر کند و به  ی بر سرش داد بزند و خودش و عشقش را تحق رد،ی اش را از او بگو خاطرات عاشقانه  اهایرو
از اآلن  شدی م یمهربونم، چ  یخدا یسرش را به سمت آسمان گرفت: »آه ا دانهی. ناامردی تمسخر بگ

 نستم عکس العمل اونو راجع به خودم بدونم!«تو یم

و چند ساله  نیعرفان باالخره مصمم شد تا قفل چند رفتندی قدم زنان به طرف روستا م  یها وقتآن   
  یسخت ی لیمنم جوونم، دل دارم، خ  ری نگ رادیحرف بزنم بهم ا خوامی م ،ی: »ماه پر دیزبانش را بگشا

چه  ،یبکن  یابد نیبهت بگم، چه منو دچار نفر  ییزایچ  هی وامخی اونم در راه تو و.. حاالم م دمیکش
 اعتراف کنم که...«  شتیپ دیبا گهیلطفت شامل حالم بشه، د

تونه  یها مصحبت  نیا یطور تصور کنم که ادامه  نیا یخوا  یعرفان؟ م  یاعتراف کن  ی»به چ   
 من...« ستم،ی ن یروز ید یدختر بچه  گهیعاشقانه باشه؟ عرفان من د

 ؟«یماه پر  ادی  یباشه، بگم بدت م یطور  نی»آگه ا   
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هستم؟... هوم... البته  ثمیکه هنوز عاشق م یمن اد؟ی یزد: »تو بدت نم  یپوزخند تلخ  یپر ماه   
  نارویا یتون ی تو چه طور م نمی که به سرم اومد، بب گهید یماجراها  یل یبودم... بعدشم قادر جگر... و خ

بعد  طمئنممن م  یول  یرو قبول کرد طمی گذشت کرده و شرا رمی جنبه؟ گ ینم رتت ی رگ غ ؟یتحمل کن
 .« یکوبی به سرم م  نارویا یهمه یمدت

 .«شنی م یشون مرتکب اشتباهات   یو جوون ی»اصالً، آدما تو زندگ    

 من!« ی»اما نه مث اشتباها    

  یگاه ،یو تو زندگ  ستیل ن کام  یانسان چیکه ه  یبدون   دیتو با ،یماه پر  یرحم یب  یل یخ »تو
 کشونن و...«  یم یو گمراه یتباه  یکه آدمو به ورطه شنی م دایسر راه آدم پ ییوالهایه

مث  بردنی که حوصله مو سر م  یهم تکرار  یلیحد و حصر بودن خ ی»آه عرفان، مشکالت برام ب    
 گریمبهوت که فقط و فقط باز  یبودم و من زن  دهی شهرمون د ینمایتنها س یکه بارها تو یلمیف

 بودم.« یتکرار  یهاصحنه 

کرد و   دایپ یز ی بد و نفرت انگ ار ی راند، احساس بس رونی زن را از دهانش ب یکلمه یپر ماه  یوقت   
به   ای: »آدیشیاندی و م  دیشنیرا م یپر ماه یهاتمام گذاشت. عرفان رنج نامه مهیکالمش را ن عیسر
نگاه  روبروعرفان به  رم؟«یراجع بهش بپذ زویه قول خودش نفرت انگب قیاون حقا تونمی م یراست
و گلناز کنجکاو و فضول مدام  رفتندی م شی آن جا که دخترها به همراه خاله شوکت در جاده پ کردیم

بعد در گوش دخترها   کردی تماشا م آمدندیهم م یها را که شانه به شانهو آن گرداندی سرش را بر م
کند و چه گونه اسرار  تصحب ی در چه باب  گرید دانستی . عرفان سردرگم مانده و نم گفتی م یز یچ

 !اوردیمختار را به زبان ب  شیو عمو  دریاصالً خبر شهادت برادرش ح ای  زدیبر  رونیعشق درونش را ب 

 ؟« یگیازت بپرسم راستشو بهم م یز یچ هی یپر »ماه   

 یو تو نکبت و نفرت دست و پا زدم که قسم خوردم تا لحظه  دمید یروز  اهیانقد س مدت نی»تو ا   
  ینکرده به کس یرو کنم و خدا یکس  بتیکنم، نه غ ینه دروغ حرف بزم نه خطا و اشتباه گهیمرگ د

گم توبه گرگ   ینم گهیگناه نکنم آقا عرفان د گهیگرفتم کالً د میخدا تصم  یار ی نارو بزنم، لپ کالم، با 
 مرگ باشه!«
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مرد   نیتراون مرد خوشبخت  یبش ی تو وجود قشنگت سر زده! پس تو مال هر ک ییبایز  یروی»چه ن   
 .«نهی زم یرو

خدا برا خودشون کمبود   یشهی و هم کننی کامل رو حس نم  یخوشبخت  یوقت با زن چی»مردا ه   
جستجو   گهید یشونو تو جاها  یو خوشبخت ننی ب یو گذشت زنارو نم یر وقت وفادا چیدارن اونا ه

 .« کننیم

  یبود که انگار م ی.« لحنش طور ستن ین یجور  نیمردا که ا یهمه یپر از اون حرفاست، ماه  نمی»ا   
 میو آخر سر تصم دیکش قیمکث کرد و چند نفس عم ی. عرفان کم ستمیگفت من جزو اون مردا ن

  رکه از دست خودم خسته و ذله شدم از بس صبر کردم، انتظا  یوا یبسه، ا گهیرا گرفت: »د  اشیی نها
دلمو   یکه حرفا دیدارم با شمیدختر رو بدون مزاحمت پ نیحاال که فرصت دستم افتاده و ا دم،یکش
 .« زمیبر رونیب

فقط با بودن تو   امی آگه بگم من تو زندگ یپر گفت: »ماه  حی صر شتر،یب یپرداز   هیسپس بدون حاش   
 ؟« یزنم بش  یکنیقبول م شم،یخوشبخت م

 اعترافه؟« یی جورا هی نی»مثالً ا   

 تو...«  یسوزونه ول   یمو م نهیکه سال هاس داره س یاعتراف عشق هی زم،ی »البته عز   

 رو دوست دارم؟«  ثمیکه من م یدونست  یها مکه تو هم رون سال ی»در حال    

خان موقع رفتن به فرنگ، تو رو به من سپرده بود که بعد برگشتنش تو   ثمی»کور که نبودم، اصالً م   
کرد: »در واقع بره شو دست گرگ   یآهسته ا ی.« سپس خندهرهی بگ لیو سالم ازم تحو حی رو صح

 سپرد و رفت.« 

پرداختند:   ی ش به نورافشاندر اطراف دینور و ام یهاآتش گرفت و جرقه  یپر انگار که قلب و روح ماه   
  انتیبه من خ ثمیافتاد؟! پس م رونیاز پس پرده ب  قتی! باالخره حق شنومیم  یبزرگ چ ی»آه خدا

از   ثمی! پس مده؟یجور چرخ نیا ی کس انتکارینکرده، بلکه چرخ و فلک هزار رنگ با دستان نابکار و خ 
  ی نیری و ش بی عج یروی و حال و نعرفان چنان حس  یهاحرف  نیدونه؟!« هم ینم  یز ی اتفاقات چ نیا

است که مقابلش   ثمیم نیعرفان، ا یحاال به جا نیاحساس کرد هم یپر که ماه ختیرا در وجودش ر
اعتراف   هشوجود ب یقرار و عاشقانه، عشق و دوست داشتنش را با تمام  ی گونه ب نیو ا ستادهیا
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عرفان، به   ی: »آهادیاساس پرس  نیهم کنجکاو شده بود بر ا اریبس  یدوار یضمن ام یپر . ماه کندیم
پدرش و   یکارا نقشه نیا یکردن و همه انتیخ ثمیپدرش بهادرخان به م یحت  ای  ییکسا هینظرت 

 همدستاش بوده تا ما رو از هم دور کنه؟«

نان با  لطفًا هم چ ،یماه پر  یکنی : »اشتباه مدیغر یلب ری زد و ز خیعرفان  یهاخون در رگ    
  ستیکمون  هیبدتر از پدرش بود،  ف یمرد پست فطرت و کث  هیخودش  ثمیاشتباهاتت قضاوت نکن، م

 .«کردی مزخرف و کهنه ش که مغز همه رو داغون م یلوژ  دهیخائن، با ا

 یبه مسئله  یچه ربط نایکرده بود و ا نی»متاسفانه مرامش بود که همه رو نسبت بهش بدب   
من، پس اون از اول دوستم داشته و بر اثر   یو احساسات عاشقونه ش داره؟ آه خدا یخصوص 
که نسبت   یاز شدت نگران  چارهی مجبور به رفتن به سفر خارج شده و ب  انشیو اطراف طی مح یفشارها
 راحت باشه منو به دست تو سپرد؟« الشیکه خ نی واسه ا شته،به من دا

که به  یطور  رساندی م یوانگیاز اعترافات عرفان، او را به مرز د یر پماه یوارونه  یرهایو تفس  ری تعب   
و هم چنان  یتلخ هنوز عبرت نگرفت  یهمه ماجرا نیبعد ا ،یماه پر  گهی: »بسه ددیخشم آمده و غر

وقت با تو صادق   چیه ثمیداغ کرده. م ثمیتو کله ت از جنون عشق به م  ؟یکنیقضاوت اشتباه م  یدار 
خواجه ساکن  یکه خونواده ش در روستا یو روراست نبود، اصالً عاشق تو نبود. اون از قبل با کبر 

مادرش سلطان   ،یکبر  یداده بود، بعد به خاطر حاملگ بیبود درواقع اونم فر ختهیهم ر یبودن، رو
  یبود ول  دهیرس ناخواستهازدواج  هیبه  ثمیالسادات مجبور شد اونو واسه پسرش عقد کنه هر چند م

که اون تو رو هم واقعًا دوست   یفهمی کم نبود چرا نم یز یچ  ثمیم یو خوشگذرون حی واسه تفر
 نداشت.« 

 .« یگمراه کن ثمیمنو نسبت به م اتیچرند نیبا ا یخوا یعرفان امکان نداره،  م  یگی »تو دروغ م   

  ییکه ارباب و ارباب زاده چه غلطا دمیدی دارم؟ من مباشر اونا بودم م  ی»چرا مگه من باهات دشمن   
  یبا طراوت بوالغ باش یچشم به کل دخترا ،یلعنت زینبود، اون چشم ه ی آخه تنها کبر  کنن،یم

هاشونم    یلیآورد، البته خ  یها رو درمعاشق  یگرفت و ادا یبه باز  ییجورا هیهاشونو   یلیداشت، خ 
رو   ییروستا یدخترا یزرنگ ،یماه پر  یتو ساده ا یدادن ول یخان رو باز  ثمیزرنگ از آب دراومدن و م

و   یتلخ که به سرت اومد، تجربه نگرفت یهمه ماجرا نی و بعد ا یکورکورانه عاشقش شد ،یهم ندار 
که سرت    ییهاکه تو بال یثابت کن  یخوا یم یطور  نی ا دمیشا ،ین یرو بب قتی حق یخوا یهنوزم نم 
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قابل جبران  یبدون هر اشتباه یول  یهم چنان اشتباه بر  یخوا یتو م ،یندار  ریاومده خودت تقص 
 .« سین

مقابل عرفان رژه  کردی عرفان را درک نم یهاآمده و حرف  جانیبه ه ثمیکور از عشق م یپر ماه   
 واسطه قبول ندارم.«  فهمم،ی رو م  قتی: »آگه خودش برگرده و حرف بزنه حق رفتیم

 چیگرده، ه  یوقت برنم  چیدختر، اون ه یا وونهیباش، د الی خ نی زنه به هم ی»برگرده هم حرف نم    
و  نیندارن، اونا خائن به د  تیجا ندارن امن یکشور اسالم نیتو ا گهیو فالن د ستیو کمون یتوده ا

 وطنن.« 

 به وطنش کرده؟«  یانتیمگه چه خ ثم یم چارهی آه، کم واسم خائن خائن کن، ب»   

دختر به خروش آمده   نیا یدر حالت فعل تواندی که نم دی فعالً کم آورد، فهم یپر عرفان در مقابل ماه    
داغ است رام کند،   ثمیتلخ که بر سرش آمده و هنوز دلش به عشق م یهمه ماجراها نیرا که بعد از ا

عشقم زود بود،   ترافاع یهنوزم برا ،یباال برد: »منو ببخش ماه پر  میتسل یپس دستانش را به نشانه
هنوز در حال و   ومده،یعقلت سر جاش ن  یسرت به سنگ خورده ول  یعنی ،یتو هنوزم خام و ناپخته ا

  ،یست ین یتو براش رقم  گهیگرده، اگرم برگرده، د یبرنم  ران یهرگز و هرگز به اکه  یهست یثمیم یهوا
  ونیاز شهر ل زایبه اسم ال دختر هی که اون جا با  یدینشن ای یدونی مگه نم ،یست یمحبوبش نبوده و ن

  یاز اهال یتا از زبون برخ یر ینم  یبوالغ باش یبه روستا  دیبا خورش یروز  هیازدواج کرده؟ اصالً چرا 
رو بهت دروغ   یمن همه چ ی کنی حاال که فکر م ،یخونواده ش اخبار درست رو بشنو  ای روستا و 

 !« گمیم

 ...«یول  یگی»من نگفتم تو دروغ م   

 آشوب و ولوله به راه افتاده بود. یپر در دل ماه   

 ؟« ی چ ی»ول   

 عرفان.«  ستین  انیکل جر یکه گفت  یینای»ا   

 .«قتهیحق یداره ول  ییهای»البته که کم و کاست    
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نگاه داشت. دل مجنون  رهیها را در هم خآن  دگانید یق یجاده دقا یاز آن سو دیشدن خورش دایپ   
عشق و محبتم رو بهت   یباز هم نرم شد: »محبوبم چه طور  یپر ماه یهایدل سنگ یعرفان با تمام
 ثابت کنم؟«

  یمشک یله ینور کم جان غروب مانند دو ت  ریز خوردیکه در اشک غوطه م یپر اهم یبایچشمان ز   
و زالل   یچون که به پاک کنمی و عشقتم باور م یبهم ثابت کرد  یلیخ  توی: »تو مردونگد یدرخشی براق م
  میاهایوچه کنم که من هنوز قصد شکستن کاخ ر یول دهی م رویو ن  اتیچشمه س که به آدم ح هیآب 

 را ندارم« 

ها پرواز کرد به  به گذشته یپر . روح ماه دادی آزارش م ثمیم یو خاطره  ادی کردی هر چه م یپر ماه   
و او صبح پنجره را   شدیسرخ رنگ گذاشته م یاتاقش شاخه گل یکه هر شب پشت پنجره  ییهاسال
  یاندک دیام هرا ب  ریت  نی! عرفان آخرشدی م ثمیعاشق م  شتری ب  زشیل انگو با استشمام عطر د گشودیم

 نرفته هان؟« رونی از قلبت ب ثمیم یو خاطره ادیمهر و عشق به سمت او رها کرد: »هنوز  ییاز گدا

ام رو بشکنم و بهت دروغ  توبه یبا پشت دست اشک چشمانش را پاک کرد: »دوست دار  یپر ماه   
 بگم؟«

لحظه   نی و عرفان مجبور به سکوت شد و با خود فکر کرد: »از ا شدی تر م کیها نزد به آن  دیخورش    
ترازو   یکفه  کیخواهد کرد. هر کدوم ما رو در  امسهیمقا ثمیبه بعد اون به منم فکر خواهد کرد. با م 

عشقش نسبت   یترازو یالت قضاوت نخواهد کرد و کفه به عد دونمیکه م فی ح  یخواهد نشوند، ول
رحمانه ازش انتظار   یو ب  کنمینم  یسنگدل هانیا یتر خواهد بود، با تمام نی سنگ شهیهم ثمیبه م

برسه و البته من هم در  یتا به تجربه و پختگ یطوالن یداره، به فرصت  ازینخواهم داشت اون به زمان ن
جنوب   یهاتلخ به جبهه  ارانتظ ن یسرگرم شدن و فرار از ا یبه انتظارش خواهم نشست برا ونیم نیا

فقط  دهی نجاتم م یو از آشفتگ کنهیتا رو در رو با دشمن بجنگم، جبهه منو مشغول م رمیکشور م
 .«نهیکنه و به قضاوت درست بش  یما داور  نیتونه ب  یزمان م

 هیراستش من  ست،ی ن یا دهیبه شکستن کار پسندرا گرفت: »تو  ی پر ماه یعرفان بازو   
 دایواسه پ دیکه من و خورش  نیاصالً قبل ا کنمیکه دارم روش فکر م هیمدت یعنی گرفتمی میتصم

جنگ رو   یبازه خبرها  ویاز صبح که راد یخون  یها مخودتم مدام تو روزنامه م،ی کردنت به کردستان بر
بره، جنگ تو جنوب  یبه سر م یو سخت  دیشد یبحران تی که کشورت در وضع ین یبی م یشنویم

  انسالیم ی حت گه،ید رومندین یجوونا ه؟یچ فیتکل شنی م  دیشدت گرفته، جوونا فوج فوج دارن شه
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از   ییها. خودت که گوشهمیدشمن بش میتسل  دیسنگراشون رو پر کنن نبا دیکارآزموده با یرای ها و پ
خدا دارن  یشده  نیلعن و نفر یهاها و دمکرات کوملهکه  ید ی! دیدیرو به چشم د  ردستانجنگ ک

واسه   میساکت باش دیجنگن نبا  یجنوب و غرب دارن م یما تو جبهه  یروهای! نکننی کارا م  یچ
  عیبه خونتون زدم راستش حالم دگرگون شد و سر یکردم و سر  ادهیمحسن رو تو اهر پ یوقت نیهم

رفتن کامل بود به    یبرا اقمیکردم چون مدارک و اشت یسپاه معرف  یهاگاه یاز پا یک یرفتم خودم رو به 
 به هفته نرسه.« دیشا شم،یبه جبهه اعزام م های زود نیهم

 یکه برا یبه رحم آمد نه به آن شدت  یو کم  دیاو لرز یو دلسوزانه  حی از اعترافات صر یپر دل ماه   
 ! رفتیم هیبه روس  ثمیکه م ینه وقت  د،یلرزی م ثمیم

 ایبه جنگ رفتم  ی. از خدا خواستم وقتشنی م  دیکه شه ییعرفان ادامه داد: »خوش به حال اونا   
و جانباز شدن وحشت دارم، چرا بهت دروغ بگم تا حاال آگه   تیبشم من از معلول دیشه ایزنده برگردم 

دست و پا... آه خدا  ایفکرها بود نداشتن چشم...  ن یمقاومت کردم و نرفتم به خاطر ترس از هم 
 .« کردیکه منصرفم م هاستن یهم

که با نبود من تو خونه مون به وجود اومده،  یاوضاع نابسامون نیشد: »فعالً تو ا نیغمگ یپر ماه   
ل درد د یو حت  رم یبگ  یماتیتو تصم یتونستم با هم فکر   یو م  یمن، تو بود یاز خونه تنها حام  رونیب

  تیحساس یادیز دری. حیرو ندار   دریچون تعصب کور ح  ،یتر  کیبه من نزد  دریکنم. تو از برادرم ح
 هست؟«  ست،ین  یمسلمون یجا که نشونه  یکنه، آخه تعصب ب  یم ی مسلمون  یادیداره و ز

به  دی تو با یپر ابهامات را کنار زد: »ماه  یپرده  حیو رک و صر  دیبر  اریاخت ی افسار زبان عرفان ب    
  دریح د،یجنگی ها مو شجاع بود که عاشقانه تو جبهه  یمبارز واقع هی دری. حیافتخار کن  دریبرادرت ح 

جنگ به  انی گفته بود که تا پا  دمشیخونه تون د یبه دوستش رسول که اتفاقًا امروز تو اهر و تو 
که اون   گفتی رسول مکنه.  یم یجان واسه امام و کشورش جانثار  یگرده و تا پا یشهرشون برنم 

تو کشتن دشمن    شیری قدر هدف گ نیا دریح  گفتیخط مقدم جبهه بود، م یروها یداوطلبانه جزو ن 
داشتن و اون   شوناون رو دم دست شهیبود که فرماندهان هم  یو عال قیکوپتر دق یو شکار تانک و هل

 بود که...«

وقت کوتاه    نیبا دست کنار زد و ا ردکی م تشینشسته و اذ اشی شان یپ یرا که رو یعرفان حشره ا   
کرد و   یصبور  ی»او بود.. او بود..« گرفت ول  یهارا از گفته زی همه چ ارانهیهوش یپر بود که ماه  یفرصت 

 ست؟« یحاال ن دریعرفان بپرد و مرددانه در دل گفت: »مگه ح یهاحرف  انی نخواست م
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توجه به احواالت او ادامه داد: »آره    یب کردی را نگاه نم یپر ماه  میصحبت مستق  نیعرفان که ح    
  یآها گفتنی و م زدنی شکار صداش م دریبرادرتو ح یها تو جبهه، به شوخبچه   یهمه  گفتی رسول م

و   یس تش،شهاد یتا به لحظه در یح گفتیشکار؟! رسول م میبر ادی یدسته قارقارک داره م هی دریح
کوپتر دشمن رو سرنگون کرده بود   یهفت منهدم کرده و شش هل یچ .یپنج تانک دشمن رو با آر.پ

بودن که  ییهااز اون نداشت و اونا از جان گذشته یمختار هم دست کم شیالبته عمو گفتی رسول م
  اررگب  ری و مشقت و در ز ی موندن و با سخت ینم کاری ذاشتن ب یم نیاسلحه هاشونو زم یوقت

  گفتیرسوندن. رسول م یمهمات م  یدشمن به سربازان خط مقدم جبهه، آب و غذا و حت یآتشبارها
پاره پاره و مجروح و   شهیخاردار رد شده بود بدنش هم یهام یس انیاز بس که از م دریح  چارهیب

ذاشت و آگه عمرش به   یدرمان جراحاتش نم  یبرا یوقت فرصت نداشت و وقت چیه یبود ول  یزخم 
  یها از پا مبلکه عفونت هم رون زخم  مردی بد صفت نم  یو ترکش دشمنا ری از ت دیرسی نم  انیپا

 قدر تو بدنش زخم داشت که اصالً غسلش ندادن و هم رون طور...« نیا گفتی انداختش. رسول م

  یپر بودند که از آسمان بر سر ماه یدرشت یها.. مانند سنگگفتی .. رسول مگفت ی رسول م  جمالت
  دیخورش  یبر رو یپر حال ماه  یها در حال از پا افتادن بود.    جسم ب و او از ضربات سنگ  دندیباریم

شدند. عرفان   وجاده ول یکرده و رو زشیر  یبود افتاد و هر دو مانند کوه ستادهیا شانی ک یکه در نزد
آتشبار   نیسنگ یصدا  انیو در م د یفهمی خودش را نمکه هنوز در حس و حال جنگ و جبهه بود حال 

 دانستی است. اصالً نم اشی از ضعف بدن یپر ماه  یسرنگون کردی احساس م دادی ها جوالن مو تانک 
طور   نیو او ا  نبودبرادرش  دریکرده است! مگر ح ییهااو چه صحبت  یاست و برا یدر چه حس و حال 

که   دانستی بود و نم   دهیها را نشنآن یهاصحبت   دیخورش !گفت؟ی ها مسخن  دریپروا از مرگ ح  یب
اش او را  ها و اعترافات عاشقانه که عرفان با حرف  زدی حدس م یول  ست؟ی موضوع صحبتشان چ

 ؟« یبهش گفت  یزد: »عرفان چ  ادیرنجانده است پس بلند  فر

 .«کردمی از جبهه و جنگ صحبت م  یکم هی.. آهان داشتم یچی»واال ه   

 ؟« ی»عشقتو بهش اعتراف کرد   

 بهش گفتم.« ییزایچ هی موردم  نی»آره در ا   

حال و روز   نیجبهه، به ا یبر  یبذار  یخوا یتو هم م دیشن  ی وقت نمیا ی»آهان عشقتو اعتراف کرد   
از   یپر نکنه ماه گمیعرفان م بود، زی تلخ و غم انگ یخاطره   هیخان به فرنگ براش  ثمیافتاد آخه رفتن م

 شد!«   یجور  نیاول دوستت داشته و حاال از شوق عشق تو ا 
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و.. به  زدمیجنگ واسش حرف م  یهاجبهه  ی»فکر نکنم، من داشتم از حال و روز سخت سربازان تو   
 حال انداختش؟« نیسخت سربازان و حال و روز اونا به ا ت ینظرم حکا

. بعد از  دیپاشی و قطرات آب را بر صورتش م  دادی را مالش م یپر ماه یدست و پا یبه آرام دیخورش    
شده بود او نگاهش را در صورت عرفان که   کیتار یچشمانش را باز کرد. حاال هوا کم یپر ربع ماه کی
  یپر . ماهخوراندبه او آب   یبه زور کم  دینگاه داشت. خورش رهیزانوها در کنارش نشسته بود، خ یرو
  دری: »راستشو بگو، حدیپرس شدیم  دهیشن یکه به سخت  ییو با صدا دیلبانش کش یانش را بر روزب

 شده؟«  دیچند روزه که شه

 خبرو بهت داده؟« نیا یشده؟ ک دی شه   یزد: »چ  رونیچشمان عرفان از حدقه ب   

 .«یگفتی بهم م ی»تو... تو اآلن چه راست باشه چه دروغ داشت   

  اریخودش نبود ناگهان ع ینگاه کردند عرفان که در حال و هوا  گرید کیبه   دیعرفان و خورش   
تو شور و حال   یبه آب داده است: »آه لعنت به من، وقت  یکه دسته گل بزرگ دیدستش آمد و فهم 

رو   اکخبر ناگوار و دردن نی. آخه مِن احمق ادهیخود شده بودم از دهنم پر یجنگ فرو رفته و از خود ب
 ذاشتم.« یکف دستش م  یو سادگ  یراحت  نیبه ا دینبا

خورد و به سنگ کنار جاده اصابت کرد:   زی ل شی پا یاز رو یپر دستانش شل شد و سر ماه  دیخورش    
 !«یچه خبر وحشتناک ای»خدا

را پشت سر گذاشته بودند در  یسه جوان که هر کدام دوران سخت و دشوار  یهاه یناله و مو   
  یای. دنشدی محو م یپارس بلند سگان آباد انی و م افتیی انعکاس م یو سرد آباد  یالخ یهادشت 
او   حو حاال رو کردی رفتنش به خانه را سست م  یکه ترس از او پا یبرادر  شدیم  دریاز ح یخال یپر ماه

 وجود نداشت.   یدر یح  گریها پرواز کرده بود و دبه آسمان 

ها را در  آن یهای و زار  هیروستا که گر  یچند تن از اهال دند،یخاله شوکت رس  یبه خانه  یها وقتآن   
قرار گرفتن   انی ها در اتاق خاله شوکت جمع شدند و بعد در جربودند همراه آن دهید یخارج از آباد

 یهارک یش تیهاو نوحه  دیکوب شیو مختار، خاله شوکت بر پاها دریح دنیموضوع به شهادت رس 
به راه افتاد. هاجر خانم و دخترانش به   یحساب یمراسم عزا کیکه  یطور   لرزاندی م اتاق را یچوب

. عرفان دلشکسته و  کردندی م ییرایپذ انی و قل یبا چا یمراسم عزادار  یتکاپو افتاده و از افراد آمده برا
کوچک نشسته و سرش را   حوض یلبه  یاو رو دیشنی خاله شوکت را م یهاه یمو اطیمغموم در ح 
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چفت و   یاحمق، واسه چ ی: »آخه پسره فرستادیدستانش گرفته و مدام بر خودش لعنت م انیم
براش   یواسه چ  ،یکنی محبوبت اعتراف عاشقانه م یواسه یکه دار  یاونم وقت یبست دهنتو باز کرد

  یذاشت  یخب م ،یرو هم به زبون آورد  دریکه شهادت ح  یاونم تا حد ؟یاز جبهه و جنگ حرف زد
 واسه فردا، مگه خدا فردا رو از دستت گرفته بود؟«

بود که  دهی نداشت. فهم شیآرزوها یبرا یدیشده و ام  دیناام یپر عرفان از اظهار عشق خود به ماه    
دور شدن از   ی گرفت برا میپس تصم کندی م  یحکمران یپر و خاطراتش هنوز بر روح و وجود ماه ثمیم

 نیا ز دهد و خودش را ا لیشان تحو ها را به خانوادهفردا آن نیاو و فراموش کردن عشقش، هم
را سر و سامان بدهد و به جبهه برود. همان شب بعد از رفتن   شی مخمصه خالص کند بعد کارها

را جمع کنند و    لشانیبرد و به او گفت که وسا  اطیرا به ح دیاز خانه، عرفان با اشاره خورش  هاهیهمسا
نگران شد و گفت:    او میاز تصم دی. خورش گرداندی ها را به شهرشان باز مفردا آن  نیآماده شوند که هم

به حال   یوا  ره،یمشت و لگد بگ ریو منو به ز  ادیکوتاه ن گهیبار د نیپدرم ا دی. شاترسمی م یل ی»من خ
 !« کننیکار م  یه باهاش چدون یکه خدا م یپر و روز ماه 

 .« ستین  دریح گهیحاال هم که د  دیترسی م دریاز پدر و مادرش از ح شتریب یپر »ماه   

خبر   یها و خانواده را برفتن   نیکه با ا دانستی سابق نبود م الی خ یدختر ب  گرید دیخورش    
که بر جانش نشسته بود گفت: »آخه   یدر انتظارشان هست با دلهره ا یسخت هاتی ها تنبگذاشتن

 م؟«یتا حاال کجا بود میعرفان به خونواده هامون بگ

که  شهیکاراش باعث م یدروغ نگه ول گهیبهم زد، قسم خورده د  یحرف خوب یپر قبل ماه  ی»ساعت   
 قانع کنم.«   یمن فقط با دروغ بتونم خونواده تون رو کم

 با قادر جگر فرار کرده بود؟« یپر دونن ماه  یمگه اونا نم  ؟یبگ  یچ »بهشون   

موند باالخره  یجور   نیکه تا آخر هم شهی نم زمیبه سرم بر یمن چه خاک  یدونن ول یم ناروی»چرا ا   
 کنم.«  فیرو تعر انیمن براشون جر  نیو بذار  نیفقط شماها سکوت کن ادی ی گندش در م

 ؟«یکرد  فیرو تعر دریکه شهادت ح یطور  نی»هم   

جلو خونواده ش واسه  یپر بارم ماه  نیزد و شانه باال انداخت: »فقط خدا کنه ا ی نیعرفان لبخند غمگ    
مرگش رو   دیبشه، کالهم رون پس معرکه س و با یجور  نیچاک نکنه که آگه ا نهیسگ پدر س ثمیم
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  دهید رجا از عشق اون ضر نینکنه تا ا یگ وونیبهش گوشزد کن تا د نویا دی. خورشنهیجلو چشش بب
  ی بدبخت  یشارالتان مسبب همه ثمیتو رو خدا روش کار کن بذار بفهمه که اون م دیخورش  ه،یبراش کاف

بهادرخان سر و گوش   یو دور و بر خونه  یبوالغ باش یروستا  نی وقتا بر یشده بعض یهاش بوده. حت 
رو   اشیبخت  اهیس یبدونه که از اول پرونده  یپر ماه تا   نیو با افراد خونه شون صحبت کن نیآب بد

 باز کرد!«  یک

و  شمیم هیاز اون تنب  شتریبار خودم ب نیبابا ا ،یلجش گرفت: »همه ش ماه پر  اری اخت یب  دیخورش    
 .« میبر  رونی از خونه ب گهیاجازه بدن با هم د ا ی برم و  یپر اصالً نذارن کنار ماه  گهید دمیشا

و جنازه شو هم به خونواده ش   دهی هفته اس که به شهادت رس کی دریح اته،ی همه ش حدس  نای»ا   
مخصوصًا که   انی کوتاه ب یو فالن باعث بشه که اونا کم یعزادار  طیشرا نیهم  دیدادن، شا لیتحو

  ،و جا خوش کردن ختهیاطراف، مث مور و ملخ تو خونه شون ر یدور و آشنا از روستاها لیفک و فام
  یکه اون جا هستن کم ییخودشون و مهم رونا تی ه به احترام حاج رحمان و به احترام و شخصباالخر
من به خاطر   نیبب  ن،یگی اسرار باز نشه. تازه، چرا فقط خونواده خودتونو م یتا رو کننی حال م تی رعا

 پلکم؟«ی طرفا م نیروستا و خونواده ام رو ول کردم و مدام ا  یچه جور  ،یماه پر 

جا   نیبا ا  یلومتر یده ک هیتازه روستاتون نهند فقط  یهست ی: »تو پسر فداکار دیخند دیخورش    
 فاصله داره.« 

سر بزند به راه افتادند، خاله شوکت و هاجر خانم و دو   ده یکه طلوع سپ نیها فردا صبح قبل از اآن   
و    دریح یشهر اهر شدند تا به قول خودشان در مراسم عزادار   یها راهگلنار و گلناز هم با آندخترش 

  زیی ماه پا نیها هم چنان ادامه داشت. دومشهادت  نیغمگ یکه تراژد یآقا مختار شرکت کنند در حال 
 یو سرسبز  یو جوانه زدن داشتند. خرم  دنیپربار هنوز فرصت نفس کش یهان یبود کشتزارها و زم

سرد هنوز مسحور کننده بود و به خاطر   یکم یو هوا زیی و باغات رنگارنگ اطراف با وجود پا عتیطب
  یشود و تمام لیتبد یفردا به برف زود هنگام زمستان تواندی سوز سرد م نیکه ا دیگنجی نم  یکس

و سوز و سرما   دیرسی زود از راه م  شهیهم جانیاز برف خفه شود. زمستان آذربا یانبار  ریز  نینفس زم
  نیداشتند تا ا یسع دیو خورش یپر . ماه آوردی مردم به ارمغان م یفصل سال برا نیو برف را در سوم

  ییبه دست هنرمند توانا ییکه گو  تانرنگارنگ درخ یهاکم جان را خوب تماشا کنند و از برگ  عتیطب
منزلشان   اطی خروارها برف که وسط ح   یاز تماشا یزود نی شده است، لذت ببرند چرا که به هم  ینقاش

و براق آب از چشمانشان   دیبرف سف یاز تماشا شهیها هم. آنشدندی خسته و دلزده م شدی تلمبار م
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در دلشان  یول کردندی را تماشا م  عتیطب احتدر ظاهر آرام و ر یپر و ماه دی . خورش شدی م  ریسراز
.  انداختی را به قار و قور م شانیهادلشوره ها دل نی انبار شده بود. هم میاز ترس و ب ییغوغا

  یبرخورد اهال یخانه و نحوه  ی مراسم عزادار  اهیس یهااند. صحنه دل درد گرفته کردندی احساس م 
 ! کردیها ناآرامشان مخانواده با آن 

ر هم از طرف پدر و مادرم  : »هر چه قددادی به خود جرأت و آرامش م شیهاترس انی در م یپر ماه   
 یانه یوحش یهابشم و کتک و مشت و لگد بخورم خالصه که بدتر و عذاب دهنده تر از کتک   هیتنب

  مو پوچ با سگگ کمربندش بدن چیتمام، سر ه  یرحم  ی قادر جگر پدرسوخته نخواهد بود؟ اون با ب
  یباشه اون جور مث قادر در حقم ب  یپدرم هر چه قدر هم از دستم عصبان یول کردی و کبود م   اهیروس
بدنم خوب خواهد شد مثل اون چه که قادر زد و   یباالخره بعد چند روز اثر دردها  کنه،ی نم  یرحم 
و  بذارهتونه روش مرهم   ینم کسچ یقلب و وجود شکسته درونمه که ه نیو حاال خوب شدم! ا دیکوب

 درمانم کنه.« 

 کهن یداشت. ا یتر متنوع  یدر سرش فکرها اشنانه یببا افکار خوش  دیخورش  ،ی برخالف ماه پر  یول   
و پدر   زند ی و کتکش م ردیگیرا م  شیهاس یو گ آوردی بهش هجوم م  تیمادرش از شدت عصبان 

  ندیاز شن یپر . ماه کردی غائله را تمام م یطور نیو ا کشدی م رونیمادرش ب  ردستیمهربانش او را از ز
برادرش را   یچهره  وقتچیه گرید کهن یو افسرده شده بود و ا  نیغمگ دریخبر شهادت برادرش ح 

و   انهیموذ یاشهیاند کسویاز  یول   دیرا نخواهد شن اشی شگیهم یهااعتراض  یو صدا دینخواهد د
و   اهتونستن جلودار اعتراض  ینم  وقتچ ی: »پدر و مادرم هدادی م یدوار یته دلش ام یمنیاهر

کربال   امتیق گشتمی به خونه برم  تی وضع نیزنده بود و من با ا دریبشن و آگه حاال ح دریح یپندها
  نی تونست تحمل کنه و من بدتر ی مث اهر نم  یرو تو شهر کوچک  یننگ و بدنام  نیو ا کردی رو به پا م

کنه و  حمل قادر جگرو ت یناموسی تونست ب ینم وجهچیهاون به  خوردمیضربه رو از سمت اون م
شهادت   عیقره داغ به درجه رف  یاز خطه رتمندیغ ی.. پسر ستیزد اما حاال اون ن یم یدست به اقدام

 است.«   دهیرس

دسته از مرغان   کیپرواز  یآورد و در آسمان به تماشا رونی ب  نیماش یسرش را از پنجره  یپر ماه   
 نینشدل یهاحه یخود گرفته بودند. را  اری آسمان را به اخت یپهنه   یستعاشق پرداخت که با سرم اهیس

مقاومت   زیی پا  یدگزدر اطراف جاده که هنوز در برابر سرما و خزان  ماندهی باق یخودرو  یهاخاک و گل 
آهسته  آهسته  کریپغول  اهیدسته ابر س کیها از آسمان اش را نوازش داد. در دوردست شامه کردندیم
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  دری به خاطر نبود ح  یپر . ماهآمدندی م نییپا ستاده،یا فیبلند درختان به رد یهااخهتا نوک ش
اش چانه  ری شده و به ز ری ش سرازیهاگونه یدانه رواش دانهگونه  دیمروار یهاکرده بود و اشک بغض 

وضوح  به کردی را دنبال م  دهیرس یروز یتازه به پ یکه هرروز اتفاقات انقالب اسالم یپر . ماه دیرسیم
  لیتبد یدلنواز  یقیکم به آهنگ و موسکم شیهاها در گوش طبل  دنیو کوب یغرش مارش نظام 

را باال    جانشیاحساس و ه شد،ی م  وپخشیکه دائم از راد یو انقالب یحماس یو سرودها شدیم
  زم،یعز  دریباش. ح مادهباش آآماده امانی ب یباش... بهر نبردلشکر صاحب زمان آماده  ی: »ابرد یم

تو در طول انقالب شب و روز   یدیجنگی احقاق حق م  یالزمان برابرادر خوبم، تو در لشکر صاحب 
تو در سنگر   یرسوندی و به مردم شهر آذوقه و نفت م  یبود داریها تا صبح ب شب  ی و گاه ینداشت

تا افتخار شهادت   یدیو خوب درخش یدیجنگ نابرابر خوب جنگ یهاانقالب و بعد هم در سنگر جبهه 
ست که خداوند در وجود تو به  یهنر  دنیشد؛ برادرم شهادتت مبارک! عشق و استعداد جنگ بتینص
که پدربزرگ  تو  یتفنگ چوب  یشدی م داریصبح که ب یاز کله  یگذاشته بود از هم رون بچگ  عهیود

خونه سرباز   اطیو تا غروب آفتاب با پسرعموهات تو ح  یگرفتی واست درست کرده بود به دست م
: مامان امروز ده نفر دشمن کشتم. آه یگفتی و به مامان م  یاندخت یجنگ به راه م دونیو م  یباز 
بار   نیو ا یاومدی م یشده به مرخص  کههم  بارک ی یو قبل از شهادتت برا شدیم  یکاش فرصت  در،یح

که چند نفر دشمن   یگفتی و به مادر م یزدیها مکشور برامون حرف  یدر مرزها یاز جنگ و نبرد واقع
که  یدادیم  حت ی به من و ماهرخ نص کهی اصالً وقت ،یبود  یتو هنرمند شجاع ؟ی رو از پا درآورد  یعراق

  یدر هم فرورفته ول ییهابا اخم  و  یکردی ترجمه م مونقرآن رو برا اتیآ ن،یکن  تیحجاب تون رو رعا
تو   ،ینداشت  یرادی. تو ایدادی م حی آسمان و خلقتش رو برامون توض  یو مهربون، طراح نیری ش یزبون 

و سر به هوا از آب  طانیو ش  گوشیشاگردت که من باشم باز هی فیفقط ح یبود یهنرمند قابل
 .« ستیتو ن  ری قصت نیدراومد و از راه راست منحرف شد و ا

اند: به پرواز درآمده  نیکه در اطراف ماش دیدیم ید یسف یهااطرافش را پر از قاصدک  یپر ماه   
عطر دلکش   انیها در مرو برام آوردن؟!« قاصدک   دریخبر شهادت ح دیخبررسان، شا یها»قاصدک 

 یهابه دشت   یعیو بد بایز یو منظره  دندیرقصی و م  دندیچرخ ی سرور و سعادت م ها غرق در چمن
 یهاانه یداشت آش  یتازگ  یپر ماه یکه برا یاز آن باالها با لبخند قشنگ دریبودند. ح دهیبخش  انتهای ب

 یهاپر از سنبل  شیهاعلف  انیکه در م یاسبز و گسترده یهانی. زمدادی عشق را نشانش م یهامرغ 
ها ها، رقص گل شاخه  دنیزها، لربه دور بوته  لوفرهاین یگونهنرم  چشی پ انیاز م یپر بود. ماه  یارغوان
 نی و ا شدندی مبدل م یکه گاه به اندام انسان  دی دی را م یآلودمه یدیها سف ساقه وتابچ یو پ
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تا سالم  کنهی م ی، اون منو همراهدر کنارمه دریموضوع بود: »روح ح کیبخش الهام  شیها براهمهمه
و   نی باز آغوشش بهتر رنیر بار کتک بگیبه خونه برسم به آغوش مادرم پناه ببرم هر چه قدر که منو ز

 .« استیپناهگاه دن نیترامن

  زیبرانگ احساس یهایی بای ز نیا گریاشک که چشمانش را فراگرفته بود باعث شد تا د یبلور  یپرده   
نرم و   ییشدند. نجوا  دیبخش از مقابل چشمانش ناپدو روح  زیانگدل یهاو صحنه  ندیاطرافش را نب

 .« رهی ات رو نشکن، خداوند توبه پذتوبه  وقتچی: »ه کردی آرام را در گوشش احساس م

را لمس کند حالش منقلب شد   دریبرد تا روح ح رونیب ن ی دستش را از پنجره ماش اریاختی ب  یپر ماه   
 د،یباخدا د ازینماز و در حال راز و ن یبار مادرش را نشسته سر سجاده  نیورق خورد ا  ریتصو ییگو

کربال آقا   دانیشهو او را به  کردیم ازیاش نذر و ن شدهبازگشت دختر جوان گم  یکه داشت برا یمادر 
، ناگهان قادر ملعون و نور یتبلور روشن نیا انی. در مسپردی و آقا ابوالفضل )ع( م  نیاباعبداله الحس
بود. او   اشی ن یاز ال د یقادر سنگدل، ناش یهای رحم ی ها و بآن قساوت  یآمد. همه یپر هم به نظر ماه 

خودش تا چه   داندی. خدا مدادینشان م نخائ یهااز کومله تی به دولت و وطن را در حما انتیکه خ
احساسات   فیتلط   ن،ی: »دگفتی به ما م شهیهم دری را از تن جدا کرده است! ح  گناهی اندازه سر ب

 کرده.« هیکه خداوند به انسان هد هیبشر

را   ی جسم لرزان  ریرنگ تصو یقهوه ا یده یسر به فلک کش یهاها در کنار کوهدر آن دوردست  یپر ماه   
  ییمایشبنم نشسته با س یهاچمن یسبز  یدرختان رو یافسانه ا یهاروشن  هیسا ریکه در ز دیدیم

  یپر . ماهچرخدیاند ماطرافش را پر کرده  یرقصان که فضا یهاقاصدک  انیزند و م یقدم م  مانهیحک 
و هر آن  گذراندی را از نظر م  اشهودهی خود قصه تلخ فرار ب یتفکرات و شرمنده از نادان نیغرق ا

 کردی م یکه گذراند، سع یروزگار نکبت  یفراموش  یاو برا نشستی بر جانش م شتری ب یمان ی ندامت و پش
 یادیش تقدس و ارزش زیها براو مادرش را بشنود. حاال که همان  دریح یپر انرژ  یهاآهنگ  نیطن
  قیعم یهاو عشق های ها را با الحاق به خوب دور بودن از آن ییکرده بودند تا دوران ترس و تنها دایپ

 رونیکاغذ مچاله شده به ب هیدارم که خونواده ام هرگز منو مث  مانیبرد: »من اب   ادیتر و جاودانه تر از 
 کنن،ی م نی به نظرت منو عاق والد کنه،ی . پدرم اسمم رو از شناسنامه ش پاک نمکننی از خونه پرت نم

 د؟« یخورش 

 یپر نگاه مبهوتش را به او دوخت. ماه  بردی مبهم از ترس و وهم به سر م یکه خود در عالم دیخورش    
 یهادشت  یسرسبز  انیاو را به م دیچشم سبز خورش کیتازه بود،  یات یدر چشمانش به دنبال ح
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و   زدیم  یبه عسل  یحاال روشن تر شده و کم  شیو مردمک چشم خاکستر کشاندی مهربان و آرام م
 دیدی ماه را م یروز تابش نور نقره ا  یروشن. در دیدیرا م یتازه ا اتی شور و ح یهادر آن رگه  یپر ماه

و آن قدر    کردی م یاحساس شاد اریاخت یب یپر که در قلب ماه چمباتمه زده بود. ماه در یو نقش ح
!«  دریزد: »ح  صدارا   دریوجودش ح  یبرد و با تمام  رونی ب نیماش یخوشحال شد که سرش را از پنجره 

از تو به من منتقل   دبخشیام یروها ین نیا یسپس به نجوا با او سخن آغاز کرد: »برادر جان، همه
که با  یپرندگان پر جنب و جوش انیدر م نم،یبیگندم زارها م  میحرکت مال  انیشده، تو رو در م

  انهیشآ دهی فلک کش هدرختان سر ب یهاشاخه   انیتا در م کننی کوچک خود خاشاک جمع م  یمنقارها
  یبه زندگ شهیتو هم ده،ی م یو حرارت زندگ  یبه النه اونا گرم  یروح مطهر تو، حت  فیبسازن. حس لط

سرشار از عشق به  یو حاال در عالم یکرد دایخوشحالم که بهشت گمشده تو پ ،یاعتقاد داشت یابد
 .«یزن ی معطر قدم م یهاپر از گل یخدا در بوستان 

 ؟« یشد وونهید یپر تو ماه اری را گرفت و به داخل کشاندش: »سرتو ب  شی بازوها دیخورش    

 شیجلو نشسته بود به عقب برگشت و با همان چشمان کم سو  یصندل  یخاله شوکت که رو   
 بازم حالش خراب شده؟« دیشده خورش ی: »چد ینگاهشان کرد و پرس

شد. باد   یز یی سرد پا یاز هوابرد، دهانش پر  رونیب  نیمجددًا سرش را از پنجره ماش  یپر ماه   
درد دل را ادامه داد:  دریبا روح ح یپر گرفت و ماه  یرا به باز  اشی شانی پ یمواج جلو یموها

 یاهتو قبل از انقالب هم شب ،یرو داشت   اقتشیشهادت حق تو بود چرا که ل در،ی»شهادتت مبارک ح
اون   ینوشت یدست ای یچاپ کرد ه یمنمور اعال یهان یرزمی و در ز یهم نذاشت یتا صبح پلک رو  یادیز

تظاهرات   ونیفردا اونارو م  یخواستیقادر نبود خودکار رو نگه داره چون م گهیقدر که انگشتات د
 یادهای. فر ننامام رو بشنون و مرامش رو بدو یهاام ی تا مردم خفته و ناآگاه، پ  یها پخش کنکننده

که به دست متجاوزگران مورد   یمرگ بر شاه گلوتو پاره کرد و بعد شروع جنگ، درد طفالن و مادران
تا پدر و   یو شب و روزتو گرفته بود. دنبال بهونه بود  دادی تو رو عذاب م گرفتنی قرار م تی آزار و اذ

رسالتت    ،یت کنرشاد  گهید ورو ج  یبه آسمون جبهه پر بکش نیرزم یبار از ز نیو ا  یمادرو قانع کن
. بازم شهادتت مبارک. از تو هم ممنونم عمو مختار  دمیبرادر شه یبود قشیدرست و محکم بود و تو ال

 شهادت تو هم مبارک.«  یکرد شی و همراه یات رو تنها نذاشتسفر عشق و آخرت، برادرزاده نیکه در ا
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چشمانش پر از اشک شده بود  کشاندش. هاجر خانم  نیاو را گرفته و به داخل ماش  راهنی پ دیخورش    
را گرفت:   یپر نشسته بودند از همان جا دستان ماه  گر یهم د یهم و رو پی جا تنگ بود و همه ک

 بشه.« یبزن دخترم تا دلت خال   ادیکن فر هی»گر

از  کی  چیه دیشا  د،یچکیم ن ی فرمان ماش یقطره قطره رو شیهاآرام عرفان را که اشک یهیگر   
شهادت   ق یتو واقعًا ال در،ی: »خوش به حالت ح گفت ی م  یلب ری که ز دندیشنی و نم  دندیدی آنان نم

 .«یبود

 یهاکوچه  نی. آه که در ادندیکش  یهم زمان آه بلند یپر و ماه   دیوارد کوچه باغ شدند خورش یوقت   
 یوارهایخاک کوچه باغ که از د یداشتند. عطر و بو یعشق نیری چه قدر خاطرات ش چیدر پ چیپ

هم با   زی کوچه باغ عز نیا یول کردی روح و تنشان را زنده م  شد،ی ها در فضا پراکنده م خانه یکاهگل
جمعه  ریدلگ یهاو غروب  دادیغم م یبه خود گرفته و بو یاه یس یو عمو مختار رنگ و بو دریمرگ ح 
 . آوردی م  ادشانیرا به 

دوخته و هم  دیر قلب مذاب خورش. چشم دستادیا شیهابن بست خاطره  یسر کوچه  یپر ماه   
  یسرد و برف  یهازمستان ادی. به شدی و ذوب م مردیذره ذره م  شیخو یهی چون شمع در باران گر

 همبرف را به  یهاکرده و گلوله  ی کوچه سرسره باز   یبیشان در سراش افتاد که چه قدر با دختران محله
مثل گوجه  شانیودماغ ها گرفتی ارت مپرتاب کرده بودند و چه قدر تن و وجودشان را حر گرید

چه قدر بخار   هایو از قلب آن سرد  سوختی از سوز و سرما م شانیهاو گونه شدی سرخ م  یفرنگ
  یعضب یبرا  ای: »آخ که دندینشست! هاجر خانم نال یو بر جانشان م شدی بلند م نیخاطرات گرم از زم 

 تنگه!« یل یآدما خ

خاص   ی تیو جذاب ییبایز شانی خدا برا یشهیرا که هم زی خاطره انگ یکوچه یهاواره ید دیخورش    
خفه   یفضا یتنگنا و در هم فشردگ  نیدارد در ا کردیاحساس م د،یدی و مرگ اندود م ر یداشت، دلگ

 :  د یکش یو آه جانگداز  دی کوب اشنه یدست بر س  یپر . ماهدهدی جان م

 

 ی امدی ن دم،یتو چ  یدسته گل برا کی»   

 ی امدین دم،یتو ز هرچه بر ادی با
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 شعر و غزل را سبد سبد  یواژه ها گل

 ی امدین دم،یباغ عشق و عاطفه چ از

 نور  یصبح وقت سر زدن خوشه ها هر

 ی امدین دم،یشوق تو به کوچه دو از

 د یکش  دکیشب را  قیغروب قا یوقت

 ی امدین دم،یبار غم به دوش کش من

 بهار من   یا امدنتیاز ن میآ یم

 « یامدین دم،یتو چ یگل برا دسته کی

که به منزل حاج رحمان  نی کوچه کشاندند تا ا یر ی ها را به سرازهاجر خانم و خاله شوکت آن    
وارد شدن به  یبرا گریبود که د یپر فرد آن جمع ماه نی تفاوت تر  یب انیم  نیدر ا دی. شادندیرس

 کرده یاز استقامت را در تن او جار  یمیعظ  یروی ن  در،ینداشت. برادرش ح یگونه ترس چیشان هخانه 
  یحس هی: »گفتی در دل م د،یدیم یپر که به وضوح آرامش و متانت را در صورت ماه  دیبود. خورش

دو   نی. کاش اشهی مربوط م دشیکه هست به برادر شه  یرو از درون آروم کرده، هر چ یپر ماه یقو
بار   ری باشن تا ز ختهیخونواده ر یاعضا  یخونواده حس گذشت و بخشش رو در وجود تمام

 .«میو نابود نش   ستیاونا ن یاکمهمح

و مختار بود. در   دریح  میترح  یهاهیپر از اعالم  هیهمسا یهااطراف خانه  یوارهایسراسر کوچه و د   
وارد شدن سست شد و به   یبرا ش ی بزرگ حاج رحمان طاق به طاق باز بود. عرفان پاها یخانه  یچوب
  نیشد ارد و  یو عمو مختارتونه، مسلمًا خونه شلوغه، پس وقت دریح یگفت: »امروز پنجشنبهها آن
 .« نیاز زن عموهاتون بر یک یآروم به داخل منزل  یلیو خ  نینش دهیکه د نیکن یسع

تو زندون بودن که  ایکردن  یدزد هاچارهیآقا عرفان؟ مگه ب هیهاجر خانم گفت: »وا چه حرف   
  نیپس بهتره با هم د؟یکنن؟ باالخره که مردم اونارو خواهن د میقا هاهیهمسا خودشون رو از چشم
هنر   نگرفت ادیواسه  نایکه ا گمی . من خودم به همه مم یاندازیراه ب  ونیو ش می وضع وارد مجلس بش

دم تا دهن به   یرو رواج م عهیشا  نیا عاً یمن بودن، من خودم سر یبود که تو خونه  یمدت  یباف یقال
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را به سمت دخترها گرفت: »فقط    شیفقط...« رو نیکار کنم شماها نگران نباش یدهن بگرده بلدم چ
رو    انیتازه جر شماتا همه بفهمن که  نیو به سر و روتون بکوب  نیبلند داد بزن  اط، یح  یتو ن یدیتا رس
 .« میو از ماجرا خبر نداشت میکدوممون تو شهر نبود چیو ه  نیدیشن

  یمحکم  شگونیداد که هاجر خانم با ن یگلناز لب و لوچه اش را باز  یکرد ول یها همدردگلنار با آن    
  یب  برمی تو مطبخ کله تو م یباز کن  یالک یآرنجش گرفت او را آرام کرد: »دهنتو به حرفا یکه از باال

 ؟« یدیشن  ا،یح

ت و آمد چند نفر به داخل خانه  که رف کردندی همه هاج و واج به صحبت هاجر و دخترش نگاه م   
  یها وقتشده را شروع کنند. آن   نیتع  شیاز پ یاز آن معطل نکنند و برنامه شتر یوادارشان کرد که ب

ناگهان  دش، یتظاهرش به آرامش در مقابل مرگ برادر شه ی با تمام یپر ماه  دندیرس اطی ح انیبه م
  یو رو دیکش یبلند ادیچنان فر اطی آمد. در حاش به درد  دهیدل داغد قتیاز کف داد و به حق اریاخت

  یبزرگ اتاق اندرون یهابه مراسم آمده از پنجره  یهااز زن یل یافتاد که سر خ اطی سنگ فرش کف ح
 تازه واردان داغدار نشست.  یآمد و به تماشا  رونیب

 ؟«ینداد  درویقربون دل داغدارت بشم چرا بهم خبر شهادت ح  یمامان جون، اله  ی»آ   

خبر گذاشتنمون من حالم زودتر   یبا ب  یبود: »زن عمو جان فکر کرد یپر رساتر از ماه   دیخورش یصدا   
 خبر که داغون ترم کرد.«  نیشده بودم، داغ ا یبودم، روان ضیمن مر یآ شه؟ی خوب م

تا حداقل جسد برادرم رو   نی چرا خبرم نکرد نیما بد کرد شماها به ی: »آزدی م  ونیش یپر ماه   
 .«نمی بب

بار    نیآخر یبه ما رحم نکردن تا الاقل برا نایا ،یماه پر  یبا ناله جوابش را داد: »آ دیخورش    
 .« مینیرو بب  زانمونیعز

  ی: »آخواندی و نوحه م دیکوبی ها بود به سرش م یماجراساز  نیهاجر خانم که خود سردمدار ا   
حالتونو   یدشمن ناپاک، صورتشو داغون کرده بود خونواده تون مالحظه یسرب یهادخترا! حتمًا گلوله 

خبرو   نیآگه ا یبود  دیو پرستار خورش  ینداشت یجان تو که حال خوب  یپر کردن و خبرتون نکردن. ماه
 یهاگلگون کفن الله یهاالله ی... آی... الی. الشدیم  دیاون وقت حالت بدتر از خورش یدیشنیم

 ...« ی... الیوطن... ال  نیخون
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 ی... لعنت خدا بر تو ازمونی عز ی... جوونای... الی: »الگرفتی او را م یهاهیخاله شوکت دنباله مرث   
 .«دهیوطن الله دم ی... از خون جوونای... الیصدام کافر... ال

 هانیا دانست ی چون م یطور باشد ول نیا دیبا یواقع یعزادار   دیفهمیدرست است که عرفان م   
ها مجازات کردن آن یها درباره کردن است تا هم مردم گمراه شوند و هم خانواده  ینقش باز  ینوع

قدر در   چه  یمیسواد قد یزنان ب نیبخندد. ا های ها و باز صحنه نیکم مانده بود به ا ند،یای کوتاه ب
 تند؟!کردن در آن مهارت داش یو باز  لمیساختن ف

ها را تماشا  آن  رتی و با ح ختهی ر اطیبه درون ح  هاون یو ش  غی ج یاهل خانه با صدا یهمه   
دخترش   یمثل ببر به رو  اینشان دهد! آ یچه عکس العمل  دانستینم دهیخانم داغد. مهتاج کردندیم

بزند   باال نیها خودش هم آستآن شی به نما ایبگرداند  اطیو دور ح ردیرا در چنگ بگ  شیبپرد و موها
آرام کردن دل  یخانم برافکرها مهتاج  نیبدهد؟ باالتر از ا شی خبر نما یب یهاه یهمسا نیا یو برا

 هیهمه مردم به تعز نیچشم ا  یجلو  ستیام نبرازنده  دم،یشه هی: »من حاال مادر گفتی خودش م
چون پسر    افتهیبه  عذاب ب  درین، روح حاز حرکت نامعقول و ناپسند م دیکنم. شا ییایح  یاومده ب

و   کننی از دخترا با عشاقشون فرار م یل یکه بهم کرد گفت: مادرجان، خ یتلفن نیم تو آخر چارهیب
  یروز  هی یپس تو هم وقت ادی یدر م  ییجا هیصداشون از   یروز  هیکرد، باالخره  شهی هم نم  شیکار
  یشه دوباره به جوی باهاش برخورد کن، آب رفته رو که نم دید نیبه خونه برگشت، با هم یپر ماه

چون با   یایکن باهاش کنار ب  یسع ه،یاصل موضوع چه طور نی برگردوند لطفًا عذابش نده، بب
  یجا تو جبهه زندگ  نیا ینه قهرمان. درسته منم اول تعصب کورم کرده بود ول  یش  یکشتنش قاتل م 

معنا داره.  ی لیخ  یل یجا خ نیا تی و گذشت و انسان یر ی و ساده بم یس. ساده فکر کن گهیجور د هی
داره پس به حال   یخوب   یشهر نداشت واقعًا زندگ یتو یآگه با قادر جگر که قبالً اسم و رسم آبرومند

از چشم  دیرو با  یلیل گنیم  ینکن. قادر جگر از نظر ما بد و منفوره ول  لهی پ  ادیخودشون بذار و ز
  یل یخ یکرد ول  یپر ماه هک یکار بد یبا تمام  ،یو نجاتش بد یکن که کمکش کن ی. سعدیمجنون د

چون که واقعًا  نیبراش گذاشته بود ییدلم واسش تنگ شده، الحق که شما هم اسم قشنگ و به جا
ا  کرد، خود کرده ر شهی چه کار م  یکرد ول  فیداشت. خب درسته خودش رو ح  ی خواهرم صورت ماه

 !« ست؟ین ری تدب

بود.  ستادهیا قتیخانم مقابل حق درست از آب درآمده و مهتاج  دریها و احتماالت حو حاال گفته   
خانم هر چه  . مهتاج کردی برادرش را م  یو عزادار   دیکوبیم  شی برگشته بود و داشت بر سر و رو یپر ماه
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مدام   نیهم یرافراز؟! براس ایاو چه گونه آمده است، سرافکنده  دانستی نم کردی نگاهش م
 یقادر لعنت شده را در گوشه ا ندیتا بب  گرداندی م اطیح  یایزنان در گوشه و زوا انیچشمانش را از م

  ماندیساکت م نیاز ا شتریخانم اگر بباشد؟ مهتاج  ستادهیکه سر بر شانه گذاشته و خجل ا ندیبیم
شوکت و  لههاجر خانم و خا یکه چرا ساکت است پس هم پا شدیم  زی همه شک برانگ یبرا

دختر قشنگم تو  ،یرا آغاز کرد: »آه ماه پر   ییشد و کنارشان نشست و نوحه سرا دهیتورانداخت داغد
تو کوه و دشت   دیخطرناکه و با  دیدکترا گفته بودن که وضع خورش  ،ینداشت  یکه خودتم حال خوش

... ی. ها... هامخبر بد حالتون رو بدتر کن نیبا دادن ا استمخوی ش خوب بشه. نم هیبمونه تا روح
 ...«ی... الیاش... التنم، به بدن تکه تکه شده ن یبه پسر خون  یال یپاره پاره شده م، ال  دریح

ها را در دست گرفت و به طرف  حرف  یرشته عیزنان، سر یینوحه سرا انیخانم از م نینوش آفر   
انجام   افتدی خالف آن چه که دارد اتفاق م  یعکس العمل اناً ی تا اح دیخانم مات شده دو  زی روح انگ

 ور...«  نیا ای ... بزمیعز ا ی جان، ب  زی مردم نشود: »آه روح انگ شتریب یندهد و باعث کنجکاو 

را   یحرکت چی ثابت مانده بود اصالً قدرت ه دیو خورش یپر ماه یشوک زده نگاهش بر رو زیروح انگ    
و از تن پاره پاره   دندیکوبیم شانی ولو شده و هم چنان بر سر و رو اطیسنگفرش ح  یها رونداشت، آن 

هم مانند  و. اکردندیم هایی و عمو جانشان، مختار به دست دشمن متجاوز نوحه سرا  دریح یشده
را در گوشت تنشان فرو کند، تکه   شانیهاچنگال و دندانها بپرد و آن  یبر رو خواست ی خانم ممهتاج 
دستان   یهر چند خوددار بود ول  دانستی خانواده م ی ز ی ننگ و آبرور یهیها را ماشان کند، آن پاره 

بود،    یکی خانه که در همان نزد  ن یرزمی خانم که مضطرب حرکت او بود او را به سمت ز نینوش آفر
همه دوست و دشمن  نیجان، مبادا جلو چش ا  ز یکشاند و آهسته گفت: »قربونت برم روح انگ

هست که ما   یحتمًا موضوع  گفتن،ی ها م یخاقان و هاجر خانوم چ  یب  یکه ب ی دی! دهای کن یز یآبرور
شده اصالً    یچ  مینی! تو رو خدا صبور باش تا بعدًا بب هیکار چ  یچاره  مینی بعد بب  م،یبدون دیهم اول با

هان؟ مگه  ارنیاز سر  و راز خونواده مون سر در ب کیدور و نزد یهال یفام نیو ا  هاهیهمسا دیچرا با
حاج رحمانه  یراجع به خونواده شامدیپ نیا شه؟ی انجام م ییاونا چه کارا یوار یتو چارد میدون یما م
  نیاز دل تو خونه، بب  شتر یرو، اون که دلش ب  خانومج رفتار مهتا  نیخودم رون حل بشه. بب نیب  دیو با

 کنه؟«  یم یمقاومت کرده و داره آبرودار  یچه جور 

آخه اون دخترش با قادر جگر فرار کرد و باالخره هم   رم،یگی م شی جان، دارم آت نی»آه نوش آفر   
بود و به   ش یتپا آ هیانقالب که  یتو بحبوحه  اش،یع ایالت بوده   ایقادر سابقًا   یزنش شد حاال هر چ
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لنگ دراز   ن یا یلو گه،یزندان بند کرد خب کاره د یو آخرشم پاشو تو کار نگهبان  کردی مردم خدمت م
اصالً کدوم   ایو گم و گور شده بود؟  ختهیهم ر یرو  ی بدونم اون با کدوم الت اردنگ  دیبا ؟یمن چ

 بوده!« یجهنم دره ا

خودشون برگشتن اصالً اومدن که ما  یاونا هر جا که بودن فعالً که با پا ،یفهمی »خب صبر کن م   
 میفهم یکه همه گذاشتن و رفتن م  ی. عصر میناهار مهم رونا رو بد نیفقط صبر کن  میماجرا رو بدون

 !«هیچ  انیجر

که له له زنان خاله   ونهیعرفان لعنت شده هم در م نی ا یهست پا یهر چ  ن،ینوش آفر گمی»م   
پدرش سگ شده و قراره با   ی دونی جا تازه م نیهاشو ورداشته آورده ا هیجونش و همسا  شوکت

 کنه؟«  اهیرو س دیسگک کمربندش بدن خورش 

و رو   نی نکن اهویو ه نی»من که نمردم اصالً آروم کردن آقا داود با من، آگه شما زنا خوددار باش   
  یاآلن ب نی . همکننی تر برخورد م یو منطق شنی اونا آروم تر با مسئله روبرو م  ن،ی اعصاب مردا راه نر

بازار، دوستلوقو   ورتولورو آروم کن که آبرمون رو نبره. »ا زی خاقان بهم گفت: عروسم برو روح انگ یب
 12پوزار.« 

کجا به کار   ی دونی نم  یگرفت ادی یب   یاز ب ییمثال هی نینوش آفر یزد و گفت: »ا  یپوزخند زیروح انگ    
 داشت؟« ی! چه ربط یببر 

خانم که از درون آتش گرفته بود   زیروح انگ یو بعد از آرام کردن موقت دیخانم خند نینوش آفر   
ببرد:   نیحاضر در آن جا را از ب یهاهمه زن  یبار شک احتمال   نیتا ا دیخانم دودوباره به سمت مهتاج 

براشون   ییو رو  رس دن،یاز بس که تو سر و روشون کوب دخترا نیم، چرا ماتت برده، ا دهیداغد زی»عز
 ؟« یکنی نموند، چرا آرومشون نم

تازه آمده داشتند و همه را به داخل  همانانیدر آرام کردن و رد گم کردن م یهم سع هاهیهمسا   
. نوش  کردندی م  ییکه با جان و دل نوحه سرا ییهاکردند آن تیخاقان هدا یب  یبزرگ ب   یاندرون
کرد:   ندشانبل  نیرا گرفت و از زم   دیو خورش یپر ماه یبازوها هیو مو هیدست به کار شد و با گر نیآفر

  تیرعا  یول  نیموند یخبر م ی تا حاال ب دیجوونم، شما حالتون بهتر شده؟ شماها نبا ی»آه دخترا
برد و وارد    رونی ب اطی ها را از ح.« و آن نیاستراحت کن یکم  تو اتاق میبر نی ائ یب  م،یحالتون رو کرد



 کوچه باغ خاطره ها

245 
 

بود: »آه زن  سی خ سی صورتش از اشک خ یپر کاناپه نشاندشان. ماه یخودش کرد و رو یخانه 
 مهربونم، به خدا من... تو رو خدا کمکمون کن.« یعمو

: »فعالً گفت ی م سیگذاشته و مدام ه ی نیب  یانگشتش را رو نی...« نوش آفرسی... هسی»ه   
ما شک   یخصوص  یهیبه قض دینبا  هاه ینفرم از همسا هی ها،  نیبشنوم اصالً حرف نزن   یز یچ خوامی نم

  یاصل کارو اسم بد گذاشتن رو آدما  بتیکه نه حتمًا.. غ اناً ی زر بزنن، اح ییجا  هیبرن   اناً یکنن و اح 
  یجا م  نیا یدونن فکر کنن شوهرت قادر هم به زود  یم یز یهم که چ ییشهره، بذار اونا نیمردم ا

 اد؟« ی یم قتاً یحق  یپر ماه  نمیبب  ای ادی

 من...«  یول هی »آه زن عمو چه حرف   

  یم بتیخونه داره مص  واریاز در و د ست،ی سؤال نکردم اآلن فرصت حرف زدن ن ه،ی.. کافسی»ه   
  میداد دیشدن، دو تا شه میت یتوراندخت خاک عالم به سرش شده، دو تا بچه هاش  چارهیباره، ب 

 اونام تو جبهه ن.« اد،ی یم  یچ نای به سر عباس و س ستیمعلوم ن

 ؟« یپدرم رو آروم کن  یتون یتو م کنمیدم.. التماست م ی»زن عمو جان َقَسمت م   

و به   نی ن یمردم بش نیو ب  نیتنتون کن  اهیلباس س نی که اآلن پاش ی»البته من کنارتونم به شرط   
  یطور  نیافتاده، ا  یو انگار نه انگار که اتفاق نیکار کن  یعاد   یو به وقتش مث آدما نی کن هیوقتش گر

  فخونه خلوت شد حر  یشب وقت اد،ی ینم  شیپ یشک و شبهه ا  لیواسه مهم رونا و فک و فام
 .« میریگی م میو تصم میزنیم

 ن؟« یریگی م مینگاه کردند: »تصم گرید کیبه   دیو خورش  یپر ماه   

راحت و   هی کردنم قض یگر یانج یبا دو سه کلمه حرف سازش دادن من و م نی»البته، پس انتظار دار   
توراندخت    چارهیب  ی! راستنیبشن؟ واقعًا شماها که چه قدر پرتوقع الشیخ  یساده تموم بشه و همه ب

رو   راتونچاد ن،ینی اون بش شیپ  نیرو نداره شماها هم بر یکار  چیه یحوصله هیکه عزاداره، جز گر
هم  یو با کس نیو اون زل نزن نیتو چش ا ادیو ز نیکن یو همدرد هیباهاش گر  نیسرتون بنداز یرو

 تمام.«  نیصحبت نکن 

خانم داده بود مشغول شدند.   نیفرکه نوش آ یناچارا به انجام دستورات  دیو خورش  یپر ماه   
 خواستندی م یرا به سرشان انداختند وقت اهشانیس ی را به تن کردند چادرها اهشانیس یهالباس 
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گفت: »هر   نیکه مجلس عزا آن جا بود، بشوند، نوش آفر یب  یب ی وارد اندرون نیهمراه نوش آفر
ها،  ن ی زن ی و خودتون رو به اون راه م نید یجوابش رو نم  د،یپرس  یز یازتون چ یو وراج  لفضو
 مواقع گذاشتن.« نیچپ رو واسه هم یعل یکوچه

ها،   نیند یکس یدر ادامه گفت: »حواستون باشه دم به تله  نیزدند. نوش آفر  یهر سه آرام لبخند   
 یوراج هیفردا هم رونا   ه،یچ انیجر   میدون یفعالً نم  خیما هم که از ب  نی کن یذره دهن لق هیآگه فقط 

هم  نایبدتر از ا عبار کن. اوضا یو باقال  اریرسونن و اون موقع خر ب  یم گرونی حرفو به گوش د گهید
گفته شده  ادیز هاه یدر و همسا  شی پ ض یضد و نق یهر چند تا حاالشم شده چون حرفا  ها،شهیم
 ن؟«یدی فهم ،یمعمول یبشه، فقط سکوت و حرفا نی اوضاع بدتر از ا دینبا

شوند و    یرا تکان دادند و آماده شدند که داخل اتاق اندرون شانیسرها دییتأ یهر دو به نشانه    
نقش    یفایو زنان فضول و کنجکاو به ا کیدور و نزد لیو فک و فام  هیها چشم همسامقابل ده 

 ماهر! نیبپردازند، طبق دستور کارگردان، نوش آفر

سوزان در حال شعله ور شدن بود تا  یآتش یگار که کورهخانم ان ز یمهتاج و روح انگ یهادر دل   
 ی و سخنان آرام بخش جار  میرفتار مال  یجا بسوزاند ول کیخودشان و دخترانشان را  یایدن

 یکرده بود، حت عیبود، آنان را آرام و مط  دهیباسواد و فهم یخانم که زن  ن ی کوچکشان نوش آفر
و از  دادی ها سر مناله  دش یدر فقدان شوهر شه یبخت شوهر از دست داده، وقت اهی س راندختتو
ها را بر زخم  مرهم  نیبود که بهتر  نینوش آفر اشی باز فقط جار   رفتی امانش از حال م یب یهاهیگر

 ی. همهکردی مراقبت م شیجار  یهاو به نحو احسن از بچه  کردی و او را آرام م گذاشتی دلش م
داشتند چون که او معلم  یعروس حاج رحمان حرف شنو نیترخاقان از کوچک  یب  یب  یحت های جار 
. گذاشتندی و به او احترام م دندی دی م  یاو را در دستورات قرآن یهاحرف  یهمه های بود و جار  ینید

 اکثراً را به دست داشت و   زیهمه چ  تیبود و مسئول  میدر آن لحظه سکان دار مجلس ترح نینوش آفر
کند و خودش با   یتا ازش نگهدار  سپردی اش کاوه م شهرزاد را دست پسر چهارده سالهدختر کوچکش 

  ادیهمه را داشت تا غصه دارها ز یرا به عهده گرفته و هوا هات یمسئول ،یو فداکار  یحس ذات کی
  یشبختاحساس خو روبخششیها با سخنان ن کنند، بدبخت  دایپ یدوار یام  دهایغصه نخورند، ناام

  هیهمه دا یاو برا طیشرا نیرا دامن« و در ا هی: »مادر را دل سوزد داگفت ی خاقان م   یب  یکنند. ب
 یهاآن که نگاه ی. براگرفتیقرار م  های ل یدلسوزتر از مادر شده بود که البته مورد توجه و عالقه خ

 شانیو دختر پررا آرام کند تا همه توجهشان از آن د اشیپرخروش سه جار  یهامردم کنجکاو و دل 
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داشت که  یز ی و حزن انگ فیلط یآن کرد. او صدا  یپرت شود، شروع به قرائت و تالوت قرآن و ترجمه
صوت قرآن فرو رفته بودند   ی. همه در حال و هواساختیم  نیدلنش گرانیقرآن را به گوش د دنیشن

 . کردی نم یموشکاف  یو موقتًا کس

  ری و ز شدیتر م  یکه با جان و دل گوش به تالوت قرآن داده بود هر آن دلش روشن و نوران یپر ماه   
ام  بخشه و توبه  یکه خداوند گناهامو م دونمیدونم.. م ی گفت: م دیشنیهم م  دیچنان که خورش یلب

 .« رهی پذ یرو م

  دهیه پاکه. تو بخشدلت پاک د،یچی آلوده و به گناه پ ی: »تو فقط وجودت مدتدیبغضش ترک  دیخورش    
در هر صورت زنش   یول  یش یزن قادر جگر م یپدرسگ گفته بود که فقط مدت  ثمیچون که م یش یم

بزرگ تره، هان؟ من که   یلیگناه من که خ ؟ی من چ یرحمت خداوند شامل حالت بشه ول دیشا یبود
 به خون آلوده شده!« ستامد

  ریحق یهاکه ما انسان  هیزیار. حکمت اون چخدا راه و رسم نذ یزحمت تو برا یب  د،ی»آه خورش    
 !«یگناه تر از من یتو در نزد خدا ب  دی. شامیری که مقابلش قرار بگ نیتا ا میفهمی وقت اونو نم چیه

زن  یها هی. گرکردندی صحبت م  گریچادر با هم د ری و از ز دهیسرشان کش ی آن دو چادرها را رو   
. دخترعموها که از زدی و نق م کردی ها فقط ناله مبود و مثل بچه  ریناپذ انیتوراندخت پا  شانیعمو

ها نگاه  صحبت کرده و به آن   یبه شدت کنجکاو بودند، مدام در گوش دیو خورش یپر بازگشت ماه 
نوش   زیو حزن انگ نیپر شده بود از صوت دلنش  یاتاق بزرگ اندرون یو معنو یروحان   ی. فضاکردندیم
و تن و روح دو فرد جوان گناه کرده را   کردی م  ریو آن را تفس  خواندی قرآن م خانم که هم چنان نیآفر

  یطان ی هوس ش یپر از قلب ماه یحال هنوز در گوشه ا  نی با ا کردی م نشانیفشرد و اندوهگ یدر هم م
را دوست    ثمیهنوز م کردی . حس مدیتابی هنوز در قلب او م ثمیعشق م ی. کورسوکردی م یحکم ران 

دور، گل   ی هاسال یو در دلش عشق و خاطره  ماندیم  رهیسقف اتاق خ  یهارک یبه ت  یدارد و گاه
در دست،   یبا شاخه گل  هک دیدیرا م ثمیها م. در دور دست شدی م  یپشت پنجره در ذهنش تداع یها
کوتاه   وارید  یرا بر رو  گرشید یو پا دادی م ریشان گخانه   واریرا به آجر د شیپا کی. آمدی م کشینزد

درنگ  یبدون لحظه ا دیرسی م وارید یتا به باال دیکشیباغشان گذاشته و خودش را باال م  یو کاهگل
  یخاص  طنتی و با هزاران لبخند و عشق با ش آمدی اش مبه کنار پنجره   یواشکیو  دیپری به درون باغ م

کس او   چی . هگذاشتی اش مپشت پنجره گل رز را یشاخه کردیاش را دو چندان مچهره تیکه جذاب
 یتور  یاز پشت پرده  یواشکیها از شب  یل یکه خ یپر ماه یحت دیدی کارها نم  نیانجام ا نیرا در ح 
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که من در   فیداد: »ح رونیب نهیجانگداز از درون س  یآه  یپر بود. ماه دهیاو را ند د،یکشی م کیکش
.« عشق و خواستن  دمیاتاقم ند یوقت اونو موقع گل گذاشتن پشت پنچره  چی ده سال ه نیعرض ا

مقدار جلوه   یارزش و ب یعرفان نزدش ب  یبود که احساس قو یهنوز در وجودش آن قدر قو ثمیم
و شور و   جانیاز ه  یدر دلش آتش ثمیعشق م دکند. عشق و حضور عرفان هنوز نتوانسته بود مانن

 بود! یچه درد جانسوز  یشقکه عا یوا  ند،یافری عشق را ب

آن عادت کرده بود و  دنیشیکه به اند یو افکار  دشیبرادر شه  یبرا کردیم هیبلند بلند گر یپر ماه   
:  دیکردن آرام گرفت آهسته، پرس یو زار  هیاز گر یکم  ی. وقتکردی م تیهدا راههی هنوز او را به ب

ظلم  یاسالم الببه بهادرخان خائن که اون همه در حق مردم و انق یبه نظرت دادگاه انقالب دی»خورش 
 ده؟«ی کرده حکم اعدام م هات یکرده و جنا

 تا حاال اعدام شده.« دمی»شا   

شو به خائنان ملت اعالم کنه   یکه کامالً وابستگ  نیچون بهادرخان قبل ا شه،ی نم  یراحت نی»به ا   
و مستضعفان   هات یهاشو به رع  نیزم یود، اون همهبه انقالب و مستضعفان کمک کرده ب  یلیخ

 .« دیبخش

به ضرر انقالب و مردم تموم   ی لیکرده خ  یاون آدم هزار رنگ و هزار چهره هر غلط دونمی»چه م   
 شده و مستوجب عذابه.«

 ستادهیو بزرگ ا یسنگ یهااجاق  ی پا گریمردان د یبزرگ حاج رحمان هم پا یخانه اطی عرفان در ح   
مطبوع و    ی. بوکردی ها کمک مبزرگ خورشت به آن  یها گیر آبکش کردن برنج و آماده کردن دو د

  کیصرف ناهار تحر یهمه را برا  یبه همراه زعفران، اشتها دهیدم کش یو پلو  یاشتهاآور قورمه سبز 
متورم و   هیرا از فرط گر شانیهاچشم یبه کنار دخترها آمد و وقت   یبعد از ساعت نی. نوش آفرکردیم

 نیخواه هیچه خبره، چه قدر گر زانم،ی عز نی را گرفت: »بلند ش شانیهادست  یبا مهربان  دیقرمز د
 کرد؟« 

 یبست و هنوز از دست آن دو دختر دلخون بود محکم بر رو هیرا به کنا اشیخانم حرف جار مهتاج    
که  نیا  یکرد.« و برا میخواه  هیگمون گرتا وقت مر  امت، یجان، تا ق  نی: »نوش آفردیکوب  اشنهیس

و    آبروگلم، تاج سرم،  یشده پسر مث دسته  دیجوون و ناکامم شه  درینشوند گفت: »ح  اری مردم هوش
 !« شه؟ی م یکنه تا کور بشه مگه چ هیخون گر دشیخبر، واسه برادر شه   یب  یپر عزتم.. بذار ماه
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  یدیشه چی واال شهادت افتخاره، به خدا مادر ه ها،یتو از دست داد ییبای خانوم، باز شکمهتاج ی»ا   
نکرده! چرا روح   یو زار  هیو گر ختهی قدر اشک نر نیا رتمندشی شما واسه جوون مبارز و غ یبه اندازه

 نیگناه داره، ا الوا ن؟ید یبه جنگ رفت رو آزار م اقیو اشت لیاون جوون فداکار رو که خودش با م
کردن مرده  هی! آخه مگه تا حاال با گرهای کردن، طفلک ه یسر گر هیاومدن  یهم از وقت چارهی ب یدخترا

اومد، موقع رفتن تو   ی روز به مرخص هیبار که از جبهه فقط   نیآخر زی عز دریزنده شده؟ مگه ح یا
 هیشدم، تو مرگم گر دیشه  اآگه به حمد و رحمت خد زم، یعز یبه همه مون نگفت: زن عموها اطیح
مگه نگفت   بخشمت؟ی نم یباش  اهپوش یو س  ینیبه عزام بش یبهتون نگفت مادرجان آگه روز  ن؟ی نکن

روح پسرت رو آزرده  های و زار  ونیش  نیخب مهتاج جان حاال چرا با ا ،یهان؟ تو که خالف وعده کرد
خواب و خوراک   ،یدیکوب ت نهیستمام، شب و روز به سر و   یهفته هی ،یکه شد اهپوشمیس  ؟یکنیم

و مختار از دست شما   دری. به خدا حیکه خودتو از پا و توان انداخت نیشده؟ جز ا یخب چ  ،ینداشت
رو   نایا یکه حداقل جنازه  نی خدا رو شکر کن نیراحت تو قبرشون بخوابن؟ بر نی ذار یچرا نم  دن،یرنج 

 زانشونمیعز  یهاکه تکه  یشناسی رو م های ل یشهر خودتم خ نیآوردن و به دستمون دادن. واال تو هم
! توراندخت هم بدتر از  نیکن یم یقدر ناشکر  نینشده، جنازه هاشون برنگشته، آخه شماها چرا ا دایپ

از توراندخت   دیاشما ب یناسالمت ن،یسر قبر جوونتون بر نیتون  یکه هر روز م  نیتو، شما سعادتمند
موندن،  میت ینون آور خونه شو، دو تا بچه هاش  ده،اون شوهرشو از دست دا ن،یجان خجالت بکش
 هیو  ن یزن و چند بچه رو هم داغدار نکرده که! حاالم تمومش کن هیشماها،  ری شکر خدا پسر تو غ
 یرو آروم کنه. آها هاچاره یتا صوت روح نواز قرآن، روح اون ب نیو آروم باش  نیصلوات بلند ختم کن 

صوت بذار و صداشو بلند کن. مهتاب و ماهتاب شماها هم بلند   ضبطماهرخ، زود اون نوار قرآن رو تو 
استراحت کنن.   یاتاق تا غذا بخورن و کم  یکیاون  نیخسته تون رو ببر  یدو تا دخترعمو نیا نیش

پک   هیجا   نیا نیاری تازه چاق کنه، ب ونی بگو چند تا قل مانیبه آقا سل اطیرو ح مهناز جان تو هم بدو ب 
 ترکه.«  یواال مغزم داره م ادیب  جاحالمون    یکم میبزن

سوزناک و گاه بلند زنان  یهاو ناله هیهمهمه و گر ن،یبرو برگرد نوش آفر  یمحکم و ب یبا اخطارها   
ها قل قل ده یصدا انیبعد در م  یقیبلند خاموش شد و اتاق آرام گرفت.  دقا  یبا فرستادن صلوات

گرفت.   اپر شده از دود تنباکو را فر یخانه  یقرآن فضا نیتازه چاق شده، قرائت دلنش انیقل
: »پسر  کردی زمزمه م اشی کنار دست یو برا خوردی و تاب م کردی م یناآرام شیخانم هنوز در جا مهتاج 
سنگ لحد ورداره و به آسمون  ریخاموشه تا سر از ز  لیکفنم تو قبر تنگش در انتظار صور اسراف نیخون
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پس از   دیمنتظر باشم که شا  دررفت، آخه من چه ق بانهیچشم باز کنه! چه قدر تنها و غر  گهید ییایو دن
 !« نمشیمرگم بب

و   اتیح  تی اوالً اون تنها نرفت و عمو جانش آقا مختار هم باهاشه دوما مگه حکا مهتاج جان، ی»اِ    
 !«ستاد؟یو روزگار از چرخشش باز خواهد ا دهیبه آخر رس   یزندگ

نشسته بود و حاالت صورتش را تحت نظر داشت و هر آن  یپر عرفان در کنار آقا کامران پدر ماه    
ورودش به آن جا از   لیدخترش اجرا خواهد کرد! عرفان از اوا یدرباره  یاو چه حکم  ندیمنتظر بود تا بب

 یآمرانه ی. صدا کشدی م یکه او در درونش چه عذاب دیفهم ی هم م دیکبود آقا داود پدر خورش یچهره 
مردان حاضر در آن جا   یهمه د،یرس ی م اطیبه ح  یباز اتاق اندرون  یهاخانم را که از پنجره  نینوش آفر

هنوز متفکر بود و   یپر آرام گرفت و آقا کامران  پدر ماه  دیو زودتر از همه آقا داود پدر خورش  دندیشن
  ای : »آدیغری هنوز در دل م شدیقانع نم  کرد،ی م یقادر جگر را قبول کند هر کار  قتیحق خواستی نم

  ینکرد که مسئله دایو جذاب تر از قادر جگر پبا نجابت تر  یشهر مرد نیترم، تو ادختر از ماه قشنگ 
مردم شهر واسم آبرو نذاشته، انگشت نمام   نیراه بندازه و با اون فرار کنه؟! اون ب  یعشق و عاشق

سؤال   ریشهر بوده ز نیرو که از بزرگان و معتمدان ا انحاج رحم  یخونواده  تی جا شخص هیکرده، 
! خوبه حاال تو  هیمقدس زیاره؟! واال که زن دست نخورده چبزرگ تر وجود د نی از ا ییبرده، مگه رسوا

تونستم   یدونن وگرنه نم  ینم  زاروی چ یلیموضوع رو همه جا جار نزدن! مردم خ   ،یکی کوچ نیشهر به ا
 .« رمی جا سرم رو باال بگ  نیا

زن برادرش نوش    ای گفتی را قرآن م نیاگر ا یحت  ردیآرام بگ توانستی نم  کردیآقا کامران هر چه م   
 آرام شود.  توانستی باز هم نم  گفت،ی معتقد و باسواد بود، م یخانم که زن  نیآفر

  یخود را در کنار مردان نگه دارد هزارها بار برا کردیم ی گلناز سع یهاعرفان که از دست مزاحمت     
کند   رونی لش برا از د یپر مهر و عشق ماه توانستی نم کردی هر چه م فرستادی شانس بدش لعنت م 

را دوست    او توانستی قلبا نم   ایو  کردی عشقش را رد م  ای کردی م اشی محل یب یپر اگر ماه  یحت
 داشته باشد!

  خوردی داغ آتش به صورتش م یو گرما  کردی اجاق را جا به جا م ریز یهازم یکه ه یعرفان در حال     
آن  یپر باشد که ماه  ییتا در جا دیخری همه را به جان م  سوزاند،ی ها چشمانش را مو دود اجاق 

  آگه شهینم  یطور  نی: »اگفتیو به خود م کردی جاست. او با پشت دست عرق صورتش را پاک م
  یکه راه نهیراه هم نی نذارم، بهتر ابونیبه جنون نرسم و سر به کوه و ب  یپر بخوام که از عشق ماه 
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وفادار بوده که ده سال آزگار بهش عشق   ثمیکه فقط م کنهی م الی خ یپر ها  بشم وگرنه... ماهجبهه
حرفام رو   یپر برگ چغندر بودم، اصالً ماه  ونیم نیبوده و من تو ا ادشیبه   یو در هر حالت دهیورز

نداشته و   یدخالت ثمیم اناتیجر نیتو ا کنهی فکر م  یهمه دردسر ساز  نیکشک حساب کرده و بعد ا
  یپر ماه  ییوفا  یطور ب نیدارم و هم ثمیکه از م ینفرت  نیفقط بهادرخان و قادر جگر مقصر بودن، ا

  یرو سر دشمن خال  نیسنگ یاهخشمم رو با گلوله  تونمی سوزونه حداقل تو جبهه م یداره جگرم رو م
خودم رو به خط مقدم   ننشویسنگ  یآتش بارها ریاز ز تونمی نفرت م  نی. با همارمیکنم و پدرشونو درب

کارم   یپر ماه یادا و اطوارها نیجا بمونم با ا نیتر بجنگم، ا یجبهه برسونم و به برادرم کمک کنم و قو
  صیسر در گم مونده، خوب و بدشو تشخ ای و ر  قتیحق انیهنوزم م  یپر رسه. ماه  یم یوونگیبه د
 یخود هیهمه مدت   نیواقعًا صادق بود در ا ثمیآخه آگه م شناسهی هنوزعاشق مکارش رو نم  ده،ی نم

 یپر کور.. اون هنوزم عرفان رو باور نداره، باشه ماه گهی.. کوِر د گرفتی ازش م ی و سراغ دادینشون م
 کنمی دشمن م یهارو آماج گلوله  امنه یو آگه شده س رمی مرو ندارم، من  یهمه سنگدل نیمن تحمل ا

 صادقانه و دلسوزانه باشه.« یز یری جسدم م یرورو که   یاشک یهاقطره  یروز   دیتا شا

کرده   انیدادن آبکش به کنارش آمد و او را به حرف گرفت.   عرفان عص یهمان لحظه گلناز به بهانه    
 یبرا یاز اشک چشمانش که پنهان یگاه قطره ا چرخاندی سوپ م گیبا شدت تمام مالقه را درون د

در   راقطرات اشک  ی. او شور کردی سوپ چکه م گیدرون د ختیری و آقا مختار م  دریو ح  یپر ماه
نشست: »چه قدر اشکام شوره، حتمًا که سوپ رو   یبر لبش م یو تبسم تلخ  کردی دهانش مزه مزه م 
 شور خواهد کرد!«

که تو   یسوپ  نیو گفت: »عرفان چه شود ا دیخند یگلناز که جسورانه او را تحت نظر داشت به آرام   
 و منم که سوپ شور رو دوست دارم.« یش کرد هیته

تر به او  حی کلمه با او صحبت کند، دخترک وق کیاگر   دانستیعرفان جوابش را نداد چون م   
جوان  یبلوا و آشوب، هزار حرف مفت بر زبان دخترها خواهد افتاد. پسرها نی و در ا دیخواهد چسب
  ینهان پ یدارهاید یخانه بودند تا سازنده دختران جوان و محجوب آن   نی ذره ب  ری و ز  ررسیآن جا در ت 

 باشند.  یاحتمال  یو به وجود آمدن عشق 

چاق   یان ی و قل نشستی م اطی ح یتخت گوشه  یرو ی رفع خستگ یبرا یآقا کامران که هر از گاه   
رفت و   اشی کیو به نزد  اوردی عرفان بود آن قدر که طاقت ن یپنهان یهامتوجه اشک یبه خوب کردیم
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شده. اآلن آدم دشمن جون آدم شده،  یز یغم انگ یایدن  یل یاش گذاشت: »جوون، خدست بر شانه 
 رو به کاممون تلخ تر از زهر کردن.«   ایراحت رو از چشمامون گرفتن و دن  وابخ

  یزود نیبه هم  خوامیمث من که م ییکسا ایو امثال اونا  دریآگه ح  ه،یچه حرف نی»آقا کامران، ا   
  دیبا ی! ک نین یبش نی تونست یطور راحت تو خونه هاتون نم  نیهه برم نباشن که اآلن شما ابه جب 
  الیخ  یکه ب میجاها نرسه؟ مگه ما جنگ رو شروع کرد  نیتا پاش به ا  رهیدشمن متجاوز رو بگ یجلو
ما که  میو هنوزم هست میانقالب نوپامون بود یهای نابسامان ری ما که هنوز چشم وا نکرده درگ م؟یباش

 ما که...« میهست ریهنوز با عوامل سلطنت طلب درگ

از اول بامرام بود و به   دریح  ست،ین دریمنم که حرفم رو ح میدون  یرو که م نا یعرفان جان، ا ی»اِ    
باارزش تر از وجود ماها بود جنگ، عشق و هدفش بود،  اریکه براش بس رفتی م یدنبال هدف

  یبگم واال، خدا خودش داد و خودشم گرفت ول یبه آرمان هاش بود  چ دنیع رسشهادتش هم در واق
 دچار بشه.« دیحرف من سر دخترمه، اونه که به عذاب خداوند با

  فیبا شالق به جون لط  ی: »پس آقا کامران به راستد یاز حرف آقا کامران لرز شی عرفان دست و پا   
  تی رحم قادرجگر به حد کفا یب  یکه تو دستا یپر ماه  فیو لط فیدخترش خواهد افتاد؟ آه بدن ظر

 لگدکوب شده بود!« 

جا،   نیات شوکت خانوم اومدن ابه همراه خاله  دیو خورش  یپر که ماه  دمیآقا عرفان، صبح د نمی »بب   
 داره! اون کجا بوده و چرا تنها اومده؟ پس اون شوهر نکبتش کجا مونده؟« یکار چه معن نیا

  یماجرا  دیبدهد! اصالً او چرا با یچه جواب دانستیافتاده بود، نم  ریگ یعرفان در بد مخمصه ا   
آتش بار سؤاالت آقا کامران رها شود، به  ریآن که از ز یبرا کرد؟ی م  فیپدرش تعر یرا برا یپر ماه

ها باز  تا رشته نیآش رو هم بزن نی گذاشت و گفت: »آقا کامران لطفًا شما ا گیالقه را درون د سرعت م
حاال    ن،یباش ی وسواس یخانوما یجوابگو دیاون وقت با ها،ره یگی ته م ن،یبشن، مالقه رو کند بگردون

شد،   رمید  نیدی.« و با عجله به ساعتش نگاه کرد: »اهلل اکبر، دمیبه ما سپردن خرابش نکن یکار  هی
 باشم، ساعت از دوازده هم گذشته.«  گاهیتو پا  میدرست سر ساعت دوازده و ن دیمن با

 پسر جان؟«  گاهی پا یر یم ی»واسه چ   

  بیسرد و غر یشو پر کنم، تا همرزماش تو سنگرها  یکه راه پسرتون رو ادامه بدم، سنگر خال رمی»م   
 .«رنی جون و قدرت بگ  شتریتازه و نفرات ب  یروهای ن دنینکنن و با د ییاحساس تنها
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جواب آقا کامران نماند و با عجله به کنار حوض رفت و وضو گرفت بعد با   دن یعرفان منتظر شن   
از شهادت پسرش، از   شتریرفت. آقا کامران ب رونیکرد و از در ب یخداحافظ   اطیمردان حاضر در ح 

  یببا   اشخته یافسار گس  یدختر فرار  نیاال همو ح  شدیداغون م یپر ننگ آور دخترش ماه  یماجرا
با   دانستی نم همانی و دار مراسم و رفت و آمد م ریگ نیو وقاحت به خانه بازگشته بود و او در ا   یشرم

لب   ریشد و ز  یبود و از در رفتن عرفان هم عصبان  رانی او چه کند و چه گونه برخورد کند، مات و ح
و جنگ شده  هجوونا رو داغ کرد  یهمه ین به جبهه، کله شده، عشق رفت ی: »عجب مخمصه ادیغر

رفتن ندارم الاقل اونا برن.    اقتی که ل  رتیغی باشه. مِن ب یطور  نیا دمیخواب و خوراکشون، البته با
 .« نمیجا بب  نیا ای اصالن، ب یآها

  یو کارها دیپلکی م اطی اش از ده به آن جا آمده بود و دور و بر حاصالن از صبح آفتاب نزده با ننه   
. او در  رفتی کردن به بازار م دیخر  یبرا زبانیم یهاخانم   شاتیفرما یو پ دادیو درشت را انجام م  زیر
 شدی م شانیدایپ  اطیو در ح آمدندی م رونیب ی سوراخ کیکه مدام از  یزنان و دختران  انیم

  دیو با صداقت خورش  قتی. اصالن به حقندیها ببآن  انیرا م   دیکه خورش دیشا گرداندی چشمانش را م
دل  فی اش و گندم چه کند! تکل ننه یدادن و اصرارها ری با گ دانستی نم یول  داشتی را دوست م 

 را بسته بود. شی و فقر دست و پا یپول  یو ب  دانستی سرگردانش را نم

و  یپر برداشته شد. ماه  انی دخترها از م  نیب ییسرد جدا یوارهایها گذشت و کم کم دساعت    
  زیر  زیها کار کرده و رآن یکرده بودند، پا به پا ریدخترعموها گ یم یگرم و صم  یدر حلقه  دیخورش 

. شکم کردندی نم چیال پها را سؤحالشان را کرده و آن تیو الحق که دخترعموها رعا کردندی صحبت م 
از دخترها در آشپزخانه در حال   ی. عده اانداختیماهتاب و مهتاب دخترها را به خنده م یبرآمده 

  نین یب یگفت: »م طنتیصرف ناهار بودند. ماهرخ با ش  ی ها براجمع کردن ظروف و آماده کردن سفره 
 باشن.« یمساو یدارن تا ابد تو هر کار  می دو تا خواهر تصم نیا

 .«دهیشونو نشون م ی خوبه و مهربون  یلیکه خ نی»ا   

 .«میخوشحال   یلیمن و مهتاب که خ  اد،ی حسودا هم کم مونده چشاشون درب نیجون، ا یپر »آره ماه    

  کردنی م تی داشتن و احساس مسئول یدلسوز  یآگه شوهرا ستمیهم خوشحال ن یل یمن خ ی»ول   
 .«رفتنی تنها گذاشته و به جبهه نم  نارویا ت،ی وضع نیا با
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پس اونا   م،یو ما هم جوابت رو داد یگفت نویتو که صد بار ا ؟یحرفو گفت نی»وا مامان، شما بازم ا   
 برن؟«   اینرن ک

گفت: »گردن  ظیبا غ دادینشان م یجنگ ناراض  یهابه جبهه شیخانم که از رفتن دامادها گمینازب    
 یگردن، نه کار  یم ابونای تا شب ول تو خ حی خانوم برن. سه تا پسر کله خرش از ص  رانیا یکلفتا

  هی ن،زن ی از انقالب و فالن حرف م  یدستشون گرفته و ه پوریخورن فقط ش ی م ینه به درد کننیم
پس گردنشونو  دولت چرا  دونمی خوره. نم یکه به درد عمه جونشونم نم  اتیمشت حرف مفت و جفنگ

 نیبدن ا ی حرکت هیها به تن نعششون حداقل برن پشت جبهه ده؟ی و به جبهه هلشون نم رهیگی نم
 دارن.« از ین  یهمه کار هست اون جا به همه جور آدم

به قول شما اون کله    یو ناصر با عشق رفتن جبهه ول اسریعشق باشه   دیبا ی»مادر من، واسه هر کار    
آخه  شنی همه م چیرن پاپ  ینداره، م یا دهیبه جبهه بفرستن، برن هم فا زهی رن با زور س   دیخرا رو با

 خواد تازه اصالً به ما چه؟«  یم  رتی غ دنیجنگ

 شوهراتون تو جنگ باشن؟« نیهست  یهنوزم که راض هادهی»شما ورپر   

مسئله قانع کرده بودن. اونا  نی روز ازدواجمون ما رو به ا نیو ناصر از اول  اسریمادر جون،  نی »بب   
  شیو پاسدار یدار یپا یبرا دیاز انقالب ماست که با یو جنگ هم قسمت میما انقالب رو کرد گنیم

که به اونا    یبه قول دیموندن ما هم با بندی . اونا به رسالتشون پامیو راهم رون رو ادامه بد میتالش کن 
 .«میبمون  بندیپا میداده بود

 افته،یدستشون م دونیالبته که اونام م نیطور وا رفته باش نی»وا خاک بر سرتون، شماها که ا   
 ن؟«یدار اجیسر و وضع به سرپرست احت نیو با ا نیشما حامله هست یناسالمت

 .«کننی »شکر خدا به آمون خدا که رهامون نکردن، پدر و مادرش هستن و آزمون محافظت م    

 !«میو اصالً هم هواتونو ندار میما هم شلغم هست گهی»بله د   

و صورتش را محکم   دیدو گمیمادرش نازب  یو مهتاب به سو  دندیدخترها به حرف او خند یهمه   
  میائیبا شوهرامون کنار ب   دیمادر ما با میکار کن  یسر ما کم نکنه چ شما و پدرو از  یه ی: »خدا سادیبوس

  میکن یبد اخالق دونمیو چه م می و اخم و تخم کن میآگه ساز مخالف بزن  میاحترام بذار دشونیو به عقا
 !« ن؟یکن ی م یبچه نگهدار  هیشما از ما با   میریآگه طالق بگ م؟یرسی به کجا م 
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 ن؟« یریطالق بگ یحاال واسه چ  ده،ی»خفه شو ورپر   

رسه   یجا م  نیخالصه کار به ا میکه جبهه و فالن نرن، آگه مخالفت کن  میاری که بهشون فشار ب نی»ا   
 .« گهید

 ام،ی مهتاب، سرخود از طرف من حرف مفت نزن، من به ناصر گفتم که با برنامه هاش راض ی»ه   
کشور واسه رفتن به جبهه شور و    یپسرا و مردا یچه طور همه نینیب  ینم ونی زی مگه هر شب تو تلو
همه  ها،یشونو ول کردن واسه جبهه ا یها، کار و زندگ زن   یحت کیکوچ یهاشوق دارن، پسر بچه

تو   نی ن یب  ی. مگه نمکننیم ی بسته بند  یبافن، خوراک یدوزن و م یلباس م کنن،ی م یجور کار 
که مبادا  میکن  میچادرامون قا ریاون وقت ما شوهرامون رو، پسرامون رو ز ه،یامتیجنگ چه ق یهاجبهه

 رن؟« ی بم  ایبترسن 

طور   نیاونا زناشون ا  یوقت  رمیگی به پشت دستش زد: »خب بابا غلط کردم حرفمو پس م گمینازب    
  گهیکردم د یغلط هیواال  دونم؟ی م یواسه رفتن شوهراشون به جنگ اصرار دارن، من چه کاره یآتش
 !« نیقدر نزن نیمنو ا

  یهر و هر م  هیخانم سرش را داخل مطبخ کرد: »زهرمار، چ   نیو نوش آفر دندی دخترها قاه قاه خند   
بلند   ااهللی. هاشهی توراندخت شوهر مرده بشنوه ناراحت م ن؟یگرفت یعروس  ن یببند شتونوین  ن؟یزن
  یپنجاه نفر  چهلمرد هم حداقل   یمهم رونا ن، یبنداز یرون یو ب  یها رو تو دو تا اتاق اندرون سفره  نیش

بزرگ رو بده به اصالن تو اتاق   یماهرخ اون دو تا سفره  یواسه مرداست. ه یرونی هستن، اتاق ب
 پهن کنه.«  یرونیب

 یپکر است لبانش را از لوله   یلیخ داد ی نشسته و نشان م  اطی گوشه ح یتخت چوب  یآقا کامران رو   
بده واال خفه   دنینفس کش هیبه خودت فرصت   ی. آقا داود گفت: »مرد حسابدیشکی کنار نم  انیقل
  انیقلشده شکر خدا.« و   یبهار  یچند روزه هوا، هوا  ینیبی که م دتهیشه  نیها، به نعمت هم یش یم

ها به را به دهان گذاشت و محکم پک زد آن انیقل یرا از مقابل آقا کامران برداشت و خودش لوله 
 دانستندی . نمنندی ها ببآن  انیرا م د یخورش  ای یپر که ماه د یدخترها چشم دوخته بودند شارفت و آمد 

 آمده با دخترانشان چه گونه برخورد کنند؟!   شی با وضع پ نیبعد ا
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دخترش را با چشمان  تواندی نم یمرد چیه دانستی نسبت به او آرام تر بود و م  دیپدر خورش    
کرده   ییهاطنت یش  کیافتاده دخترش خودش  یاگر هم اتفاق انیم نیآزار دهد و در ا اشی طانیش

 نبوده است.  لیبدون دل ناً یقیاست که آن هم 

 یپر اش ماه که از خفقان آن خانه که به وجود آورنده نیعرفان آن قدر عجله به خرج داد تا ضمن ا   
  یناهار هم آن جا نماند و برا یبرا  یاو حت  زدیرگلناز هم بگ یهای بود، فرار کند از دست متلک پران

با مادرش که به منزل حاج رحمان آمده  یاز دست آقا داود و آقا کامران و بعد از خداحافظ  ییرها
اعزامش را گرفت. اعزام او به   یتالش همان روز برگه یرفت و بعد از ساعت  گاهیراست به پا کیبود، 
 یروهای شدند او پس فردا صبح با گردان ن دیو مختار شه  دریکه ح  ییجنوب بود همان جا یجبهه
 .  کردیحرکت م  دیبا یج یبس

  یمهربان یاز رو یز یکه هر کدام چ همانی دخترعموها و موج زنان م انیم  دیو خورش  یپر ماه   
حال در دل خدا خدا  نیو با ا  دندیچرخی م شانی با شور جوان دند،یخندی م یو گاه گفتندیم
ها نشوند آن دهیمحاکمه پدر و مادرانشان کش زیم یکه روز به شب نرسد و در خلوتشان پا دندکریم
  یجواب بدهند ول  دیبا یعصبان یچه گونه و با کدام جمالت قانع کننده به بازجوها دانستندی نم

شده بود تند تند جلو   دهیکوب ی اتاق اندرون یروبرو واریکه به د ،ی بزرگ ساعت بزرگ چوب یهاعقربه 
  یشده بود و صدا کی. هوا تاردی که عقربه به شش رس   نیتا ا بردی م شیو زمان را با خود پ رفتیم

  یو صدا دی پخش گرد کی تار مهین  اطی بود در ح کیها نزدبه منزل آن   یلیمؤذن از مسجد جامع که خ
 هیپا یاخت. چند چراغ زنبور وضو گرفتن اند  یروح بخش اذان همه مردان و زنان خانه را به تکاپو

دور   کردندی م  متزنده ماندن مقاو یکه هنوز برا زی و حشرات ر سوختندی م اطی بلند در گوشه و کنار ح 
تر و گرفته تر  رهیت  دیو خورش یپر قلب ماه  شدی تر م ک ی. هر چه هوا تاردندی چرخی ها مچراغ  یتور 
اطراف   یشده بود و فقط چند نفرکه  از دهات و شهرها یخال  اریبس یهاهمان ی. خانه از وجود مشدیم

  یدو دختر نعمت و دلخوش نیا یها براآمده بودند، قصد داشتند که شب را آن جا بمانند. وجود آن
به کار   شانیو فعالً کمربندها کردندی ها را مآن  تیکه پدر و مادرشان حداقل رعا  دیبود شا  یبزرگ
  ی: »خدا رو چافت یی ها کاهش مخشم آن  دیخدا بود و شا  گریهم روز د ... فردادیو فردا شا افتادی نم
 .« میما از مجازات در امان بمون تاکرد   یرحم  یعنیکرد  یخدا کار   دیشا ،یماه پر  یدید

در   قتیگفتن حق میرو بهشون نگ قت یاصل حق یحالت چی ممکنه که ما هرگز و در ه ی»بله، اونم وقت   
 ره.«  یم شی عالً کار با دروغ راحت تر و قابل قبول تر پ تلخ و زجرآوره، ف یهر حالت 
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 .«میهست ی»و ما چه توبه شکنان مصمم   

ها وجود خاله شوکت و هاجر  پر التهاب و ترس آن یهاو در همان لحظه  دندیو آرام خند  زی هر دو ر   
  یخاقان چمباتمه زده و مدام از هر در  یب  یرا که گرد ب  گریمهمان د نیاصالن و چند یخانوم و ننه 
 یهاگی هنوز در حال شستن د اطی در ح هیهمسا ی. مردها دانستندی م متیغن کردند،ی صحبت م 

  اطی بلندشان سکوت تلخ ح یهاها و صلوات اهلل اکبر و ال اله اله اهلل گفتن  یبزرگ غذا بودند و گاه صدا
  نییرا پا اطیح یهاسالنه سالنه پله های و عزادار  هیخانم خسته و کوفته از گر. مهتاج شکستی را م

  یاز اهال کی چی. هسوزاندیرا م اشنهیتخت کنار آقا کامران نشست، درد هم چنان س یآمد و رو
شده بودند.   اهپوشیدست س کیزنان و مردان خانه  یگوش نداده و تمام دریح  تی خانه به وص

کرده، چه طور انتظار داره  زمیپسر عز هیت یچه وص نی: »آخه اد یکوب نهیرا بر س شیهاخانم دست مهتاج 
 کنهی تنش م یزش، لباس رنگیدر مرگ عز ینکنم! کدوم خدابنده ا هینباشم و گر نیکه در مرگش غمگ
و ماتم بلند شم تو   هیتعز یجاباشم! چه طور امکان داره به  شیندازه که من دوم  یو بگو و بخند راه م

دور از   نیشده؟ ا  دیپسرم شه  نی بگ  کیپخش کنم و با خنده به همه بگم تبر  ینی ریش  ابونایکوچه خ
  یسراسر کوچه رو چراغون دی ها، واال آگه به اون بود شاگه  یم ییزایچ هی نمی نوش آفر نیعقله! ا

 .« انداختیذاشت و مبارک باد راه م یرو م ینوار نوحه، نوار آغاس  یو به جا کردیم

به   یاندک  ییروشنا انیکه نور ذغال گداخته قل دیمکی را چنان محکم م انیقل یآقا کامران لوله   
که از دستمون رفت حاال مردم بهم رون  دریرفته، پسرمون ح  میپراکند: »زن بدبخت شد یاطرافشان م

 یکه داره دق مرگمون م هیماه پر یکارا نیا ی ول کنهیبه حالمون نم   یفرق کی تبر ایبگن   تیچه تسل
رو با    یدختر کاله قرمساق نیا ومده؟یکنه، چرا اون به لعنت خدا رفته با شوهر صاحب مرده ش ن 

 تموم رو سرم گذاشته!«  ییپررو

 دونم.«   ینم یچ یبگم آقا کامران، خودمم ه ی»واال چ    

 خته؟یجا ر  نیرو ا  لشیلشکر فام نیچرا ا گهی! اون دهاشهی م شیزیچ هین هم پسره عرفا نی»ا   
 !«میها حرف بزن پدرسوخته  نیدو کلمه با ا میتون  ینم

  بیها مهم رون حبگم  ینم یز ی هاشو از گرمناب ورداشته آورده.. چ هیخاله و همسا  ه،یحرف نمی»ا   
 دست و بالمون واسه صحبت کردن با دخترا بسته شده.« یخداست ول 
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دختران خانه با دو دختر تازه وارد گلناز و گلنار از درون مطبخ به گوش   یهابلند و گاه خنده یاهویه   
:  دیداد و غر رونی و دهانش ب ین یب یهارنگ را از سوراخ  یآب  ظی. آقا کامران دود غلدیرسیها مآن

هر هر و کر کر   یه  ناماو میو عزا دار بتیها رو خاموش کن. از دو جا مص وجک اون ور  ی»زن، برو صدا
 راه انداختن.«

بچه   دهیدل اونا جوونه و مث ما داغد ه،یالک یهاوقت خنده یمرد؟ جوون   یکارشون دار  ی»چ   
 کار کنم؟«  یچ یپر . واقعًا موندم با ماهتنیمسئول ی. شوهرم کرده باشن بازم ب سیهاشون ن

مونه،  یجا م  نیا یهم واسه مراسم عزادار  یدو روز   یکی لنگ دراز  دهیخانوم، اون ورپر  یچی»ه   
شوهر   شی که فرار کرده بود، پ  ییببره هم رون جا فیتونه تشر یمراسم روز پنجشنبه که تموم شد م 

از  زن، ی: »آها دیکوب  اشی شانیکامران محکم بر پ  آگه تا اون وقت شوهرشم اومد...« آقا ای وثشید
خونه بذاره ها،  نیرو تو ا  فشیحق نداره قدم کث   اد،یب یپر آگه دنبال ماه   کهیاآلن گفته باشم اون مرت

 گفتم هان؟« یچ گهید نیدیشن

 از دستش فرار کرده.« یپر ماه  ایگو اد؟ی ها مرد، کدوم شوهر دنبالش بدلت خوشه  ی»اِ    

 طالق گرفته؟« یعنی»   

 هنوز عقد نکرده بودن.«  دمیدونم، شا ی»نم   

گداخته  یتخت واژگون شد و ذغال ها  یاز رو انیکه قل یطور  دیپر شیآقا کامران مانند فرفره از جا   
  یوچادرش ذغال ها را ر یها با گوشه زی خانم تند و ت. مهتاج دیفرش تخت پاش یرو  انیسر قل

 مرد، به ُدِمت ترقه نبستن که.. وا دستام سوخت.«  یکنی کار م ی: »چخت ی ر اطیسنگفرش ح 

 یخونه بشه، وقت نیدختر نمک به حروم گم و گور شده وارد ا نیا یبسوزه که گذاشت دی»پدرتم با   
 که بوده برگرده.« ییتا هم رون جا ینداخت  یم رونشی مث سگ ب دیاومد با

 آقا کامران.«  ار یب  نیی»صداتو پا    

بپلکه کار دستمون  دیگفتم نذار با اون خورش یتوئه، ه یهای از دست ندونم کار  کشمی م ی»هر چ   
 که داد!«  یدید ده،یم
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 هیدر و همسا شی پ یعنی ؟یانداز یو قال راه ب   لیق یتون یم نی : »ببد یخانم بر صورتش کوبمهتاج    
 نیآره ا کردم؟ی دخترم خبر م ییآبرو ی عالم رو از ب داشتم ی ور م  پور ی ش یعنی کردم؟ی نم یآبرودار 
  ییآبرو ی ب  دیآزمون گذشته با ی فهمه، من و تو که سن   یآخه مرد اون جوونه نم  ؟یخواستی م یطور 
 ها؟«  م،یاندازیراه ب

 کارش کنم! ببرم رو تخت سلطنت بشونمش؟«  ی»اهلل اکبر، پس حاال چ   

 .« اریب  نییفقط صداتو پا ر،ی »نه خ   

تا واسمون  کنمی خالصش م  یاز زندگ  کنم،ی دفعه لت و پارش م هی زنمیبشه؟ م ی»بعد اون چ   
 شه؟« یم نمیاز ا شتریب  ییآبرو یدق نشه. مگه ب  ینه یآئ

 بذار.«   گریون رو ج بابا دند ؟یآقا کامران، چرا جوش آورد یوا ی»ا   

 .«گهید شهی م نیقرون واسه حرفاش ارزش نده، آخر عاقبتش هم هیکه زنش  ی»آخه مرد   

خاقان    یب  یخاله شوکت و ب د، یچی پ اطیدر ح  یبلند آقا کامران که به طور ناگهان  ادیفر یبه صدا   
در   اطیح  یاجاق آن سو یکه رو ن یآوردند و توراندخت و نوش آفر رونی اتاق ب یسرشان را از پنجره 

  ریبگ مون،: »آه خاک عالم به سردندیدو شانیبودند، به سو همانانی شام م یحال گرم کردن غذا برا 
تا آبرومون تو  میکرد یمردم دار  م،یگذاشت گریصداتو برادرم. تا اآلن دندون رو ج   نییپا ریبگ  ن،ییپا

و قال راه   لی چند نفر ق نیا شیشته شما پگذ ری به خ یچارچوب خونمون حفظ بشه، حاال که همه چ
  مانمیمن گچ و س هیبا  کهدر دهنارو   دن؟یبفهمه انگار کل شهر فهم  ناینفر ا هی  نی دون ی! منیانداخت

 بست!«  شهی نم

تو رو خدا اآلن اون  نیکرد  یتا حاال که مردم دار  ها،ی جار  ی: »آهادیخانم بر سرش کوبمهتاج    
گردنشو بزنه و راحت   ریدستش تا با شمش نیبد نیار یننه مرده رو ب  یشده  گریخون به ج یپر ماه

دست   زا  دمیفهم دمیدخترم رو د یو پژمرده دهیتک یچهره یوقت  سیبشه، به خدا دلم که از سنگ ن
م از روزگار نکبت و   چارهیالبد دختر ب ده،یکتک خورده و زجر کش یشارالتان حساب  یکهی اون مرت
پدر هست؟   یکار کنه؟ کجا امن تر از خونه  یجا اومده، چ نیکه داشته ناچارا فرار کرده و ا یسخت

رو   یراز   محرمکدوم  یدر خونه شد؟ی م ابونای ول تو خ  رفت؟ی م دیکجا با کرد، ی کار م یطفلکم چ 
اون که به  دم؟یکوبی به کدوم قسمت سالم بدنش م دیبا گهیبا اون وضع داغونش من د  د؟یکوبیم

 !«ده یزجر کش  تیحد کفا
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اصالً اون   ؟یساز ی ! چرا از خودت قصه میخانوم، تو که بدتر از شوهرت هوار راه انداخت»آه مهتاج    
 ؟« یاز خودت ساخت  نارویدو کلمه باهات حرف زده و گفته که چه دردشه؟ تو ا چارهیدختر ب 

نداره واسم  یلزوم  نمیبی که، خودم با چشام م ستمیکور ن یردا زبونشم الل کرده، ول»اون نامرد نام   
 .«فهممی رو زود م نا یمادرم و ا هیبده من   حیتوض

  یکه به جا  نهیتا باال برود گفت: »واسه هم دادی ها هل مکه او را به سمت پله ی در حال  نینوش آفر   
عالمش   یرسوا  نیدار ه،یبه چ یکه چ  نیا و دونستن اکل ماجر دنیمناسب و شن یکردن راه حل  دایپ
 !« نیکن یم

چادرش   یهاپوشانده بود با گوشه   یکبود رنگ یدور چشمانش را حلقه هیتوراندخت که از گر   
تو رو   ن،یدم ازش دست وردار  یگفت: »قسمتون م شی در گلو یدائم  یو با بغض دیچشمانش را مال
  ه،یاصالً اون بدبخت دردش چ نی نی بب  نیها برجار و جنجال   نیا یبه جا ن، ینکن تشیبه روح مختار اذ

وقتام   یبعض  کنن،ی فرار م شن،ی عاشق م کنن،ی جوون اشتباه م یکرده همه دخترا یاشتباه  هیحاال 
باره آغوش پر مهر پدر  گردن، تا دو  یسرشکسته و سرافکنده به پناهگاه امنشون که خونه پدر باشه بر م

  یو نم میدار ترکه، ما همه مون دخ ستی ن یپر . تنها ماهرنی و مادر مرهم زخم هاشون باشه و جون بگ
باال، حاال   نیبر االی یرا به سمت دخترها گرفت: »آها  شی!« روادی یبه سرمون م  یفردا چ میدون
 !« نیریمن ُبر نگ یاز حرفا یزود

دختر دارم، خدا رو   هیگرفت: »منم  اشهیکه تا حاال اوضاع را آرام نگاه داشته بود گر نینوش آفر   
  هیباالخره کار نیافتی دختر پژمرده و افسرده ب هیبه جون  نی کنم که بر ک یشما رو تحر  ادی یخوش نم

 چاره نداشته باشه!«  ستیراه حل داره، مرگ که ن  ه ی یز یکه شده و هر چ

تو رو خدا دست  نی: »نوش آفرد یبر سرش کوب یکه بر سر داشت بامب یکاله یآقا کامران از رو   
 رو سرم بذارم؟«   یکاله قرمساق ال یخ  یساده بگذرم و ب   شیآبروئ  یاز کارش، از ب  یگی م یعن یوردار، 

 شه؟یاز سرتون برداشته م یکاله قرمساق یطور  نیا ن؟ی له و لورده ش کن  نیبگم بر  ؟ی»ها پس چ   
 شما!« یهاتا با شالق  میرسیم  جهیما با آرامش بهتر به نت ن،یتو رو به موال به خودتون مسلط باش 

  ایو اون دن  ای دن نیبا آبرو و عزت رفت، تو ا درمی: »حدیکوب اطیح  یآجر  واریآقا کامران سرش را به د   
 ...« یدخترم ماه پر  یارج و مقام داره ول
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 دار بره.«   یسرتون باالنکرده که   انتیهم خ یپر »ماه   

  یمعصوم کار  یو با اون دخترا نی ریدم به روح مختار آروم بگ یتوراندخت گفت: »قسمتون م   
همه جا رو گرفته تو رو قسم به  بت یاومده و مص یار یخونه بدب نیبه ا تی . به حد کفانی نداشته باش

 .«نی سرمون آوار نکن  یا گهید یخدا، بال تی وحدان

  دوارمیازتون دارم، ام ییتقاضا هیآقا کامران،   نی خودش را به کنار آقا کامران رساند: »بب نینوش آفر   
و چادر رو سر   ی. خدا رو شکر اآلن به نعمت انقالب روسر نیو درست قضاوت کن  نیباش  یمنطق

هامون  ونهخ یو نامحرما تو پستوها ناموسای که دخترامون رو از ترس ب  سین  نیدخترامون رفته و ا
و ثابت کنن که  ارنی کار در جامعه رو به دست ب یها آزاداصالً همه انقالب کردن تا زن  م،یکن میقا
 یو چند نفر معلم اضافه م ادهیما شاگرد ز یاآلن تو مدرسه نیاز مردا کمتر ندارن گوش کن یز یچ

محمودم تو آموزش و   خودم معلم بشه، آقا یبره تو مدرسه یپر خوان، تو رو خدا اجازه بده ماه
  تیو ترب می. اون معلم تعلمی کنی کل آشنا هستم، کاراشو زود جور م ریپرورش آشنا داره منم با مد

 واسه شما افتخاره.«  نیو ا شهی شهرمون م یهابچه 

شدن دخترش نزد همگان، از شب تا صبح خواب از  ر ی و هراس خوار و تحق م یخانم که از بمهتاج    
و مرگ پسرش فراموشش شده بود و سرنوشت دخترش مثل خوره بر جانش افتاده  دهیچشمانش پر

  رتی: »خدا خدیاش را بوس دستانش گرفت و محکم گونه انی را م نی درنگ صورت نوش آفر یبود، ب
آگه بکشمش    ایکار کنم! آ یچ یپر که با ماه فکر کردم یلی مهربونم، به خدا از شب تا صبح خ یبده جار 

 شه؟«ی کارا درست م

همه را پراکنده ساخت و ادامه داد: »تموم شد، شکر خدا آقا کامران   مشیمال یبا خنده  نینوش آفر   
 .«شهی فکر شما هم از هر بابت راحت م کنمی کاراشو جور م  یمن خودم همه  ه،یراض

ش، شوهر ب  کهی خانوم، آگه اون مرت نیها نوش آفر  گمی»واسه خودت م    طرفا   نیمروتش فردا ا یکال 
 ه؟«یچ  فیزنمو ببرم تکل  خوامی بشه و بگه م  یآفتاب

 ؟« ی... خالصه هر چ ایطالق گرفته  ایاون احتماالً  می»اآلن که گفت   

 ن؟« ی که نشد شما از کجا مطمئن نی»ا   
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ها.. لطفًا    گمیم نویکه ا دیفقط ببخش شمیو مطمئن م کنمی باهاش صحبت م  رمی »خودم اآلن م   
فهم رونم که پدر و مادرت چه قدر   یم یپر من خودم به ماه  نینکن یی کار دخالت و بازجو نیشما تو ا

 نداشته باشن و...«  یگذشت و بخشش کردن و به حرفم گوش دادن که با تو کار 

کردم، همه به  نیو سر و صورتم رو سنگ گذاشتم یخود یرو ب  لیو سب  شیر نیمن ا گه،ی»بله د   
 یاز مردا یبه مادرم و بعض  شهیپدرم هم ادی یم ادمیداره؟  یبخندن از نظر شما چه اشکال شمیر

که سر به سرش گذاشت،   نیسرشو ول کرد، نه ا هی دی کل کل کرد با دی: با جوون نباگفت ی م لیفام
 گهیزنه که با صد تا کار د یازش سر م یینکرده خطا یاش داغه، چشمش کوره، خدا جوون کله  یول
 جمع و جورش کرد.« شهی نم

 .«ختهیری م  رونیاصالً از دهن پدرت جواهر ب  گفتهی »خدا رحمتشون کنه الحق که درست م    

 خودسر شد.«  مینکته معکوس عمل کرد سر به سرش نذاشت نیدر مورد ما ا گه،ی»بله د   

 از دهن پدر مرحومت بپرداز جانم.«  ختهیر رونیب یاآلن به جمع کردن جواهرها س،ی طور ن نی»ا   

 دور کرد.  اطیهمه موقتًا جو ناآرام را از ح  زیر یلبخند و خنده    
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 12 فصل

 

و بگو و   کردند ی صحبت م  یو بزرگ مطبخ جمعشده و داشتند از هر در  پهنیسکو  یدخترها رو       
و    دیقرار خورش یشاد دختران، فقط دل ب یحال و هوا انی به راه انداخته بودند در م یز ی ر یبخندها

  اطیح یشب چادرش را رو یاهیهر آن منتظر بودند تا س دیجوش ی و سرکه م ری بود که مثل س یپر ماه
  ای کردندی استفاده نم گریاز آن د شدیسال م یهاکه سال اطیح یآن سو یلهیدر طو  د،یمنزلشان کش

شود پس نا آرام بودند و   اهی شالق پدرانشان کبود و س ری مطبخ، بدنشان ز نی در هم اناً یاح
باشند.   کیشر نشاعاشقانه  یهاو حرف  زیر یهاوشند و در خنده بج ادیز گریبا دختران د توانستندی نم

جا بند   کیدر  دیو خورش  یپر ماه  یگفتن داشتند ول یبرا یادیز یهاماهتاب و مهتاب حرف 
به    یو خوش ر یبه خ زیخانم همه چ نی و خوب نوش آفر ی منطق یهای انی. آن شب با پا در مشدندی نم
خودشان   جممنس  یضربت میت کیخاقان و خاله شوکت و هاجر خانم مثل   یب ی. هر چند ب دیرس انیپا

را باال بزنند و   هان یآقا کامران سر به فلک گذاشت، آست ادی فر یرا آماده کرده بودند که هر وقت صدا
 جو را آرام کنند.  یساختگ یهاها و قصهکردن  یانی عمل شوند و با پا در م دانیوارد م

ها صدا زد تا با آن یرون ی خانم را به اتاق ب  زی و روح انگ نی رف شام، نوش آفرآقا کامران بعد از ص    
 مین یبب نیصحبت کن  یاساس  یپر با ماه   دیگفت: »شما با نیکند. آقا کامران به نوش آفر ییگفتگو

تا به   میانجام بد یکار  عاً یکار کرده تا آگه الزم باشه سر  یو چ دهیکارش با قادر لعنت شده به کجا رس
معتمد و کاربلد شهر هم کمک   یروحان یخالص بشه. آگه نشد از حاج آقا برق کهی کل از دست اون مرت

 .« نمشیبی برم مسجد ابواسحق، اون جا م  خوامی . صبح ممیریبگ

داستان  نیمقصر ا یپر خواهم کرد. من مطمئنم ماه  فیرو واستون تعر انی جر  نی»نگران نباش   
 .« ستین

 س.« گهید زیچ هیقصه  تی واقع دونمی من م یول یمطمئن  زای چ یل یتو از خ نی رنوش آف ی»اِ    
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آموزش و پرورش رفت و مدارک   یبه اتفاق شوهرش محمود به اداره نی چند روز نوش آفر یدر ط   
داد و   جهینت شانیهاشوهرش باالخره تالش  انی دادند و با کمک آشنا لیرا به اداره تحو یپر کامل ماه 

کمبود معلم  مدارد و مدرسه ه مان یاز معلمان مدرسه زا یکیها گفتند که از اول ماه اسفند که به آن
 کی نیکند. ا سیتواند تدر یو م شود یخواهد کرد، گذاشته م  مانیکه زا یمعلم یبه جا یپر دارد ماه

اتفاقات   نی ا یبا تمام یپر ماه یکرد که دل افسرده شودی چه م یبود ول یاتفاق خوب و دهان پر کن
 نیکه در ا  نیو از ا رفتی نم  رونی ب ثمیو هم چنان از فکر و ذکر م  افتادی به شور و جنبش نم  نیریش
داشت عرفان هم گذاشته و به جبهه  نیبه تسک اجیکه روح و روانش متالطم و احت  یبحران  طیشرا

خودش   ینسبت به عرفان نداشت ول  یکه مهر چندان  نیبا ا  سوخت،ی م شتریدلش ب یپر رفته بود. ماه
 ! شودی و محزون م  ریو نبود او هم، دلگ یچرا از دور  دانستیهم نم

  دپوشیدست سف کیخانه را  عیوس  اطیو هشتم آذر ماه ح ستیدر روز ب یز ییپا  میبرف مال نیاول   
را   اطیکه سطح ح یز یر یهاو برف  زدی را پارو م  اطیداشت آقا محمود ح  یم یمال یکرد. هوا سرد

و   ذاپشت بام غ یکبوتران گرسنه یبرا  یداشت در ظرف  یپر . ماه ختیری پوشانده بودند درون باغچه م
  ترسمیم  دم،ید یبد  یلیخواب خ شبیگفت: »د یبه طرفش آمد و با کالفگ  دی. خورشبردی گندم م

 بد باشه.«   رشی کنم تعب فیتعر یواسه کس

  ایبهش فکر نکن ب  شهی افته و قوز باال قوز م یواست اتفاق م  تی نکرده تو واقع ی»پس نگو، خدا   
 م،ی زی و واسشون گندم بر م یکبوترا به پشت بوم بر یو خاکستر  دیسف ینوازش دادن پرها  یبرا
 .«کننی نم دای واسه خوردن پ  یز یبرف چ نیتو ا هاچاره یب

قبل از   ی. مردان خانه همگسوزاندی صورتشان را م ید سحرگاهپشت بام رفتند، سوز سر یرو یوقت   
خانه را پارو کرده و درون   یهاکل بام  یهاکه آفتاب کم جان طلوع کند پارو به دست گرفته و برف  نیا
با آن   رد،که از سرما چشمانش به اشک نشسته بود نگاهش ک یدر حال دیبودند. خورش ختهیر  اطیح

جوان و شاداب   یبانو کیبود هنوز او را  ختهیر یپر که قادر بر سر ماه  یهمه رنج و سرشکستگ 
پنهان پشت   یهااشک  اریاخت  یبود ب دیخورش  یپر از کنجکاو یهاکه متوجه نگاه یپر . ماهدیدیم

به فکر   نوزنداره، من ه یفکر نکن دلم درد و غصه ا د، یورشکردند: »خ زشیشروع به ر  ش،یهاپلک 
ساخته بشه. اون  نمینازن  ثمیام اون جا به دست دستان معاشقانه یهستم که کلبه یسرسبز  نیسرزم

 یعشقم رون، عاشقانه به روم لبخند بزنه و من به دستاش بوسه بزنم و بگم: ا یانهیبعد ساختن آش
تا    یش یمال من م یتو اون بهم بگه: به عشق تو، که چه وق ؟یکنی م فکر یهنرمند صبور من، به چ 
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به هم  دنمونیانتظار رس یکنی . فکر نممیمون آغاز کن  یسراسر عشقم رون رو تو کلبه خوشبخت  یزندگ
 ده؟«یطول کش یادیز گهید

 هارممکن ی ! ذهنتو با توهمات و غاری تمام ع ییایخولی مال هیو واقعًا  یا وونهی تو د ،یماه پر  ی»وا   
 دختر جان؟« ه،یچ فتی تکل ، یو مشغول کرد ریدرگ

 یهاخانه یکاهگل یهابام  یآن جا که برف رو  کردیها را نگاه م هم چنان که دوردست  یپر ماه   
روشنه   فمی: »من تکل دادی مبهم و کور از درون آزارش م  یکرده بود، غم  نشانینشسته و سنگ هیهمسا
مغرور   یگرفته، اون خان زاده گهیزن د هیهم  سی تو پار ثمیکه م  گفتی عرفان بهم دروغ م ،دیخورش 
که  کنمی و حس م دونمی . من مستیازدواج دوم ن یاهل دم دادن به تله یخوشگذران باشه ول دیشا

به ده ساله  ک یکنه. اون نزد یم یگرده و باهام  عروس  یبر م   یروز  هی دونمیاون هنوز دوستم داره، م
 که پشت پنجره م با عشق گل...«

که پشت  یخوره از بس گفت یبه هم م  التیحرف و تخ  نیحالم از ا گهید ،یماه پر  هی»اووف کاف   
 ذاره هان؟« ینم گهیپنجره م گل گذاشته.. گل گذاشته.. پس چرا حاال د

  دیشا ست،ی ن گهیکارو براش انجام بده د نیا ابشیرو که مأمور کرده بود تا در غ  یاون کس دی»شا   
 شده!«  دیاونم به جنگ رفته و شه

 شه؟«ی م  دیره شه یجبهه م ی»ِاهه؛ مگه هر ک   

راه پشت بام باال آمد و به  کی بار یهادوان دوان از پله نی مهناز دختر نوش آفر نیح  نیدر هم   
تو    یش ینکرده پرت م  یخوره و خدا  یم زی پات ل ییهویتر دختر،  واشی.. ی: »اوهو دیدو شانیسو
 .« اطیح

 !«شهی بدبخت م نی: »اون وقت زن عمو نوش آفردیخند دیخورش    

داشتم تو کوچه با   یدونی جون، م  یپر گفت: »ماه زدیکه نفس نفس م ی مهناز هشت ساله در حال   
 و..« میدرست کرد یبزرگ یچه آدم برف  یآگه بدون  یوا کردمی م یدختر منصوره خانوم برف باز  قهیصد

 شد؟«  یچ  ییهوی یکردی م یباز  یمهناز کوچولو داشت ه،یکاف ی»اِ    
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 یآقا یکار دار  یماست چ یجا خونه نیجلو بهش گفتم ا دمیسرباز دم درمون اومد. دو هی»هان    
   ؟یهست یپر ماه هیو گفت: تو دختر کوچولو چ دیسرباز؟ سرباز خند

 .«نی کن  گاین ناهاشیبسته شکالت داد، ا هی: دخترعموشم. اون بهم گفتم

 ن؟«یدید  ناهایبسته کوچک شکالت درآورد و نشانشان داد: »ا کی شیپالتو ری ز بیمهناز از ج    

اصالً اون سرباز واسه  کنه،ی قبول نم یخوراک  یآدم از هر کس ؟یشکالتو گرفت  ی»مهناز آخه واسه چ    
 بهت داد؟«  نویا یچ

که به اونم  کردی نگاش م  یه قهیشکالت نداد، آخه صد یاون که الک گه،یبگم د ن ی»خب بذار   
 نداشت.«  دم یآقا سربازه به اون نداد شا یشکالت بده ول 

 گفت؟«  ی»مهناز زود باش بگو بهت چ   

:  دیکش رون ی پاکت نامه را ب کی  راهنشی پ ری بار از ز نیبرد و ا  شیپالتو  ریمهناز دوباره دستش را ز   
بهت دادم که نامه رو نشون   نیآقا سرباز داد و گفت: خانوم کوچولو شکالت رو واسه ا نویا نی کن گای»ن
منم  ؟ید یم ها قول یند یا گهی کس د چیبه ه یبرسون یپر راست به دست ماه هیو  یند یشکیه

 بهش قول دادم و سر قولم موندم«

اآلنم به  زم،ی مهناز عز نی: »آفردیاش را که از شدت سرما قرمز شده بود، بوس زده خیصورت  یپر ماه   
 ندازه ها.«  یآگه آقا سرباز بفهمه ما رو زندون م ها،ی نگ  یشکیه

و فاطمه قسمت کنم، آخه   قهیشکالت رو با صد نیا رمی: »مد یمهناز به طرف اتاقک راه پشت بام دو   
 بود.« نیگناه داره چشمشون به ا

نامه عاشقونه از عاشق به جبهه  هی نمیبفرما ا ،یآراسته شد زیبه سبزه ن  یگفت: »گل بود دیخورش    
هم به عشق پوچ   چارهی عرفان ب نی و ا یکنی فکر م  اشیوفا و عشق پوشال  یب ثمیبه م  یرفته ت. تو ه

 کنه. واقعًا که!« یتو فکر م یو پوشال 

بام کنار النه کبوتران را با دست کنار زد و آن جا نشست و به اتاقک  یلبه یرو  یهابرف  یپر ماه   
چه   دیخورش یشده عرفان نرفته نامه فرستاده! اِ  یداد: »چ هیتک  کردندی بغ بغو م  زیر کیکبوتران که 

  ریشون منو ز یی ایپدر و مادرم با گذشت و بخشش در ی کشه. وقت یخجالت نم   رانگرمیدل و نیکنم ا
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  یکه همه عالم و سراسر اهال کنمی فکر م ینکردن، من دارم دوباره به مرد ممیج  نیمنگنه نبردن و س 
  یو ب  ین ید یبوده مرام ب ستیفرد کمون هیسر ارباب زاده دونن که اون پ ی ارسباران و قره داغ م 

دونن پسر   یم جانی ربادختر بچه هم داشته، کل آذ هیو  یزن هم به اسم کبر  هیداشته و  ییخدا
اصالً طرد شده از   شهی نم رفتهیمردم پذ ونیبرگرده م یروز  هیو آگه هم  انتکارهیخ  هیارباب بهادرخان 

کنه، باز پدرم   یآگه منو هم بخواد و ازم خواستگار  اناً ی نداره و اح یخوب یجامعه س، چون پرونده
 .«شهی م  یدچار سرشکستگ

دونن   یدارم تا ابد هم باشه همه م دهیمن عق یپر حال ماه  نیبا ا ،یدون  یم ناروی»چه خوبه ا   
پا  به انقالب نو  یلیداشت خ  یانقالب چه قدرت و چه امالک یروز ی بهادرخان قبل انقالب و بعد پ

خائن کمک   یهای توده ا ایکرد  یهاخدمت کرد آگه هم بعدًا پدرسوخته و خائن دراومد و به کومله 
بهم   روزید نیدونه، اتفاقًا مادرم هم  یاش نم درباره اد یکس ز چیو ه میدون  یکه ما م هیزیکرده چ

 یه نامهرو که پدرش شجر ثمی مث م یکه پسر  نیا  یعقل نداره که، به جا  بای ز یپر : ماه گفتیم
با قادر جگر    ترف شد،ی سومش م  ایزن دوم  یحت  ای شدی و زن اون م کردیداره از راه به در م یلیاص
 و کالش فرار کرد!« اشیع

از   یکه از خوشحال  یبود، وا ثمیم ینامه  نی: »پدرسوخته عاشق تر شدم، کاش اد یبلند خند یپر ماه   
 .«کردمی باال پرواز م نیهم

 نوشته!«  یچ  مینیکه! حاال باز کن بب  شدی م ی! مغزت در جا متالشاط؟ی»هان جانم، به طرف ح   

 عاشقانه و مشتاقانه نبود.  اقیاشت نیا  یخواندن نامه را داشت ول اقیاشت یپر ماه   

 می اهلل الرحمن الرح  بسم

بعد   اینه، و  ایرسه  ینامه به دستت م نیاصالً ا دونمینم  یپر ماه  ه،ینیسخت و سنگ یلیلحظات خ    
ست،   یجا محشر  نیا م،یرو دار  شیپ  یسخت ات ینه. شب عمل ایمن زنده خواهم بود  دنش،یرس
لرزه و   ی ها و انفجار مهمات م ها و گلوله از دود و آتش! همه جا از غرش توپ  یست، جهنم  یامتیق
تندرو   یهاق یجا غرق آتش و دوده، ما با قاهور همه  ی. تو منطقهدنهیو آسمان مدام در حال غر نیزم

داره و چه قدر  انیجر  یکه تو آب و خشک هیاریجنگ تمام ع  م،یش  یم ریکرده درگ  نیکم یبا دشمنا
که   یفکر کن ییوفا یبه دختر ب  یپر تالطم و وحشت زا، هنوز بخوا  یایدن نیواسه آدم سخته که در ا

جا مردن   ن یا یپر . ماه یکنی در ذهنش هم خطور نم یلحظات یبرا یتپه. حت  یتو نم  یقلبش هرگز برا
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به نظر    دیخاردارها شا میس یکشه، از داخل بلم داخل آب، رو  یطول نم ادی ز یافتی آسونه، ب  یلیخ
امکان   یمتوال ی. انفجارهاهکن یم  رتیگ  نیابد زم یها برانارنجک  یرانه یپرتاب غافلگ یول  ادیساده ب

  ثیبا حرف و حد خوامی نم  زم یعز یپر ختم کاره. ماه گهید نیر توئه و اباشه که مق ییداره در جا
  یهمه ب نیو نفرت دارم که چرا قلبم بعد ا هیمن از دل خودم گال یجنگ، حوصله تو سر ببرم ول 

  نیبه ا یو رحم کنهی به تو فکر نم  هم یکه ذره ا یدختر   یتپه! چرا؟ برا یتو م  یهنوزم برا هاتیتوجه 
و    شنومیرو م   یعراق یماهایغرش هواپ سمینوی سطور رو برات م نیاآلن که ا کنه؟ی جوان عاشق نم
  دیدونست و شه قیما هدف حمالت اوناست، فقط خواستم بگم آگه خدا ال تیمأمور یمطمئنًا منطقه 

اهات حرف  ب  یثمیاز م خوامی نم یپر شد. ماه  هدتو تکه تکه خوا یهایی وفا یشدم، بدون که قلبم با ب
  رهی بگ تی داشت مث قادرجگر به باز میموند تصم یم رانی آگه در ا یکنی وقت باور نم چیبزنم که ه

تموم   یواسه من همه چ گهید سی مهم ن ،یدون یها معقده و حسادت  یافسوس که تو حرفامو از رو
 یبرا خواستمی و من م کنمیشدن فکر نم   روزی رفتن و پ  اتیبه جز عمل زیچ چیبه ه گهیشده س. د

  نیهم یر ی عشقم رو بپذ  یتون یاز من آگه به دلت نشسته و م یبهت بدم، مهر  یبار نامه ا  نیآخر
  یگرده م یصبح به جبهه برم  ازدهیساعت  گهید یهفته یروز چهارشنبه  زدخواهه،یسرباز که اسمش ا

  ،یخودت نوشت یبایز یانگشتاکه با  نتیخط نازن دنید تا با  ی توسط اون واسم بفرست ینامه ا یتون
. چون من ید ینامه نم  ،یبرام نداشته باش  یبجنگم و آگه حرف  یشتر یب یو با انرژ   رمی قوت قلب بگ

کرد و به   میخواه  یشرویجلوتر از همه پ یدیجد  اتیانجام عمل یخط شکن هستم و برا یهاجزو بچه 
هستم   یماهر  ی. من شکارچدریشکار تانکه، مث کار ح  کارم گرفت.  میخدا خط اون جا رو خواه یار ی
قدرتمند   ثم یها از ترس مسال نیدر طول ا دیدونه! شا ی چرا نتونستم دل تو رو شکار کنم، خدا م  یول

من، عاشقانه و صادقانه دوستت دارم و آگه نامه نرسه،  یپر ات هستم. ماهنامه دنیبود. منتظر رس
حرفم هستم و برو و برگرد   یخواهد بود و من رو شهیهم یتو براعشق من نسبت به  انیبدون که پا

باب باهات صحبت نکنم البته آگه زنده بمونم و   نیدر ا یزمون چیه گهیدم که د ینداره. بهت قول م
آرامش روستام تنگ شده! اآلن که برف   یچه قدر دلم برا یبرگردم. آگه بدون  ارمیبتونم به شهر و د

تازوندم. آه قربون برف و بوران   یها اسب مروزها با سگم تو دشت  نیدر ا شهیو من هم  دهیبار یادیز
عمر   یروز  هیاش بشم. آگه  دهیبا عظمت سر به فلک کش یقره داغم بشم. قربون کوه ها یمنطقه 

اونو به حساب   شهیهم گفت که تو متأسفانه همرو به تو خوا  یقتیحق هیکفاف بده و بتونم برگردم 
که قرار    یهمه چ ادی یم  رونیماه از پشت ابر ب  یروز  هیباالخره   سیمهم ن ،ینوشته ا ثمیعملکرد م

اگر خدا   خوامی شه. م  یآشکار م قتیره و حق  یابهامات بمونه باالخره پرده کنار م یپشت پرده   ستین
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رقص   یساله اعتراف کنم و اون وقت به تماشا نیچند قت یقح  نیبخواد و باهات رو در رو شدم به ا
 .نمی بش اهتیچشمان س ردمکم

 تو، عرفان خدابنده«  ی»فدائ                                                

جنوب   یهانابرابر که در جبهه یجنگ یبار در فضا نیاول یبرا  دیو خورش یپر نامه تمام شد و ماه      
و   شدی م کیهم به جنگ داشت به سال نزد نایداشت قرار گرفتند. رفتن عباس و س انیکشور جر

شوند و   ن نگرا شتر یشان که در جنگ بودند، بدو جوان خانواده  یها برانامه  باعث شد تا آن  نیهم
پرداخت. به  هیبلند به گر یجا به صداکرد و همان  یدلتنگ نایبرادرش س  یبرا دی سر دهند. خورش هیگر
  کردیم فی برادر پراحساسش، رنگ چشمانش را دوست داشت و از آن تعر نایآمد چه قدر س ادشی

 . دنگفته بو یچشمانش حرف ینکرده و از قشنگ دیبا خورش یکس چی را که تا کنون ه یکار 

تر و    یمیشکسته شده و همه با هم صم  یخانه کم یخفه  یو فضا نیجو سنگ در، یبعد از شهادت ح   
 دلگرم تر شده بودند.  گریبه همد

از   یامتیها رحم کنه اون طور که عرفان نوشته اون جا قگفت: »خدا به برادرانمون تو جبهه  یپر ماه
 !« م؟یبکن میتون ی کار م  یما چ ایآه خدا شه،یمرگ و خون و آت 

  یب یپر ستند عرفان در نامه چه ها گفته است! ماهعرفان غافل شدند و اصالً ندان  ادیهر دو از    
 یحس عاشقانه نگرفته بود بلکه نامه   چیاو را خوانده بود و از نامه ه یتفاوت و بدون احساس نامه 

  هیگر دیسوزناک تر از خورش  یپر شان انداخت. ماه برادران به جبهه رفته ادیبه  شتریعرفان، آنان را ب 
بود که پرچم دار و   دهیعباس علمدار! بارها خبرش رس گرشیو برادر د دریح  دشی برادر شه یبرا کردیم

سر پدر و مادرش   ییچه بال افتاد،ی اتفاق م  گرید ینکرده فاجعه ا یعلم دار لشکرشان است اگر خدا
بود ماتم گرفت و هر دو با اشک   ارشو طرفد یتنها حام ای دن نیکه در ا نایس ی برا دی! خورشآمد؟یم

 .  رفتندی هم فرو م انیم  شتریگرم شدن ب یدادند که برا یگرم کبوتران  یچشمانشان گوش به بغ بغوها

شهناز   یحاال در شهرش اهر معلم مدرسه یپر بود و ماه  انیهم کم کم رو به پا یزمستان یهاماه   
محمود    نیشهاب الد خیو اردو به آرامگاه ش  تماشا یها شاگردانش را برا وقت   یشده بود. او بعض

حس و حال و    یخی تار  تیشخص نیکه ا یقمر  یو عارف بزرگ قرن هفتم هجر   خی. ش بردیم یاهر 
اهر  ی خ ی. او شاگردان کوچکش را با آثار ناب و تارکردی زنده م یپر را در دل ماه ییبایز  حساسا

  خیش  یخی تار یکالس را به بحث آزاد در مورد بنا یانیپا یقهیده دق شهیو هم کردی ارسباران آشنا م 
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.  سرودیم یشعر  شیبرا یو گاه دیکشی آه م ثمیم ادیهم به  ی. او هر از گاهگذاشتی م  نیشهاب الد
  کردندیم  یو کنار استخر بزرگ باز   نیشهاب الد  خیدانش آموزان در پارک بزرگ مقابل آرامگاه ش یوقت

قرار گذاشتند و  دیروز با خورش کی یپر . ماه پرداختیشعر گفتن مباعظمت به   یبنا  نیا یاو با تماشا
گفت:   تی با عصبان  دی. خورشدندبهادر خان را دا  یخانه کی رفتند و دورادور کش ی بوالغ باش یبه روستا

  یچرا خودتو واسش هالک م ،ی ستیدست بردار ن ،یتا تو خودتو در راه اون جفاکار فدا نکن یپر »ماه
چون که با دل  رمیگی نم  رادیسعادتت بره به آسمونا. من بهت ا یکه هما یترسیم ؟یکشی و م  یکن
 ادیبه   یچرا وقت دونمی نم  یزد ول هاربر افسار احساساتش م شهی کرد و نم  یکار  شهی عاشق نم  هی
  دیآخه اون چرا تا حاال نبا رمیگی نم یو حس و حال خوب   دهی بهم دست م  یافتم احساس بد یم ثمیم

 بهت بده!«  یاز خودش خبر 

حس    اریاقرار کند که برعکس او، خودش بس  دیخورش  شیشرم کرد و نخواست پ  ی کم یپر ماه   
  کردی تکرار مکررات را نداشت. فکر م یحوصله  گرید یپر ماه  رد،یگیم ثمیاز آمدن اسم م یندیخوشا

که  او را   خواستی نم  شیهستند و از خدا تشیترب دانیم هان یاز طرف خداست و هم  های سخت نیا
به من صبر و استقامت بده تا   ای: »خداگفتی دور کند بلکه در درونش م  ثمیافکار م یهای سخت نیا زا

ام گذشته یبرسم، اشتباهات چند ماهه  یعبور کنم تا به پاک یتلخ و دشوار به صبور  یعرصه نیاز ا
 است.«  یاله یمن موهبت یبه من داده که چشم و دلم باز شده و برا یتیمعنو نکیا

  یناراحت نش گمیبهت م یز یچ هی  یگفت: »اِ  د،یدی م گرید یکه او را در حال و هوا و عالم  دیخورش    
  یدونیم چیه یکار اشتباه و نادرست رو مکررًا انجام بد  هی یبه نظر من تو دوست دار  ،یها ماه پر 

شده به دورت   دهیتن یو تارها  یاز بند و گرفتار  یو اراده نکن  یدرده؟ تا خودت نخوا نیتربزرگ  نیا
همه ش تو فکر و ذهنت براش شعر و   یشی هم رها نم  ثمیاز دست افکار م نهی واسه هم یشی رها نم 
 .« یساز یم  ییایرؤ یهاداستان

عمل قاطع  کینداشتند  یا دهیها فاتأسف نی ا یتأسف تکان داد ول  یاز رو یسر  یپر ماه   
 هم عاجز بود! شیکه او از اجرا خواستیم

شد. در    یدل جوانان حاضر در خانه سپر  یهایو شاد اهوی ه انیدر م د،یشاد ع  باً ی تقر یروزها   
خبر    نیو اول  دندیبهادرخان رس  یبه در خانه  عت،یخوش خبر طب  یهاماه بهار بودند که قاصدک  نیدوم
در مدرسه بود و داشت امتحان   یپر پرواز دادند. ماه یپر ماه  یبخش را از آن جا گرفته و به سو یشاد

ضربه به  شاگرد را صدا زد، معاون مدرسه چند  نیچهارم  ی . وقتگرفتی از شاگردانش م یفارس  یشفاه 
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خانوم    نی: »خسته نباش ستادی مقابلش ا یبه طرف در رفت معاون خانم اکبر  یپر در کالس زد. ماه 
 براتون نامه آورده.« یپستچ  نیبفرمائ  افر،یک

نداشت. خانم   یانداخت، متاسفانه فرستنده نشان شی و رو ری به ز ینامه را گرفت و نگاه یپر ماه   
 ؟«یدی اخبارو شن  ویاز راد افریک  یگفت: »راست یاکبر 

 باز نکردم.«   وی»نه امروز اصالً راد   

به  ایگو یخود  یروهای به دست اومده و ن یمی عظ یروز یهست، در جنگ پ  یمسرت بخش  ی»خبرا   
بخره.   ین یری مدرسه رو فرستادم ش یگذاشتن. بابا یخاک دشمن وارد شدن، همه جا مارش نظام 

کنم   ادی رو ز  ویراد یصدا  خوامی. منم مکننی م یو دارن شاد یدار فرمان دونیتو م ختنیمردم ر گنیم
 کشورشون رو بشنون.«  وریرزمندگان غ یروز یبخش پ  یها خبر شادبچه  یتا همه

تو   زنیها بربعد بچه  نیصبر کن   یکم شهی ها حواسشون پرت م بچه رمیگی»اآلن دارم امتحان م    
 .« اطیح

 .« رهیگیم  یاضی ها امتحان رهم داره از بچه ییصبر کنم، خانوم عطا  دی: »بله بادیخند  یخانم اکبر    

به  یادیز یهایروز ی : »خدا رو شکر، کاش سربازانمون هر روز پدیاز ته دل کش یقی آه عم یپر ماه   
وقتا   ی. اخبار جنگ بعضمیباش  دونیم روزیتموم بشه و ما هم پ رانگری جنگ و نیو زودتر ا ارنی دست ب

و عقده   یدشمن که به دست صدام ملعون و روان یجوونا  یما، حت  یجوونا  یوحشتناکه، طفلک  یلیخ
و   انتیو خ تی رو هم برده و تو جنا  تکاریجنا تلریآدولف ه یآبرو تکاریجنا یشدن! اون لعنت ریاس یا

رو از پشت بسته، خدا هزاران بار لعنتش کنه و ما و مردم عراق رو از شرش   تلریدست ه ینسل کش
 راحت کنه.« 

کنجکاو شده بود که  اری بس یپر گفت. ماه  ن«ی»آم بستی که در کالس را م   یدر حال  یخانم اکبر    
از همرزمان   یکیکه مبادا  دیدلش لرز  ی! لحظه استینام و نشان از طرف ک یب ینامه نیبداند ا

گفت   هابه بچه   نیها بدهد، بنابراخبر شهادت عباس را به آن قیطر نیدرش باشد که خواسته به ابرا
و با احساس سردرگم و وحشتزده   سندیرا بنو  فشانیو تکال  نندیو بنش ردیگیفردا امتحان م هیکه از بق
  روزیبزرگ از د ی: »خدارد یآرام بگ  یشروع به باز کردن نامه کرد. چشمانش را بست تا کم اطی با احت

  یچ لشیدل  دمیآه حاال فهم افتادم،ی افته، به نفس نفس م  یبدون جهت دلم به آشوب م دمیدیم
باشه عمرًا آگه بخونمش، من طاقت   ینامه! آگه نامه از جبهه باشه از طرف هر ک  نیا دنیبود، رس
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وقت   چی ن باشه اون که هرو ندارم. کاش نامه از عرفا یا گهید یبد و عذاب دهنده یخبرا دنیشن
 واسم نداره.« یحرف جالب 

در وجودش نشست و  ضربان قلبش   یآن حس  کیرا باز کرد  یکاغذ کوچک و رنگ  یبه آرام  یپر ماه   
گه نامه از  ی: »آه حسام م دیخون بدنش به سمت صورتش دو یچنان باال رفت که احساس کرد تمام 

 دادنینامه خبر شهادت عباس رو بهم م نیآگه تو ا ایکه من چه قدر بد ذاتم، آ یمحبوب سابقمه وا
 !«افتادم؟یحال و روز م نیبازم به ا

 من:  یپر »ماه   

شکار انسان، انسان   یتا به جا شدی از مهر و محبت ساخته م ایدن یهاتانک  یهاگلوله یکاش تمام    
آخه جنگ به انزجارم کشونده   سمینوی نامه رو برات م نی باور کن دارم با نفرت و خشم ا زکمیبسازه. عز

در آسمان    یبخت خوش یسوار بر دوچرخه  میمن معتقدم که سران قدرت من و توئ ،یماه پر  یدونیم
  بیکنن تخر رانی شهرها را و شانیبذار سربازان به دستور فرماندها م،یبرس گهیرکاب زنان تا به هم د

 یچونکه خانه  ستین  یباک رانگرشون،یو یهاکشور رو با تانک  یهارساخت یخونه ها و ز یکنن تمام 
.. کار  یو چ یچ دونمی احقاق حق و نم  یبرا دنیجنگ یمسخره  یکارها نیمن و تو قلب ماست! و ا

داره  قتیجنگه، اون در حق یحق م یها براعرفان خانه، که مثالً داره تو جبهه  اکارت یو ر یعاشق قالب 
خلق و خدمت به خلق به دست گرفتن توپ و تفنگ الزم  یآزاد یوگرنه برا ده،ی دشمن پرورش م

چون قسم خوردم به وطنم  م،به وطن گردمی بر م رانیبه ا یجان، من به زود یپر آره ماه   ست،ین
 دهیمردم مهربون و زجر د یمهر و محبتم رو به پا خوامینکنم، جنگ نکنم، م  انتیخ  یخدمت کنم ول

منو   یخوان پدر انقالب یم  دمیمنه خدمت کنم. آخه شن اریکه وطن و د ییو به همون جا زمیکشورم بر
دستمزد  نهیکرده اعدام کنن و آ رجو امالکش رو در راه خدمت به دولت و خلق خ   ییکه تمام دارا

بدم بعدًا    حی برا توض شهی با نامه نممن،  زیعز یانقالب! اِ  شبردیپ یگذاشت برا هیکه جون و ما یکس
  یلیدلم خ ه،یالبته اومدنم حتم نمت،ی تر بب عیهر چه سر خوامیآگه اومدم م م،یکنی صحبتش رو م

کلمات مقدس  خوامی سرم آورد! آه فعالً نم به یکه قادر جگر چ یبار... وا  نیبرات تنگ شده و ا
بدم و عمالً بهت نشون    حی برات توض کیاز نزد خوامیعاشقانم رو تو صفحات کاغذ بهت ثابت کنم. م

از خودم   ینتونستم به تو خبر  ی ور آب گذاشتم چه بالها به سرم اومد که حت  نیپامو ا یبدم که وقت
 نیحبت تو سرشار شده و اآوردم. دلم از عشق و م یار یبدب  داً یمجالش نبود. اصالً من شد یعنیبدم، 

 یهاانت یو قشنگ من. خ زیعز یپر منتظرم باش ماه  گردمی از عشق و مهر نزدت بر م یبار با کوله بار 
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بار   نیدم ا یساخت که تا حاال به ضررم تموم شده اما قول م یا گهید تیپدرم، ازم شخص یهیاول
  یفقط دو سه ماه، ول دیشا ستی ن ری ت بازخواهم گشت و اون روز دیمتحول، عاقل و عاشق به سو

عاشقونه  یها، بذار مانند راز   ینذار  ونیدرم  یوجه با کس چیلطفًا خبر اومدنمو به ه خوامی ازت م
به خاطر خودم رون باشه و   یباشم و همه چ یباهات خصوص خوامیخودم رون بمونه، م ونیم

و  میبه دور  انیمردم و اطراف یاز افکار عموم یطور  نیا  اشه،نداشته ب  یدرش دخالت یخارج  یشخص
 میعاشقانه دار  یبه آرامش و خلوت  اجیاحت میرو پشت سر گذاشت یبرهه که هر دو دوران سخت نیدر ا

 .«امی محبوب دوست داشتن دارید دیمن؟ به ام زی گم عز یدرست نم 

. آمدی م نی ری جالب و ش شیبرا ثمی م یاز سو اطیاحت نیاسم هم نوشته نشده بود و ا ینامه حت ریز   
انگشتانش را   یکف کالس رها شود. به تند یکم مانده بود تعادلش را از دست بدهد و به رو یپر ماه

سو..   کی! و از یم یعظ یبدنش را نگاه داشت. آه چه شاد  ینی داد و به زور سنگ  ری گ ری تحر زیم یبه لبه 
اش به سفر رفته زی عز آمد،یداشت م ثمیبود. م.. از آن چه که بر سرش آمده دیترسی .. م دیترسیم

کند و هوار بکشد و   یشهر شاد یها ابانی بدود در خ خواستی دلش م یپر . ماهگشتی داشت باز م
ا مثل خودش از  ی جماعت دن  یتمام  کردی خبر مسرت بخش را به تمام عالم بدهد، احساس م  نیا

  یعشق و شاد یاطرافش به عطر و بو یفضا کردی احساس م یپر . ماه شوندی شاد م ثمی بازگشت م
شده! او اصالً ندانست خود را   دهی کش نیزم  یکمان آسمان تا به رو نیخطوط رنگ یآغشته است حت

جعبه   کی سر راه  هپرواز کرده است؟! آن قدر خوشحال بود ک ایراه رفته  ایچه گونه به خانه رساند، آ
به   یمیعظ یروز یجنگ پ یهاان در مرزها و در جبههگفته بود که رزمندگ یگرفت. خانم اکبر  ینی ریش

رزمندگان در حال   یهایروز یرساند مردم شادان هم از پ  ادبودی دانیاند. خود را به مدست آورده 
چه  ،یچه روز لذتبخش ی»وا: دیکوب  اشنه یتمام دستش را بر س جانی پخش نقل و نبات  بودند. با ه

از خدا چه  گریشاکر د یبنده  کیجنگ،  یهاز جبهه.« خبر از عشقش، خبر خوش ا ینیری روز ش
ها را به هم رزمندگان حق در جبهه   یروز ی مردم که پ نی را ب  ینیری او با عشق و شور، ش خواست؟یم
  کاریو زن عموهام هم ب ادرخانه رفت: »اآلن م یبه سو یپخش کرد و دست خال  گفتندی م کیتبر گرید

تو خونه   شبیپخش کنن. د ه یدر و همسا نیهستن تا ب  ین یرینموندن و در حال پختن نان و ش 
نامه و آمدنش   نیازم خواسته ا ثمی بزرگ چه قدر خوشحالم، چه قدر عاشقم. م یصحبتش بود. آه خدا

 شهیخبر بذارم؟ اون که هم یب نموینازن  دیخورش شهیمگه م شه؟یمون بمونه، مگه م نیراز ب  هیمث 
و عرفان رو خورده.   ثمیم یهمراه من غصه خورده، غصه دهیکش یمن بوده همراه من سخت یهم پا

  گمیم دیفقط به خورش شهی مهم تر از همه به خاطر من دستاش به خون آلوده شده، آدم کشته! آه نم
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که راه رفتنش را  دیچی پیهم م درچنان  شیها.« قدمشهی کردم ناراحت م میآگه بعدًا بفهمه ازش قا 
افکار خودش سردرگم بود:   انی. در مشدی م دهیچ یپ  ش یبه دور پاها اهشی گم کرده بود و چادر س 

جونت واسه   ثمی!: مگفتی من چه ها م چارهیب   ثمی»واقعًا که عرفان حسود و خودخواه از م
و بعد   کننی دارن شنا م  بایز ی هااچه یدر یتو یسیپار یهای رفته و با حور  س ی به پار یخوشگذرون

  یبازو در بازو زای . با زنش الرنیگی و حمام آفتاب م  شنی نرم و مرطوب ساحل ولو م  یهاماسه  یرو
بود که  نیدروغش ا نیترزنن! آه که بزرگ  یسن قدم م یکنار رودخونه  ایو  زه ی شانزل ابونیهم تو خ

همه حسادت واسه   نیآه عرفان ا زا، یال اسمبه   یکرده با دختر  ی عروس ونیاز شهر ل یبا دختر  گفتیم
عشق خودتو به   یبا بد جلوه دادن اون، برتر  یخواستیم ؟ یمنو خام کن  یخواستی م  ست،ی مرد خوب ن
تو با دروغ و تهمت زدن    یزندگ  یناپخته بودم. آخه واسه چ یمن که خودم به حد کاف  ؟یرخم بکش

 که؟«  یرسی خان زاده نم  ثمِ یم  یپا به  یکن  قالو ت یتو هر چه قدر هم دست و پا بزن ؟یکرد بیترک

که غزال  را یز شدی سنگدل محاکمه و محکوم م  یپر خبر، هم چنان در دادگاه ماه  یعرفان عاشق و ب   
 یهاشک و شبهه نیبه ا  رینظ یمردانه و ب یو با شجاعت دیرسی از راه م یبه زود شی باروینر و ز
 . دادیم  انی اش پاساله نیچند

  یکاهگل واریزده و گرم از عشق به بن بست کوچه که د  جانی ه د،یبه کوچه باغ رس   یوقت یپر ماه   
و به  کردیطرف و آن طرف را نگاه م  نیا طنتی با ش اهشیو س دهیبود نگاه کرد چشمان کش یلیطو
  وچهکس در ک چیوقت روز ه نی. در ادیکش یکوچه باغ داشت، آه شاد نیکه در ا ییبایخاطرات ز ادی

  دیپریکه قلبش را احاطه کرده بود به هوا م یم یعظ یشاعرانه فرو رفته بود او با شاد ینبود و در خلوت 
جا   کی اشی و خوش  شیجلوتر ع   یکم دانستی . اگر مکردی م ی جفتک پران  یو مانند قاطر چموش

طول   یق یپرداخت. فقط دقا  یطور اندامش به نرم و انجام حرکات موزون نم  نیا شود،ی م عیضا
برق چسبانده شده بود توجه   یچوب رکیت  یکه رو  یپیتا یه یاعالم نی شان برسد. اولتا سر کوچه دیکش

  نشیاعمال سراسر ننگ یدارد نامه گرید یانگار در عالم  ستاد،یا هیخواندن اعالم  یاش را جلب کرد برا
شجاع   ی: »شهادت رزمندهدیدیرفته م ایبه آن دن یاحساس مرگ داشت و خود را مرده ا خواندی را م

 دنیبعد از رس یمراسم عزادار   م،ییگو یم  کیمحترمش تبر یرا به خانواده  افر یک  نای اسالم، برادر س
محترم قره داغ، و   یبرگزار خواهد شد اهال  افری جنوب در منزل حاج رحمان ک یهااز جبهه  دیشه کریپ

شده   اهپوشیعزادار و س   افریحاج رحمان ک رتمندیغ یهانوه  د،یسراسر ارسباران در سوگ جوانان رش 
 است.«
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نگاه داشته بود، مقاومت و   اشنه یکه در درون س یا  انهیمخف یبار غش نکرد، شاد نیا یپر ماه   
  ادیفر یکرده و نا  ردیگ شیپنگ درون گلو نگیکرده بود. بغض مانند توپ کوچک پ شتریصبرش را ب 

و به  شتهشان گذخانه   اطیخانم را که از ح  زی بلند روح انگ یادهای فر یرا از او گرفته بود ول دنیکش
! هر کندی خبر شهادت برادرش چه م  دنیبا شن دی. اآلن خورشدیشنی به وضوح م د،یرسیکوچه م
  رونی زنان از چارچوب خانه عبور کرده و در ب ونیبلند مردان و داد و ش یها یاهو یو ه  ادهایلحظه فر
از خاک و   یتکه ا یکه هر از گاه  یطور  لرزاندی کوچه باغ را م یکاهگل یوارهای و د افتیی انعکاس م 
مضطرب و   هاهی. همساافتادیم  نیزم  یکنده شده و به رو یکاهگل یقوس خورده  یوارهایکاه از د

و به درون  گذشتندی سوزناک از کنارش م یهابا آه و ناله   یکی  یکی و  دهیحسرت خوران بر سر کوب
که  نیانگار نه ا اشتمسخ شده ند  یپر به ماه  یکس توجه چی. هبردندی حاج رحمان هجوم م یخانه 
خانه به مرور به  نیا ایداغان شده بود! آ دشیبرادر شه یدر عزا شیماه پ نی جوان، چند نیقلب ا

ها از جوانانشان را به آن یکیخبر شهادت    یههر از گا ای خواهد شد؟ و آ لی تبد میعظ  یماتمکده ا
 خواهند داد؟!

و   اطی خود را به داخل خانه رساند، در ح کشاند،ی را به زور دنبال خود م  شیکه پاها ی در حال یپر ماه   
  یخودش را بکشد ول خواستی م ز یبرپا بود روح انگ یم یعظ یاهوی ه یرونی و ب یاندرون یهااتاق 
  نیاز ا یپر . ماهشدندی وار او م وانهید یهادستانش را محکم نگاه داشته بودند و مانع حرکت  های جار 

خونش به جوش آمد.   کرد،یرا در مقابلش تکرار م شی چند ماه پ یهاش یدلخراش که نما یصحنه 
چرا تو قفس   ن؟یرو شکارش کرد چارهیمگه زن ب ن،ی را لرزاند: »ولش کن  اطی اش حبلند زنانه   غیج

اصالً   نیذار ینم  راخواد به سر و روش بکوبه، چ  یکه م ی اون جور  نیذار یچرا نم ن؟یدار ینگهش م
که تکه تکه  ستین زشیعز ست،ی پسرش ن نایپرت کنه، مگه س نییخودش رو از بام خونه ش به پا 

شده،   دیاش شه نوزده ساله  زی عز ینایس  ن،یهوار بکشه خفه ش نکن نیبابا، بذار نیشده، ولش کن 
 شهادت تو هم مبارک.«  زم،ی عز  یپسرعمو

و مختار انجام داده   دریح یکه برا ی تکرار  یهاهمان مراسم یکه هنوز از تک و تا یمجددًا در خانه ا   
از جبهه برنگشت گفتند که در انفجار   نایس کریبار پ  نیتفاوت که ا  نیمنتها با ا گرفتی بودند، صورت م 

بار کل   نیکنند و ا  شیرنبوده که جمع آو  یز یشده، چ کسانیقدر تکه و پاره شده که با خاک آن  نیم
به آن جا   یستاد سپاه تابوت  ینشسته بودند. دو هفته بعد از سو یمیاهر ارسباران به سوگ عظ  یاهال

در حد چند تکه   یز یچ دیشا یاست ول  نایس یجنازه  نیخانواده اش دادند که ا  لیآوردند و تحو
و مدام از حال   دیرسی به جنون م  ملکا یبود که به معنا  دیبار خورش  نیپالکارد نبود. ا کیاستخوان و 
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که  گفتندی است، م دهیبه شهادت رس  نیبا منافق  یر یدر درگ نایها گفته بودند که سبه آن  رفتیم
کردند. در   انتیکه به وطنشان، به ملتشان خ ییهااند. آنها بوده آن یهم قاط هایاز توده ا یلشکر 

  دیمظلومانه شه نی چن نیا ناینداشتند. صدها نفر مانند س یچندان نقش هایعراق  ایشهادت گو نیا
از زبان همرزمان برادرش و   د،یشن های لیرا از زبان خ  نیا  دیها را داغدار کردند. خورششدند و خانواده

به خود  یدارد. او بعد از چند روز   قتی تا چه حد حق دانستی من  یکه از جنگ آمده بودند ول یکسان
 میتصم دیخورش رای نکرد، فقط سکوت کرد، ز هیبرادرش گر یراب  گریداد و آرام گرفت د نی تسک

خانه از   ی اهال یخسته یهااش فرو رفت و پلکخانه در سکوت شبانه  یگرفته بود. وقت یخطرناک
توراندخت رفتند.  یخانه  ن یرزم ی به ز یپر و ماه دی هم قرار گرفت، خورش یبر رو یشدت خستگ

  نیرزمیرنگ وسط ز  یکوچک آب یهای با کاش یآب قشنگ ضاو مبله و قابل سکونت بود حو نیرزم یز
بود.   دهیرا دورش چ یشمعدان یهاو با حوصله گلدان  قهیقرار داشت که توراندخت خانم با سل 

  ،یقرمز درون حوض آب یهای به حوض داده بودند. ماه یقشنگ یجلوه یقرمز و صورت  یهای شمعدان
دست  یتا دور حوض را فرش انداخته و مخده ها دور. توراندخت خانم افزودی منظره م ییبایبه ز

 یپر کوتاه به ماه یبعد از استراحت و تفکر   دیبود، در آن جا بود که خورش دهیرا دورش چ یزدی بافت 
و  سمی هر جا کمون رم،یکه باشه م یگرفتم به جبهه برم، به هر نحو میتصم یپر گفت: »آره ماه

 هالکشون کنم.« ی. من بلدم چه جور ارمی یم  درپدرشونو  نمیمجاهد و فالن بب دونمی نم

بود، پرپر   دهیکه به دستش رس ینامه ا  نیری احساسات ش انیاحمقانه هنوز ته قلبش در م یپر ماه   
  رونیب  اشنه یس انیصبرش را به جوش آورد و با حرص نامه را از م  دیخورش یجد  می. تصمدزیم

 اهدو م  یکی نامه داده، عشقش رو بهم اعتراف کرده و گفته که تا  ثمیم د،یکن خورش  گای: »ن دیکش
 !« یجا، روستاشون بوالغ باش نیا یعنی ران،یا ادی یم گهید

 زنش؟«  یب  ای»با زنش    

 گه زن نداره.«  ی»م   

 ره؟«ی تو رو بگ ادی ی»م   

 م،یدار یما درد مشترک ،یا دهیداغد یفعل  طیتو در شرا دونمی ! منهیهم قتشی حق  د،ی»آره خورش   
 کنه.« یفرق م ثمیموضوع م  یول

 ؟«ی با تمسخر نگاهش کرد: »چه فرق دیخورش    
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: »مسخره اس، از د یبار با تمسخر خند نیا دیخواند خورش  شیبرا اقیرا با اشت  ثمینامه م یپر ماه   
 دونه؟!« یشو خدا م یخواد با دشمنان وطن بجنگه؟ کجا و چه جور   یم ینگفته ول یز ی جبهه رفتن چ

 د؟« یخورش  یکنی »مسخره م م    

هاست تو رو در عشق کورش سردرگم کرده، که سال یات کنم! اونچرا من مسخره  زم،ی»نه عز   
که باهات   دیات، عقل و دلت رو ربوده و باخوشگل پشت پنجره  یت کرده و با گذاشتن گالامسخره 
 اوناز   شتریمنه، هر چند عرفان تو رو صادقانه تر و ب   یقلب  یآرزو نیکنه و البته بدون که ا یعروس 

 یدلبسته  یتون  یبگم که نم  یکرد هر چ شهی نم شمیکار چ یبه قول خودت کار دله، ه یدوست داره ول 
و پرجاذبه   ع یوس یایکه رفته و دن ییبه جاها  ثمیم دوارمیاصرارت کنم! ام یپس واسه چ یعرفان بش 

ماه   نم،یبب وت  یقبل مرگم عروس دوارمیحتمًا که تجربه به دست آورده و عاقل تر شده! ام دهیرو د
 !«یپر 

  یکه گفت ی: »واقعًا با اون حرف د یبا شوق صورتش را بوس دیخورش  تیشادمان از رضا یپر ماه   
 ؟« یذارن که تو به جبهه بر  یاصالً مگه م یناراحتم کرد

 .«کنمیم دای پ یراه هی»باالخره    

  ریکه روحش ازت دلگ  یدونیوادار کنه. م یا دهیتو رو به کار نسنج  دینبا نایشهادت برادرت س نی »بب   
 .«شهیم

 .«شهیاز کارم خوشحال م دونمیزنده ان، م شهیزد: »اون که نمرده، شهدا هم یپوزخند دیخورش    

 جان.«   دیخورش  ینگرفت یدرست می»به نظرم تصم   

جنگ که  یهابوده و هنوزم هس، باالخره به پشت جبهه  هودهیما عبث و ب  یمایتصم ی»همه   
 .«رسمیم

در   یینکردند غرق در سکوت بودند و گو یعزادار  نایس یبرا در،یبه مانند مراسم ح دیو خورش  یپر ماه   
ها در سکوتشان و آن  افتدیب ی که قرار است اتفاقات مهم  دانستندی م ییگو  زنندی خأل دست و پا م

 کنند.  دایآن دست پ  تی فی داشتند به ک یسع
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 یهمه یه مهربان را در خانه برادهند یها و دفعات قبل نقش تسل باز مثل گذشته نینوش آفر   
و ناصر و عباس. کاوه پسر   اسریرا در جبهه داشتند   گریها سه جوان دکرد. هنوز آن فایسوگواران ا
 نیا گذراندی را م ینظام   یآموزش یهاشان دوره مسجد محله جیکه در بس نینوش آفر  یپانزده ساله 
جنگ برود و آن قدر  یبه جبهه  خواهدیسر و گوش پدر و مادرش را برده بود که م یروزها حساب
توجه شده و  یاش ب در برابر دشمنان غاصب را داشت که نسبت به درس و مدرسه دنیعشق جنگ

مادرش تمرکز   یبود که اجازه دهند به جبهه برود مخصوصًا رو نشیکارش التماس کردن به والد
عادت کرده بودند که مدام گوش به زنگ   گریمادرش بود. اهل خانواده د یاصل  که مخالف رای ز داشت،

ها در جبهه  یبه گوششان برسد، مخصوصًا وقت زیها نباشند. امکان داشت هر لحظه خبر شهادت آن
 . آمدیبه دست م ییهای روز یپ

و   شتریهر روز ب  یم. انقالب مرددندیدوی هم م یروزها از پ  یزندگ ماتینامال  نیگذر هم  انیدر م    
وفادارها صادقانه خدمت    گرفت،ی م یو در قلب مردم جا شدی و بزرگ م  دیکشی در کشور قد م شتریب
اوقاتش   ی پر ماه . کردندی به دولت و ملت به خارج از کشور فرار م یانتی بعد خ  انتکارهای و خ کردندیم

خودش غرق بماند، او را هم به  ییدر تنها دیآن که نگذارد خورش  یو برا شدیبا شاگردانش صرف م
نشست. خانواده به شدت مراقب   یها در دفتر مدرسه مکالس  انی تا پا دیو خورش   بردیمدرسه م

حاج   یو خانواده  دتابستان بو لیکنند. اوا یر ی بودند تا از رفتنش جلوگ دیخورش یاحمقانه میتصم
هم  یپر و ماه دیرفتند. خورش  یبوالغ باش  یبه روستا ی هوا چند روز عوض کردن آب و  یرحمان برا
به در منزل    ،ی: »چه شانسگفتیم  انهی موذ طنتی با ش دی کرده بودند. خورش دای پ یبهتر  یحال و هوا

 .«ومدهی هنوز ن ثمیو م تهنامه گذش دنیاآلن سه ماه از رس یپر ماه  ین یبیم م،یشد کیمحبوبت نزد

جا ساکن    کیآمده بود و چون شوهرانشان در جبهه بودند  ایبه دن شانیهامهتاب و ماهتاب بچه   
پدربزرگشان حاج   میمنزل به روستا رفتند از قد یها هم همراه اهالمنزل پدرشان شده بودند آن روز آن

تمامًا باغ بود  کهاطرافش  یزراع یهان یباالخانه داشت با زم ک یدو طبقه با  یرحمان در آن جا خانه ا
 کیو به دست باغبان و پسرانش سپرده شده بود.  شدیکاشته م ونجهیاز آن  ی بزرگ یهاو در قسمت 

و حاضر به ازدواج با   کردیم یروز مادر اصالن به آن جا آمد. اصالن هنوز در مقابل مادرش پافشار 
داشت. مادر اصالن سه روز را   لرا به د دیهمه مدت، مهر خورش  نیگندم نبود هنوز هم بعد از گذشت ا

روز    نیحاج رحمان آخت شده بود. در چهارم یبا خانواده یها مانده و حساب آن ینزد خانواده
  ،یثیها و بدون حرف و حدهمه و بدون توجه به عزادار بودن آن یاقامتش بود که در کمال ناباور 

نداشت   نانیاطم اشی احتمال  ادرشوهرکه هنوز به م دیکرد. خورش یاصالن خواستگار  یرا برا دیخورش 
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  یدوره  نیبه مادر اصالن گفت: »اآلن چه وقِت پسر زن دادنه، تو ا یو با مسخرگ یبا شوخ طبع
 ره؟«ی سخت که جنگ با شدت ادامه داره چرا پسرت به جبهه نم

 یکنی م  فکر  یشد نیشده، بدب  دیبرادرت شه  یمنو بکنه؟ دختر جان انگار  یسرپرست ی»وا، آگه بره ک    
و سرباز   روی به جبهه برن و... ال اله اله اهلل دخترجان، آگه واسه دولت ن  دیمملکت با یپسرا یکه همه

قدر  نی. شکر خدا ابره  یو م رهیگی ببره از خرخره ش م دیرو که با  ییاونا ادی  یالزم باشه، خودش م 
  ناینداره و فعالً نوبت به ا اجیتاح ی انسان یروی به ن کنهیمرد و جوون داوطلب رفتن که دولت اعالم م 

 رسه.«  ینم

 .« یر یبهتره براش زن نگ  ادیها درباعزام شده  ستیاسمش تو ل یبه زود دیشا  س،ین  امی نطوری»ا   

چرا جبهه   یداد ریگ کنمی دارم دومادش م یکه خوشحال باش نیا یذارم اصالن بره. به جا ی»نم   
 !« فرستمشی نم

از   شتریب گهید نا،یکه با اصالن داشت به او گفت: »بعد چهلم س یصحبت  یط  دیهمان شب خورش    
 مراسم عقد کنونمون انجام بشه؟« م،یصبر نکن نیا

صبر   دیبا   نایکرده گفته تا سالگرد س  یصبح تو رو ازش خواستگار  نیمادرت به مادرم که هم ی»ول   
 .«میکن

و بعد تا سالگرد   میحلقه دستمون کن هیخونده بشه و  تی محرم یغهیص هیبشن   یراض دی»حاال شا   
 .« میصبر کن میتون  یهم م نایس

 بگه.« یام چتا ننه  د،یندارم خورش  ی»من که حرف    

 ننه ننه گفتنت.«  نیبر تو اصالن از دست ا یوا ی»ا  

 .«شهیننه مادرشوهرت م نیهم ی: »حاضر شو که به زوددیاصالن بلند خند   

 ترسونمش.«   یچشام م نیتونه بهم زور بگه، با هم ی»مادر بزرگمم بشه نم    

 طوره.« نی»واقعًا که هم   

 اصالن؟«  یگفت ی»چ   
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  یکیو اون  شهی رنگ سبز چشت براق م  یوقت ترسمیوقتا ازت م یخودمم بعض  دی»راستش خورش   
 .« رهیگیرس که نه، آدم دلش م ت  یمونه کم یثابت م   شیخاکستر یایتو دن

 .«یکردی رو م فشیتعر یلیاصالن، خ  یگفتی نم یطور  نیها ا»تو اول   

اش را باال برد و به دنبال چهار گاوشان که داشتند  یها.« بعد چوبدست فهیتعر گمیهام که م نی»هم   
او را پسر   گریاعتمادش را نسبت به اصالن از دست داده بود د دی. خورش دیدو شدندی وارد خانه م

برگشت: »امشب    دیکرد و دوباره به کنار خورش تیهدا لهی. اصالن گاوها را به طودیدی صادق سابق نم 
 خوشمزه آلو درست کرده.« یشوربا هیام ننه

 ؟« یکنی »دعوتم م   

 خونه.« یا ی ب کردمی دعوتت م  می»آگه مهم رون نداشت    

 ه؟«ی»مهم رونتون ک    

 مادر گندم.«   یعنیها... ها، خاله»عمه   

 خونتون؟«    انی یم ی»واسه چ   

دو   یکیو  شهی م داشونیجاها پ   نیا یماه هیکه حداقل بعد  ستیبارشون ن  نیاول دونمی»چه م   
شده   کیهوا تار دیخورش  ی. اانی  یخوان گل بگن و گل بشنون. اونا از ده باال م یمونن، م  یم  یشب
 برسونمت.«  میبر افتیراه ب

گفت.   یز یو در گوشش چ دیدو شی شان رساند ماهرخ به سورا مقابل خانه  دی خورش  یاصالن وقت   
صورتش   یون هوا اصالن متوجه دگرگ یک یدر تار یاز جا کنده شد و صورتش سرخ شد ول دیقلب خورش

 بهت بگم؟« یز ی چ هی دینشد. اصالن گفت: »خورش

 گفته؟« یز ی ات چ»باز ننه   

  یاوالً مادرت م میتا با هم نامزد بش ارمیواست حلقه ب نا یبعد چهلم س یتو گفت د،ی»راستش خورش   
 گه...« یتازه ننه م م نا،یگه عقدکنون بمونه بعد سالگرد س
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گفت: »جون به لبم   دی. خورش شدی م دهیچشمانش د یدیفقط سف  یکی اصالن سکوت کرد در تار   
 چه مرگشه؟«  گهیاومده د میات که به خواستگارپسر، ننه یکرد

  یول  دیخورش یخواستگار   رمیبهم گفت باشه اصالن، من م خوامی من گندم رو نم دی»واال اون که د   
آرزو   شهی حلقه طال دارم که هم هیرو ندارم فقط تو انگشتم   یحلقه عروس دی بدون که من پول خر

  یر حلقه شو بخ  دیخودتم با ،یخوا یرو م   دیچون حاال خودت خورش یبه دست زنت بکنم ول  کردمیم
 ارم؟« یآه ندارم با ناله سودا کنم، آخه از کجا ب  د، یخورش یدونی منم که... خودت م

 ؟« یکوفت بهم بخورون  یکه منو خونتون برد نیبعد ا یخوا  ی»پس م   

 هیکنه، خالصه  ی ذاره، رشته با عدس آبکش م ی»اون که نه، اکثرًا ننه م شوربا و آبگوشت بار م   
 که.«  میریمی... نمگهید میخوری م  ییجورا

  ؟یزنی رو م  یدر خونه چه کس یدار  ؟یر ی رو بگ یدختر ک  یخوا یم ی»اصالن تو اصالً متوجه هست   
واسم   یجور   نیشوهر موندن که ا ی ب ایحاج رحمان با اون همه دنگ و فنگشون مگه گرسنه  یهاوهن

 ؟« یکنی ناله م

داشت و   ی درسته که مرحوم حاج رحمان تو شهر اهر واسه خودش اسم و رسم  دیخورش دونمی»م  
رسه،  ینشون مکه دستشون به ده یدرست و حساب یش با آدما گهید یهاداره، پولدار و فالنه و نوه

که از   میام، پسر مرحوم مش رحهستم و چه کاره یکه من ک یدونست یتو از اول م یکردن ول  یعروس 
 .«کننی فقط چهار تا گاو دارن و از برکت هم رونا امرار معاش م  ایدار دن

 دونم.« یم نویدونستم و حاال هم ا ی»بله م   

تو رو   ی آخه ک  یکردن ول  یشهر عروس یمردها نیبا بهتر دیحاج رحمان شا یهانوه  د،ی»خورش   
  شیبازم منم که پا پ ،ی! تا حاال که بدون شوهر موندره؟یگی م یکس ن،یاصالً بعد ا ایو  گرفتیم

 .« میریو سر و سامون بگ میکن یگذاشتم تا با هم عروس 

د بود که در کل  آن چنان بلن ش یصورتش خواباند صدا  یتو دیکه خورش یمحکم و ناگهان  یلیس   
شد   ی: »چدیدو شانیکه ماهرخ هراسان شد و به سو یو همه را متوجه آنان کرد طور   دیچی خانه پ
اون زن   نیزشته. نگاه کن  یجور  نی ا ن،یتو خونه بزن نیائی ب ن یبابا حرف دار ؟یکار کرد  یچ د؟یخورش 
 کنه.« یم  گاتونیداره ن ستادهی جلو درش وا هیهمسا
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! به خاطر  کردمی نم  یمن آگه دوستت نداشتم که باهات عروس ،یدهات یپسره ی: »اد یغر دیخورش    
 ؟«ینشده واسه من زبون درآورد  یچ ی هنوز ه ی. تو کثافت دهاتومدمیبه سراغت ن یشوهر  یب

چماق که به   نیبا هم ،یکردیکارو م نیو ا یصورتش گرفت: »آگه زنم بود یاصالن دستش را رو    
 .« دیخورش  یطانیکه تو خود ش دمیحاال هم... فهم دمیکوبی به سرت م  کوبم،ی کفل گاوام م

 !«یزن یحرف نم  ینگه دار که با دختر معمول  ادتی»   

با   یتو حت زنمی حرف نم یبار به تمسخرش گرفت: »البته که با دختر معمول نیاول  یاصالن برا   
 هان؟« رهیگی تو رو م یک ،یهم فرق دار  های معمول

شان رفت  بلندش از آن جا دور شد و به سمت خانه یهانماند و با قدم  دین منتظر جواب خورش اصال   
: »آه  د ینال د یخورش  ساخت،ی م یمضحک  یو صحنه دیچیپی شلوار گشادش م  انیکه باد در م یدر حال 

بکنه   دیکارا هست که آدم نبا ی. بعضستیصادق و روراست ن  ای دن نیکس تو ا  چیه ینیبی ماهرخ، م
 نکردم.« ینشه ول  حی تا پررو و وق کردمی تا حاال ولش م دیاصالن که با نی کنه. مث هم یم یول

. خوبه حاال به موقع شهی م ریجبران نا پذ گهیماهرخ گفت: »آدم از اول تو انتخابش اشتباه بکنه د   
 نیا یماهرخ، اومد نمیگفت: »آه بب  دیورش را به سمت خانه کشاند، خ دیخودشو نشون داد!« او خورش 

 ؟« یگفت  یگوشم چ یجا تو

مادرشون  دنی. توراندخت به ددمیباغشون د یرو تو ثمیآقا م  یعصر  نیهم گفتمی »آهان، م   
امالکشون  یخان تو ثمیکه م دمیچشام د نیبا ا خوردیسلطان سادات خانوم رفته بود و قسم م

 .«زدی داشت قدم م

 ده؟«یهم شن  یپر خبرو ماه  نی»ا   

 مهمه؟«  یپر .. خب مگه واسه ماهیول دونمی »نم   

جا   نیاز ا یدفعه ا  هیاومده که  یبه سر بهادرخان چ  میفهمی فردا پس فرداس که م  گمیم یعنی»نه،    
 گم و گور شد.« 

  این بود از اختالفش با اصال  ایرخنه کرد و احوالش منقلب شد، حاال  یاحساس بد دیبه دل خورش    
 خان.  ثمی خبر آمدن م دنیاز شن
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  دهیتازه سر بر یگداخته و قرمز گوشت بره  یهازم یه یدرست کرده بودند رو یاجاق اطیها در ح زن   
او به  سوختی م دش یخانم در ماتم پسر شهخانم مثل مهتاج  ز ی. روح انگدندیکشی م  خیشده را به س

  ترسم،ی فرو رفته بود: »من از آتش جهنم م  یدراز  گداخته چشم دوخته و به فکر دور و یذغال ها
 میتون  یما جوونا نم ر،یجنگ رو بپذ  قتیرو نگه داشتم. بهم گفته بود که مادر، حق  نایس یهنوز نامه 

و به صرف از دست ندادن خونواده هامون، بزدل و ترسو   میری بگ دهیها رو نادتلخ جبهه  اتیواقع
اشغال شده  نیسرزم  دیدارن تا آبرو و شرف کشورمون حفظ بشه. با ازیها به ما نجبهه  نی. امیباش

 و...«  میغاصب و جبار روزگار نجات بد انیمون رو از دست صدام 

توراندخت   ده،یداغد یهای : »جار د ینالی لب م ریو هم چنان ز خوردی خانم تکان تکان م  زیروح انگ    
 شدن.«  میتیشوهر شده، بچه هاش  یب

  دیبا زیاو حالش اصالً خوب نبود: »آه روح انگ  کرد،یخانم گردنش را گرفته و آخ و اوخ م »مهتاج    
 بره جبهه.«  یذاشت یو نم   یگرفتی جلوشو م

خونم پنهونش   یپستو ایتنور  یو مثالً تو  گرفتمی تازه م شد؟یمگه م گرفتمیجلوشو م  ی»چه جور    
 ای! آدیرسی جاها هم م نیمتجاوزش تا به هم ینره؟ اون وقت که دشمن پا  یکه به سرباز  کردمیم

 یواسمون م یو آبرو و عزت  شدی دخترامون ناموسشون حفظ م د،یرسیجا هم م نیآگه جنگ به ا
 موند؟«

من اشتباه   دیها گرداند: »شما بگ  دهیداغد یچهره  یاش را رو چشمان به اشک نشسته زیروح انگ    
به  نهیکه به جبهه رفته بود تا مرد و مردونه با دشمن خصم س زمیعز ینایس امی من قلبا راض کنم؟یم
که   مخصوصاً انتظار شهادتش رو نداشتم،  های زود نی .. چرا دروغ بگم به ایبشه و بجنگه ول  نهیس
 مونم...«  یم زمیپسرم، من تا ابد چشم به راه عز چارهی نکردن، ب دایبدنش رو هم پ یهاتکه 

کنار درخت تنومند   اطیاز ح یرا پر کرد و دخترها که معموالً در گوشه ا  اطیح هاه یگر یها یو بازها   
قالب به  گوناگون از جنگ و ان ری و تفس ری چنار پتو پهن کرده و مشغول گفت و گو بودند و هزار جور تعب

 هیبه گر ل یتبد بغضشان جیبه تدر  یحال سکوت کرده و در خود فرو رفته بودند ول انداختند،ی راه م
به  شانیهااشک  یبه آن روز افتاده بود با شور  یاسیگلگونشان که از بحث س  یها. صورت شدیم

و هر   دی شنی م داده و سخنان همه را هیتک واریکه کاوه به د ییو در آن سو، آن جا افتادی سوزش م
به خروش   ی طوفان ییایدر وندرونش متالطم و چ شدیاش برافروخته تر و قرمز تر م لحظه رنگ چهره 

 دیدی جنگ را ساحل نجات م دانی ها برسد او مو به ساحل آرامش جبهه  زدیبگر  خواستیم آمدی در م
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پدر   تیرضا  رفتی که م یگاهیبود چون به هر ستاد و پا  نشیوالد  تیو بند رضا دیهم چنان در ق  یول
  یب  یلرزان ب یمشکل بود. صدا اریها بسقانع کردن آن  یو در حالت فعل  خواستندی و مادرش را م
اصالً همه  13چوخ اوالر« یدوَگن  نی اوالن یباغل  یبابا »َال یافکارش را گسست: »ا یخاقان رشته

که حرف    ادی یبابا، به زن نم  نی جمعش کن  االی کننیم  فیتکل نیشدن و واسه دولت تع  یاسیس
دل  ن،ی نوش آفر یافته. ه یدهن م  ازکه اآلن کبابا   نیسفره رو پهن کن  نی پاش االیبزنه!  یاسیس

گه من  یکشه تو روم م  یدو بهم زنه و خجالت نم  یل یهات گل نکنه ها، اون مادر اصالن خ یرحم 
شوهر مونده که »آر   یمگه نوه من ب ،ی مردن رزنی. بهش گفتم پرمی رو واسه پسرم بگ دیخورش تونمی نم

اصالً   ؟یگی م  یجور   نیتو روم ا یدار  میاومد التماسبه در خونت به  ایراه بندازه؟!  14َگَرگ، تز َگَرگ«
 رزنیپ نیو کم از ا هیکاف گهید نی . آره نوش آفرمشید  یبهت نم  ،یهم بخوا ی جد یرو جد دیخورش 

که  نیجا نگهش دار، بذار بره تو هم رون لونه خودش شورباشو بخوره نه ا نیکن و ا تی نکبت حما
 کنه.« یلطف م ایام واسه پسرش، به ما رحم با گرفتن نوه  هکباب خونه حاج رحمان رو بخوره و فکر کن

  یچ یو ه  هیدونه دستش خال یخودش م   چارهی نشو، ب  یخاقان جون، تو هم آتش  یب  یخب حاال ب   
  خوامی رو نم  دیکه مثالً خورش ارهی  یبهونه م یالک  نیواسه هم  ادیاون در خونمون ب ینداره که به هوا

 گنی! منهعمرًا آگه بتو  ره؟یتونه بگ یمگه م یول  رهی واسه پسرش بگ یا گهیخواد بره دختر د یخب نم 
به   یدونه چه کس یداره که خدا م یدرخشش ما دیترند و خورشروز پاک  ییجوون از روشنا  یدخترا

 .« نی و اون رو بزن نیو کم حرف ا نین یسر سفره بش نی ائیب  نیدام درخششش خواهد افتاد! بلند ش

که   دینشد. خورش  یدر آن مقوله بحث گریخاقان را آرام کرد و د  یب  یموقتًا ب نی نوش آفر یهاحرف    
زن  یهاکه از حرف   نی! با اکردیبا او بد تا م  ایچه قدر دن شکستی دلش م دی شنیها را مبحث  نیا

 نیمند بود: »قربون خلقتت برم خدا جون، آخه ا هیحال گال نیبا ا افتیی م یدلگرم  نیعمو نوش آفر
تا عالم تماشام کنه؟  یدادیمن نشون م یچشا یرو رو  نشتیهنر آفر دیبا ؟یکه بهم داد هیچه چشائ

تو به من   ام،ی حال من راض  نیبا ا اد؟ی ینوع چشم خوششون نم   نیاز ا جماعت همه رنگت  یدونیم
ازدواج   اهیصد سال س نه،به خاطر رنگ چشام باهام ازدواج نک یو آگه قراره پسر  یو قدرت داد ییبایز

.« و با ذوق سر سفره نشست  امیبا تو آشت  شهینداره! خدا جون من هم یرادیدختر بمونم ا رینکنم و پ 
و در دل به شجاعت و   کردی نگاهش م یپر . ماهدیکباب بره را به دندان کش خی و بسم اهلل گفت و س

لرزانم که زود به وزش   دیستم. بیو محکم ن  یوقت مث اون قو چی: »من هگفت ی م نیتوان او آفر
کردم،  ثمی محبت م یهستم و خودم رو گدا یشکنه. من دختر احساس ی شاخه هام م یتندباد

و عرفان اون   کنمی که من فکر م  ست ین ی با اون شناسنامه مجهولش، واقعًا هم رون ثمیکه م دونمیم
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! من یدی بخشی هم به من م یکم  دیکاش از جسارت خورش ایآه خدا نم،یبی هست که من نم یز یچ
پشت اسم  دونمی شدم، آن قدر پست شدم که م تیمونم که دچار بحران هو ی م یمث روح سرگردان

 و اصالتم رو گم کردم!  تیچون واقعًا هو ترسمی م قتیو از حق شمیم میخودم قا

 کی. ماهتاب کردندی سرگرم م تی خانه را به حد کفا یمهتاب و ماهتاب اهال   نیری ش یکوچولوها   
تا   دادی که جنگ اجازه نم  فیآورده بودند ح  ایشوهرانشان به دن یپسر برا کیدختر و مهتاب 

  یلذت ببرند. ماهتاب در حال  شانیپدرانشان در کانون گرم خانواده باشند و از بودن در کنار کوچولوها
  یدونیرو به مادرش کرد: »مامان، م کردی شکمش م  یو روانه دیجوی کباب طرد بره را م جانیکه با ه

 یاونا تو خونه  یمادرشون هم تا وقت مرخص  دیو با انی  یم یبه مرخص گهید یو ناصر هفته  اسریکه 
  نیواسه هم  اشن،ب  یروز تو خونه هر کس هیندارن که بخوان  یادی ز یاونا مرخص یعن یما بمونه؟ 

 .«می شما جمع بش یهمه تو خونه میگرفت میتصم

 بعد..«  انیب یخوبه. به سالمت یل یخ یطور   نی»آره مادر جان، ا   

  یگفت: »ممنونم ب یکه مادر شوهرش قبل از او جواب دخترش را داده بود با شادمان نیاز ا گمینازب    
 مونن.« یکنارم م ریدل س هیها هم جان، بچه یب

بود،   ییو چه روزا میخونه داشت ن یتو ا یخانم چشمانش را در اطراف گرداند: »آه چه دوران گمینازب    
هم شکل رو بچه هامون  یهاکه همه اسم نیفقط شده بود حسادت هم رو کردن. ا های ما جار  یزندگ
  رشعروس و دخت یکنه، ک یم  یپسرش زودتر عروس یک ده،ی دخترشو زودتر شوهر م یک م،یبذار

همه رو عوض   یداشت و حاال انقالب و جنگ کل فکرا  یی... آه اونم حال و هواشهی زودتر بچه دار م 
  یبه شهادت م ی ره، پسر ک یپسرش زودتر به جبهه م یکه ک  ننیاآلن همه چشم تو چشمن ببکرده و 

ره و واسه جوونا باند و  یمسجد م  یکشه، ک یرو م  چارهیرسه، بمباران شهرها چه قدر مردم ب 
 های بعض  ،یهمدل یدوره  نی: »خدا به دور کنه تو همدی لبش را گز گمیو...« نازب  کنهی پانسمان جور م 

. هر کس تو  ستهیو خودش سرپا وا افتهی ب ی کی زنن تا   یرو م  گهیهمد رآبیپدرسوخته شدن و زهم 
سابقمون کم کم  یزندگ یهای سادگ کنمی احساس م  ایصنف خودش الحق که عالمه دهر شدن! آه خدا

 !« رهیگیجاشو م  ستنی ن ندیهم جالب و خوشا یلیکه خ گهید یره و رسم و رسومات  یم  نیداره از ب

به سرعت در حال    ایگفت: »دن  خواباندی م شی پاها یتوراندخت را رو یکه داشت بچه نینوش آفر   
  نی نیب  یبره م یالبته زمان م ه،یاساس  ریدر حال تغ  ا یرونیما ا یای مخصوصًا دن ه،یو دگرگون ریتغ

سپر کردن تا با کل   نهیکشورشون س یفرهنگ یربنایدادن ز ری تغ یشدن و برا یزنا و مردا انقالب  یهمه
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طور راحت    نیو همه جا ا نی مراقب باش یل یمن، خ یهاشدن بجنگن. بچه  میکه پشت صدام قا  ایدن
دادن اون  ریاز لو دادن و گ ا یشده و بعض  ادی اآلن خائن آدم فروش ز نینکن یاس یو ساده بحث س

 بره.«  یلذت م یگر ید

مسجد   یمخصوصًا وقت نیر یهر جا که م ومدهیا، به شما ندختر نیدیطوره، خب شن  نی»واقعًا هم   
 .« نیبد یجواب  یو به هر حرف نیبا همه بحث کن نیو بازار

 .«نیخدا نگرون  یشهیباشه زن عمو توراندخت، شما هم که هم ی»اِ    

  نیهم کنن؟ی کارا م یدارن چ کننی که رنگ عوض م یمردم نمیبی »چرا نباشم، مگه کورم و نم    
زنه،   یم  یضد انقالب یزنه، حرفا یش م  نهیمعصومه خانم هنوز سنگ شاه گور به گور شده رو به س

 ...« ستیخودم رون کم ن بتی مص م؟یکار کن یشما هارو بزنه چ رآبینکرده بلند شه ز  یخدا

 رآبشویما رو بزنه؟ ما ز رآبی بابا اون طرفدار شاهه، چرا ز ی: »اد یحرفش پر انیماهتاب به م   
 .« میزنیم

رن جار بزنن ما   ی. اون که خودش و بچه هاش نم نیافت  یکه تو هچل م هیجور  نیهم ن،یدی»ها د   
  یمث شماها رو لو بدن، به راحت یفیضع یهاش یرن که م یبلکه تو لباس گرگ م  میطرفدار شاه

 یکردن و موشا هم گوش دارن اونم گوشا دایخونه ها هم موش پ یوارایآب. تازه د وانیل هیخوردن 
 !« زیت

 .«میرفتارمون رو کنترل کن  می کنی م یزن عمو، باشه ما سع  یگی »راس م   

سه تا جگر گوشه مون رو   م،یداد دیسه تا شه م،یدیشه یما خونواده ،یماهتاب زود جا زد ی»ه   
 تونه بکنه.«  ینم  یغلط  چیکس ه چی ه م،یملت کرد یفدا

و   نی باش ی خوب  یدخترا دیو خورش  یپر تو دهنت ها، زر نزن، شماها هم مث ماه کوبمی »ماهرخ م   
و  دی تا حاال خورش نیدیاصالً شماها د نمیبب   نیجا الم تا کام حرف نزن چیو ه  نی ریخفه خون بگ

 بکنن؟«  یاسیبحث س یبا کس یپر ماه

 هستن واسه...« یعاقل ی: »اونا دخترادیخند نینوش آفر   
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با قادر جگر کثافت گذاشت و فرار کرد و  یپر که ماه نهی لقا چاک دهانش باز شد: »واسه هممه   
 اصالً معلوم نشد چرا رفت و چرا برگشت!« دمیخورش 

به   ادشی اش خورد که فررا که توراندخت به طرف دخترش پرت کرد چنان محکم به شانه   یقاشق   
  میگفتیلقا اآلن مآه، مه نیامشب رو واسمون زهرمار کن  هی شما الزم نکرده آسمان رفت: »ِاهه... حاال
آروم   یکم یکه، آگه سر سالمت و زندگ سین  یاسیفقط در مورد بحث س نیکه مراقب زبوناتون باش 

 .« میرو بکن گهیحال هم د  تی رعا هانهیزم یدر همه دیبا میخوائ  یم

سفره به طرف   یسو نیره؟« و از ا یدختر م نیا یمگه حرف تو کله نی توراندخت گفت: »نوش آفر   
بافته شده  یهاس یاز گ  یکیبخواهند مانعش شوند   گرانید ای نی دخترش هجوم برد تا نوش آفر

از کنار   یلقا چند متر که مه یطور   دیو محکم کش چاندیدور دستش پ  میضخ یلقا را مانند طناب مه
قدم  هی ،یزبونت ول بشه! مادر که دار  ،یذارم خودت ول بش یم  یدور شد: »فکر نکن پدر ندار  سفره

و   اقتیذره  ل  هیدختر؟ الاقل  شهی سرت نم  ای ! تو آبرو و حارمی  یاز جاش درم گرتویج یاشتباه بر 
 .« خوردمیغصه نم  یرو داشت دیو خورش یپر ماه یکاردان

  رونی دستان توراندخت ب ریلقا را از زخاقان، مه یب  یب  فیضع یو هو یو ها های جار   یگر یانجیم   
دختر   یدار  یورم  زیکله؟! خ هیگله بعدًا  هیلقا بود، گفت: »اول به مه کیخاقان که نزد یب  ی. بدیکش

 جان؟« 

 یدر هر گوشه ا یآن شب زهرمارشان  شود و هر کس یماجرا سبب شد تا شام شاهانه  نیهم   
 جانی بود که از ه یپر و ماه دیخورش  یهافقط دل ردی غم بغل گرفته و ماتم بگ یزانو نشسته و

ام از سفر دور و درازش بر  رفته ار ی: »آه رفت ی دلش مالش م یپر و ماه  آمدیبه وجد م  یا انهی مخف
 .«  شتهگ

آب   انی. دستانش را مکردی کنار حوض نشست و ظرف شستن ماهتاب و مهناز را تماشا م یپر ماه   
  نیو رنگ ن یزر یکه کالسکه یوجودش را فرا گرفت. وقت یخنک حوض فرو برد و حالت خلسه مانند

 :  خواندی به بازگشت او بود و م دوار یام یپر و ماه کردی شان گذر مخان با دبدبه و کبکبه از کوچه

 و غم گرفته کی بار یکوچه انیم»   

 اتهمه در بدرود و بدرقه   
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 فکندند پشت سرت  یگل م   

 مه گرفته  وانیا ییو من در تنها   

 گشت...« یبرخواه یسر به آسمان داشتم.. که ک   

  بایآسمون ز یماه من، ا یدیرا نگاه کرد: »د یسرش را باال گرفت و آسمان پرستاره و مهتاب  یپر ماه   
عمارت اونا در   یگرده، حاال چشمان قشنگت رو رو یقولش رو بهت داده بودم که اون بر م  ؟یدید
من، عمر و   یست یو ن یهمه هست ثمی. م ینیبی بوالغ بچرخون، حتمًا که قامت مردانه شو م نیسر
 یهااست و تنها با نوازش  امدهیکه عشق تو مرهم تن خسته و زجر د دونمیم  زمیعز ثمیم یاِ  اتم،یح

نابابش در وجودم   یقایرو که قادر خائن و رف ییهادردها و رنج  یانگشتان گرم و مردونه ات همه
 یهای کرد که همه تلخ یخواه یبرد و کار  یخواه  نینرم از ب ییهاعاشقانه و نوازش  یبا کلمات ختنیر
کردن به  یفداکار  ین در راه عشق تو و براوجود مطهر و پاک م زم،یعز ثمیرو فراموش کنم. آه م امیا

دستانش را به سمت آسمان باال   یپر خاطر تو به دست نامردان افتاد و نجابتش رو از دست داد.« ماه
که پشت  ینکبت بار  ی چند ماه زندگ وناز بابت ا ثمیم ن،ینازن یخدا یآسمون مهربون، ا یگرفت: »ا

که  یشو تو هم رون نامه ا یاون مردونگ ه،یواسم کاف نی خواهد کرد و هم  یسر گذاشتم ازم عذرخواه
  ،یبرام هست یمهربون نشسته تو آسمونا، تو شاهد محکم و مهربون یفرستاده بهم نشون داد. آه خدا

 و حاضر!« یح

 ؟«یساعته بهش زل زد هیکه  یدید یتو آسمون چ یپر ماه یه   

را گرفته و نوازش داد: »مهتاب جان، آدم  یپر ماه یهاصحبت کردن از پشت شانه   نیح  دیخورش    
 .«  گهید رهیگی خوش حرف بزنه رو به آسمون م یعارفانه با خدا یخواد تو خلوت   یم یوقت

آدم واسه جستجوش چرا به آسمون  دونمی نم یحس کرد ول  شهی »درسته حضور خدا رو همه جا م   
 کنه!« ینگاه م

را که   دیخودش به مهتاب داد، خوشش آمد و دست خورش یبه جا دیکه خورش  یاز جواب یپر ماه   
و   نی ریش یهاها خاطره نوازش  ن یو مهر نوازش داد و هم یاش قرار داشت با مهربان شانه یرو

در   یفعل تی آورد و همان خاطرات در وضع دشانایشان را که در کوچه باغشان داشتند به عاشقانه
لب زمزمه کرد: »آره   ریز یپر به وجود آورد. ماه یو ابد قیعم  یاتحاد شاندهیجوان و زجر د دوجو
 نداره.« دهی خدا هست، غصه خوردن فا یخدا همه جا هست و وقت  د،یخورش 
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  ندهیبه ازدواج در آ یدیام گریو د دیدیروزها عشقش اصالن را از دست داده م نیکه ا دیخورش    
 نبود. یپر تر از ماه ن ینداشت، غمگ
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 13 فصل

 

حاج رحمان    یم یو روزگار خوش تابستان در منزل بزرگ و قد گذشتندیروزها شتابان پشت سر هم م   
  نی. اشدیم یچند خانواده سپر  یاعضا یهاو غم و اندوه های ها و خوش و محبت  هات یفعال  انیدر م

و به داخل   دهی کش  رونیها از منزل ب سربازان در جبهه  یامانشان را برا یب یهات ی خانه فعال یهابار زن
جوان به  یهابچه  یگرم برا یهاکار دوخت و دوز و بافتن لباس  یمسجد برده بودند و مدام در تکاپو

کامل گذاشته بود. اصالن  یکه حاال هوا رو به گرم رماهیروز ت  نیمملکتشان بودند. در اول یجبهه رفته
خودش را به شهر رساند. او قصد   روستابغل اخبار از  کی اش قرار داشت با تحت کنترل ننه داً یکه شد

را به گوش او برساند.  یرا مالقات کند و خبر مسرت بخش دیکه شده خورش  ی قیداشت به هر طر
  یب  یها و آرزوهارا نداشت، چرا که اصالن، حرف  یسابق عشق و عاشق  یحال و هوا گریکه د دیخورش 

مالقات   یبرا   یلیتما گریپس د د،ی وزی م یاش به سمتننه میبر باد داشت و با هر تصم هیاساسش تک 
که در  دی اصالن به در منزلشان آمد خورش یو دل شکسته بود اما وقت ریاز اصالن دلگ او نداشت. او

زده را   جانی اصالن ه یباز کردن در کوچه رفت. وقت  یبود برا  یکوچک یچه یدر حال تکاندن قال اطیح
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واست   یخوب و مهم  یخبرا مین یبش  یدنج یجا هیم یبر   ایزود ب دیمبهوت ماند: »خورش  دیمقابلش د
 دارم.«

از افراد خانه را کنجکاو کند به همراه  یکه کس نیبه ناچار چادر سرش انداخته و بدون ا دیخورش    
  یها روبه راه افتادند. آن نیشهاب الد خی ها گذر کردند و به طرف آرامگاه شاصالن از کوچه پس کوچه

و   معبودمکان   نیتند اقرار داشت نشس نیشهاب الد  خیبقعه ش  یکه درست روبرو یسنگ  مکتین
به اصالن   کی نزد ادیتا ز دیخودش را کنار کش  دیشهر بود. خورش  یشهیاز جوانان عاشق پ  یل یقرارگاه خ

لبانش باز    دیکه در سکوت گذشت، خورش یقیباشکوه پرداخت. بعد از دقا یمقبره ینباشد و به تماشا
که   گفتی جا واسمون صحبت کرد اون م نیا خ یبار پدرم در مورد تار هی ادی  یم ادمیشد و گفت: »

در طول  انیصفو  ن،یبوده و به خاطر هم یمورد توجه و احترام پادشاهان صفو یبنا روزگار  نیا
 نیچون ا دادنی نشون م یارسباران توجه خاص  ینسبت به قره داغ و منطقه  شهیحکومت شون هم 

مکان   نیمردم ا یهه که در اون دوره مورد توجه همگان بوده و همساخته شد یاسالم یوهی بنا با ش
 دونستن.« یرو مقدس م 

و ادامه داد:   دیکش یق ینفس عم د،ینشن شیهاحرف  ی از جانب اصالن برا یجواب  ی وقت دیخورش    
. بارها با  رم یگی جا م  نیاز خلوت عارفانه ا یحس آرامش و خوب هی امی  یجا م  نی»من که هر وقت ا

مون   گهید ی بعدًا دخترعموها میکردی م یو باز  میاومدیجاها م  نیا میبود کی که کوچ  یوقت یپر ماه
 .«میزدی جاها قدم م  نی از شب هم یو تا پاس  شدی هم به ما ملحق م

که  یینبود. از خبرها دیخورش  یها گوشش بدهکار حرف  ادیخودش بود و ز ییای اصالن در عالم رؤ   
  دیها را به سمع خورشزودتر آن  خواستی و م  بردیبه سر م یاش داشت، در اوج شاددرون چنته

حوصله شده و گفت:    یبود ب نی شهاب الد خیش یبقعه یکه درباره  دیخورش  ی هابرساند. او از حرف 
شهاب   خیکه آرامگاه ش یخ یتار یبنا  نی! اصالً به من چه ایزن ی چقد حرف مفت م د،یبابا خورش ی»ا
به شوهر کردن    نایا یبه جا یشد  ی اآلن دختر بزرگ گهیهست! تو د ی بوده و حاال چ یاز اول چ نهیالد

 مهم دارم.«   برخ  هیداشت فکر کن، آخه من اآلن واست  میخواه  هیکه در آت ییهاو بچه  یو خونه زندگ

  هیکه پا یزندگ هیمون  هیذاره تا تو ذهنم باهات واسه آت یتو نم  ین ی»اصالن رفتار سست و دهن ب   
 بحث شو و خبر مهمت رو بگو!« نیا الیخ  یعشق باشه بسازم، حاال ب یهاش بر رو

لحظه معطل نکرده و هم رون موقع رفتم سر و   هی دمیجان، شب که خبرو شن  دی»به خدا خورش   
دوتا چشام به   نی بله بابا... با هم دمیداره؟ د قتیحق  دمیرو که شن   یواقعًا اون نمیآب بدم بب  یگوش
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سحر از ده به راه افتادم و خودم رو به شهر رسوندم تا تو رو هم   یو حاالم از کله  دمید انیوضوح و ع
 خبر مهم قرار بدم.« نیا انی در جر

او   یو تکرار  یشگیهم یهابه حرف  ی شده بود توجه چندان   وسیمأ باً یکه از او دلسرد و تقر دیخورش    
و غرق   بردی گذشتگان ربط داشت به سر م  یکه به زندگان  یگر ید ی. هنوز در حال و هوانداشت
است  یشهروند اهر  کیکه  کردی بود به خودش افتخار م  نیشهاب الد خیباعظمت ش یبنا  یتماشا

و مهم تر   ی هنر  یو ب یذوق یافکارش از ب انی و در م باشدی م یارزشمند خ یتار ن یچن یشهرش دارا هک
 . بردی اصالن رنج م  یسواد یاز همه از ب

ها... با توأم   ی: »انگار دیکش رونی ب زشی غرور آم التی را از تخ دیبلند اصالن، خورش   باً ی تقر یصدا   
جا، هنوزم حواست با   نیاومدم ا دمیکوب ادهیپ یهمه راه رو از آباد نیدختر جان، من به خاطر تو ا

 !« ؟ید ش رهیخ ستادهیو کهنه جلو رومون وا یمیکه مث غول قدو رو اون ساختمان  ست یمن ن

را که دلش را    ییهابار هم که شده با او کل کل کند و حرف  کی یبرا خواستی دلش م  دیخورش    
باز هم  یبگذارد، حاال بر سرش بکوبد ول  انیوقت نتوانسته بود با او راحت در م  چیو ه سوزاندیم

 . دیکرد و منتظر ماند تا اصالن اول خبر مهمش را بگو یخوددار 

بذار   ،یر ی بهت بگم تا اصل موضوع رو بگ اتیبذار اصالً از اول شروع کنم و با جزئ  د، یخورش نی »بب   
ام  که راستش ننه نهیجان، لپ مطلب آ  دیدلمو بهت بگم بعد برم سر خبر مهم. خورش یاول همه حرفا

خواد روز عقدکنون بهت بده، دلم به  یرو که تو انگشتش داره نم یحلقه ا هیرو دنده لج افتاده و اون 
ندازم، منم که حسابم پاکه و   یحلقه به انگشتت م ه یاون خوش بود که حداقل روز عقدکنونمون 

نه؟ خالصه   اینداختم  یحلقه دستت م هی دیروز عقد کنون با شهی که نم  یجور   نیآخه ا ه،یدستام خال 
و بهش گفتم: »ننه   ردمک دشیکرد که آخرش منم تهد   یمحل یقدر به حرف دلم ب نیام اننه نیکه ا

 هیآت هیواسه سر کچلم بکنم و  ی تا فکر  یاز گاوهاتو به من بد یک ی دیتو با شهی نم یجور  نیجان، ا
تا با   کنمی و پول جمع م  کنمی م یشهر، اون جا کارگر   رمی ذارم م یواسه خودم بسازم وگرنه م یا

روزا کار   کنمی دست و پام رو تو شهر بند م  شه،ی نم دامیطرفا پ نیهم ا گهیکنم، د یعروس دیخورش 
لقمه  هیو واسه  گردمی خراب مونده بر نم   نیبه ا یول خوابمیو شبا تو خرابه هم که شده م کنمیم

مونه دختر و   یکل تنها مشهر، اون به  امی آخه آگه من ب د یترس دمیاز تهد چارهی. ب زنمی نون سگ دو نم
  یبهم م  یواشکیکه  اشانهیموذ یهاذره فکر کرد از نگاه  هیخالصه  ستن،یاش به دردبخور ن  گهیپسر د

که داشت وضو   دمشی. صبح زود سر حوض دادی باهام کنار ب  شهی مجبور م  دمیفهمی نداخت م 
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 یاز گاوت خوب نگهدار  یشهر، گفت: اصالن آگه قول بد  رمیکه من حاضر شدم دارم م دید گرفت،یم
دم تا گذرون  یگاو بهت م هی  یو به مرور زمان گاوت رو به ده تا برسون  یو همت به خرج بد یکن

  یگاو نگهدار  هیکه از  یدار  رتیجو غ  هیاصالً تو  نمی چشت به دست من نباشه، بب یو ه  یکن  یزندگ
  دمیبه خرج م اقتیو اونم ازم خواست بهش قول بدم که ل مدیچه برسه به زن؟ به حرفاش خند یکن
  میتصم دیخورش  یدونی دارم م لی ندادم آخه دل ولبهش ق یخوشحال شده بودم ول  یل یکه خ نیبا ا

 کهی رجب خونه شو که دو اتاق داره و به جاده م نزد ییبفروشمش. کربال  عیدارم تا گاو رو بهم داد سر
شده مردم  یخواد کوچ کنه بره شهر، آه که چه روزگار بد ی. اون م خرمی فروشه، اونو ازش م یداره م

باز شده و دارن خونه  گهیجور د هیچشم و گوششون  های دهات  یکنن ول شرفتیانقالب کردن تا پ 
و   کننی امروز و فرداس که کل اهر رو اشغال م کننی وچ م و به شهرها ک کننی رو ول م ناشونیزم
پولدار هم که به فکر خوش   یهای . تهرانکننی هم تهران رو اشغال م هایز ی رو، تبر زی هم تبر هایاهر 

رن پوالشونو واسه  یو م  کننیسازه و به خارج کوچ م ی مذاقشون نم هب رانیا گهیهستن د یخوشان 
 هیخوشگذرون،  یرسه، آه آه المصبا  یم یران یبه و یآباد یبه جا رانیاون وقت ا کننی اجانب خرج م

 کشن.« یخجالت نم دنی م رانیکه به جبهه رفتن و دادن جونشون رو واسه ا ییذره از اونا

و   شهیها گم مکه اصل و نسب  هیجور نی: »ها... کامالً درسته و اد یحرفش پر انی به م دیخورش    
 ره.«  یم نیها از باصالت 

که باد   شناسمی م رهی نهند و غ ایالله دره و  ایبوالغ  نیخودم رون رو تو سر یهای از هم دهات یل ی»خ   
پول قلمبه دستشون اومده و دارن خونه   ناشونیشده و با فروش گاو و گوسفندا و زم ادیدماغشون ز

که اآلن زنا و   کننی فکر نم  رتای غ یکشونن، ب یم گهی بزرگ د یشهرا ایشون رو به شهر اهر   یزندگ
دوشن، تابستونا رو   یم ونارویح  ری بافن، ش  یم یده دارن قال نیدختراشون صد تا هنر دارن تو هم

زنن، آخه شهر رفتن   هیاصالً واسه مرداشون  ارنییو هزار جور محصول به دست م کننی کار م  نایزم
رن   یم یه  رنیگی به دست م لی و زنب کننیهر روز شال و کاله م یشهر  یمث خانوما شن؟ی م یچ

کفاف مد و پزشونو   گهیخوان، پوالشون د یاز شوهراشون پول م یو بعد ه  کننی م دیخر یبازار ه 
هاشون نکردن ورشکست بشن   نی به حال روستا و زم یکه رحم  رتیغیب یمردا نی. آخ که ادهی نم

 .«کنمی م  یچه حال

  یها... چرا حرف اصل  یاونا شو و دلت به حال خودت بسوزه عجب وراج شد  الی خ یب »اصالن تو    
 ؟« یزنی تو نم
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دوره همه  نیمردا تو ا ی: »آه لعنت به من که وقت دیکوب  اشی شانیاصالن با کف دست بر پ    
به حساب و کتاب اونام. خالصه   یدگی زنن من در حال رس یحرف م   استیشده و از س  استمداریس

باز   امیگره زندگ  یرجب رو بخرم کم  ییکربال یآگه بتونم خونه ختمی جان، صد تا برنامه ر دیخورش 
و   کننیدارن به آمون خدا ول م های رو که دهات   یکشاورز  یهان یاز زم یکی می تون  یشه بعدها میم
  یکشه ما هم دستمون به دهنمون م یل نم طو ادیبه خدا ز میکن یو روش کشاورز   میرن شهر بخر یم

 فروشن.«  یهست که صاحباش مفت و مفت دارن م   نی بوالغ چن تا زم نی سر نیرسه اآلن تو هم

  یخوا یرو م   یشهر، اون وقت تو مِن شهر  شنی م ریدارن سراز های زد: »دهات یپوزخند دیخورش    
 ده؟«   یببر 

داد و نگذاشت اصالن جوابش را بدهد، ادامه   ری تغ یپوزخندش را به لبخند قشنگ  عی سر دیخورش    
بهونه قرار    نارویا یفرار از مشکالت زندگ یبوده و هستم و برا یداد: »البته من از اول دختر بساز 

 شه؟«ی م یخب بعدش چ  دم،ی نم

که   ی: »هر کار دینوانش کوب بر زا کردی م ری س نیخانه و زم دیخر یایرو یاصالن که در حال و هوا   
ننه مون سر حرفش باشه و   نی ره فقط ا  یجلو م  یکی  یکی . کارا با صبر و حوصله شهی خدا بخواد م

 گاوش بگذره، کار تمومه.«  هیبتونه از 

حاضر بود   دیداشت تا شهامت به خرج دهد، خورش  اریبود که از خودش اخت  یاگر اصالن پسر    
  یمات یهمه نامال نیبا ا دیافسوس که خورش  یبزند ول  شانی را به او بدهد تا به زخم زندگ  شیالنگوها

  چارمثل سابق دلبسته اصالن نبود به نا گریکه بر سرش آمده بود، دلسرد و دلشکسته شده بود و د
عشق و خواستن   انیم یادامه دهد. شکاف  اشی لیتخ یهاساکت ماند تا اصالن هم چنان به داستان

و   دیدیسر خرمن او نم  یهااز وعده یو حرارت یالن و خودش در دلش به وجود آمده بود. گرماص
  ای دیفهم یبه خود گرفته بود و اصالن آن را نم  یعشقشان رنگ خاکستر  یکه آسمان آب شدی م یمدت
  شدیبلند م شی که از جا  یاصالن لجش گرفت و در حال یهاپس از حرف  دی . خورش کردی م ینادان

آش  شمی م نه،ی ب یجا مارو م  نیآشنا هم ا هیهمه ساعت وقتم رو هدر دادم، اآلن  نیا یگفت: »الک 
  کههاست اصالن تو حرفاتم سال  یدونی نخورده و دهن سوخته، فقط مونده که انگشت نما بشم. م

  میرسه چند ساله که باز ینم  تی وقت به واقع چیکه ه  اهاتیرو نیمث خودت باد هواست، تو با ا
چنان  شهی م نیچن کنمی م یاون جور  کنمی م یجور  نیا یگیاش م. همهینبرد ییو راه به جا یداد
 اتی فهد یپام علف سبز شده واسه ب  ری قدر صبر کردم که ز نیو من ا یصبر کن صبر کن، گفت شه،یم
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 یهمه روده دراز  نیا ،یات بردگنده یچاخانا نیسر و گوشم رو با ا گهیچه قدر صبر کنم؟ واقعًا د
به   یات تکون حال باشه هر وقت ننه  نیبا ا یزنیم یا گهیساز د هیبازم  نمتیفردا که بب  ه،یکاف یکرد

اصالً تو   ؟یکن ی کار م یا چ ی ؟یچند مرده حالج نمیباال بزن بب  نیخودش داد تو هم بسم اهلل بگو و آست
توکل به خدا کن منم باز صبر   کنمی نم یروم تف کن آگه حرفات درست از آب دراومد، بازم ناشکر 

تو بزن که برا  یفعالً حرف اصل  شهی جور م  یکه همه چ شاال یحرفارو تمومش کن، ا نیحاالم ا کنم،یم
از بس که  ی؟ کالً حوصله مو سر بردیو اومد یدیجا کوب نیتا ا  کسری ادهی پ  یصبح زود با پا یچ

 !«یقدر طولش داد نیحرف به قول خودت مهم ا هیواسه گفتن 

جا به جا    شی در جا دیدیرا مفت و ساده مال خود م  دیخودش، خورش  ییایاصالن که در عالم رؤ    
خدا  یشهی مث من که هم یاصالً پسر  ده،یبابام بهم نرس یشد و با غرور گفت: »من که ارث نداشته

  انشویکه جر یینایهم نه؟یواسه محبوبش بب  یچه خواب یخال  ینهش بوده با دستا یهشتش گرو
 ام افتادم.«ننه  ری مشکلمون حل شده، به خدا گ گهیبره د  شیگفتم آگه پ  ستوا

 ه؟« یاصالن ولش کن ننه تو، بگو خبر مهمت چ ی»انشااهلل جون به لب بش   

 خان از فرنگ برگشته.« ثمیخان، به روح پدرم آگه دروغ بگم م ثمی»ها... م   

و   دیزد که اصالن ترس  یبرق جانی مردمک چشم سبزش از ه دیچرخ  شیبه سو  یبه تند دیخورش    
 خان اومده!«  ثمیدختر جان، گفتم م انداختمی: »اهه... مار که به جونت ن دی خودش را عقب تر کش

 شب؟«یهم رون د ؟ی»ک   

 .« شیجانم چند روز پ  ری »خ   

 ؟«ینداد یپر به ماه  یمدت خبر  نی»پس چرا تو ا   

کشه حتمًا اونم   یهمه اموال رو جارو م  دهیداره به ملک و امالک پدرش سر و سامون م دمی»شن   
رو   ناشیاز زم  یادیبه شهر که نه بلکه به فرنگ نقل و مکان کنه. داره مقدار ز های خواد مث دهات  یم
بخرم،   کشوی کوچ ینایاز زم یکیبتونم    دیام گاوم رو بده شاآگه ننه گمیکه م نهیفروشه. واسه هم یم

 کنه!« یم یبشه چه فرق نیمال مش رجب نشد مال ا

مگه  یرو بخر  ای دن یتون  یگاو م هیبا  یانگار  یهمه ش گاومو... گاومو... راه انداخت هیبابا چ  ی»ا   
 کنه؟« یکارا م یچ گهید ثمی! مزه؟یر یپهن، طال م یگاوت به جا
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که  دونمیم نویدارن فقط ا یا گهی د یمایکه بدونم چه تصم ستمی»من چه بدونم، تو خونه شون ن   
 .«دهی رو صورت م ییکارا انهیخان داره مخف ثمیم

 انه؟«یمخف یدونی »از کجا م    

افته.  یم  تی و مث جغد شبانه به فعال شهی نم  یآفتاب یکه تو روز روشن اصالً تو آباد نی»واسه ا   
 .«امدهیچون خودم گرگ بارون د کنهی م ییچه غلطا فهممی کردم باالخره م بش یم چند بار تعق خود

 اون کجاها رفت؟«  یکردی م بشی تعق  ی»آقا گرگه وقت   

شد: »اون چند بار به شهر اومد و به چند تا   انی نما شیهاگونه ریز  قیعم اریو دو ش دیاصالن خند   
 برگشت.«  یاومد و به آباد  رونی ساعته از اون جاها ب میخونه رفت و بعد توقف ن

 ؟« یکرد بش یتا شهر هم تعق یتو ول کرد ی »پس تو کار و زندگ   

  باغ هیاونا پشت عمارت شون  ادی  یم  ادتی  دیخورش یراست اومد،ی مشکوک به نظر م  یل ی»آخه خ   
 داشتن؟«  یبزرگ یگالب

و من   یتو قالب گرفت میشدیبار که از اون جا رد م هی ادی  یم ادتیتو هم  ه،یباغ قشنگ  یلی »آره خ   
تا به امروز هم که   میباال انداخت یهلپ  یواشک یو  دمی درشت و آبدار چ یچند تا گالب وارید یاز باال

 .« گهید ادی  یم  نیریاصالً مال حروم شود به مزاق آدم ش  طان،ی. لعنت به ش تمینگرف تیازشون حالل 

 ثمیم ادته؟یاتاق بزرگ داشتن اونم  هیتو ته هم رون باغ  گفتمی»حاال اونا رو ولش کن داشتم م   
شب   مهیهم ن یکه چند نفر  دمی د دادمی رو م   کشیکش یشب وقت هیو  رفتی شبا اون جا م  یلیخ

  دهپراکن یکی  یکی سحر  یهای کیاتاق روشنه، بعد همه شون نزدها چراغ اون رن و ساعت   یاون جا م
  ی اآلن هم اون جان، ول نیهم خورمی مونن و قسم م یهاشونم اون جا م یلیفکر کنم خ یول شدنیم
 دونم!« یدارن، نم یو چه هدف کننی کار م  یچ

 دیرفتن ممنوع شده شا خونهیخالف سابق مث کاباره و م یاز کارا ی»اصالن به نظرم حاال که بعض   
  یزنن و م  یم دمیخورن؟ شا  یمشروب م ای کننیم  حی دوستاش اون جا جمع شده و قمار و تفر

 .«دادی و کردستان انجام م  زیکه قادر جگر ملعون هم تو تبر یرقصن کار 
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  یحت اد،ی  ینم یو و بخندبگ ی صدا چیکه از اون خونه ه نی»فکر نکنم دختر جان، چون ضمن ا   
 .« کننی نفس هاشونم خفه م یصدا

هست که بکنن؟ اصالً به ما چه؟ ما که فضول  یچه غلط گهیخالف، د یاون کارا ری »چه حرفا، غ   
.  یافت یکه مبادا تو دردسر م یشون سرک بکش یتو هم بهتره کمتر تو زندگ  م،یست یو اون ن  نیا یزندگ
زبونتو از   ی کشی سرک م شیزور و قدرت داره آگه بفهمه تو زندگ  یخان هنوز پسر بهادرخانه و کل ثمیم

 کشه.«  یم رونی حلقومت ب

 ذاره.« یبره و کف دستم م ی: »جفت گوشامو م د یاصالن خند   

 خبر اومدنشو بدم؟«  یپر کار کنم؟ به ماه ی»حاال چ   

 زنه.«   یپرپر م دنشیشب و روز تو شوق د چارهی اون ب ،ی»چرا ند   

  ییجورا هی خودش تا حاال خبر اومدنش رو   خواستیم  ثمیآگه م هیچه کار نیاصالن آخه ا گمی»م   
 !« گهیداده بود د یپر به ماه

. میخبر ند یپر و به ماه  میهم صبر کن یبهتره چند روز  ،یگی : »راس م دیرا مال اشی شان یاصالن پ   
 .«دهیخبر اومدنش رو م یپر آگه کاراش تموم بشه حتمًا خودش به ماه ثمیم

 نیشهاب الد خی ش یعظمت بنا یبه تماشا  گریبرخاست و با جان و دل بار د  شیاز جا دیخورش    
داد که اصالن هم ناراحت   رونیاز گلو ب یچنان آه غمناک دیدی بار بود آن جا را م نیاول  ایپرداخت گو

مث تو   یازش حس کنمیپر عظمت نگاه م یبنا نی به ا یهر چ  دی: »خورش دستایشد و کنارش ا
 قدر برات مهم شده.«  نیمکان ا نیچرا ا دونمی . نم رمیگی من

 »حاال نشده از اولشم مهم بود.«   

همت کنه و اطرافش رو به پارک    یشهردار  یروز  هی دیشا  نمیبی کرده؟ من که نم ری تغ یز ی »حاال چ   
مردم بشه   یح یتفر یهااز مکان یک ی ندهی بکارن و در آ یشتر یب اهی کنه و همه جا گل و گ  لیتبد  یبزرگ

بلد نشدم درست بگم  ایمثالً جهانگردا.  انیجا ب  نیبه ا گهید یاز شهرها یادیز یو تماشاگرا
 د؟« یخورش 
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دونه! باالخره هر   یخدا م شهیم  یجا چ  نیا ندهیآ سرش را تکان داد: »ولش کن حاال در دیخورش    
پسر کو ندارد نشان از پدر!   گنیتوئه. م  یاصل  یکنه، فکرم رو حرفا یم  شرفتی به مرور زمان پ   یشهر 

با ملت چه کرد که حاال پسرش   یخود فروش و وطن فروش لعنت  یول  یبهادرخان به ظاهر انقالب
 کاسه هست!« می ن  ریز یملت بشه؟ فکر کنم کاسه ا رخواهیخ

دختر جان، تو عالم   ییاش زد: »کجابه شانه  دیفهمی را درست نم دیخورش  یهااصالن که حرف    
 ؟« یکنی م ری هپروت س

که جنوب و غرب   یجنگ  کردی م ری س اتیکه نه در عالم هپروت بلکه در عالم واقع یبه راست دیخورش    
آن غوطه ور شده بود و مردم تحت فشار بودند و دولت از هر سو به کمک و  کشور مظلومانه در  

 رهی غ و یُکرد کمک مال  شمرگانی داشت اگر بهادرخان دارا و مالدار حداقل به پ   اجی مردم احت یار یهم
  افتییو در نزد ملت ارزش و بها م شدی کار خداپسندانه و ملت پسندانه محسوب م کی نیا کردیم
  یمعرف رخواهی و خ یبهادرخان واقع کیو به ملت  آمدیمحبوب و برتر به حساب م  تیشخص  کیو 
و   کردی کمک م انتکاریخ یهاکه اون به کومله دمیچشام د ن یمن با هم ی: »ولدیغر دی. خورششدیم

 ثمیوطن خواه باشه؟! اونم م یانقالب هیهست که پسرش راه پدرش رو نره و مثالً  ینی حاال چه تضم
 خائن؟«  یتوده ا ست،یکمون

دختر جوان را   نیرا لرزاند و حس ششمش به کار افتاد. وجود ا دیاندام خورش   یچندش آور  یسرد   
انقالب و جنگ ساخته و پرداخته کرده بود و حاال در   یهای ار ی پس از تظاهرات و هوش یهاقطعنامه 

حس   اری اخت یب  ثانهی ب. خدی دی را از فرنگ هزار رنگ بدون علت نم  ثمیخبر آمدن م  یزمان ب نیا
   نمیبیرا به سمت اصالن گرفت و آهسته زمزمه کرد: »فعالً صالح م   شیگل کرد و رو اشیی بازجو

و   نهی ب یرو نم  قتیعاشق کوره که حق هی یپر خبر داده نشه چون ماه یپر به ماه ثمیموضوع اومدن م
که   ارهی یم یاحمقانه  لیدل ثمی عمل کنه. اون واسه هر عملکرد غلط م یاحساس ترسمی بار هم م نیا

اصالن را   راهنیپ  نیآست دی.« خورش ادی یکه خون آدم به جوش م یبهش بگه طور  یمونه چ یآدم م
و   ثمیم یبه روستا که برگشت  خوامی گرفت و لحن کالمش ملتمسانه شد: »اصالن صادقانه ازت م

که تو شهر و   ی . دوست دارم بدونیمراقبش بش یو چهار چشم  یر ی کاراشو به دقت تحت نظر بگ
آگه   یار ی داغ ب یو برام خبرا یر یو مچشو بگ  یبه خرج بد یرک یخالصه ز کنهی م ییروستا چه کارا

 .«گهیدم د یبهت م یز یچ هیخالصه  ،یچ دونمی ... اصالً نم یمژدگون هیبهت  یتونست
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..  یکیباره، اون  طنتی چشت ش هی آخه نگاه  ؟ید یم یجانم، اول بگو چ گهی: »نشد دد یاصالن خند   
 .«هیاون که رنگش خاکستر کنهی م دیتهد یها.. انگار 

 دم.« یم یمژدگون  رهنیپ ه یحرفش را به دل نگرفت: »بهت  دیخورش    

 .« ستی ن ری.. ها.. دهن گرهن؟یپ هی»   

دستانش را به کمر زد:   اهیچادر س ری و از ز ستادیزد و مقابلش ا یپا چرخ  یپاشنه یرو دیخورش    
 ؟« ی»بفرما آقا پس چ

خوره.. آگه از  یبه چه دردم م رهنی پ هی.. خب زهیو دو سه قدم عقب تر رفت: »چ  دیاصالن ترس   
هام  اون وقت.. اصالً با افتمیدور و برش ن  نیزب ی ت یآدما ری نگهبانش و گ یسگا ری بذارم که گ هیجونم ما
 ؟« یکنی م یعروس 

ها در خنده را به حساب پاک شدن کدورت  نیو اصالن هم دیتمام خند ینی ریبه ش دیبار خورش نیا   
با   یخندان و راض یکودکانه ا یدانست و با شاد  شانی و عقد و عروس  یابد مان ی و بستن پ نشانیب

  غبوال  نی سر یبه طرف روستا  گریساعت د میکه تا ن  یبوس  ین یشوق رفت تا به موقع خود را به م
به شدت اوضاع را    یزده شده بود ول  جانیهر چند ه دیبرساند. برخالف او خورش کرد،ی حرکت م

  ندسوزایکه تنش را م  یو التهاب   جانی داشت و با ه یبرم یرا به تند شیها. او قدمدیدی مشکوک م 
  ودشو بلند بلند با خ کردی . اتفاقات گذشته را در ذهنش مرور مگذاشتیرا پشت سر م هاابان یخ

اش شده و به زن و بچه  الیخ  یب اش، یسبکسر و ع ثمیکنم که م نانیاطم تونمی: »اصالً نم زدی حرف م
اومده  ران یاش بلند شده از فرانسه به او اظهار عشق و عالقه یپر و واسه خاطر ماه  یمیعشق قد ادی

باشه. صبر کن   لی دل یمار خوش خط و خال ب یکارا ادی  یباشه.. امکان نداره اصالً با عقل جور در نم 
منم که  نی ا دمیمن خورش  یول ی ساده رو گول زد یپر ماه کنم،ی م دایرو پ لشیخان باالخره دل ثمیم
تو اون جا بود که   د،یفراموش نکنم. هان خورش دم یرو که در نقده د ییزای عاقل باشم و چ دیبا

  یپر ماه دیفراموشم بشه! شا هبود ک  یکی اصالً مگه موضوع کوچ ه،یچه آدم نابکار و خرابکار یدیفهم
از کجا شروع   ایمن نه عاشقم، نه کورم. آه خدا یول نهیرو بب قتینتونه حق ثمیخام و کور از عشق م

 خواهم داشت.«  یپر بزرگ که در حق دختر عموم ماه  یدروغ و پنهون کار  هیاومد از  ادمیکنم؟ هان.. 

جمع بودند    اطی در ح یکه اهل خانه همگ دیبه خانه رس   یخود وقت یانه یغرق افکار تندخو دیخورش    
که تا حاال او   دید یپر ماه یرا در چهره   یجانی مان دم شوق و هه دی. خورشیو هر کدام مشغول به کار 
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که پدرش به  یشاد بود در حال اری و بس دیخندی و م گفتی م انیبا اطرف یپر بود ماه دهیرا آن طور ند
نردبان را که به  یپر و ماه کردی درختان را هرس م  ی اضاف یهانردبان رفته و داشت شاخه  یباال

پدرش محکم باشد و در همان حال با پدرش   یپا یبود نگاه داشته بود تا جا داده شده هیدرخت تک 
و مالحتش را    ییبای ز فشیپوست نرم و لط  یدیدر سف  شیهاگونه  یگلگون کردی صحبت م یاز هر در 

 یچه کس یچه و برا  یبرا یپر آخر ماه خوردی و وجاهت او را م ییبای حسرت ز د یخورش  کردی م انینما
! توراندخت و مادرش هم آن داندی قدر و ارزش او را نم  یکه ذره ا یکس کند،ی دارد خودش را فدا م

که در   دی. خورشکردندی را جمع م  اطی ح یشده در گوشه  ختهیر یهاو شاخه دندیچرخی دور و برها م 
خاطر   نیاجلب توجه کند به  ارشی بس جانیرفتار و ه دی ترسی برپا شده بود، م  ییدلش آشوب و غوغا

  یپر ماه  یعنی: »گفت ی را بپرسد، به خود م اشی برود و علت شادمان یپر به کنار ماه توانستی نم
 باشه!« دهیو به گوشش رس کردهدرز  ییخبر از جا دیقدر شاده؟ شا نیبرگشته ا ثمیم دهیشن

پشت اتاق   یشان شد به پستوها باال رفت وارد خانهها از پلهرو در رو نشدن با آن  یبرا دیخورش    
پاک و شسته شده داخل اتاق   یپر از سبز  یرا عوض کند. خواهرش گلتاب با سبد شیهارفت تا لباس 
را درون   بپارچ آ  یدر حال پهن کردن سفره و آماده کردن بساط ناهار بود. گلتاب وقت دیشد. خورش

 نیکه ا ی: »وادیدی بار بود او را م نیبه دقت نگاهش کرد انگار که اول  دیخورش گذاشتی م سفره
چشم  یکور  یها رو نداره تا براگذشته یکه مادرم حال و حوصله فیشده! ح یخواهرم چه دختر بزرگ

از   یکیبه   دخترشوپز بده که باالخره  هاه یهاش هم که شده زود شوهرش بده و به در و همسا یجار 
 ها خواستگار متشخص و خوبش شوهر داد.«ده

  یکه سرود  یاجاق را خاموش کرد. گلتاب در حال ریپشت سر گلتاب به آشپزخانه رفت و ز دیخورش    
 یها را درون سبدهاخوردن  یسبز  داد،ی اش مبه اندام دخترانه ییهاو تکان کرد ی را زمزمه م  یانقالب

 : گذاشتی کوچک م

 رانیا رانیا رانی»ا    

 انی خون و مرگ و عص    

 ادی بنگر که همه فر    

 بنگر که همه طوفان     

 د یفردا که بهار آ    



 کوچه باغ خاطره ها

302 
 

 ..یآزاد و رها هست     

 .« یآزاد و رها هست     

  ارنییبه دست م یروز یها پگلتاب خانوم، بازم جو گرفته تو رو؟ هر وقت سربازامون تو جبهه  ی»ه   
 .« یخون  یم  یحماس یاخونه و سرود ی تو کبکت آواز م

که  ی. آبستمی دشمن رو به رگبار م یو سنگرا رفتمیکاش منم پسر بودم و به جبهه م دی»آه خورش    
مزدورو محاصره کردن   یهای کننده بعث ری غافلگ اتیعمل هی تو  روهامونی ن گفتیدلم خنک شد! اخبار م 

 که عوض داره گله نداره.« یز یوارد خاک عراق شدن، خوب شد، چ لومتریها کو ده

 چه خبرا؟«  گهی جنگ د  ریغ دم،ی»خب گلتاب کر نبودم خودمم اخبار جنگ رو شن   

عمو    نیگرسنه شدم ا یحاالم حساب م،یکردی پاک م یواسه همه سبز  میاز صبح داشت یچی»ه   
 .«ی، مردم از گشنگهاهوس هرس کردن درختارو کرده   یکامران هم بد موقع

من که   ه؟یمدهوشم کرده حاال خورشتش چ ی زعفرون یبرنج دم کرده  یام، بوگرسنه  یلی»منم خ   
 .« دمیرو چراغ ند  یخورشت یقابلمه 

 دهیم یبرشته شده با برنج چه مزه ا   ییکه کدو حلوا یگذاشته، وا ییبرنج کدو حلوا  ری»مامان ز   
 من که عاشقشم.« 

 شبیبادمجون درست کنه؟ د مهی دوس ندارم مگه قرار نبود ق ییاصالً کدوحلوا »آه.. آه.. من   
 .« گرفتی بادمجون پوست م

  نیتا به شکم ما. خودم صبح با هم کنهی فکر م شتری : »اون به شکم بابا ب دی خند انهیگلتاب موذ   
واسه ناهار درستش   ری رو بگ ییکدو حلوا نیا ای ب زی: روح انگگفتیکه بابا به مامان م دمیگوشام شن 

ما.  ستننخوا  ایبده نه به خواستن  تی به هوس بابا اهم دیهوس کردم. مامانم صالح د یل یکن خ
 از اون بهتره.«  میبخور ونجهیکه نه عطر داره نه بو،  یبا برنج درستش کرد، اونم با برنج کوپن  جهیدرنت

  یاز ما به کرس شتریگلتاب، حرف بزرگترا ب گهید سالم ما رو هم برسون. بله یکرد دایپ یرون ی »برنج ا   
 .« نهیش یم
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رو   ییکه کدو حلوا نیرو درست نکرد با ا  ییکدو حلوا ی برو خدا رو شکر کن که بران   دیخورش ی»ه   
 متنفرم.«  شی از بران  یدوس دارم ول 

  یل یحالمون رو کرده چون بابا اونم خ  تی قسمت رعا نی گلتاب، حداقل مامان تو ا یگی »راست م   
 دوس داره.«

خوشحال به نظر    یلیخ  دمیرو د یپر گلتاب اآلن که ماه  ی: »راستد یمکث کرد و پرس یکم  دیخورش    
نکنه از طرف آموزش و پرورش حقوقش رو   گمیچرا؟ م یدونی خوند نم  یاصالً کبکش آواز م اومدیم
 کردن؟!«  ادیز

معلم   هیکنه اونم  ادیحقوق معلما رو ز ادی یم  یصفره ک  ری که اقتصاد کشور ز یوضع  نی»نه بابا، تو ا   
 هنر کردن.«  ی.. حقوق خودشو بدن کلینهضت

 خوشحال بود؟«  ی»پس واسه چ   

 هینفهمه ها، واست عرض کنم واسش  یپر اما ماه گمیگلتاب دستانش را به کمر زد: »بهت م    
سبز رنگم داره  کانیپ هیاستاد دانشگاهه خونه هم داره،   زی تو تبر ارویشده،  دایخواستگار چرب و نرم پ 
 ماراالن بهش دادن.« یاز طرف دولت تو طرفا نمیزم  هی گفتی و مهم تر.. مادرش م 

 ارن؟« یی م فیتشر یک  ی»به به، واقعًا که مال و اموال پسره دهن پر کنه، خب به سالمت   

 ن؟« یکرد ی م  ریو معلوم نبود کجاها س  نینداشت فیکه شما خونه تشر یآورده بودن، وقت فی»تشر   

 .«کردی م  یقدر خوشحال نیکه ا هیخواستگار راض نیاز ا یپر اوه پس ماه  ؟ی»جد   

و   کیدونه؟ چون شما ج یخبرو کف دستت نذاشته خدا م  نیو ا دهیخودش جلوت نپر»حاال چرا     
مراسم  یهیجوابشون رو بده تا بق  یپر پسره زنگ بزنن و ماه  ی. حاال قراره از خونواده هیکی تون  کیپ

 .«شهی گرفته م یمات یچه تصم مین یکه بب

که عقل نداره وگرنه عشق  یپر شکرت، واهلل ماه  ایدستانش را به سمت آسمان گرفت: »خدا دیخورش    
. آخ خدا جون، آگه جور  سیبد ن نمیحاال ا زدی رو بغل م  یجا خوشبخت هیو  کردی عرفان رو قبول م

  یمنتف  خودخود به   ثمیم یو دردسرها ثمیموضوع عشق م گهیجناب استاد ازدواج کنه د  نیتا با ا یکن
 خوره.«  یوفا چشمم آب نم  یپدر سوخته و ب ثمیم نیذره هم از ا هی. من که شهیم
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داره که   اهیس یپرونده هی یپر به فکر فرو رفت و در دل اتفاقات گذشته را مرور کرد: »ماه  دیخورش    
  رن،یگیجا دخترو با رسم و رسومات خاص خودشون م  نی. استنین  انشیواضح در جر  ایلیخ  دیشا
  ضمح  ییآبرو یب هی شهی م یسرش اومده.. آه چه دردسر  یینکرده فردا مشخص بشه چه بال یخدا

پسره   یپسره چراغ سبزو نشون داده و خونواده یواسه خونواده. حتمًا زن عمو مهتاج به خونواده
 «اون قدر خوشحال بود!  یپر قبول کردن که ماه 

  یعروس یپر ماه  یکنی نکنه دعا م  ؟ی دست به دعا گرفت دیشده خورش  یگلتاب سر سفره نشست: »چ    
 نکنه؟« 

که آن سان گذشت. اون   یبه خود آمد و دستمال را به طرفش پرت کرد: »گذشت آن زمان دیخورش    
دار  هیما یاالب  پی خواستگار ت ن یآگه اآلن اون موقع ها بود و ا یگی راس م  ری بخ ادشیدوران.. آه 
و حسادت و   کردنیکربال رو به پا م امتیق اطیح  نیتو هم های جار  اومدی م یپر واسه ماه
  یهم دست به چه اقدامات خطرناک  هیدونست عل یو خدا م کردی زن عموها گل م یهای خودخواه

  سیو گ دیکشی خانوم واسه پز دادن و خبر رو پخش کردن، لچکش رو از سرش م و مهتاج  زدنیم
و به  خت یری م رونی و قر کمرش رو ب دیچرخ یم اطی و دور ح زدی و بشکن م دادی هاشو به باد م 

  نیهمه شون از دل و دماغ ا گهیاآلن د یول آوردی هاش رو در م  یدخترش حرص جار  یسعرو  منتیم
 داده و حال و اوضاع کشور مشغولشون کرده.« ریاونارو تغ یخوبه انقالب خلق و خو کارا افتادن،

  یاست، با خاطر  یموضوع خواستگار  نیبابت هم یپر ماه  یکه خاطرجمع شد خوشحال  دیخورش    
که بتواند  اوردی ب یمادرش چه بهانه ا یآسوده سر سفره نشست و مغزش را به کار انداخت که برا

را تحت    ثمیرا بدهند و م  ثمیم ک یبوالغ برساند و همراه اصالن کش نیسر یزودتر خود را به روستا 
سرش به کار خالف مشغوله،  ثمی: »مطمئنم مگفتیبه خود م  اورندیسر در ب شی تا از کارها  رندیبگ  رنظ

مدت  نیدر طول ا د،یدسر کشرو که به خاطر اون به هچل افتاد و اون همه در دهیرنج د یپر وگرنه ماه 
 ذاشت.«  ی خبر نم   یب یطور  نیا

  یشد و دوست داشت تا انتقام کارها ی عصبان یل یخ  اریاخت  یآن خاطرات تلخ ب یادآور یبا  دیخورش    
به خاطر دل شکسته و روح ضربه    یول  ردیروا داشته بود، بگ یپر را که در حق ماه  ثمیم یناجوانمردانه

باشد تا   وددارداشت خ یو سع کردی م  یصبور  ،یشمان منتظر و عاشق ماه پر و مهم تر از همه چ دهید
  ری را تغ اشی زندگان  ری ببرد و مس  یاشتباهاتش پ یبه تمام میسل  یخودش با عقل  یپر که ماه یوقت

 بدهد.
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از بزرگان و  یبا عده ا زی باال زده و در تهران و تبر نی آست رانیخان از روز وارد شدنش به ا ثمیم   
شده پدرش را   یپدرش کمک خواسته بود تا هر طور  یآزاد  یها براکرده و از آن  داریشهر د یکاربلدها

  یدر ط ناگونشگو یهات ی بهادرخان افشار، با فعال یاز احتمال اعدام شدن نجات دهد. عملکردها 
از شروع   شیهات ی اش ثبت شده بود، فعالام داده بود در پروندهانقالب چند ساله و آن چه که انج

بودند که در قبال   اهش یبخش پرونده تمامًا س  یروشن یهاانقالب تا آغاز جنگ کردستان تنها نقطه 
گوناگون و  یهاانت یبازدارنده حکم باشد. خ توانستی نم اشیبعد یهات یو جنا هاانت یخ

ها که در  از دسته جات اوباش و چماق به دست  تی به دشمن و حما های کمک رسان اش،انهی مخف
  نی را از ب  دیام یتا همان کورسوها شدی داشتند، باعث م  ت یفعال  یانقالب یهاتهیمختل کردن کار کم 
  توانستی نم اشو خانواده  ثمیم یهاکه تالش  یسوق دهد، طور  یاهیو س یببرد و او را به تباه
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مهر   یار ی و شواهد بس کردیکار را خراب تر م ثمیم یلوژ  دهیدرضمن ااش باشد پرونده دبخشیام
شده بود و   جادیمردم ا نیکه ب یو چندگانگ  یطور از دو دستگ نی. همزدندی بر اعمال او م دییتأ

به جان هم افتاده    یملگمزخرف که ج یبا افکار   آوردندیسر در م  ن یکه هر روز مثل قارچ از زم یاحزاب 
  کردند،یهم پاپوش درست م یو مدام برا  زدندی را م گرید کیآب  ریکه شده ز یبودند و به هر نحو

  یآشفتگ نیکار بدخواهان و حسودان در ا انیم نیکشور را متشنج کرده بودند و در ا ی اوضاع داخل
دولت و   هیاش عل رابکارانهخ  یاببرد کاره شی از پ یکار  توانستی نم  ثمیاوصاف م نیمشخص بود با ا

  ای یدور محور بخشودگ ادیز ثمی نبود هر چند افکار م  دهیپوش  یجنگ، بر کس ر ی و درگ دهیملت ستمد
اش از خطرات  آن که خانواده یدر سر داشت و برا  یگر ید یطانیش  اتیاو ن دی چرخ ی پدرش نم یآزاد
داشتند، مصون بمانند   گرید ک ی یچشم به عملکردها یکه حاال همگ یو مردم یدولت انقالب  یآت

 یاش را از مرز بازرگان خارج کرد و به آن سوماهر و کار بلد، خانواده  انیاز قاچاقچ یتوسط عده ا
  ییآن خاندان نشدند و بو یدسته جمع بتیمتوجه غ یروستا ذره ا  یکه اهال ی ها فرستاد به طور آب

ها و از خان  یار ی ها هم مانند بسآن کردندی احساس م  ی ند. اهال بودن عمارت بهادرخان نبرد یاز خال 
اند و شده و در گوشه دنج و خلوت عمارت بزرگشان پناه گرفته یانقالب منزو شی دایاشراف زادگان با پ

بود که وکالتش تمامًا با   یفروش ملک و امالک یدر تکاپو ثم یم نکی. و اشوندی نم یجمع آفتاب  انیدر م
که دادگاه  ی پدرش را بخرد و از حکم  یآزاد آوردی که به دست م یالنک یهاواند با پول او بود تا بت
که از زمان شاه    ینیها و نگهبانان و مستخدماو صادر کرده بود، نجات دهد. نوکر و کلفت  یانقالب برا

 یهاکرده و با دهان تی هم چنان آداب و عادات سابق را رعا کردند،ی در خانه و امالک بهادرخان کار م
مانده و به  یباق شانیهاانداخته و سر پست  نییمثل گوسفند سرشان را پا ی عاد یفتارهابسته و ر

ها برخورد داشتند و روستا که دائم با آن یکه اهال یطور  دادندیشان ادامه مساله نیچند یفه یوظ 
از  یا هعد یبهادرخان و حت یخانواده یمتوجه نشده بودند که اعضا دندیدیم ها راهر روز آن  باً یتقر

اصالن به  یاند. حتکرده هیخانه و روستا را تخل  انهیهم بدون جلب توجه و مخف  لیاقوام و فام
ها ها پرداخته بود، از نبود آنآن یو به جاسوس  دهیکش شیکه دست از کار و زندگ  رکیاصطالح ز

 هاخدمهآن  ایبود که گو دهیها را محکم کشخان قلدرمنش چنان چفت دهان  ثمی ماطالع نداشت. 
و  ثمی م  توانستی نم ادیز یهاوقت صرف کردن  یحرف زدن نداشتند. اصالن با تمام  یبرا یزبان 

  اشییکا ی آمر اهیسوار بنز س  ثمیم یسواره. وقت ثمیبود و م ادهیکند چون او پ بیرا تعق  انشیاطراف
بود   حروماسب هم م کیاز داشتن  یکه حت  ادهیاصالن پ رفت،ی م شی و در جاده به سرعت پ شدیم

  یمثل سگ در همان دور و برها بماند و بو بکشد تا خبر  شدی و مجبور م  ماندی عاجز م بشیاز تعق
بتواند محبوبش را   های خوش خدمت نیا یله یبرساند تا بلکه به وس دیو به اطالع خورش دیای ب  رشیگ
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با   دیجد یدلبسته بود و به شروع زندگ  اری اش بسننه یداده شده یاد کند، چون که اصالن به وعدهش
  یب یعج  اری بس  زیروز اصالن متوجه چ کیها بود که پرسه زدن  نیهم انی. در مدیشیاندی م دیخورش 

نه؟   ای ندیبی درست م  ایزل زد تا بداند آ دیدیآن چه که م یو بر رو دیرا مال  شیهاشد آن قدر چشم
  صیو توهم را تشخ تیتا واقع رداش بپاگر خواب بود خواب از کله اناً یزد تا اح یل یبه صورتش س

بهادرخان قرار داشت   یخانه  یکه در چند متر  یدرخت یغروب آفتاب به باال ی دهد. اصالن از لحظه 
افتاده و از خود  رتی به ح دیدی را م یصحنه ا نیچنکرده بود و اکنون که   نی رفته و در آن جا کم

 ثمیپس چه طور امکان داره که م دم؟ یندرو به درون خونه  ی : »آخه چرا من داخل شدن کسد یپرسیم
از  یپر ماه  ایباشه؟ آ یپر دخترم ماه نیاز عمارتشون خارج بشه و ا یدختر  یخان شونه به شونه

خان از    ثمیهمه مدت، اومدن م نیبعد گذشت ا کنمی آسمون تو عمارتشون افتاده؟ من که باور نم
خدانشناس   نید یباشه؟! ب  یپر باشه و هنوزم فکر و ذکرش عشق ماه  یفرانسه فقط به خاطر دختر 

  ی دست ور نم شی پنهون کرده؟ المذهب هنوزم از دخترباز یاش رو کدوم گور زن و بچه ستیمعلوم ن
 باشه!«  نیا دینبا هیهم شک دارم، قض یل یشک دارم خ ی.. اِ یداره ول

ها از کرد تا آن  یآن قدر صبور  یول شدی م وانهیجوابش داشت د  یب یهاپرسش نیبار ا  ریاصالن ز   
و  ثمیم  یامتداد داشت برسند وقت یآهن یخانه که تا به دروازه  یجلو یسنگفرش شده  یجاده
آمد و   نییاز درخت پا  عیپنهان شدند اصالن سر دیخارج شدند و کامالً از د یآهن یاز دروازه یپر ماه

 یینرم قرار داشت صدا یکه درون گالش شیهابلند کنار جاده کشاند قدم اهان یگ انی خود را به م
دا را شکر  نشود، اصالً  خ دهیتا د  کردی عبور م  اهانیگ  انیاز م یو راحت  یو او به نرم کردی نم  جادیا
  عاً یبود و سر هوگرنه کارش ساخت ستیخان به همراهش ن  ثمیم بتیبد ه ی که سگ شکار  کردیم

بود نگاه  زانیآو ثمیم یکه از شانه  ی. اصالن با حسرت به تفنگ شکار رفتی توسط سگ او لو م
 یحساب تموم گرگا گهیمال من بود د ییکایآمر یبایز یاسلحه نی: »آگه اگفتی م ی لب ریو ز کردیم
دا کرده بود و جمالت  یپ یجالب  یکه حاال لهجه  ثمیم یرسا و مردانه یروستا مشخص بود. صدا نیا

به   یو به آرام شدی شده بود، در خلوت و سکوت دشت پخش م ختهیآم یبا کلمات فارس یفرانسو
را بشنود:   شان یهاحرف  یلمه به کلمهکرد تا ک زی را ت شیها. اصالن گوش دیرسیاصالن م یهاگوش 
جا   نیبه ا یاز وقت نهیواسه هم کنمی رو استشمام م یخطرناک  یدرسته بوها صم یمن تشخ یپر »ماه

ام از خودم  لحظه  هی یعن ی ارمی ی مو با خودم م یتفنگ شکار  امی یم رونیاومدم هر وقت از خونه ب
 .« کنمی دورش نم
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خطرناک   یآدما  یحت  ای خطرناک ،   یوونایواسه شکار ح  اناً یادامه داد: »اح شیهاخنده  انی سپس م   
انقالب چه قدر  لیاوا ادی  یم ادتی ها هنوزم تموم نشده چماق به دست  انیبه نظرم جر  وون،یتر از ح

مبارز   مو به جون مرد کردنیم  جادیها و اطراف شهرها خوف و وحشت اها تو جادهچماق به دست 
 افتادن؟«ی گناه بودن م یطرف و ب  یب  که ییاونا یحت

و  ی از دشمنان داخل  یار یبس یهاو زخم  های : »انقالب ما سختد یاو لرز یهااز حرف  یپر ماه   
هم  رنیگی و جون م شنی م تی مرزها حما رونی که در داخل از ب ییخورده و هنوزم کسا اشی خارج

خدا  هملت و انقالب رو دارن خدا انشااهلل که محو و نابودشون کنه. ب کریچنان درصدد ضربه زدن به پ
ما   تی به مظلوم  یتوجه یدولت خارج  چیه شهیم  ختهیگناه ما ر یب یقدر که خون جوونا  نیا
 بشن.« گریخون ج   یو خارج یداخل یهاانشااهلل که همه ظالم کنه،ی نم

 من...«  یول شهیحتمًا دعاهات مستجاب م  ن،یآم ینگاهش کرد: »اله  رتی با ح ثمیم   

جوان و   یپر که ماه  ییها. حرف دیرا نشن  شیهاحرف  گریبه زمزمه مبدل شد و اصالن د  ثمیم یصدا   
 یو موها  خوردی و چرخ م دیدوی در جاده م یچنان که مانند کودک  کرد،ی عاشق را مست و شادمان م
و باد آن  شدی م ختهیافسار گس شیهاخنده سپردی امان دشت م یمواجش را به دست باد ب

 یرنگ و رو رفته ا  یمقابل در چوب ثمی. مکردی پراکنده م  یآباد رونی ب یبلند و ناز را در فضا یهادهخن
  پارس سگان گله سکوتش را  یو اطراف را نگاه کرد سکوت و آرامش روستا که هر از گاه ستادیا
کار   زسرمست که شور عشق مغزش را ا یپر مقابل هم قرار گرفتند ماه  یمطمئنش کرد. وقت شکستیم

آخه من هنوزم تو شک   ثمیرا گرفت و عاشقانه نگاهش کرد: »آه م ثمیمحابا دستان م یانداخته بود، ب
 ؟« یرو گفت  قتیتو واقعًا بهم حق دمیو ترد

با مادرم   ندهیمن گفتم که هفته آ ، یکنی من که تو هنوزم به من و حرفام شک م ی»متأسفم کوچولو   
تموم   یتو آرامش و خوش یآگه همه چ نی . ببکنمی زود عقدت م یل یو خ امی یبه خونتون م   لیو فام

م راه ی د ینم مید یآگه خونواده ت ساز مخالف نزنن و دختر نم   نهیوگرنه.. منظورم آ چیشد که ه
  اهات،یبه کاخ رو برمی و م  دارمیمفصل اگرم نخواستن ساده ورت م  یعروس  ه یتمومه با نندازن، کار  

 ..« زمیکن عز  گایواسه بردنت آماده اس، ن یو همه چ کنهی فرق نم  یز یصورت.. بازم چ  نیا ریدر غ

و   تی شب قابل رو  یکی که در تار خت ی ر رونی مدارک ب یبغلش مقدار  بی دست انداخت و از ج ثمیم   
کنه، برات   یهستن که منو تو رو از کشور خارج م  یمدارک  نایدخترجان، ا ین یبیم  نارویخواندن نبود: »ا

شانزه   ابونیختو   سی تو پار یآگه بدون یزنه. وا یبا اصلش مو نم یول  هیپاسپورتم گرفتم درسته جعل
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 یهاه و از نردهدار وانی. خونه از جنس صدف که از سه طرف ادمیخر یواست چه خونه قشنگ زهیل
داره  یمحشر  ی. منظره زونهیآو ابون ی رنگارنگ گل به طرف خ یهاانبوه شاخه ش یطرح دار آهن  دیسف

  یبخشیم لبته ا دمیگذره واسه خونمون خر یرو که از ذهنت م  یل ی! هر وساستین  فیکه قابل توص
.  میرو شروع کن ییایرؤ یزندگ گهیاون جا با هم د خوامیکردم م  دیخودم خر یقهی که بدون تو و به سل

از تن  یدیمدت د نیرو که تو ا  ییهاو رنج   ایکه بتونه تموم خستگ اتندهیآ ی از زندگ  بایز ریتصو هی
که بهت   ییهانتونستم به وعده  و بسته بود  یلیها دستم خسال  نیا یخارج کنه. باور کن ط  نتی نازن

 یبه سالمت  یوقت یات شدم ول خبرت گذاشتم واقعًا شرمنده  یمدت بهمه  نیداده بودم، عمل کنم و ا
سالم از کشور   میتونست رهیگیاز نقشه هامون که تو غرب کشور انجام م یمراحل یهر دوتامون بعد ط 

وقت خلف وعده  چیه ثمیکه م ین یبی اون وقت م می و خودم رون رو به فرانسه برسون  میخارج بش
 .« ستهیمیشکنه، مردونه رو حرفش وا یعهدش رو نم  کنه،ی نم

آه که  دیچه بگو دانستی زده شده بود که نم  جانیه ثمیم  ییایآن قدر در برابر اخبار رؤ یپر ماه   
لحظه بند  کی شدی م یو جاودان وستیپی م  قتیاش داشت به حقدور و دراز عاشقانه  یاهایرو

 یو پدرت تو انتظار محاکمه  سی جا ن نیونواده ات اتو که خ ثمی: »آخه مد یزبانش باز شد و پرس 
 شد؟«   نایا الیخ  یب شهی نم ، یبکن یتون یکار م یچ ه،یسخت

  گهید یهفته یخواهر بزرگم که همگ یکه تو تهرانن، تو خونه  هیخونواده ام دو ماه ،یماه پر  ی»اِ    
 هیاون فرد کردی نم تی فعال یحزب و گروه چیشده، اون با ه ری جهت دستگ یجا. پدرم ب  نیا انی یم

 مستضعفاز امالکش رو صرف دولت و ملت  یبزرگ یهاانقالب مال و اموال و قسمت  لیکه تو اوا
 کرد.«

باشه   یجور  نیا کنه،ی نم  ریجهت آدمارو دستگ یدولت ب  ثم، ی: »مد یپر شیهاحرف   انیبه م یپر ماه   
قادر جگر و پدرت رو واست   انی. من جر دهی ازم کفاف نمزندون بشن، ب دیها هم باها و دشت که کوه

بود  وندهشد و من هم کم م ریها دستگبا کومله  یو همدست ات ی انجام عمل نی کردم. پدرت ح  فیتعر
 اآلن مرده بودم.« کردی انتحار وحشتناک بشم آگه خدا کمک نم هی یقربون 

که  یبود یبد  تی تو در وضع یار یخطرناک رو به زبونت ب  یحرفا  نیدوس ندارم ا ،یماه پر  هی»کاف   
  یجهت پا  یها بگروه  یبوده! بعض  یچ انشیو هدف پدرم و اطراف هیراست و دروغ چ  یدیفهمی نم

 یکار جا تا  نی و اومدم ا دهیمرفه دست کش یو زندگ سی از پار نیانداختن. منم واسه هم ری پدرم رو گ
 پدرم بکنم.«  یگناه یواسه ثابت کردن ب
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 !« یکرد یعروس  ونیدختر از شهر ل هیتو اون جا با  گفت ی »آخه عرفان م   

که بهم داره تو    یحسادت یحسود کوره؟ از رو هیاون  یدونی مزخرف، مگه نم ی»عرفان گفته؟ پسره    
عالقه ش رو  تا حاال  نمیو راه رو واسه ابراز عشق خودش به تو باز کنه بب  یرو خام کرده تا ازم متنفر بش

 بهت نشون داده؟«

 »نه به اون صورت.«    

تونه به  یتونه مث من عاشق تو باشه، نم یعرفان اصالً  نم   زم،ی رو بهت بگم عز  یز یچ هی»بذار    
خودم ببرم.   شی من دوستت داشته باشه، منم که واسه اثبات عشقم بهت، اومدم تا تو رو پ یاندازه

خواد   یم اقتیل یتو رو مال خودش کرده بود! همه چ یز خودگذشتگ داشت تا حاال با ا اقتیاون آگه ل
 هیمن اومدم و با خودم سبد سبد عشق و مهر و دوست داشتن رو بهت هد ی ول اقته،ی و اونم فاقد ل

 .«کنمیم

و   ختیریم  رونیب دهیساده و ظلم د یپر ماه یرا برا شیهاخان هم چنان خونسردانه دروغ  ثمیم   
  یپر تا ذهن کور ماه ساختیغوطه ور م  شیهادروغ   نیریاز اوهامات ش  ییا ی دن انیرا در م  یپر ماه

مثل   گرید  یپر ماه  یعشقشان بپردازد ول یسبز باشد و به ساختن کلبه یجنگل یشهیهم چنان در اند
اکنون هم چنان چشم و  توانستی که بر سرش آمد نم ییای. با آن همه بالکردی ها فکر نمگذشته

که  دیفهم یاو م  دیرسی م قتیحق  ک ی یبه روشن هابیفر  نی هم انیباشد. او در م  میوش بسته تسلگ
است اشاره  دهیکشکه او در کنار قادر جگر  یو زجر  هایو مهارت هرگز به سخت  ی رک یچه گونه با ز ثمیم
بود که خودش با   یی زهایکه خالف آن چ  کندیرا به گوشش زمزمه م ییهاو حاال حرف  کندی نم

رو که تو اون خونه ها در کردستان   ییزایاون چ  یعنیو با وجودش لمس کرده بود: » دهیچشمانش د
داشت صادر   رشتوسط دستور پد یانتحار  یحمله هی ینقشه  ینبود؟ امکان نداره، حت یواقع دمید
رو بهم   یی زایرنجک و چنا نیاون انتحار خوفناک خودم بودم! اون نامردا چند  یقربان  نیو اول  شدیم

گناه رو به خاک و   یچه قدر بود و قرار بود چند انسان ب بشونی قدرت تخر دونمی وصل کردن که نم
به طرف   کردمی م اجراشونمو به مو  دیکه با دادنیبهم م یبهادرخان دستورات  یهاخون بکشه. نوچه 
گناه رو به    یها جوون باه خودم دهنداختم و همر یاون جا انفجار راه م رفتمیم  یمقر سربازان سپاه
 .«دمیکشی خاک و خون م
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  نیو با هم دمیشنی گوشام م نی: »من خودم با ادی را بر هم کوب  شیهابار پلک نیچند یپر ماه   
قادر جگر تن و بدنمو آلوده به گناه کرد اون همه عذاب و زجر، آه خدا  قشیشف  قیرف دمیدی چشام م

 کنم؟«ی اشتباه م یعنی

هم چنان پرده   ختیریاش در هم مکه همراه با لحن عاشقانه ثمیم  نیو دروغ  بندهیفر یهاداستان   
  یه تمامک یطور  آوردی خودش در م یو او را تحت سلطه دیکشی م یپر عقل عاشق و کور ماه  یبر رو

  یرویبه او ن که ثمیم  نیریباالخره در برابر زبان ش  شد،یاش محو مقانع کننده لیو دال  یقیبرداشت حق 
کنند حال   یحالج   شتریشد و کوتاه آمد نخواست که مسائل گذشته را ب میتسل داد،ی را م یعشق تازه ا

معصومانه از  یپر انتحار مجدد را تکرار کند. ماه  کی توانستی با جان و دل م  ثمیبار به دستور م نیا
را    ینیری ش یندهیباز چه آ حقهفرد رند و   کیاز  دانستی شده و خود نم  زانیآو ثمیدامان عشق م

که او   نینوش آفر شیو زحمات زن عمو یاش و فداکار و گذشت خانواده  حیانتظار دارد! عظمت نصا
و.. مهم تر..   ردی اش را به عهده بگجامعه یهاو تعلم بچه  میمعلم کرده بود تا تعل  کیبه   لیرا تبد

و   شدندیم چ یه ثمیم  یهمه و همه در برابر عشق پوشال  شیشهادت مظلومانه برادر و عمو و پسرعمو
مطلق بود!   میاو تسل  کردی کور و نادان عمل م یمانند دختر  ثمیمجددًا در برابر م  یپر ماه  شکستندیم

با سارا خانوم صحبت کن    ایامشب ب ثمیخود گفت: »م   فتنیفر یبرا یپر ! ماهنیدروغ یعشق میتسل
 .«یام صحبت کن دهبا خونوا یتون  یم یگه که چه طور  یاون بهت م

 .« گهیوقت د هیباشه   ستی»اآلن وقتش ن   

 ؟« یر ی: »تو اآلن کجا م د یپرس  یدوار یبا ام یپر ماه   

 .« میحرف بزن شتریتا ب امی یدارم فردا بازم دنبالت م  ی»امشب کار مهم    

ذره را   کیبود که آن   دیدچار شک و ترد ثمیذره در صداقت م کی با دقت نگاهش کرد فقط  یپر ماه   
اش گونه یبر رو ثمیلبان م  یبرد. وقت ن یآن را از ب ثم،ی م  نیآتش یپر در نظر ماه  یهم بوسه ساده ول

در امان ماندن محبوبش از چنگال  یبرا تواندیکه م دید یخود را مانند قهرمان  یپر نشست ماه 
دخترانه و   یی و عقل و هوش و تمام دارا  ایدن یسپر کند. تمام نهیدشمنان س فی دشمنان در مقابل رد

ساده بود و سواد  یبود؟! اصالن که پسر  یقو یپر ! چه قدر عشق ماهثمیافکارش، شد عشق مسلم م
را   درخانبها یها بود که خانواده گل کرد و چون سال اشی رک یاشت اما آن شب زند یچندان

دل  یکس یگذاشته و برا هیاز جان ما  یکس یقدر ساده برا نیها اکه آن دانست ی م شناخت یم
  یکاسه است و حاال که بهادرخان  مین  ر یز یکاسه ا دیشصتش خبردار شد که به قول خورش  سوزانند،ی نم
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  نیبار ا نیبکشد تا بداند ا رونی ب  ثمیسر م ریکاسه را از ز مین نیخودش ا خواستی وجود نداشت م
 است؟   دهیدختر بدبخت کش نیا یبرا  یروباه جوان چه خواب

  یسر  خواستی عمه سارا شد م یآهسته و بدون صدا وارد خانه یو سرخوش  یدر عالم مست یپر ماه   
او را مطمئن ساخت که او در خواب   دیرسی که تا به راهرو م  رزنیخروپف پ  یاش بزند ول به اتاق عمه 

زد و به   یز ی آم تی لبخند رضا یپر او ندارد ماه  یرفتن شبانه  رونیاز ب  یفرو رفته است و خبر  ی قیعم
و   ندیخوش بب  یهاکه خواب  دیشا دی لحافش خز ری و خوش به ز ییایاتاقش رفت و با هزاران افکار رؤ

 میکه از کردستان اومد  ینگفتم از وقت  دی: »چه خوب که برنامه هامو به خورش دیشیاند انهیموذ
بود که بهش   یدادن حی برنامه هام آگه واسش توض نی نداره و ا ثمینسبت به م ینظر خوب دیخورش 
 ثمیمن با م  یهامالقات ها و سرزنش هاش مانع با مخالفت  گفتمیمسلمًا آگه م دادم،ی شرح م 

براش   اناروی جر نیا یهمه یروز  هی البته  س،ی عمل کنه بد ن ییوقتا آدم خودش به تنها ی. بعض شدیم
 به دل نداشته باشه.« یکه از من رنجش  کنمیم  یو کار  کنمی م فیتعر

رفته بود،   ثمیهمه جا به دنبال م یرا رها کرده و از صبح مثل سگ آواره ا شی اصالن که کار و زندگ   
جاها    یچون در بعض کردیم  بیرا تعق  ثمیم یو با سخت زدی له له م تی و عصبان یاز شدت خستگ

مجبور   د،شو دهید اشهیکه سا نیا ی حت ایشدن  دهیکنار جاده کم پشت بودند و او از ترس د اهانیگ
چمباتمه  ی پشت تخته سنگ ایخود را به جلو بکشاند  زیخ  نهی دراز بکشد و س نی زم یمدام  رو شدیم

. با  شدیم ثمیشکار تفنگ م  کردی م یذره غفلت و نادان  کی از او دورتر بشود. اگر  یقدر  ثمیبزند تا م
  یبرا ثمیبار م  نیافتاده بود تا بداند ا یو کنجکاو جانیبه ه داً یشد شیهایو خستگ هایسخت یهمه
به  ثمیلحظه از او غافل نشود بعد از وارد شدن م کیآن که  یاست و برا دهیکش یاچه نقشه یپر ماه

 یشاخه  کی شان قرار داشت اصالن رفت که درست مقابل در خانه  یدرخت یداخل عمارتشان، به باال
داد   ریگ  یمحکم یرا به شاخه  شیپا  کیو  دیشاخه و برگ درخت دراز کش  ریمحکم را انتخاب کرد و ز
درد   شیپاها  ریکند ز رونی را از تن ب یچرت بزند و خستگ یکه مختصر  دیچشمانش را بست تا شا

مرد که  کیخان به همراه  ثمیو به وزوز افتاده بود. هنوز چشمانش گرم خواب نشده بود که م کردیم
اطراف به مانند دو شبح   یکی ها در تارآن  داش باشد از عمارت خارج شخانه  یهااز خدمه  توانست یم

مطمئن شد   ی. اصالن وقتدندیعمارتشان رس یرفتند تا به انتها شیخانه به پ واریاز سمت چپ د
  دهیخز  زپای ت  یآمد و مانند خرگوش نیی آهسته از درخت پا ست،ین  یاند و در اطراف کسها رفتهآن
 یو غذا کاشتندی م ونجهیاطراف  یهان یزم  نیمهدر  یرفت. زمان  شی بلند پ یهاخزه  انی از م دهیخز
 نیشان تأمگسترده  یمزارع و گندمزارها یهاو کاه هاونجهی نیفراوان بهادرخان از هم یهادام
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 یهانی زم  شتریپرداختند ب استیشدند و به کار س  یاس یپا س کیبعد از انقالب پدر و پسر  شد،یم
کشت و زرع   یبرا ی رغبت گریرا اخراج کردند و د هات ی رع را به امان خدا رها کردند، اکثر    یکشاورز 

  ییهای اشتباه و خطرناک گذاشتند و برخالف ظاهرساز  یها از همان ابتدا قدم در راه نشان ندادند، آن
سو و جنگ   کی از  بانی که کشور تحت فشار غر یبود. در حال   یکه داشتند، عملکردشان کامالً ضد انقالب

همه  یداشت و به شدت به کار و تالش شبانه روز  ینابسامان یاوضاع اقتصاد گر،ید ییاز سو زیعراق ن 
را به حال   یکشاورز  یهان ی بود، امثال بهادرخانها و پسرش زم ازمندیاقشار مردم و از جمله کشاورزان ن 

 مردم را به زانو درآورند.  یپاانقالب نو  خواستندیم ون یبا ضد انقالب ییخود رها کرده و با هم سو

 دادیشده بود، مالش م  یزخم اهانیگ غی که دستانش را که از تماس با خار و ت یاصالن در حال   
از اهداف انقالب  یادیز  زی و چ  دیچرخیم یافراد خود یهاانت یخ نی افکارش دور محور هم

خوان ما   یم ی. اونا چ میکنیجنگ م میاصالً  چرا انقالب شد و چرا دار دونمی : »من نمدانستی نم
انقالب به ضد  یسرنگون  یکه بهادرخان و پسرش برا شهی م میحال گهید  نیا یول میگی م یچ

جنگ رو شعله ور تر   شی اونا آت کننیکمک م یا گهی و طرفداران شاه و هزار پدر سگ د ونیانقالب
و باد   کردنیم یکه ندونم ارباب و ارباب زاده چه قدر قلدر  ستمیحد خر ن نیتا ا گهیمن که د کننیم
 بودن.« یطور  نیاز اول هم ادهیشون ز  ینیب

و   دهیو گاه خم دهیراه را گاه به صورت خز  لومترهایکه ک دانستی اصالن در حال خودش نبود و نم    
درآورده   ن یها از روستا خارج شده است و سر از کنار منزل نورالدآن  بیو به تعق مودهیپ ستادهیگاه ا

  میحال  ییزایچ هی: »ها.. حاال د یلب غر ری و مرد همراهش داخل خانه شدند و اصالن ز ثمیاست. م
اطراف   یهایروستا و آباد نیهم یهم مثل بهادرخانه و در زمان شاه از کله گنده ها نینورالد شه،یم

 بود.«

  د،یند یمشکوک زیکه چ نیطرف و آن طرف انداخت بعد از ا نیبه ا ینگاه کی  نیار نورالدخدمتک   
بود که  امدهی ن یبه سادگ  یک ی و تار ی همه سخت نیهمه راه را با ا نیدر را بست و داخل رفت. اصالن ا

و پشت   ددست به کار ش عاً یپشت در به انتظار بماند و نداند که در داخل خانه چه خبر است؟ سر
بود خود را به پشت   یکوتاه پشت خانه به هر زحمت یو کم  یکاهگل واریو از د دی را باال کش شیهاوهیگ

  یکه جا نیبعد ا  دیرس اطی ح واریبه د  شیرا دراز کرد انگشتان پا شی پا کی وارید یبام رساند از کناره 
را خم کرد و    شیزانوها ستادیا وارید  یو سرانجام رو دیرا هم باال کش گرشید یرا محکم کرد پا  شیپا
 دیداخل اتاق را د یکنار رفته اندک  یپرده ینشست، سرش را دراز کرد و از گوشه  شیپا یپنجه یرو
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اسلحه دستشونه و  یسن و سال دار چرا همگ یمردان جوان و بعض نیجا چه خبره؟ ا  نیا ایزد: »خدا
رنگارنگ که وسط  یهاکاغذ بزرگ و پر از خط  ن! اوکنن؟ی م یرن؟ انگار مشق نظام  یدارن با اونا ور م 
 به دورش جمع شدن؟« ثم یکه چند مرد از جمله م هیاتاق پهن کردن چ

بود به  دهیهم ند شیدر دوران سرباز یها حتنمردان که تاکنون از آ بیعج ی هااصالن از اسلحه    
اصالن مرگ را   ؟ یک هیشروع خواهد شد؟ عل ینقطه جنگ  نیمنطقه و از ا نیتو ا ای: »آد یشدت ترس

 ربهدر امان ماندن جانش به مانند گ یتنش را لرزاند و برا دیشد یرعشه ا کردی گوشش حس م خیب
رفت    شیبام پ یهاتا کناره دهیخز ده یشد و خز زی خ نهیپشت بام س یچاالک از همان گوشه به رو یا

که شور و مشورت مردان داخل خانه تمام شود از   نیجانش قبل از ا  میمنتظر ماند سپس از ب یو کم
  رفتی در امان ماندن از دردسر تند تند راه م یو راه آمده را به سرعت بازگشت. او برا دیپر نییپا وارید

 اشندهیخودش و آ  یاش برازود از آن منطقه دور شود او در سر جوان و ساده یل یداشت خ یو سع
!« با  سازمی م  ییزناشو  کی نیریقشنگ و ش  یاینشد با گندم دن دیداشت: »آگه خورش گرید ییسودا
  یاهایرا باز کند او رو شی زندگ یهااز گره  یلیخ  توانستی که قرار بود مادرش به او بدهد م یگاو

از   ینیدلنش یهاو صحنه   آوردیم ادیرا که در انتظارش بودند به  ین یریش یروزها   داشت و یقشنگ
قدش با   میقد و ن یهاو بچه   کاشتی م یاش سبز کوچک خانه  یدر باغچه  کرد،ی ذهنش عبور م 

را از اطراف باغچه   گشقشن یها بچه یو او با مهربان  دند یچ یپی م شیو سر و صدا به پاها  طنتیش
نبود او    رنگبازی الف زن و ن یرا دوست داشت ول   دیرا لگد نکنند. اصالن خورش های تا سبز  کردی دور م

اش  و مثالً ننه شدی زنش نم  یقیو او به طر  دادی را از دست م  دیخورش  اناً ی آن قدر ساده بود که اگر اح
 هاابان یب ینبود که مجنون وار آواره  دیورش آن قدر گرفتار عشق خ  گرفت،یاو م یرا برا یگر یدختر د
نشست،    یعشقش نم یو به عزا گرفتی غم بغل نم یهم که شده زانو  یمدت یبرا یحت  دیشود، شا

و او را زن    رفتی گندم م یو تابعش بود به خواستگار  عی فردا به همراه مادرش که هم رواره مط نیهم
بشود،  یادیچون دوست داشت صاحب فرزندان ز پرداخت،ی مثلش م  دیو به کار تول کردی خودش م
اما   دانستیم  ییزناشو یها را اساس زندگاو بچه اورد،یب   شیبچه برا کیزنش هر سال  دادی اجازه م
کوچک و   ین یصورت و ب  ی. گردسوختی م دیاش داغ بود و مثالً در تب و تاب داشتن خورش حاال کله 

 .  داشتی را دوست م دیرش رنگ خوچشمان رنگ به   یحت  اشیلبان قلوه ا

به ِگل نشسته بود  روزیدار روستا را که از باران د بیو ش کیبار یهاتفکرات کوچه نیاصالن با هم    
شان گذاشت، دسته . اصالن تا پا به درون خانهکردیم  ری خودش س  ییای خولیو در افکار مال  مودیپیم



 کوچه باغ خاطره ها

315 
 

نشست که   شاچنان محکم به پشت شانه  زدی را جارو م شانی خاک  اطیکه مادرش با آن ح ییجارو
 َدَدم شونه م شکست!« یبه آسمان رفت: »وا  ادشیفر

  رونی باز شب رو دلت خواست  یجا شهره که هر ساعت نیکله خر سر به هوا، مگه ا ی... پسره ی»آها   
تو تازه   میشاه ملعون رو از دهات و شهرهامون پاک کن یها  یتا کثافتکار  میها..؟ ما انقالب کرد یباش 

  یتا حاال کدوم قبرستون  ؟یر ی شهر م یچش و گوشت باز شده و پات دراز شده و به الدست الت و لوتا
اونم  اقتیتو ل  شن،ی م دیشه   رتی رن جبهه با غ یپسرا م ی: »همه د یرا کش اشقهیدست برد  ؟«یبود
 نم؟«ی ها کن ببپسره کله خراب؟ زود باش دهنتو باز کن  یکثافت باز  یر یم یتازه راه افتاد یندار 

 نخوردم.« ریبه خدا من س  ه،یکارا چ نی»ننه ا   

. سگ پدر تا  یخوردی م ری کاش س یا ،ی: »غلط کرددی بر سرش کوب ی»آه خاک به سرت.« و بامب   
 چوب جارو رو به حلقت فرو نکردم، زودها کن.« نیهم

 ها کرد. در چنگال مادرش گرفتار بود، کوتاه آمد و دهانش را باز کرد و محکم  اشقهیاصالن که    

گور به گور شده هنوز   ؟ینامزد باز   یرفته بود ؟یکجا بود نمی بگو بب ،ینخورد ی»نه شکر خدا زهرمار    
به منزل سارا خانوم اومده؟ تو هم مث توله  یپر مراه ماههم ه طونیکه نشونت نکردم! اون ش

 ؟« یخوند  یتو دشت و َدمن براش شعر و غزل م یو داشت یدنبالش راه افتاد

کوچه  یهاترانه  گهی: »نه بابا، ددیو خند  د یکش رونی مادرش ب یرا از چنگ استخوان اشقهیاصالن    
 یتو دشت و صحرا از اون سرودها میو داشت میاز رونق افتاده و صدامون رو ول کرده بود یبازار 
 عاشقونه طرفدار نداره.«  ی. فعالً سرودامیخوند  یم یانقالب

  فیکث یسگا نیخراب شده چه خبره! آگه ا یآباد نیلنگ دراز، مگه االغ باشم ندونم تو ا زی »مزه نر   
 نیو شهرنش شدنی جا گور به گور م نیاز ا ننیب یبوالغ م نیرقلدر که هنوز منفعتشون رو تو س 

 .«د یرسی م تی جا به آرامش و امن نیا شدنیم

 ننه خانوم؟«  یگی م اروی»ک   

مث  گهید یو ده تا پدرسوخته  نینورالد گه،یو بهادرخان به لعنت خدا اومده رو د ثمیم نی»هم   
که اجاقشون کور بشه، امروز   یخدا شرشون رو کم کنه، اله  ستن،ی دو تا ن یکیخودشون که الحمداهلل  

 هوا...« نیبودن ا ختهیو آجان ر   نهیجا آم نیا
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 بودن؟« ختهیبهادرخان ر یابوالفضل، خونه  ای»   

بودن خونه  ختهیبرنگرده. ر  یاله ستی ن داشی»نه بابا، به حمد خدا که اون گور به گور شده، پ   
 کفترخان.«  یمجتب

 اش...«همه یقدر رو نیآرام گرفت: »ننه جان اوالً اسماشون عوض شده، دوما که چرا ا یماصالن ک   

 .« ای »خفه شو، واسه من کم اول و دوم ب   

 کفترباز شده.«  یعالقه داشته اسم روش گذاشتن مجتب یچون از اول به کفترباز   یآقا مجتب چارهی »ب   

اش پهن کرده یهارختخواب  ین وارد اتاق شد و روو زما  نیبه زم انیگو راهیمادر اصالن بد و ب     
  یتو راه کفترها شویبدبخت عمر و جوون  گرفتی لقب نم کردی نم ینشست: »چشمش کور، کفترباز 

 بود.« یقوش بازه حرفه ا هیرنگ به رنگ از دست داده اون از اولش 

بودن  ختهی چرا ر یپرنده س و.. خب اصالً  ولش کن نگفت هی»ننه جان قوش باز؟ بابا قوش خودش    
 خونه ش؟« 

.  دمینشن دادی جوابشون رو م یو اونم چ  کردنیازش سؤال جواب م یجلو خونه ش ه هاهی»امن   
 همه شون رفتن.« یگذشت و به سالمت ریخالصه به خ 

 بودن.« یانتظام ای یسپاه یها که اومدن حتمًا بچه  ییمال زمون شاه بود. اونا هی»ننه جان امن   

 غول بودن پسر!« نی»بچه بودن؟ ع    

دونم، رنگ لباساشون عوض شده خالصه که   یو مادرش ادامه داد: »من چه م دیاصالن بلند خند   
 الزمن.«  یلیآدما واسه امن و امان کردن شهرها و روستاها خ نیچه قبالً چه حاال ا

به   دیبا یبودن ول یز یچ هید: »اون مامورها حتمًا به دنبال عمل کر رکانهیز یاصالن کم یعقل ساده    
و   یکیاونم نه  شهی نم  دایپ یز ی جز کفتر چ یآقا مجتب  یآخه تو خونه  رفتنیبهادرخان م  یدر خونه 

 !« شدنی معروف نم درق نیبوالغ ا  نیسر ینبودن اآلن کفترا یمجتب  یدوتا، صد تا! الحق که آگه کفترا

سر جات بتمرگ به ما   ای بلند شو ب اد،ی  یاآلن خروسا صداشون در م شهی ول، داره صبح م  ی»پسره    
 شکر داره.«  یبه ما نرسه جا یکه شر  نی هم کنن،یم  یچه غلط گرانیبهادرخان و د  ستی مربوط ن
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رو  به فکر ف  یو لحظه ا دیو مردان اسلحه به دست افتاد باز تنش لرز یاتاق ته باغ گالب ادیاصالن به    
 رفت.  

ها آجان  یکه ه  یجور   نیا ،یباش رونی بعد اذان غروب ب  نمینب گهیاز فردا د الق،ید یپسره  ی»آها   
و    ادیگندش درب یروز  هی ترسمی م کنن،ی چوب دراز م  یکشن و تو هر سوراخ یجا لشکر م  نیبه ا
 بوالغ رو به قان بکشن.«  نیسر

 ننه جان؟« گهید ختنهی»منظورت هم رون خون ر   

  بیداشت تا هم چنان به تعق لیبود و م دهیشده و خواب از چشمانش پر  اریاصالن تازه هوش    
رختخواب نشسته و منتظر بود او هم دراز بکشد   انیمادرش هم چنان م یادامه دهد ول شیهاکردن

را    اوبرود مادرش  رونی کنار مادرش نخوابد و بخواهد باگر  دیترسی را فوت کند. اصالن م یتا چراغ نفت 
حال با   نیبا ا افتد،یمخمصه ب یو تو  دیایو مانعش شود و گند کارش درب اندازدیبه دردسر ب 

آرام بماند پس مانند خرچنگ چهار    توانستی نم گریکه مادرش زد حساس تر شده و د  ییهاحرف 
  شیرا پا  شیهاگالش  یزد وقت رجهیاتاق به راهرو ش  دفعه از کیدست و پا تا کنار در اتاق رفت و 

شکونم،  یجوشونم، قلم پاتو م یم گید ی: »فردا کله تو تود یچی مادرش در راهرو پ دادیداد و ب  کردیم
 !« ؟یدر بر   یتون  یم یچه جور  گهید نمی بب چم،یپی زبونتو دور گردنت م  بندمیبند تنبانت رو محکم م

  دهیمادرش شن یصدا  گریانداخت د رونی را باال برد و خودش را ب  یاصالن به سرعت کلون در چوب   
  کیخان در اطراف کش ثمیاز جانب م یاگر افراد اناً یتا اح  رفتی م شیها پخانه واری. او از دشدی نم
بسته  مه ین  رمتوجه د دیکفترباز رس  یمنزل مجتب یکی به نزد ی. وقتنندیرا هم نب اشهیسا دادندیم

روبرو افتاده بود و مرتب خم و راست   وارید یچند نفر که پشت در بودند رو یه یخانه شد. سا
هم انباشته شده  یکه آن طرف تر رو  واناتیبزرگ پهن ح یها. اصالن خود را پشت توده شدندیم

آهسته   یهازمه که زم دینکش  یرفت. طولرا تحت نظر گ  یمجتب یخانه   ینیزب یبودند، پنهان کرد و با ت 
خان   ثمیکه م نیزد، آه ا  رونیو همان دم چشمانش از حدقه ب دی. اصالن آهسته سرک کشدیرا شن یا

 یجعبه  کی کفترخان! آن دو خان هر کدام  یآن هم منزل مجتب  آمدی م  رونیب  یبود و داشت از منزل 
صندوق   آمدی ثم خان می که به نظر نوکر م یردآوردند. م رونیرا به زحمت از در خانه ب   یبزرگ چوب

گذاشتند. اصالن از هن و هن بلند   نیها را درون صندوق ماشجعبه یرا باز کرد و به سخت  نیماش
و چند   یباغبان  لی جعبه را با وسا  یاست. سه مرد رو نی سنگ اری بس یچوب یمردان دانست که جعبه

فرمان نشست و   شتدسته علف خشک پوشش دادند و همان مرد که در کاپوت را باز کرده بود پ
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. بعد  دیرسیروستا م   یخاک یرفت که به جاده  یرا به حرکت درآورد و به راه نی ماش یحرف چیبدون ه
ستند. کفتر به درون خانه رفته و در را آهسته ب  یخان و مجتب  ثمیم ن،یاز رفتن و دور شدن ماش

دگرگون شد و خون در    تقبل و بعد از انقالب حالش به شد طانی اصالن بهت زده از متحد شدن دو ش
کفتر   یخون مجتب  یافتاده؟ قبل انقالب پدر و پسر تشنه  یبه جوش درآمد: »واقعًا چه اتفاق شیهارگ 

هر کار و    یبرا و افتادنیآدماشون به جون هم م یبودن و مدام با هم اختالف داشتن و هر از چند
  یها به لج و لجباز و مثل بچه  دنیپریبه سر هم م رهی انجام بگ خواستیکه تو روستا م یاقدامات

 یشده بعد انقالب واسه هم دوستا ینداختن، حاال چ  یسنگ م گهیکار هم د یو جلو  پرداختنیم
خان مغرور و سرکش که تشنه به خون  ثمیدادن و م گه یشدن و دست اتحاد به هم د یجون جون 

 !«اره؟یبود، حاال سر از خونه ش در م  یمجتب

کاسه است و   مین ریز یبدون چون و چرا کاسه ا کردیتر و مصمم تر م  یافکار اصالن را جر  نیهم   
خشک شده کز کرد و آن قدر منتظر   ی. اصالن همان جا پشت تپاله هااوردی که سر از کارشان در ب دیبا
از   یآقا مجتب  کهافتاد  ییروزها اد یها از خانه خارج شدند. اصالن به هوا آن ش ید تا در گرگ و م مان

خواجه  یروستا   یروز به ژاندارمر   کیبهادرخان جان به لب شده و هر هفته حداقل  یدست کارها
و اکثر   کرد ی م تی و از او شکا برد ی به در منزل بهادرخان م  عیو سرباز را با تطم هیو چند امن رفتیم

  ای کندیسگانش م  یزند و غذا ی در هوا م ری را با ت شی خان کفترها ثمیبود که م نیا شیهات ی شکا
جان به   ی وقت ی. آقا مجتب کندیم  شیرا مأمور شکار کفترها  شیخودش هم نباشد چند نفر از نوکرها

که »شماها تشنه به خون  انداختی و داد و هوار به راه م کردی م دیخان را تهد ثمیم شد،ی لب م
 یو مزه نیکن  یکباب م شی آت روو تو باغتون  نیزن  یم ری اونارو با ت ن،یمن هست نی نازن یکفترا
.. سم بشه و دل و جگرتونو  نیانشااهلل که زهرمارتون بشه.. خون استفراغ کن ن یکن  یتون م  یزهرمار 

 افتادیدعواها به راه م نیاز ا یهم کارساز نبود و هر از چند یآقا مجتب  یزنانه  یهان یبسوزونه.« نفر
به  دنیبهبود بخش یبرا یر یهم تأث یآباد دانی سف  شی کدخدا رجب و ر یگر یانجی که غالبًا م

و   رفتی به تن قدرتمند خاندان بهادرخان فرو نم  یروابطشان نداشت. البته دندان کند امثال آقا مجتب
و   ماندیثمر م یکفتر ب یمجتب یهاهارت و پورت  جهیو فرمانبردار او بودند، درنت عیمط یدر واقع همگ

و   زهیخان به زور سر ن  فیشر یعنیبهادرخان   گریپسر د یگوشه از اختالفات آنان بود. وقت  کی تنها  نیا
و   یکفتر را با خود برد و او را زن سوم خود کرد، مجتب  یمجتب یلههفده سا یقدرت، خواهرزاده 

فقط توانست که در   یها را نداشتند و مجتب خانواده خواهرش قدرت سر برافراشتن و مخالفت با آن 
  یخان وقت  فی. فقط شردیها نگزحرکت و خشم او کک آن   نیو با ا کندها شرکت ن آن  یجشن عروس
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که به نعل بندش نگاه    یمث اسب ، یمجتب  هیو گفت: »چ د یبهش خند یبا مسخرگ دیاو را سر چشمه د
 !« ؟یومد ین می! چرا به عروس ؟ یکنی م  گامیکنه، ن یم

و او هم چنان به  شدی خان م ثمی نداشت و باعث خنده و تمسخر م یاثر  یآقا مجتب یهااعتراض    
خان و دوستانش   ثمیم ذیکباب لذ یسه کبوتر آقا مجتبو حداقل هر هفته دو  دادیکارش ادامه م

 وشده   یژاندارمر  یروهایبار متوسل به ن نیخان زاده چند نیمستأصل از کار ا ی. آقا مجتب شدیم
 یکه آژان ها دیبار با چشمان خودش د  کینداشت چون  یثمر  یرا به آن جا انداخته بود ول هاهیامن

او   یها در باغ دور آتش نشسته و در حال تناول کباب کفترهابا آن  یژاندارمر  یهاه یامن ای و  یشهربان 
 نهی. کرد ی را بپذ  باختبازنده باشد و   دیندارد و با جهینت اشیی زورآزما  دیهستند آن جا بود که فهم

بود و تا شروع انقالب هم  یخاکستر باق  ری سال مانند آتش ز یهااز آن خاندان سال  یآقا مجتب نهیرید
 یهایکه از قلدر  یبا خواست خدا و همت ملت انقالب به پا شد آقا مجتب  ینرفته بود وقت نیاز ب

از   یکیو شد  دیدی مناسب م دادن ری تغ یرا برا شی ای به جان آمده بود دن ش یبهادرخان و پسرها
ان و  و با ج کردی شرکت م  یو در تظاهرات مردم رفتیجان بر کفان خالص انقالب! هر روز به شهر م 

و چشم و گوش   کردی روستا بحث م  یبا اهال دادیشاه و دست نشاندگان ظالمش شعار م هیدل عل
برداشته شده و  انیها از مکه ظلم یروز  دیمشود به ا روزی تا کمک کنند که انقالب پ کردی آنان را باز م

بهادرخان و   یشهیر  یبنا به دستورات اسالم یانقالب اسالم نیبرسد و مسئول اشی مظلوم به حق واقع
سر   شیهابود. در تظاهرات مشت   زیرسا و ظالم ست ادشی فر شهیهم نیامثال او را از بن بکنند، بنابرا

  جیبر مستکبر، درود بر مستضعف.« به تدر مرگ: »کردی به آسمان داشت و دهانش کف م
خان فکرشان از  ثمید که بهادرخان و مبه لطف همان انقالب بو رایز دادی م جهی نت شیهاتالش 

کار   ل یافتاد. اوا استیکردن با او خالص شد و به دنبال س یو لج و لجباز  ی آقا مجتب یکبوترها
روستا و شهر اهر و کل ارسباران بد    یاهال ماندر مقابل چش شانی انقالب یهادادن  شینما یمقدار 
 یهاتر، نفوذ در ارگان نیرنگ شانیهاش یبزرگ تر شد و نما شانیهاو هوس الیام  جیبه تدر ینبود ول 
و مستضعفان   هات ی به رع نیها قطعه زمده  یها و واگذار آن یو خرج کردن برا نهی انقالب و هز ینوپا

خود آوازه    یبرا بیترت  نیمگان موجه جلوه کنند و به اداشتند در چشم ه یکارها سع نیبد نبود با ا
 ها شوند. دست و پا کنند و ورد زبان ینام  کین

  انیرا به ع یتلخ  قتیناباور حق  ی اصالن پرده ابهامات کنار رفته و داشت با چشمان یامشب برا   
قانون بهادرخان   ریکفتر! و البد در پشت پرده دستان بسته و اس یخان و مجتب  ثمی. اتحاد مدیدیم

  شدیم دهیو هرج و مرج کشور، آن چه که به وفور د ی دوران پر از آشفتگ نیهم در کار است. در ا
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از   اشانهیشوم و موذ  یهانقشه ی ! بهادرخان اگر دستانش به ظاهر بسته بود ول انتکاریخائن بود و خ
  دیبا خواهدی م  یکه اگر سر سالمت دانستی . اصالن مشدی برده م  ش یهمان زندان توسط افرادش پ

  یمسائل ب یلی! و راجع به خ یدیند یدیکند و چفت دهانش را محکم ببندد، شتر د یکه پنهان کار 
است که به روستا آمده است  یچند روز  یپر که ماه  دانستی تفاوت بماند اما مادرش را چه کند! او م

تمام شود و   های ل یبه ضرر خ تواندی رش م ماد  یکه دهان لق دانستی بود. م  ندیخود ناخوشا نیو ا
و اخبار را دهان  زدی م جاربه همان سرعت در روستا  دیدی کارها را خراب کند. مادرش هر چه را که م

خودش را هم چنان   ایبرود  یپر ماه  داریبه د دانستی بود نم  فی. اصالن بالتکل گرداندیبه دهان م
 یبه چ یچ دانستی کند که اصالً نم  ریناخواسته گ یدر کار  شیپا دیترسی ناآگاه نشان دهد؟ م

 هست. او حوصله دردسر را نداشت. 

  یبشود و دنبال کار اساس یپر ماه ال یخ  یکه ب دیرس  جهینت نیبه ا اد،یز یهااصالن بعد از فکر کردن   
ساعته آماده شد که به طرف شهر حرکت   کی یبرود پس بعد از صرف شام مختصر و استراحت یتر 

 که چماقش مجددًا باال نرود! اوردیب یننه جانش چه بهانه ا یکند. فقط مانده بود برا 

: »ننه جان،  دیبه سمت در اتاق پر  عی و سر کردی را تکرار م  شبشیاصالن آرام و قرار نداشت و رفتار د   
برم، مرگ من، تو   دیانجامش بدم. با دیکار واجب دارم که با هی، به ارواح جد و آبادم 15وح َدَدم به ر

 گلم.« یننه  ریبگ دهیشد قولمو ناد رید یدم زود برگردم اگرم کم  یو بخواب، قول م  ریآروم بگ

مادرش را  نیلعن و نفر یاز خانه خارج شد تا صدا عی که منتظر جواب بماند سر نیسپس بدون ا   
بلند به  یو با خرناسه ا دیپر نییپا واریاصالن از د دنیبا د وارشانیبه د وارید یهینشنود. سگ همسا

ام که به بهی مگه من غر وون،ی: »حدیاش کوب اش را محکم بر پوزه یبرد. اصالن چوبدست ورشی شیسو
 .« بیگم شو بدترک ؟یپر یمن م

دستانش گذاشت.   یاش را روو آن جا کز کرد و پوزه  دیکوتاه پر وارید یسگ زوزه کشان به رو   
هان؟  یخورد یداد: »چه گوه گذاشتی سر به آسمان م  اطیاش که در ح ننه یاصالن گوش به هوارها 

 یاَ  ؟یر یواسه جمع کردنشون م ختن یاهر؟ هر روز اهر.. اهر.. مگه تو اهر نقل و نبات ر یبر  یخوا یم
آخه  ؟یر ی چش رنگ به رنگ م یاون دختره دنیخاک تو سرت کنن پسر چپول من، حتمًا واسه د

دختر رو تماشا   یتا درست و حساب  ادی یاز چپول بودن در م یتماشا داره؟ آخه تو چشات ک   یلیخ
 چشت دنبال اونه؟« ،ید یخورش یهنوز واله اه،یس ینگ خروس ز ؟یکن
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آره   د،یخورش  یگی : »خودت مد یکش ادیبرگشت و در جواب مادرش فر اطیو به ح  دیاصالن خند   
نور قشنگ به  هیاز هر چشمش  ده،ی م یزندگ  دیو حرارت داره، خورش  یگرم ده،ی نور م دیخورش 

 .«شهیباهاش روشن تر م امیتابه و زندگ  یوجودم م

 .دیرا بر شیمادرش درست وسط دهانش خورد و صدا یلنگه کفش پرت شده    

 به خدا آگه گاوم رو بهت دادم..« ؟یگی و شعر و غزل م ی»کمر شکسته واسه من شاعر شد   

سرش چپاند:   یرا رو اشیگرداند و کاله نمد  اشدهیچیدرهم پ یموها انیاصالن دستش را م   
  یجا برگردم. هم رون جا تو شهر م  نینامردم آگه ا رم،ی نده ننه جان، اآلن که دارم م یچ ی ه»اصالً 

و از   رمیگی م ادیدو سه ماه که کار کنم فوت و فن کارو  ارم،ی  یو نون در م کنمی م  یمونم و عملگ
و   کشمیم به سر کچلم  ینونم تو روغنه و دست گهید رمیگی ده تومن م یروز  رسمی م  ییبه بنا یعملگ

 .« ادی یمو در م

  رودیحس کرد پسرش هوا به سرش زده حاال که دارد به شهر م دیدی ننه بهجت که هوا را پس م   
به شهرها   یآباد یهاجوان یبرنگردد. اآلن همه گریبرود و د  شهیهم یو برا دیگوی راست م دیشا
پس   گردندبازن شانیتا فقط به روستا دهندی انجام م یگرفته هر کار  رهی و غ یو از دستفروش اندختهیر

 یسگ پدر، حاال که دار  یبرد: »پدرسوخته رونی و سرش را از در ب دیمعطل نکرد و به دنبال پسرش دو
وردار و از بازار   دتویگاوتم ببر اون جا تو محل دامداران بفروشش و هم رون جا خورش ایشهر، ب یر یم

جا ور دلم  نیا ار یبعدش دختره رو وردار ب   ش،یردا برم خواستگارحلقه بخر منم ف هیشهر واسش 
 بشونش. خدا لعنتت کنه ِانقد دقم نده.«

بار ننه   نی کنان برگشت و ا یها  یدلش آب شد. خندان و ها یاصالن دلش غنچ رفت و قند تو   
اتاق باال خانه، اون جا  مال   اری ورش دار ب یخوا یرا نشان داد: »آگه م اشیرخواهیخ  نیبهجت دوم 

 شما.« 

اون حاضره گاومو بخره  کردمیبا آقا جودت صحبت م روز یشهر، د برمی »قربونت برم ننه، گاو رو نم    
باهاش   گردمی و تا من از شهر بر م ششیتو برو پ ده ی تازه نقدم م  ده،یهم م یبابتش پول خوب 

 .«خرمی حلقه م شهر واسش رمی من فردا م ری معامله کن و پولمو بگ

 ؟« یر یم ی»مگه اآلن کدوم گور    
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 .« گردمیدارم انشااهلل تا ظهر بر م گهیکار واجب د هی»   

 .«یتو هنوز کله ت هوا داره و آدم نشد ستمی»پس منم با مش رجب دهن به دهن شو ن   

به   و شوق آمده بود به سرعت خودش را جانیوجودش از دو خبر مهم به ه یاصالن که سرتاپا   
  یزودتر از شهر برم دیاصالن با آمدی و م  رفتی رساند که هر روز سه بار به شهر م  ی بوس ین یمحل م

  کتبه طرف شهر حر  گرید یقهیبوس تا ده دق  ینیغافل نماند. م اشی نکند و از جاسوس  ریگشت تا د
 . کردیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کوچه باغ خاطره ها

323 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 فصل

 



 کوچه باغ خاطره ها

324 
 

قبل   یتر از دفعه  میعظ یی بار داشت مرتکب خطا نیا ثم،یسوخته و گداخته از عشق م یپر ماه   
را   شیهاگوش  ثمیقرار داشت. م  ثمیم نیدروغ یهات یو حما   میهنوز مغز و روانش تحت تعل شدیم

عده  اهفردا شب به همر یپر بود که ماه نیا ثمیپر و داغ کرده بود. قرار م نیریچرب و ش  یهابا حرف 
  مشیتعل ثمیحرکت داده شود تا آن چه را که م هیبه سمت اروم شدی اش مکه به ظاهر خانواده  یا

  انیکه در م  نیا یبرا تشیانجام مأمور  یبرا یپر داده بود، بدون چون و چرا به اجرا بگذارد. ماه
در کنار   عیط گرفت آن روز را آرام و م مینکند، تصم جادیرا ا یاش شک و شبهه اخانواده  یاعضا

برداشتن  یآن او مجبور بود برا ری جلب کند غ گرید یبهانه ا  یاش باشد تا اعتماد آنان را براخانواده 
به کل عقلش را از دست   یپر شان بر گردد. ماهاش به خانهاز جمله شناسنامه   یشخص  لی وسا یبعض

که با  یا انهیموذ یهای کار  انپنه  نیکه از ا نیمهم تر اقرار داشت و  ثمیم اری داده و دربست در اخت
  دیتاک داً یبه او شد ثمی. مبردی لذت م گذاشت،ی خبر م  یب  شیهاو او را از کرده دادی انجام م دیخورش 

  یلودگ  یبا نوع ثمیچند روز اصالً با او صحبت نکند. م  نی دور بماند و در ا دیکرده بود که فعالً از خورش
کرده بود که  هیمطلق تشب  طانی ش  کیو او را به  ری را تحق  دیخورش  یکل زشیمسخره آم  یهاو خنده 

جمله را از زبان   نیبار بود که ا نی اول یپر ها شود. ماه آدم یو نوعدوست  ریخ یمانع کارها  توانست یم
که چشمان  یکسان بود دهیخانه شن رونی ب  ایاز افراد چه از درون  یار ی. او از زبان بسدیشنی م ثمیم

و   آمدیها به خشم مآن  فیبه شدت از توص یپر و ماه کردندی م هیطان تشب یرا به چشمان ش دیخورش 
همان  نی بود که ع  بیکند و حاال عج یآنان را نف یهاف یداشت توص یبا اعتراض کردن به افراد سع

ها سال  نیدر طول ا های لیرا که خ یاحساس کرد جرم یپر . ماهدیشنیم ثم یها را از زبان محرف 
چون و چرا همگان را در   یها بآن زمان یپر و ماه  شودی هم مرتکبش م  ثمیم کنوناند ا مرتکب شده 

  نیو در ا گذاشتی خداوند م یرا به عهده  ییحکم نها یو اجرا کردی دادگاه عدالت خود محکوم م
  اریو  دیخندی او م  هیشده و به تشب ثمیم یهمراه و هم صدا یر پ! ماهدادیم یرو   یبی زمان رخداد عج

کور و به خواب  یپر ماه یهاحرکت   نیمهربانش را به تمسخر گرفته بود. هم یو دخترعمو نهیرید
هم مانند کبک   یپر ماه یخانواده هیقض ی. در آن سودیکشی م یتباه یرفته را به ورطه  یخرگوش

روز   یرا برا   ییایرؤ یهانقشه یپر ماه  دیخواستگار جد یبرف فرو برده و داشتند برا  ریسرشان را ز
جوان خانواده به مراسم ساده تر و آرام   دانی. البته با توجه به شه دندیکشیم گر یو مراسم د قدکنانع
کل خانواده اعم  یبلکه از سو یپر ماه  پدر و مادر ینه تنها از سو هی. جواب بعله اولدندیشیاندی م یتر 

 یپسر داده شده بود و خانواده در شاد یو درشتشان به خانواده  زیر یهااز عموها و زن عموها و بچه 
 یرهایبا خسرو که استاد دانشگاه بود تصو یپر ماه  یو تصور عروس  بردیبه سر م  یآرام جانیو ه
بود که هر لحظه و   یپر از همه مادر ماه  شتر ی. بکردی در ذهنشان متصور م نیری ش  وندیپ  کیاز  ییبایز
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  دهایخر  زیر یو همه  کردیم هاحبت با او ص  هیزیجه دیو از خر نشستی کنار شوهرش م  یدر هر خلوت
 دایدخترشان پ یبرا یکه خواستگار خوب کردندی . خدا را شکر م شدی آقا کامران ثبت م یدر حافظه 

 .شودی فراموش م زیو همه چ رودی بخت م یبه خانه یشده و به زود

شده به دور حوض   دهیچ یهاگلدان یهاهمراه بود. باد برگ  یم یمال میبا وزش نس  زیصبح دل انگ   
قرمز و کوچک به جنب   یهای ماه آمدی که در سطح آب حوض به وجود م یو از موج دادی م  یرا باز 

  یب  یبود. ب ییخانه جالب و تماشا یهابچه  یکوچکشان برا یهاو رقص دم و باله  آمدندی و جوش م
. به صدا کردی آماده م اطیتخت ح یرا جوش آورده و داشت بساط صبحانه را رو  یخاقان سماور ذغال

بو   نهیآور »گ  امی قاصدک پ ی: »اِ د ینال یلب  ری درآمدن زنگ خانه او را از پهن کردن سفره بازداشت ز
 16!«زه؟ی ب یس یدامج ر،یخلخه گد یشیاغ ی نیجنگ

که به   یدر حال گرفتی آمده بود داشت کنار حوض وضو م یبه مرخص شدیم  یعباس که چند روز    
 کنه.«  ریگفت: »خدا خ  رفتی سمت در م 

نداشت. سرباز گفت که از   ستادنیا ینا یکه از خستگ د یرا د یدر را گشود مقابل خود سرباز  یوقت   
در   شانی جمع بودند، حس زنانگ  اطیها که به صرف صبحانه در ح و ناصر است. زن  اسریهمرزمان 

سرباز به دلشان بد آمد و به ولوله   دنیو با د ختندیبه درون داالن ر یگرفتن اخبار به کار افتاد همگ
را بر دهان  شانیهاها دست خ بود. آن اخبار تل ادآوری شانیسربازها برا نیافتادند و چون آمدن ا

داد: »خدا مرگم بده،  رونیاش را ب خفه یصدا گمیبلندشان را در گلو خفه کردند. نازب  ادیگذاشتند و فر
 خاک عالم به سرم شده؟«   یعنیو ناصر آورده؟  اسریاز شهادت   یسرباز خبر  نیا یعنی

 فیاصالً همه تون تشر نیل به پا نکنو قا لینشده ق یچی زن عمو، ه نی: »آروم باشد یعباس غر   
خسته   یهل داد: »برادر جان خوش اومد اطیها را به سمت ح .« و با دست زن نمی داخل بب نیببر

 تو؟«  یار ی ینم  فیچرا تشر ،ینباش 

 و..«  امیداشتم ب  فهیرا جا به جا کرد: »قربانت برادر، وظ  شی سرباز پاها   

عرض کنم واال  یکرد: »چ  اطی ها انداخت که هم چنان ته داالن جمع بودند او احتبه زن  ینگاه   
 .«میبپرس   یحال و احوال  میاومد

  ییبار عباس دستانش را گشود و گو  نیها مجددًا باال گرفت ازن  یاهوی به حرف نامفهوم سرباز ه    
  نیبابا، بذار  یراند: »ا  اطیه سمت ح ها را بآن کندی م شی ک شیک شانیهامرغ را به النه یکه دسته ا
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 ین! زن عموهایرو شروع کرد  دنینگفته داد و هوار و به سر کوب یز یآقا چ نیهنوز ا نم،ی بب  نیبر
 از جبهه باشه؟«  یحامل اخبار بد دیتنشه حتمًا با یلباس سرباز  شونیمحترم چون ا

تازه مگه از جبهه واسه آدم نقل و   اوردن؟یاومدن و خبر بد ن نایاز ا یک یتا حاال کدوم  ؟ی»پس چ   
 .«گهید ارنیی فرستن، فقط خبر بد م ینبات م

 شل و چل شده.« یک ی ایشده  دی شه یکی  ای»آره واال    

باشه داد و هوار شما   یجور  نیا رم ی : »زن عمو مهتاج، تو رو خدا شلوغش نکن، اصالً گد یعباس خند   
با  نیدر راه حق داد دیگردونه؟ شماها که تا حاال سه شه   یو به سر اولش بر م کنهی رو عوض م  یز یچ

برگشتن؟ واال نه،  ههسالم از جب ایاونا زنده شدن؟  ایآ ن؟ید یهاتون به کجا رس دنیهوارها و به سر کوب
گوشمون بسته  خ یکه ب  یو سرنوشت  ریو از تقد میبا خواست خدا مخالفت کن می تون  یکدوم ما نم  چیه

و با آرامش با موضوع   ن یاری و تجربه به دست ب نیرینوع خبرها لطفًا درس بگ نی. از امیشده فرار کن 
 .« نیبرخورد کن 

  اتیعملرفت اسم  ادمیصورت گرفته   یبزرگ اتیها عملتو جبهه   روزی : »ددیکوب  اشنهی توراندخت بر س   
هم به دست اومده و  یبزرگ یهای روز ی پ یاله یبود خدا رو صد هزار مرتبه شکر به حمد و قوه یچ
نکنه تو   گمیم میو مجروح داد دیبدون تلفات و ساده صورت نگرفته و حتمًا صدها شه  های روز یپ نیا

 بزرگ..«  ی.. خدا یو ناصر.. وا اسری.محمد. نایما هم افتاده؟ س یهاواسه بچه  یاتفاق اتیعمل  نیهم

 از چه قراره!« انیجر نمیتو بب ای جام.. اصالً برادر جان لطفًا ب نی: »بابا من که اد یعباس خند   

هم واسه  یبرم اخبار  مجوانی کر یحاال به طرف روستا  نیهم دی»ممنونم برادر، من عجله دارم با   
 اون جا دارم.« یخونواده

راستشو   ؟یبگ  کیبهم رون تبر ی اومد ای م؟یبگ کی به تو هم تبر دیر جان، باقربونت برم ماد ی»اله   
 شده؟« دی بگو آقا عرفان هم شه 

. البته آقا ستیخبرا ن نیمادرجان، شکر خدا از ا ریگفت: »نه خ دیسرباز که فرصت را مناسب د    
بهتر   یحالش کم ان. آگه یاهواز بستر  یهامارستان یاز ب یکی مجروح شدن و تو  یکم  یفی عرفان شر

 .« ستیالبته احواالتشون نگران کننده ن کنن ی منتقلش م زی تبر مارستان یبشه فردا به ب
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ها به خانواده آن ی. اوالً مجروح شونده عرفان بود که چندان ربط دندیکش یبه آسودگ  یهمه نفس    
که  یو از آرامش موقت دی. سرباز که جو را مساعد ددیکه مجروح شده بود و نه شه نینداشت، دوم ا

  ختیر رونی اش بچنته انیرا از م گرشیاخبار د یها به وجود آمد استفاده کرد و بدون معطلزن  انیم
ها فرار کند:  آن یده یچی و پ یدر پ  یکارش برود تا از شر سؤاالت پ  یتا زودتر خود را راحت کند و پ

و   اسریجنوب همرزم  یرو به عرضتون برسونم راستش من تو جبهه  گهید زیچ  هی خوامی »البته عذر م
 بعدًا...« یول  میمنطقه بود  هیناصر بودم با هم تو 

که   نهیبرس. پسر جانم منظورت آ  ادمیبه فر  ایهس؟ خدا ییگفتم خبرا نیدیخاک بر سرم، د  ی»آ   
هر   دمیخاک عالم تو سرم. شا  ی شده؟ وا دیاز اونا.. شه  یکی  یعن ی ن؟یستیمنطقه ن هیتو  گهیحاال د

 میتیخدا بچه هاشون  یشوهر شدن.. وا یکه دخترام ب  یوا  زم،یعز یخدا دومادا یدوتاشون.. وا
 موندن.«

برادرمون که هنوز    نیچه خبرته؟ ا گم،یرا گرفت: »آروم باش نازب  اشی جار  یهاتوراندخت شانه    
 !«یختیهم رنگفته تو عالم رو به  یز یچ

بود  ستادهیاش را در بغل ماهرخ که در کنارش اچنان بچه  دیماهتاب که داد و هوار مادرش را د   
سرباز را گرفته و تکان داد:  نی . او آستافتدیب  اطیانداخت که کم مانده بود بچه کف آجر فرش ح

 شده؟«  دیراستشو بگو ناصر شه یدوس دار  یدم به جون هر ک ی»راستشو بگو برادر، قسمت م

رو   اطینشده ح یچی زد که تو ه یحرف  نیکجا هم چ چارهی ب نیا گم،ینازب  یکنیکارا م   یچ ینیبی »م   
 بکنه.«  یوونگیطور د نیا دیرو سرت، البته که دخترت با یگذاشت

ه خدا : »خانوم من اومدم راستشو بگم. بد یباری م شی از سر و رو یو خستگ  دهیسرباز رنگش پر   
خودم    روزی. دمارستانهی اونم فقط مجروح شده و تو ب ه،یواستون خبر شهادت ندارم آخه دروغم چ

و    گفتی ماشاال سرحال و سرزنده بود، م  ستین یف یشر یبودم البته به شدت جراحات آقا ششیپ
 .« دیخندیم

 مجروح شده؟« ی: »از چه قسمتد یتوراندخت نال   

شلوغ بود   مارستانی آخه ب ستمیاونا ن اتیعمل  انی در جر اد یترکش به پهلوش خورده. به خدا ز ای»گو   
 ما رو نداشتن«  یو دکترا و پرستارا که وقت جواب دادن به حرفا
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 »عملش کردن؟«    

 منتقل بشه.« زی تبر مارستانی»فکر نکنم اونم قراره به ب   

ها اخبار  و هوار آن ونیسرباز جوان از ترس ش ردندکیشده و احساس م وانهی و ماهتاب د گمینازب    
ها را آرام کرد و به اصرار سرباز  بود آن ی قیبه هر طر مشی دروغ داده است. عباس با رفتار و گفتار مال

  یاز سر و رو یخستگ د،یایاستراحت حالش جا ب  یتا با صرف صبحانه و کم  دیرا به داخل خانه کش
لحظه که سرباز در حال صرف صبحانه و استراحت بود او را تحت   نیها تا آخر. زن ختیری سرباز م

و    زدیریم  رونیرا ب   ییآخر اخبار نها یه یکنترل گرفتند و به شدت گوش به زنگ بودند که او در ثان
به وقت آمدنش به سمع  هآن چه ک ری سرباز که اهل مراغه بود تا خارج شدن از منزل غ یول رودیم
کم   جانیو ه یآورد. شاد رونی ها را از انتظار بنشد و با رفتنش زن  یگر یآور اخبار د امیها رساند پ آن
قاصدک از جبهه آمده   نیداشت با خبر ا انی افراد خانه جر انی م یپر زودهنگام ماه یکه از عروس  یرنگ
 شد.   لیرخت بربست و زا  یاهال انیاز م

  یها را راهآقا کامران و آقا داود و پدر ناصر بودند تا آن  یروز در حال بستن بار و بنه همان  یهمگ   
 جا بازگردانند.  نیاهواز کنند تا هر چه زودتر ناصر را به ا

کردن آن مردان به سفر جنوب   یکه خانه در شور راه دیحاج رحمان رس  یاصالن به در خانه  یزمان   
تعارف کرد که داخل  دیاصالن را د یباز کردن رفته بود وقت یکوچه برادر  یبودند. گلتاب که به صدا
  دیفهم ندها که به خودشان مشغول بودزن  یاهویشد و از ه اطیوارد ح   یشود و اصالن بدون معطل

بزرگ، نکنه خبر شهادت عباس رو   یکه جو خانه متشنج است دلش به هول و هراس افتاد: »خدا
 آوردن؟« 

: دید ن ی زم یمرد رو نیترشد و خود را بدبخت  کیدر برابر چشمانش تار  ای دنآن  کیاصالن در    
  باً ی گاو بهم بده و تقر هیمملکت دامن منو هم گرفت! حاال که قرار شده ننه م  نی ا یچرا بدبخت ای»خدا
  یخبر شهادت  حاال اومد،ی م شیبه خواستگار گهیدو روز د یکی شده و  یراض دی با خورش میعروس یبرا
 !« ختیرو به هم ر یهمه چ گهید

شهادت او متمرکز شد.    یآمد و فکرش رو ادشیرفتنش به جبهه   یاصرار عباس برا ادیاصالن به    
  دایرا پ د یتا خورش دیکاوی را م اط یح  یایرنگ چشمانش مضطربانه گوشه و زوا یعسل یهامردمک 
را   اشی سرباز  یهاکه داشت لباس  دیخانم د زیعباس را کنار حوض و در کنار روح انگ یکند وقت
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موندم تا   یهم منتظر م ی سال هی دیبا شدیم دی دلش آرام گرفت: »آگه عباس شه شستیم
 افتاد،ی م یچه اتفاقات  گهیبرسم تا اون وقت هم خدا اعلم که د دیسالگردش بشه و بعد به وصل خورش 

 .« شدی نم نیمو گرفته بهتر از ا قهیکه  ی شانس نحس نیننه م. با ا ای مردی گاوم م  ای

 زنده اس!«   یکی نی: »خدا رو صد هزار مرتبه شکر ا دیکش یق ینفس عم گریاصالن بار د   

 یهاها و عطر سبزهرا فرا گرفته و همه جا از نفس گل  اطیح  یقسمت جنوب یصبحگاه   نیآفتاب زر   
. دادیم  یجان تازه ا اطیافراد خانه به ح یهمه آشفتگ نیها پر شده بود و با امعطر درون باغچه 

بود که  کخاقان را باز کرد و از آن جا لحاف و تش ی ب  یب یهااز اتاق  یکیتوراندخت خانم پنجره  
را   دیسف یهامالفه یکه به آهستگ شدی خاقان ظاهر م  یب یهم از پشت سرش ب  یگاه تکاندیم
  د ی چرخی محور مجروح شدن ناصر م یهشان بر رو. آن قدر همه مشغول کار خود بودند و توج تکاندیم

 به ورود اصالن نداشت.   یکس توجه چیکه ه

  دیجا رس نی به ا یواسه دومادت درست کردم که انشااهلل به سالمت زی اتاق تر و تم هیجان  گمی»نازب    
به همه جا داره و   دیکه د میکن شیاتاق دلباز بستر نیگه تو هم یم یب  یجا استراحت کنه. ب نیتو هم

 .« ارهی یشو به دست م یزود سالمت یل یخدا خ دی. به امرهی حوصله ش  سر نم

و   دیکش رونی ب یدیچادر دستمال سف انیخانم که چادرش را به دور کمرش بسته بود از م گمینازب     
  یبگم واهلل، پسره گفت مجروحه، راست و دروغش رو خدا م  یچشمان اشک آلودش را پاک کرد: »چ

 بوده و تا حاال تموم کرده و به رحمت خدا رفته باشه.«   ادیجراحاتش ز  دمیشا ایدونه.. 

  چارهیاون جا همه ش قصه بساز ها. اون سرباز ب  نی نفوس بد بزن، بش ده،ی»هان عروس ورپر   
 با خداست.«  نشیخبرشو آورده بعد ا

 سته؟« یتونه دوباره سر پا وا یجان مگه ناصر م  یب  ی»آخه ب   

 »ها، مگه چالقش کردن، آخه عروس بدبختم زخم پهلو به پاهاش چه مربوطه؟«   

بدون توجه    نیادبانه زد که عروس کوچکس نوش آفر یمثل به جا و ب کیبعد از حرفش  خاقانیب یب   
  تیها رعابچه   شیپ گمیم یجان، ه یب  ی: »امان از َمَثل هات بد یبه عزادار بودنشان بلند بلند خند

جراحت   هیتو هم  گمیگرفت: »حاال نازب گریرا به سمت د  شی!« بعد روتی آن چنان یهامثل  نیکن با ا
 .«نی باش نیخوشب  شهیهم  یدر هر حالت  نیکن ینکن، سع  لی بزرگ تبد  بتی رو به مص کیکوچ
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صحبت   مارستانیب  نیمگه خودت با مسئول  گم،یها، آخه نازبگه یم ی: »آره واال هدیتوراندخت غر   
 بازم شکر خدا پاهاشو قطع نکردن.«   ه،یو بهت نگفتن که دامادت مداوا شدن یکردن

و قصاص قبل از    ختیری م رونیخودش را ب یآنان هم چنان دردها یهایتوجه به دلدار  یب گمینازب    
  چارهیافتاد! ب ینوه طفل معصومم که نون آورشون به چه روز  چارهیدخترم، ب  چارهی : »بکردی م تی جنا
 به سرش خواهد اومد؟«   یچ  سیدامادم که معلوم ن یکیاون 

شده عزا    یکن. ها! مادرجان من مگه چ هیبخون و گر  أسی هیآ  یه نی»آها.. کارتو ول کن و بش   
 ؟« یگرفت

دل آزرده نشود تازه آن موقع  نی ا از شیتا دخترش هم ب  دیرا بر  شیبا حرف پسرش صدا گمینازب    
 ؟«یبود که چشمش به اصالن افتاد: »سالم آقا اصالن، بفرما تو مادر، چرا هم رون جا موند

بود با   ستادهیها اصحنه  نیا یمات و مبهوت به تماشا اط یبه داالن ح  یاصالن که در کنار راه خروج   
به جانش    ینگران دنشیخاقان با د یب  یبه خودش داد و جلوتر رفت. ب  یخانم حرکت گمیحرف نازب 
  بهجتشده ننه؟ نگران شدم  ی: »ها اصالن جان چ د یکش رونی اش را از پنجره بتنه  میافتاد و ن

 شده؟«  شیطور

 جان، اون حالش خوبه.«  یب  ی»نه ب   

 ؟«یاومد ی»پس واسه چ   

گفت: »نکنه از دست مادرش ذله شده و خودش به   نیگوش نوش آفر  ریو ز دی خند  زیتوراندخت ر   
 اومده؟« دیخورش  یبلند شده به خواستگار  ییتنها

 ره؟«یگی رو م   دیخورش یپسره بدن صالحه، آخه ک  نیرو به هم دیخورش  گمی»من که م   

دختر به    چارهی ب ؟ی شر به پا کن ی تون یم نی : »ساکت باش توراندخت. ببدیآهسته غر نینوش آفر   
 !«یهما نیا

جا آمده   نی به خود جرأت داده و ا  ینگران شد که او بابت چه کار  دیاصالن را د یهم وقت دیخورش    
 دنیبود که با د یپر ماه  ان،یتمام افراد خانه، تنها فرد شادمان آن م یروح  ی آشفتگ  انیاست در م
تا بتواند   رگرددبوالغ ب نیبود که به سر یصبح در فکر چاره ا یهم شادتر شد چون از کله یل یاصالن خ
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:  گفتیبود و م  نیبوالغ باهاش سرسنگ  نیرا مالقات کند مادرش بر سر رفتن مجددش به سر ثمیم
 روستا؟«  یبر  ییتنها یخوا یم یکه کمکم کن  نیا یبرادرت عباس از جبهه اومده، تو به جا  ینیبی »نم

بابت   نیخبر داشتند و از ا دیصالن نسبت به خورش اهل خانه حاج رحمان کماکان از عشق ا یهمه   
مادر اصالن نبود اآلن کار تمام شده   یهاو اگر دخالت  گرفتندی نم رادیها ابر آن  ادیناراحت نبودند و ز

 بود. 

سر در    یپر ماه یاز کارها چیداشت، ه  نیذره ب ریرا ز یپر چند روز رفتار ماه   نیکه در ا دیخورش    
او  کندی نم یمشورت گذردی هم از دستش دلخور بود که با او از آن چه در ذهنش م یو کم  آوردی نم

  یمرموز   جادوگر رزنی به پ هانی از ا شتریرا به اطالعش برساند و او ب  ثمیآمدن م دیترس یهنوز هم م
  یهاشهیاند یدستانش را در هوا چرخاند و به همه  نیدر خود فرو رود. نوش آفر شتریشود و ب لیتبد

بکن و بگو که    یاستراحت هی ارمیب یی برات چا نیها خاتمه داد: »آقا اصالن بفرما رو تخت بش درون کله
 طرفا؟!« نیچه خبر؟ از ا

و مخصوصًا ازدواج کردنش را   دیخورش یحال و حوصله  گریبعد از شهادت پسرش، د زیروح انگ    
  دیآرامش گفت: »خورش  یبا خنده نیفر. نوش آکردیها نگاه مصحنه  نیتفاوت به ا ینداشت او ب

  شجا اومده برو باها نیرو بهونه کرده و ا یز یبه خاطر تو چ چارهی که آقا اصالن ب میدون  یجان، م
 .«کنمی رو قانع م  نای گناه داره واهلل، من خودم ا ه؟یحرف حسابش چ چارهی ب  نیبب نیبش

ها را به مادرش واگذار کرد و به کنار اصالن آمد: »چه خبر از روستا آقا پسر؟  عباس کار شستن رخت    
و   انییروستا یبرا  یبوالغ بزنن و فکر  نیبه سر یسر  ی قرار بود چند نفر از طرف جهاد سازندگ روزید

 ن؟« اومد یبازرس  یبرا  های روستا بکنن باالخره بچه جهاد یو آب چشمه یخاک یجاده

و   اوردیدرب  ثمیم یدادن بود تا سر از کارها کیو کش ی روزها مدام در حال جاسوس نیاصالن که ا   
  یاوامر ننه م به روستا یچون پ دمیشده بود گفت: »واهلل من که ند  رشیهم دستگ ییزهای چ باً یتقر
  نیو به چند  ببرمو به شهر  رمیبگ لی رو که خاله م درسته کرده بود تحو ییهارفته بودم تا رشته  نیزبید

اومدن و رفتن و   دمیخبر ندارم شا نینهند رفتم واسه هم یبدم از اون جا هم به روستا  لیمغازه تحو
خراب   یهاجاده  نیواسه ا یما کار  یبه روستا  یدگیقبل رس دیبا یواهلل جهاد سازندگ   دم،یمن نفهم
جاده  یهارم و تو چاله چوله  یم  وباره تا زانو تو ِگل و لجن فر  یذره بارون م هیبکنه   نیزبیمونده د

هم که الحمداهلل هفته  وونایح کننی حمل م ونجهیکه غله و  هاینه گار  ادیتونه ب یم نیهم که نه ماش
 .«شنی شکنه و چالق م ی شون پاش م  یکی یا
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  یرو لعنت کنه، آگه سرمون رو با جنگ قاط  تکاریو گفت: »خدا صدام جنا د یعباس قاه قاه خند   
نبود و کشورمون به  یقدر کمبود و آشفتگ  نیو ا شدیم  یدگ یاآلن به وضع مملکت بهتر رس کردی نم

 چه خبر از روستا؟« گهی. ددیرس ی و رشد م یسازندگ 

که نوش   ییماند. با چشم و ابرو دروغ بسته کی یگفتن حت یدهانش برا دیاصالن ماند که چه بگو   
کرد و دوباره به کنار    یداد عباس کوتاه آمد و کم کم سنگرش را خال یعباس باز  یخانوم برا نیآفر

  یابر  یکمک کند. او هم مثل مادرش تعصب اشی نظام یهاحوض رفت تا به مادرش در شستن لباس 
 بود. اد یهم ز دیخواستگار از سر خورش   نینداشت ا  دیکار خواهرش خورش

شوهر مهتاب آماده کرده بودند به داخل دعوت کرد:   ی که برا یاتاق دنید یتوراندخت همه را برا    
 کجا بذارم؟«  زوی م نیبگ  نیایگذاشتم؟ خودتون ب ییتخت خواب رو خوب جا نی نیبب   نیایب ی»آها

. اصالن تا اطراف را  شستی خانم که هم چنان کنار حوض رخت م  گمیهمه به داخل رفتند به جز نازب   
 خبر مهم..« هی دیگفت: »خورش دیخلوت د

چند   نیرو بفهمه تو هم ثمیاومدن م دیاصالً نبا ستیخوب ن یپر »گوش کن اصالن، فعالً اوضاع ماه    
 شکر داره.«  یخبر مونده جا  یروز ب

وسط   نی خبر مونده؟ ا  یب ثمیاز بازگشت م یپر ماه  ؟یکنی م  ریدختر، کجاها س  یی»ها.. ها.. کجا   
و  زدنی اومد شب با هم تو جاده قدم م رونی ب نایا ثمیم یاز خونه یپر ماه شبی . دمیخاک بر سر مائ

  یدختر جان، به تو هم کلک م ست یباهات روراست ن گهی. ها.. اون دشنفتنی و گل م گفتنی گل م
 زنه.«

چشم متمرکز شده بودند.  یدیها درست وسط سفچنان گرد شده بود که مردمک دیچشمان خورش   
 اصالن با دقت چشمانش را نگاه کرد.

 ؟« یچرت و پرت بگ  ی»اصالن اومد   

به جهنم   ست،ین رانیبه ا ثمیاز خبر اومدن م یپر ندونستن ماه  ایاصالً حرفم سر دونستن  دی»خورش   
واسه خونواده ها هزار   گهیو مالقات هم د دنید یعشاق برادونن و  یباالخره عاشقن، خودشون م

 حرف است!« نیخبرم مهم تر از ا  ان،ی یجور کلک م

 .«گهیبرو و حرفتو بزن د هیبه شدت نگران شد: »جون به لب شده کم حاش  دیخورش    
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که تو اتاقک    دمیچشام د نیکنه، باالخره پسر بهادرخانه! خودم با ا یم ییکارا هی سگ پدر داره  ثمیم   
 گهیجوون اون جا جمع بودن بعد.. حدس بزن د یچهل نفر  هیشون چه خبره، به خدا  یته باغ هکتار 

ان..   گهیهمد ین دو تا دشمن خو  نیا د؟یرسی کفتر م یاصالً فکرت به مجتب  دم،یها رو دبرنامه  نیهم
 کنه.« یاونم رفت و آمد م یخان تو خونه ثمیبعله.. م

قدر تو کشور تحوالت به وجود اومده تو وجود اونا   نیامکان داره بعد انقالب که ا ؟ی»خب که چ   
 نیکردن، ا یزمان شاه رو کنار گذاشتن و آشت  یو کدورتا نهی به وجود اومده و ک  یو تحول ریهم تغ

 ه؟«بده آدم وجودش متحول بش

و هر شب ساعت دو و سه   دمیکش کیمن سه شب کش گمیها، اصالً به من چه، م یگی م زایچ ی»اِ    
ذاشتن و   ی م  نیرو پشت ماش یبزرگ   باً یتقر یچوب یهاکفتر جعبه یمجتب ینصف شب داشتن از خونه

 .«نم یبی ساده نم نارویمن ا کردن،ی مطمئنم از روستا خارج م  یول دونمی حاال کجا نم   بردنیم

که اصالً   یافت یم ییو افراد تندرو ونیاسیتو دام مثالً س  یکلمه حرف بزن هی ه،یبد تی »وضع   
 !«هیمذهبشون، مرامشون چ یدونی نم

 و دست رو دست گذاشت؟« دیکه د شهی »نم   

  نیمجاهدسازمان   یاعضا ین یبیکنن. نم  یخرابکار  ییجاها هیساکت موند تا اونا  دی»درسته، نبا   
 ...« نیو ا گهید یحزبا   یلیاومدن با دشمن ما متحد شدن و خ 

 .«دیخورش  میصورت بد یکار  دی»با   

اصالن لطفًا تو   م؟یواسه خودم رون دردسر درست کن یچرا الک هیها چدرون جعبه  میدون ینم  ی»وقت   
با   مین یکه بب  میباش یپر مراقب ماه د یوردار با یساکت باش به کار خودت برس و دست از جاسوس باز 

. دهینقشه کش سشبازم وا ثمیکه م میفهمی بهم نگفت م یز یبار چ  نیو آگه ا کنهی بازم مالقات م ثمیم
  شه؟«ی قدر کور و کر م نیاحمق کودن، آخه آدم ا یدختره 

 هیپدربزرگم حاج رحمان  ادی یم ادمیتأسف تکان داد: » ی و سرش را از رو دیکش یقیآه عم  دیخورش    
فقط   تیتا حر تی از خر زانمی گفت: عز دادی م حتیبار همه مون رو دور هم جمع کرد و مثالً به ما نص

قدم فاصله هست. راه   کینقطه و از عقل تا جنون هم  هینقطه فاصله هست، از عزت تا ذلت هم  هی
و  دهیجا انجام م هیداره هر سه تاشو  یپر ماه  برمیم  ی! آه اصالن حاال به عمق حرفاش پنیکج نر
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خواهد برد.    کیشهر کوچ  نیخاندان معتبر حاج رحمان رو تو ا یبه کل عزت و آبرو  اد،یآگه سر عقل ن
 !« دهیم دامهعبرت نگرفت و هم چنان داره ا یپر که ماه  فیح  یول  میاشتباه کرد یل یما خ

  یقدم کج ورم هیمن، تا  یمث ننه خواستیم یاننه یپر : »ماه دیرا در هم کش شیهااصالن اخم   
نه مث  ادی داشت پوست سرشو بکنه و پاهاشو قلم کنه و با چماق بکوبه سرش تا عقلش سر جاش ب

 .«شهی پرروتر م   طهی و اون دختر سل انی  یکوتاه م یخانوم که هآقا کامران و مهتاج 

 نیبر هم زدن ا یکه اصالن به کار برد متمرکز شد و اصالن برا یا طهیسل یکلمه یرو  دیفکر خورش   
ده و  رو قبول کر یام همه چننه یخودش فرو رفت: »راست  یجو نامناسب، باز هم در حس و حال عاشق

 .« تی خواستگار ادی یهفته م نیبهم قول داده هم

هم مجروح شده و پدرم و   چارهیکه عرفان ب  نیناصر مجروح شده و مهم تر ا شه،ی هفته نم  نی»هم   
 .«ارنشونیجا ب   نیا مایخوان برن از جنوب خودشون با هواپ  یعمو آصف م دم یشا ایعمو کامران 

 .«گهید کنهی اعزامشون م ز یتبررن؟ باالخره سپاه خودش به  ی»چرا م   

 کار کنن!«  ی»خب نگرانن چ   

حس کرد   اریاخت  یب  دیبه کنارشان آمد خورش یچا  ین یبه همراه گلتاب و ماهرخ با س یپر ماه   
 طرفا، تو روستا چه خبر؟«  نی شده: »سالم اصالن، چه عجب از ا طانیو ش یموذ یل یخ یپر ماه

 .« ستین  یخبر   نی»واهلل خودتون که به روستا اومده بود   

  ایگفت: »آ  نیبکند و اندازه اطالعات اصالن را بفهمد، بنابرا یجا خورد و خواست زرنگ  ی کم یپر ماه   
 ؟« یبهادرخان دار  یاز خونواده  یخبر 

 بزنم.« یقدر گرفتار اون چهار تا گاوم که وقت ندارم اون طرفا سر  نی»ا   

 بوالغ؟«  نیسر  یگرد یبرم ی»ک   

 ده؟«ی بهم رون ناهار م دیخورش  نمیبذار بب گه،یساعت د هی»تا    

 بوالغ.«  نیسر امی یرا گرفت: »منم باهات م یپر ماه  یبازو دیخورش    
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  یجا باش نی! ایای یم یدم، تو واسه چ یم ادیعمه سارا الفبا  یهامن دارم به نوه  د،یخورش  ی»اِ    
 .« ارنی خوان ب یکه ناصر رو م  ین یبیم

خونه باشم و به کارا   دیبا یگیشد: »راس م   لیتبد نی قیبه  یپر ماه یهااز حرف  د یشک خورش   
 برسم.« 

اعالم کرد که همراه با   یپر ناهار نشسته بودند، ماه یخاقان سر سفره   یب یهمه در منزل ب  یوقت   
و   کندی بوس ساعت سه حرکت م ی نی گفت که م یار ناچ ی رودو اصالن از رو یبوالغ م نیاصالن به سر

  یبرا رهسف یاز آن سو دیکه خورش  ییدر آن ساعت در کنار جاده باشند. چشم و ابروها دیها باآن
نکند سکوتش به   یتا اصالن اظهارنظر  شدی باعث م دادی م یسفره باز  یسو نیاصالن نشسته در ا

  ادهیو اصالن پ  دیشده خورش نیتع  شی در واقع برنامه از پ یبود ول  یپر ماه یهاخواسته  یظاهر اجرا
ده بود با عقل  یو اصالن را د دی خورش  یدر گوش یهااز صحبت  ی. گلتاب که بعد از ناهار کمشدیم

 یعروس یهستند و به زود  گرید کی ها واقعًا عاشق طور حس کرد که آن   نیجوان و شادابش ا
  میبخت خواهد رفت. خانواده آن گونه تصم یبه خانه یبه زود  دیخواهند کرد و خواهرش خورش

  یبه روستا مارستانیبوالغ برود و بعد از آوردن ناصر از جبهه جنوب به ب  نیبه سر یپر گرفتند که ماه
 بود. یکه عرفان در منزل پدرش بستر  رایعرفان بروند ز ادتینهند به ع 

روزها آن قدر  نیبعد از ناهار در حال صحبت و گفتگو بودند که زنگ تلفن دلشان را لرزاند. ا    
.  دندیپری از جا م یبا هر زنگ  یبود که همگ دهیرس شانیو دلهره آور از جبهه برا  ندیناخوشا یاخبار 
آگه در   یول  برم یپر همراه ماه خوامی صدا زد و گفت: »مامان منم م  گریمادرش را به اتاق د دیخورش 
  نیواسه هم انی که همرام ب کردنی هم  اصرار م گهید یدونستن، دخترا یم هیو بق  گفتمی جمع م

 دخترا هم باشن آخه از.. سارا خانوم زشته..« یکیاون   میخوائ  ینم یپر نگفتم. من و ماه یز یچ

 .« نیکن یکه دعوت نشده خودتون رو مهم رون م  نیبه خودتون بگ  ناروی»ا   

 »اتفاقًا سارا خانوم خودش گفته منم برم.«    

  یعباس به جبهه بر م  گهید یچون هفته نیاومده باش گهیتا آخر هفته د نیکن یسع نی»باشه رفت    
 .«یجا باش   نیا دیگرده و با

 یدربست نیماش  کی  دیخورش  یمادرش برا یبوس به روستا رفتند ول ینیو اصالن با م  یپر ماه   
 یبوالغ رساند. اصالن کنار جاده  نیاو را به سر شناختی را م دیگرفت. مرد راننده چون پدر خورش 
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برد و   شانباغات به خانه انیشد او را از م ادهی پ دیخورش  ی بود. وقت ستادهیبه روستا منتظرش ا یمنته
ار در کوچه قرار  که کن شانلهی به طو کراستینشود او را  دیاش متوجه آمدن خورش آن که ننه  یبرا

  یبه رو یرا بلد بود و به نرم  شیهاجا آمده بود، درس  ن یبار هم قبالً به ا کیکه  دیداشت برد. خورش
طعنه گفت: »من اول و  وباز کرد و با خنده   ییجا هاونجه ی انیبار خودش در م نیو ا  دیسکو پر

 اس.« لهیطو  نیآخرش جام تو هم 

  نیحتم دارم که هم  یسارا خانوم رسوندم ول یرو به خونه یپر و تند گفت: »ماه  دیاصالن خند   
 خائن قرار داره.«  ثمیامشب با م

 .« یمون یقانعش کن که امشب خونه پسرعموت م  یجور  هی یات و بعد ساعتننه شی»حاال برو پ    

سرم آورد. اون دفعه   ییچه بال  ی که نصفه شب یدیند امی ب یکلک  هیاز اآلن واسش  دی»آره بابا، با   
 کوبه.«  یبره، به فرق سرم م یکه گاوا رو به صحرا م یدفعه حتمًا با اون چوب نی جاروش بود ا یدسته

سردر آوردن از  یبرا یول دادی را آزار م   دیفضوالت گاوها به شدت مشام خورش یکه بو نیبا ا   
بود و ازش    ریدلگ یپر عالمه از ماه   کی کابوس وحشتناک را تحمل کند.  نیمجبور بود ا یپر ماه  یکارها
را که بر سرش   هو آن چ  بردیسؤال م ریاو را ز یفانه ی جا نجابت و وقار عف کیداشت، چنان که   هیگال
به   دیخورش  یزاده بود. اصالن با مطمئن شدن از جا ب ینج  کی در واقع از سمت به ظاهر  آمدیم

را در راهرو    رهای خالص شده بود سطل ش  رهایش  دنیاز دوش شدی م یقیرش که دقااتاقشان رفت. ماد
که وانت داشت هر   هیها را به شهر ببرد. پسر همساآن دی ایگفت که ب هیو به پسر همسا دیچ فیبه رد

اصالن وارد اتاق   ی. وقتکردی مغازه دارها پخش م نیو ب رساندی ده را به شهر م یاهال یرهای شب ش
درست و   تی تل  هیبزباش  نیبا ا نی بش ای پسرجان، ب ییشام بود: »کجا دنیشد که مادرش در حال کش

 .« هیبزباش خوشمزه آ  یلیخ  م،یبخور یحساب 

 مونم.« یمش غفار م  یشد شب خونه رمیبرم آگه هم د دیدارم که با یکار  هی»ننه جان من    

 گهی! مش غفار دیو اون ول بمون  نیا یتو خونه  یخوا یم  یر »تو مگه خودت خونه و خرابه ندا   
 ه؟«یک

حاج رحمان،   یجا، نوه  نیا یار ی یم یعروس شهر  هیفردا  ی»ننه جان درست حرف بزن، ناسالمت   
 دهنت رو..«  یعن ی یرفتارت رو خوب کن دیندارن ها.. با یاونا کم اسم و رسم 
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 رزنیپ ن یدهن نجسمو آب بکشم ها.. تو از ا یعنیرا به طرفش پرت کرد: »  یمادرش قاشق چوب    
از اون دختر که هنوز زنت   یتون ی سن؟ نم نیرفتارش رو درست کنه اونم تو ا یخوا یهشتاد ساله م

  یجا اومد چه جور  نیا یبد ادی بهش  دیمن باشه نبا  ع یتا ازت بترسه و مط  یر ینشده زهرچشم بگ
 و پاشه!« نهی حرف من بش  رفتار کنه و با دیاب

خانوم،    دیتو؟ تازه بهش بگم خورش  ایتو! زن منه  ایمن باشه  عیمط  دیننه؟ اون با یزنی »حرفا م   
 گه.« یالف بچه هم نم هی نویمن؟ ا یننه نیلطفًا با ادب حرف زدنتو کنار بذار بشو ع

 ؟« یکنی صادر م   دی»هان؟ از اآلن واسم احکام جد   

اصل  یاز اآلن گفته باشم در افتادن با خونواده میکنی م ی»ننه جان، من و زنم تو اتاق باال خونه زندگ    
  یباهاش با ادب تر باش  ،یبکن زاروی چ یل یخ تی رعا دیتو هم با ستیو نسب دار حاج رحمان آسون ن

 .«یز ی نر رونیرو از دهنت ب  یزشت یو هر کلمه 

  یاوردی رو ن طونی .. چه گوه خوردنا! هنوز اون شی: »وادیپر شیننه بهجت مثل مارمولک از جا   
 لنگ دراز الت شده.«  رونیبزن برو ب  ستم یاهلش ن یکیمن   ؟یکنی باهام معامله م

گه بذارم برم شهر، اصالً برم جبهه، اون جا کشته  یم طونهی . شهاده یجونم به لب رس گهی»اهلل اکبر، د   
 بشم از دستت راحت بشم ننه.«

 شهر به کله ت زده؟«  یده که گذاشته و رفتن هوا یاز اهال  یلی»هان! تو هم مث خ    

سرم به کارم گرمه وگرنه جون به لبم  یو بچه حسابم نکن یبد ر یآگه کم بهم گ ، یکنی »تو مجبورم م    
 گردم ها.«   یهم برنم  گهید رمیذارم و م  یخبر م یدفعه ب هیقسم  به موال  یکنیم

بخور    تیلی کاسه ت هی نیبش  ایدل مادرش را لرزاند و کوتاه آمد: »حاال ب یاصالن کم یهاحرف  نیا   
 برو.«  یخوا   یم یبعد هر گور 

  دانستی م زد،  رونیساده را بهانه کرده و از خانه ب  یبگو مگو  نیاصالن منتظر نماند و هم یول   
شب با   یهامهین  یحت تواندی شدنش با خداست و م داریب گریمادرش سر که به بالش بگذارد، د

 دهیکند که د  یط یروستا را طور  یهاکوچه کردی م یداخل شود. اصالن سع ایاز خانه خارج   دیخورش 
مادرش را  تی که رضا نیروزها از ا  نی. اصالن ااوردیپارس سگان نگهبان را درن یصدا  اناً ینشود و اح

. دیدی و خود را نسبت به سابق عاشق تر م کردی م یو حس بزرگ افتهیبه دست آورده آرامش خاطر 
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تا هر کار   دبه وجود آورده بو یفداکار  هیشب  یغل و غشش احساسات یعشق در وجود ساده و ب  یروین
شب   یکیدر تار  یاف خود و خطرات احتمال اطر گریانجام دهد. او د دیخورش  تی را به خاطر رضا  یخوب

  هانیا یعشق فرو رفته بود، با تمام  یبرا یبا دلهره و فداکار  ختهی درآم یدر عالم کردی را مشاهده نم
اطراف منزل بهادرخان   بهبلند خود را  ییهاکه با گام  زدی در دلش فوران م یاحساس شوم و نحس 

  دیبار مال ن ی ماند. چشمانش را چند خکوبیبر جا م دیخود از آن چه که د یرساند. ناگهان در صد قدم
صحبت   ثمیبا م یقیدقا یپر . ماه شناختی هم م یچادر مشک ریرا از ز یپر . او اندام ماهکردی اشتباه نم 

 به سرعت بسته شد.   یوبها شد و در بزرگ چکرد سپس پشت سر او وارد عمارت آن 

 یپر بودم متوجه اومدن ماه دهیرس  ریذره د هی  دم،ی! درست به موقع رسی»آه چه صحنه ا   
 .«شدمی نم

و   دیپر وارید یخلوت راه داشت به رو اطیخانه که به ح   یکوتاه پشت واریاصالن معطل نکرد و از د   
بسته شده  اطیح یدر گوشه  یر ی وار سگ خانه که با زنج وانهید یهابام چمبر زد. پارس  یدر فرورفتگ
  یکارها داردچرا کارآگاه شده و   دانستی . خودش هم نم ختیرا در دلش ر ایدن یهاترس  یبود تمام 

  اطیپارس سگ چند مرد وارد ح ی! به صدادهدی خطرناک را انجام م یکارها نیو ا کندی م  یسیپل
سگ را   رینشدند فقط زنج  یمشکوک  زیمتوجه چ یدند ول کر یرا بررس  اطیشدند و گوشه و کنار ح 
بود  افتهی و وارد خانه شدند. اصالن که موقتًا نجات  دهی به سر و گوشش کش ی محکم تر کرده و دست

 نیا یتا صدا  اوردمیگوشت سم مخلوط نکرده و با خودم ن کهی ت هی: »اشتباه کردم که به دیلب غر ریز
 رو خاموش کنم.« یسگ لعنت

حال   نی. با ادیبام اتاقک ته باغ پر یو رو دیباغ کش واری خودش را به سمت د ده یخز  دهیاصالن خز   
 دیدیم  شیهااز خانه یکیبام  یخان او را بر رو ثمی و تاب افتاده بود. اگر م چیاز ترس دلش به پ 

خالصش   شت، به همراهش دا شهیکه هم  یتفنگ ری و همان دم با ت ماندی حکم قانون نم یمنتظر اجرا
  شانیخدا برا یشهیفضول روستا که هم یهااز آدم  یعبرت همگان مخصوصًا بعض  یبرا ای و  کردیم

 یو کارها  یپر به ماه  یلب ر ی. اصالن زدیکشی ده به دار م دانیاو را در م د،یکشی خط و نشان م
 دردسرها او بود.   یچرا که باعث همه فرستادی لعنت م اشانهیموذ

اش  و ترس، عرق بر چهره  رت ی خود را به کناره بام رساند تا سرش را بلند کرد از ح زی خ نهیاو س   
جا در حدود ده دوازده  نیبود حاال ا دهیکفتر د ی که در منزل مجتب یچوب یهانشست. از همان جعبه 

  نیشما  نی ها را پشت چندآن  یک ی یک یند مرد شده بود و چ دهیکنار هم چ فیبه رد گرید یتا
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  یبر کار مردان نظارت داشت و همان تفنگ شکار  میخان خودش مستق ثمی. مگذاشتندیگوناگون م
اش نور مهتاب چهره  ری و در ز  رفتی طرف و آن طرف م  نیا نیسنگ یهابزرگ در دستش بود. او با گام 

  ییزهایها چگوش آن خیو آهسته ب ستادیایروح و سخت بود گاه م  یب یسنگ یبه مانند مجسمه
 .گفتیم

که درون فرو   گذاشتی م  یکوچک یآن را در طاقچه  شهی داشت که هم یکوچک یویمادر اصالن راد   
تا   کردی را باز م ویو راد چرخاندیرا م  چشی پ شدی م داریقرار داشت و صبح که از خواب ب وارید یرفتگ
 ویراد ندر خانه بود از هما  ی. اصالن هم وقتبستیآن را م  گذاشتی که شب سر به بالش م یوقت

 یستی ترور یخرابکاران و اعضا  یو اعضا  اتی را در مورد کشور و جنگ و عمل  یمدام اخبار گوناگون
به   ییهاو چه ضربه  کنندیاند چه ها ماز کشور که پنهان شده  یناخلق که در هر سوراخ  نیمجاهد

  ی ک یارتباط با  یب کار خان زاده  نیو حاال شصتش خبردار شد که ا دیشنی م کنند،ی دولت و ملت وارد م
 ثمیم  یهنی و م ینیضد د یبه کارها  شیهاها بود که گوشاصالن سال  ستیموضوعات ن نیاز ا
 کردی کرده و آگاه را درک نم لی تحص یهاانسان یهای باز   استیکه س نیداشت اصالن با ا یی آشنا
باشد!  تواندیم  یخطرناک  یهاحامل سالح یچوب یهاجعبه   نیکه ا دیفهمی م شی ناآگاه یبا تمام یول

.  دیکفتر را هم آن جا د ی که مجتب دیبه اوج رس  رتشیو ح   نیقی یها وقتآن ی اصالن در حال تماشا
مردان جوان  کردی روشن م یرا کم اطیح  وارید یکه از باال یزرد ینور ماه و چراغ کم سو ری اصالن در ز

بودند و   هان یدر کاپوت ماش هاها که با جان و دل در حال حمل و نقل جعبهآن دیدی را به وضوح م 
را   بیپر از به و س یهاو سپس جعبه  پوشاندندیخشک م یهاها و علفرا با پوشال  شانیآخر سر، رو

 .کردندی م  یخال شانیرو

 نیدور شدن از ا یبود که برا دهیو لرز دهیرس تماشا صرف نکرد آن قدر ت  یاصالن وقتش را برا 
ها و گرفتار کردن آن ی. آن قدر برادیپر نییخلوت پا اطی ح  واریخطرناک معطل نکرد و از د یمنطقه 

 شانعجله داشت که فرصت نکرد به خانه   یمبهم به افراد شاخص قانون یهامحموله  نیخبر دادن ا
قرار دهد. او    گرفتی خان صورت م  ثمیکه در عمارت م ییو کارها هادهید انیرا در جر  دیرفته و خورش

و   کردیعجله م دیبا دیدی کشورش فاجعه بار م  یلحظه از دست دادن را خطرناک و برا کیفرصت 
و   کردی م  دبرخور  یجی و بس  یگشت سپاه  یروهایبا ن   اناً ی اح ای  رساندیپاسگاه م نیخود را به اول 

  ادیرفتن به شهر نداشت همان دم به  یبرا یا لهی. او وسندرسایمطلب را به اطالعشان م
ننه   یدوچرخه بخرد ول کی شیکه برا کردی ها به او التماس مبا مادرش افتاد که سال شیبگومگوها
 .  دادی نم هم دوچرخه را  دیخر ینه یبه او هز  یرا دروازه کرده بود، حت یگر یگوشش در و د ک یبهجت 
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 دنیکه رس  دانستیو له له زنان در جاده به راه افتاد م ادهیپ  یخاطرات با پا نی از ا یاصالن عصبان   
و   کردیمادرش را سرزنش م یلب  ری نداشت ز یچاره ا یشهر سخت و دشوار است ول   ای سی به مقر پل

خودش   یند آخرش با آه بل ست،ی ناقابل ن یدوچرخه  کی صاحب   یکه حت گفتی م راهی بد و ب ایبه دن
  ایاالغ به دن میکه هست نهیاول و آخر ما خرا هم ؟یگله دار  یبابا پسر، از چ ی: »اِ کردی م  یرا راض
  ی. قربون خدا برم که روز هیدستامون خال شهیو هم میکنی کار م ی رم. ه یم ایاالغم از دن میاومد

که اونم  هیما قطره چکون  یز رو  یول  زهی ر یم ازاین  یخروار خروارش به سر مبارک داراها و ب  یرسونه ول
 چپونه!« یم بشیام تو جرسه و شکر خدا ننه   یبه من نم رشیخ

 یهاآن پول ردیمادرش بم  یکه اگر روز  کردی فکر نم نیاصالن آن قدر ساده و صاف بود که هرگز به ا   
احترام مادرش را به جا   داً ی. او شددیمادرش به او خواهد رس ب یر جبه قول خودش چپانده شده د

 . آوردیم

  نیروبرو شد قبل از ا انیج یگروه از افراد گشت بس  کیکرد و با   شیاریراه بود که خدا  یهامه یدر ن   
هم پشتش نشسته بود  یگر یاز موتورسوارها که کس د یکی ها اشاره بدهد که با دست به آن 

 اده؟« یپ یبا پا ینصفه شب  نی: »کجا جوون تو استاد یمقابلش ا

  نیترکی منو به نزد نی و نفس زنان گفت: »برادرا معطل نکن  دیپشت ترک موتور پر عیاصالن سر   
 واسه فرمانده تون دارم.« یخبر مهم  ن، یبرسون   جیبس گاهیپا

آب داده و اجازه   یوانیها به او لآن  دندیشدند وضع اصالن را مناسب ند گاهیوارد پا یها وقتآن   
 یهاسرفه انیم  د،یاز آب را که نوش یاصالن جرعه ا ی مرتب شود ول  شیهادادند تا شمارش نفس 

منزل  ن،یبوالغ بر نیسر ی رفقا زود به روستا نیمداومش گفت: »فکرتونو معطل حال من نکن 
چون در حال   دهیحرکت نکرده باشن که اونم بع هان یالبته آگه تا حاال ماش نیرو محاصره کن  بهادرخان

. البته کامالً مسلح  نیری رو بگ ینی هر ماش یروستا به اهر جلو یتو جاده  سیحرکت بودن. حاال مهم ن
بار زدن من تا حاال دو دفعه    یخطرناک  یهاکه اونا سر تا پا مسلح هستن. اون جا محموله  نی باش

کارو انجام   نیهاست دارن اکه اونا مدت  دونمیم ی و امروز ول   روزی. ددمیرو د  ییهاچنان صحنه
 دونم!«  یرسه نم ی م ایها به کجا و به دست ک جعبه  یول دنیم

 بود؟«  یهاشون چ نی : »ماشدیپرس  یج یاز درجه داران بس یکی   

 دونم.«  یاز هر رقمش بود من که مدلشون رو نم  دونمی»چه م   
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به همه گزارش   میس یها با ب آن سی داد. رئ حی ها توضبود به آن دهیآن چه را که د یهمهاصالن    
به سمت    یجی و بس سیپل یروهایاز ن  یبزرگ پی آماده باش باشند و اک یشهر   یروهاین یداد تا همه

رفتند التماس  ی اتاق به آن اتاق م  نیروستا به حرکت درآمدند. اصالن به آنان که مثل مور و ملخ از ا
خان پدرسگ اون  ثمی م ن،یبهش صدمه نزن نیدیرو د یدختر  یوقت کنمی : »ازتون خواهش مکردیم
استفاده کنه و توسط  تو محاصره افتاده، ازش به عنوان طعمه  دید یوقت نیداده نذار بی رو فر  چارهیب

خدا اون دختر خام و   روشد: »تو  زانیآو یدرجه دار  یقهیاون شما رو تو تنگنا قرار بده.« سپس از 
جا اومدم و   نیمن واسه خاطر نجات هم رون دختره االن ا نیساده رو از دست اون نابکار آزادش کن 

 کردم. اون ملعون تازه از فرنگ برگشته و..« ین یخبرچ

 کاراش خرابکارانه اس؟«  یدونی : »از کجا مدیار پرسدرجه د   

اوضاع شلم   نیا ینرفتن چه برسه به حاال که تو  یسرکار، اونا از زمان شاه راه درست و حساب ی»ا   
  یخورن ول  یم نیکرده و دارن زم یباد دماغشون رو خال باً یهر چند انقالب تقر ننیشوربا ساکت بش

  یهم رحم نم یبه کس شناسهیکه پدر و مادر نم استمیس گه،ید هیباز  استی. خب سستنین  نیآروم بش
 کنه تازه پدرشم به دست قانون گرفتاره.« 
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   16 فصل

 

عاشقانه که  یبا حس  یول کردی سر در گم و مبهم دست و پنجه نرم م یاحساسات انیم یپر ماه   
بهادرخان نشسته و با   کیدر سالن ش دیچربی م  گرشیسر در گم د یهااحساس  یقدرتش به تمام

روز بود که  نیاو چند کردی ها را تماشا ممنزل پر عظمت آن  یمتیلوکس و ق لیوسا  نیتحس
به او را   ش ی حسن فداکار ثمیعشقش به م یرویگرفته و آماده انجام بود. ن ثم یاز م  را شیدستورها
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  شیمشتاقانه به سو یپر جذاب و دخترُکش وارد اتاق شد ماه  یبا تبسم ثمیم ی. وقتکردی زنده م
از دست خونواده ام  یامروز چه جور  یدونی نم  یشهر کن یمنو راه  دیهر چه زودتر با زم،ی: »عزدیدو

. درضمن اآلن چهل تا دانش آموز  امیجا ب  نیبود بذارن ا رممکنیبود غ ومدهی آگه اصالن ن  کردمفرار 
 من معلم دبستانم!« یناسالمت ؟یدونست  یزد: »م ین یریدن معلمشونن.« بعد لبخند ش چشم به راه اوم

 بوالغ شک نکرد؟« نیاومدن تو به سر ایاصالن به اومدن من و  نمی »بب   

 خنگ و ساده ست.«  یل ی»اصالً، اون پسر خ   

 نکن.«  هیبه ساده بودن شب نویاالغ رو داره، ا هی: »احمقه، صفات د یخند ثمیم   

 عاشق اونه؟«  دی»تو رو خدا با انصاف باش، دخترعموم خورش   

 طان؟«ی»هم رون دختر چشم رنگ به رنگ ش    

  ستین اجیلبان او گذاشت: »احت یخان انگشتش را بر رو   ثمیخواست جوابش را بدهد م یپر تا ماه    
 میقدم بزن  ی کم رونیب  میبر  ایو ولش کن، بسر کالس نشسته ر یهاخانوم معلم، اون بچه  یجواب بد

 رو تحت نظر داشته باشم.« یجلو در عمارت باشم تا همه چ  خوامیم

 نیمن، ا  زی: »عزستادیا یپر عقب تر رفت و مقابل ماه  ثمیم ستادندیدر ا یجلو یها در محوطه آن   
گروهم  یهاو با بچه  هشی شروع م اتی اصل یفه یدم تو امشب وظ  یکه بهت م  هیخبر با ارزش و مهم

  قرغرب کشور مست یرن و تو مرزها  یجا م نیمون از ا پی امشب کل اک یعن ی یکنی رون حرکت م 
رو به خون خود  ورشیکه کردستان و کردان غ هیبه ظاهر انقالب  یروهاین هی ما عل اتی. عمل شنیم

حق خودشونه!   نیطلبن! عجب! بابا ا هیتجز گنی زنن و م یغلتان کردن بعدًا به اونا مارک م 
خودم تو رو   ربه بعد به دستو نی . از ایش  یآدما بعدًا آشنا م نیتو با ا میبگذر ی.. اِ یاستقالل.. آزاد

 شهی و کارت م یر یگی قرار م  یوبخ گاهیتو جا  اتی عمل کی و تو بعد  کنمیاز گروهامون م یک یفرمانده 
  شمرگانیدرجه داران و پ ،یسربازان سپاه ان،یج یبس ان،یسپاه  شنی فقط دستور دادن و دشمنات م
چه   شنیده تا مرد م فیحر شمرگ،یکه زنان کرد پ یبه هوش باش دیکرد اعم از زن و مرد و کودک، با
افته  یاتفاق م نیا یو به زود یدیچون هنوز کامالً آموزش ند کننی برسه به تو که جوجه حسابت م

  اتیدشمن حرف ندارن. ما سه عمل یر ی دارن و تو غافلگ اد یرندانه ز یهاو حقه  هاله یو بدون که اونا ح
تموم بشه و کل   تیبا موفق  ییات ابتدا یداد آگه دو عمل میتو غرب کشور انجام خواه  نیبزرگ و سنگ
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سوم کامالً کردستان آزاد  اتی و در عمل  میدیرس یروز یدر واقع به پ میببر نی رو از ب  یدولت یروهاین
 ..« یو کردها.. خودمختار  شهیم

 یداشت یا گهیجان تو مرام د ثمی دونستم م یکه م ییشد: »تا اون جا زی داغ و ت یپر ماه یهاگوش    
 و..«  یشده حاال دلسوز کردها شد یچ

 یاهایدردها رو  نیالتهاب و تورم هم  انیسوزنده به درد آمد و در م یاز حرارت یپر ماه یهاگوش    
  یجنگل انی کرد: »م دایمقابل  چشمانش درازا پ  میو مستق لیطو یو دور و درازش مانند جاده ا یجوان

 یکه صدا  یاند و در کنار آتش در حال نشسته عاشقانه کنار هم شان،رانهی سرسبز، کنار کلبه حق
و حاال   ییا ی ساده رؤ یزندگ  کی. کنند ی آتش پرتاب م انیها را مبلوط   زدیآمیدر هم م شانیهاخنده

از گرفتن   یپر ها را بدهم؟« ماهدستور کشتار زن و کودک  دیام که با دهیرس یمن.. به کجا و چه کقام
  کردیزنده م انشرا مقابل چشم  یز یخون و خونر یهاکه فقط صحنه  یا انهینقش جنگجو نیچن

و   یسپاه یروهای ن  ست،ین  یکار درست نیا ثمیچندشش شد و با تأسف سرش را تکان داد: »م
مون که در طول  یارتش  یطور سربازا و برادرا نیکه از عمق دل مردم محروم بلند شدن و هم یج یبس

ن و وطنمون  یبه مردم دادن و حاال هم دارن مقابل دشمنان دشجاعانه دست اتحاد  یانقالب اسالم
ماست تا به  یهدف دشمنا نیا  ثمی! مم؟یاونا جنگ کن هینشه، عل هیتا کشور تجز کننی م  یجانفشان

که کردها استقالل به  یچرا اصرار دار  یستیرو به ذلت بکشونن تازه تو که کرد ن رانیا لهیوس نیا
 واسه تو داره؟!« یچه نفع نای! اارنی دست ب

. تو  یمسائل دخالت نکن نیتازه قرار شد تو ا م،یکنیحکومت فکر م  ریما به تغ دیشا یپر ماه یاِ    
کشه که تو با هدف   یطول نم ادیخطرناک نپرس. ز یهاسؤال  نیچشم و گوش بسته عمل کن و از ا

 واندر قدرت و ت فمونهیحزب قدرتمند کشوره و ما وظ   نیکه اول  یسازمان ،یسازمان مون آشنا بش 
 .«میتالش کن شتریحزبمون ب

 یاز حزب باد و هر روز به اقتضا  دمیآهان فهم  ؟یهست  یاز چه حزب یدونی »آهان اصالً خودتم نم   
خودتون  یداره! اونا رو سپر بال یاز کردا چه معن تتونیحما دمی. تازه فهمیچرخ ی م یزمان به طرف 

 ن؟«ی که گلوله نخور نیکرد

رفتن بودند به خشم  یکه راه  ری خط  تیموقع نیآن هم در ا یپر ماه  یو آگاه  یدار یکه از ب ثمیم   
و رام به  عیاو را خاموش کند و مط  یشده صدا  یبا هر ترفند و دوز و کلک کردی م یآمده بود، سع

در   دیاکه ب یانتحار  اتی عمل کی یمانش برساند تا افرادش او را براغرب و به دست همرز یهاجبهه
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گمراه کردن و به دست   یبرا ثمیم  نیهم  یداد، آمادهاش سازند برا یپاسدار انجام م  انی مقر سپاه
چنگ انداخت تا افکارش را از آن   یپر ماه  یشگیو هم  یو احساس یگرفتن افسار او، به ضعف اساس

را به دور   وکارساز زد و فکر ا   یا لهیمنظور دست به ح نیهم یور کند براانجام دهد د دیچه که با
با هم   اتی عمل یروز ی ما تو جشن پ میدیمن، اون جا که رس زیخود چرخاند: »عز  نیمحور عشق دروغ

به راه  روهامون ی ن یسازمان و تمام  یکه اعضا یروز یجشن و سرور پ  یو تو  میکنی م یعروس گهید
 انی م رمنحصر به فرد د  یعروس  کی. آه میکنیم ل ی مون رو تکم یآسمون  وندیخواهند انداخت پ

 .«میکن ی حزب باد هم دعوت م ی: »به خاطر تو از اعضادیحزب.« بعد بلند خند نیچند یاعضا

  دی: »شاد یکه همان دم به دلش نشسته بود پرس   ینیچشمانش را تنگ کرد و با همان بدب یپر ماه   
 !«ره؟ی هست واسمون جشن عزا بگ یکس ه؟یچ فی اون وقت تکل  مینشد روزی پ  اتی در اون عمل

شد: »جنگ برد  کیو بستن زبانش به او نزد  شتریخام کردن ب یو برا دیباز هم لرز ثمیتن و وجود م   
 نیتو ا  یول میرو دوست دار گهیکارسازه و هم دما دو تا  یتازه عشق و عالقه زمی و باخت داره عز

 نیاند و ا گرفتهجامعه آرمان و عشق ما کنار هم قرار  یفعل طیهدف ما مهم تره. در حالت و شرا ونیم
 ما داره.« یبه از خود و جان گذشتگ اجیآرمان مقدس احت

شرکت کردم، مرگ بر   شاه هیها تو تظاهرات عل من سال ثم،یآرمان من جدا از آرمان توئه م ی»ول   
  نیحاال و به هم یو مرگ بر مستکبر گفتم و آرمانم حکم اسالم بوده چه طور   کای شاه و مرگ بر آمر

اسلحه به دست  ارم؟ی تو رو ب یانسان  ری به آرمان مبهم و غ  ایپا له کنم و  ریاعتقاداتمو ز یهمه  یراحت
 .« ستیخواد و من اصالً در توانم ن   یگرفتن جسارت و شجاعت م

او   یبرا ثمی نبود. م  شیچشم و گوش بسته چند روز پ یپر او ماه گریبه دقت نگاهش کرد د ثمیم   
  شتریدرباه اش ب  ایدهد و  می نداشت که بخواهد اهداف سازمان را به او تعل   یالمدت لیبرنامه طو

  یراض یا حاال بر یو کار تمام! ول  دادی خاتمه م اشی به زندگان یانتحار  اتیعمل کی  دهد، در حیتوض
را   رنگشیو ن ای داشت پس مجددًا ر اجیاحت  شیو سر به راه تی کردن و فرستادنش به آن جا به رضا

حاال قدرتش را    نیهم خواستی حلقه زد دلش م یپر پر رنگ تر کرد، دستانش را به دور کمر ماه 
قدر که   نفشرد آ یم  شتریو ب  شتریو ب کردی دستانش را به دور گردن او تنگ تر م یداشت و حلقه
  یو اضطرار  یدر حالت فعل  ثمیم  ینداشته باشد ول شی راه پس و پ   فشی نازک و لط ینفس در گلو

که در حق   یز ظلمآن قدر ا ثمی بود تا به اهدافش برسد. م  ییایر  یدختران ساده و ب نیچن ازمندین
نفرت   دنشده بو  ییاجرا یصادر شده ول  شیدادگاه انقالب برا یکه از سو یپدرش شده بود و حکم 
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و حاال در مقابل   بردی م  ادشیرا از   یانسان فیاحساسات خوب و لط یداشت که همان انزجارها، تمام
که   یشب  مهی. در ندکری رحمانه رفتار م   یدختر ساده و پاک که گناهش فقط عاشق شدن بود، ب کی

شومشان را سر    ثیها حدبام  یرو   ایو  هارانه یبودند و جغدها در و داریها بفقط خفاشان در دل کوه
ها دل او که سال یو در برابر سادگ دیدی را نم  یپر ماه یچهره  تی و معصوم ییبایز ثمیداده بودند، م

به  ثمیدل م  یتفاوت بود. آه که کور  یتلخ نشسته بود، کامالً ب یعاشقش بود و به خاطرش به انتظار 
شدت عشق و  دیدی نم ار یپر کرده بود! او چشمان مخمور و عاشق ماه   تی چشمانش هم سرا

  دیشیاندیم  یانه اخرابکار یهاات یرحم، فقط به عمل  یب   ی. او همانند ظالمکردی احساسش را درک نم 
  ی. استشمام خون مردمدادندیم  زهیرا به او جا  ایانجام دهد. انگار دن شیبرا توانست ی م یپر که ماه

. کردی فرض م اشی را دشمنان خون هاکه آن  یپرست بودند کسان هنیکه از جان گذشته و معصوم و م
و با   دهید میتعل  ن،یاز سازمان مجاهد تی ها در فرانسه با حماضد انقالب بود که مدت  یمبارز  ثمیم
ها بجنگد. او که سال دشیبار رو در رو با مخالفان عقا نیبه کشور بازگشته بود تا ا یمن یاهر اتین

ملت   یکه دشمن علن یانتکار یگروهک خ نیچن هب وستنیبا پ  کردی عضو حزب توده بوده احساس م 
  ری کشورش را که درگ یدولت انقالب تواندی م شدند،یم هیتغذ یغرب یهادولت  تی بودند و از حماشده 
خواست   گریبودند که د یناخواسته بود، به زانو درآورد. چنان سرمست از باد غرور و قدرت طلب  یجنگ

خون به انقالبشان وفادار  یقطره  نیبودند تا آخر دهسوگند خور دانشانیملت را که به خون شه 
 .دندیدی بمانند، نم

داشت باز آرمان و مرام   ثمی که به م یعشق  یبا تمام تشیو معصوم یسادگ یبا تمام  یپر ماه   
 ثمیخشم و نفرت را از مردم و انقالب که در چشمان م یها. علت شعلهدیدیخودش را با ارزش تر م 

 قطلحظه همراهشان بوده؟! ف نی با مردم تا هم   یدشمن  یحاال خودش چرا برا  د،یفهمی نم  زدیموج م
  یپر ! ماهشد؟ی م یحد فداکار   نیتا ا شیبرا دیآن قدر ارزشمند و جاودان بود که با ثم؟یبه خاطر م

 گرفتار آمده است.   ثمیم یافکار و اعمال شوم و مرموزانه  ریآن احساس کرد اس کی

را   شیموها یقرار  یو با ب  زدیزده قدم م  جانی و هقرار  یو ب  کردی مدام به ساعتش نگاه م ثمیم   
  سیو پل های جی رفتن و از محدوده گشت بس هاراههیاز ب هان ی : »آه مطمئنم تا اآلن ماشزدیچنگ م
 بود.«  نیا نقرارمو یعنی کردنی بهم مخابره م  یامیبود تا اآلن پ  نیا ریرد شدن آگه غ یبه سالمت

باشد،   یهمراه با مهربان کردی م یو پر از سؤال که سع دیشد و با ترد کی نزد ثمیبه م یپر ماه   
به  یبود ی انقالب یروهای ن نیهم  ریاون روزا که تو زندون اس ادی یم ادتیجان،  ثمینگاهش کرد: »م
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  ودیو از ق  ؟یو در محضر خدا توبه کن تا بخشوده بش ا ی وقتشه ب زم،یمالقاتت اومدم و بهت گفتم عز
قسم   دانیبه روح شه ؟یآزاد بش یغلط در خودت به وجود آورد  یکه با طرز تفکرها ییرهایزنج   یتمام

 خودت.«   یخدا، ملت، دولت، همه و همه لذت بخشه و مهم تر آزاد یاز سو یبخشودگ

عالمه کار انجام دادم بدون  هیقدر آزادم! من  که چه ین یبی گشود: »م  نیدستانش را از طرف ثمیم   
 نداشته و ندارم.« اجیاحت  یاحدالناس چیه یمطلق و من به بخشودگ یآزاد  یعن ی نیدردسر و ا

  یر یشر رو از هر کجا بگ  ینشده، باور کن جلو ریهنوزم د  ،یداشته باش اجیاحت  دیاآلن با زمیعز یول   
 .« رهیخ

 باشه؟«   یکی مگه قرار نشد هدف و آرمان ما  ؟یماه پر  ید  یم حتمی : »تو نصدی با تمسخر خند ثمیم   

با توئه که    یخوره؟ من به خاطر عروس یبهت قول دادم؟ چرا به غرورت بر م  ی»کجا قرار شد؟ من ک    
لق  خ نیخودش اونارو منافق زمونیخلق، که امام عز نی وگرنه من از مجاهد شمیدارم باهات هم پا م

به کشور   یست جان دفعه قبل، من از زندان نجاتت دادم که تون ثمی. مادی یازشون بدم م زارم،یخوند ب 
چرا اون جا از   یبال بزن یکه خودت قبولش دار  یآزاد  یایدر دن  یو مدت ی پرواز کن  هایمهد آزاد

در   بتیهمه مص اون دنیمن با به جون خر ؟ یو مجددًا به راه اشتباه رفت یاستفاده غلط کرد تیآزاد
 دیدفعه شا ن یا یداد ول  تیدر حقت کردم، زن قادرجگر شدم و اون از زندون فرار ی بزرگ  یواقع فداکار 
 ها!«  ینداشته باش یراه بازگشت

ساز   یدار  میو بر میافتیراه ب ممونیقراره همراه ت گهیساعت د  هیحاال که تا  ی پر : »ماهدیغر ثمیم   
نداره و مجازات   یراه برگشت ن،یبه سازمان مجاهد  شی بعد گرا یفرد چیه یدونی م  ؟یزنی مخالف م

 واسه ما مقدسه.« یهمه چ شه؟ی م یسخت

که هم وطن هم هستن جنگ راه  یمردم نی.. کشتن آدما، بیزد: »مقدسه! وا یپوزخند یپر ماه   
کمربند شلوارش فرو کرده  یکتش تو ری از ز ثمیکه م یاست؟!« و به کلت  نیانداختن، مقدسات شما ا

  دو نیداده شده بود هم هیتک  واریماند که به د رهیخ  اشی بود نگاه کرد سپس نگاهش به تفنگ شکار 
به   یامیپ  میس یهمان لحظه با ب کردی را در برابر چشمانش پر رنگ م ثمیم یهاسالح مخرب گفته

پر خنده   یلبان  یبرافروخته ول ییبا سر و رو  ثمی. م آوردیاو سر در نم  یاز کارها یپر داده شد. ماه ثمیم
 شهیعاشق پ کیرا  وا گریماند د رهی اش خدر چهره  یپر به کنارش آمد ماه  کردی جذابش م اریکه بس
 آمدی آدمکش م  کیاو به نظر  شد،ی م هیها تشبگذرگاه یسر و پا  یب یهابه الت شتریب د،یدی مبارز نم 
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.  پنداشتی زند م  یناب پرسه م  یشکار  یالله زار تهران پ ابانیکه در خ  یاش یتا رزمنده! و او را مرد ع 
  نیاز ا میلجباز، هنوز تا خارج شدن افراد ت رهدخت یحلقه زد: »اِ  یپر ماه یدستش را به دور شانه  ثمیم

و   هیاون افتادن به جاده رضائ برسه، بعد  زی ها سالم به تبرمونده آگه محموله  یساعت  هیجا و رفتنمون 
حتمًا که با   میو صدها مدافع دار میها مستقر کردراه  نیکه ب یمجهز  یروهایبه قرارگاه با ن  دنیرس

 یآزاده و آزاد یخلق ها یحاال به گوش همه نیما از هم یروز ی د پیشد، نو می مواجه نخواه یمشکل
حاالمون به    یکه بهت دادم صحبتا یماتیتعل یبا همه دونمی رسه، هر چند م  یم  ایخواه در سراسر دن 

 یو به زود یش  یم  رشیباالخره مجبور به پذ یعروسک لجباز من! ول س،یگوشت جالب و دلنواز ن 
 .« یش  یتر از ما م یشی کشه که خوِد تو آت ینم  ی رسه و طول یبه سر و سامون م یهمه چ

  یراه م  یحساب ندهیتا چند ماه آ س،ی: »مهم ن دیجلو رفت و دست او را هم کش یچند قدم ثمیم   
. حاال اخمات رو وا کن و  یگروهم رون بش یمبارزها نیتررک یو ز نیاز بهتر یکیدم که   یو قول م یافت
  ایب ده،یم ی حال شکار تو شب چه   یکه آگه بدون ی. وامی قدم بزن  ینور پرتو افشان ماه کم ری ز میبر ایب

 یبدبو یراسو  هیخرگوش چاق و چله شکار کنم اصالً بهت   هیحاال واست  نیهم خوامی محبوبم که م
شده خودش   یخواد هر طور  یتو و م ادی یباغ م  واریدم که هر شب از سوراخ د یرو نشونت م یلعنت

ا کن که جا همه شونو لت و پار کنه، و خون شون رو بمکه حاال تماش هیمرغا برسونه و  یرو به لونه 
 ه؟«یقاتل قهار ک 

نشسته بود که  ی بود به جانش خشم ثمی م یرفتار و گفتارها لی و تحل هیکه در حال تجز یپر ماه   
خون   دنیراسو و مک  دنیکرد: »تو از د دایپ یندیناخوشا یبم شیپنهانش کند، صدا توانستی نم

 ؟«یبر ی مرغان لذت م 

  ای حاال ب یار ی یگلوله از پا درشون م کیکه با  هیف یکث یخون دشمنا  ی»چرا که نه، لذتش مث تماشا   
 .«کنمی سوراخ سوراخ م یراسو رو چه طور  ،ی کی تار نیتو هم قیدق  یر یهدف گ  هیبا  نی بب

را که از او گرفته بود، به  یکوتاه و مزخرف ماتی و تعل ثمیبه جوش آمده از آمدنش به کنار م  یپر ماه   
بود تا   یو در راه چاره ا سوزاندیرا م  شی ندامت سرتاپا  گشتی م یشد. دنبال راه فرار  مانی شدت پش

به   یسخت یل یس  یکسبخشد. انگار   ییخطرناک، خودش را رها یلجنزار و مهلکه نیهر چه زودتر از ا
  اجیبزرگ احت یشدنش به تلنگر  دار یب  یکرده بود برا دارشیب  یج یخواب و گ یا یصورتش زده و از دن

آغاز شده بود که عذاب وجدان به   یجد  یداشت که آن هم اتفاق افتاده بود. در درونش جنگ و جدل
و   میجنگ کردها بر  به دیبا یچ ی: »براکردی و مدام از خود سؤال و پرسش م  کشاندی اش ممحکمه 
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نبود؟   نیآخه ما که هدفمون از انقالب ا ؟میاندازیراه ب یز ی و خون و خونر میها بشکومله  یهمپا
خونواده ام هستن برادرم،   یشهدا  اشی نیع یطور نبود، شاهدا نیما ا یحداقل مرام و آرمان خونواده
خاک وطن به  یو جان دادن ول ردنک  یو رشادت از کشور پاسدار   ثاریعموم، پسرعموم، اونا که با ا

 دشمن ندادن!«

و محبت   میمال نیدروغ یهاعاشقانه حرف  یبا زبان  د یترس یم یپر ماه که از تفکر و سکوت  ثمیم   
 یبه باز  شتریرا ب  یپر ماه یو احساسات خدشه دار شده  ختیری م رونیرا هم چنان ب  زشیآم
 بانقال ی ق یحق یهاو صحنه  زدی اش را کنار م شده احساسات گرم و عاشقانه  نایب  یپر . ماهگرفتیم

  ی: »پس احساسات تند و انقالبکردی از مقابل چشمانش گذر م یلمی مانند ف شی چند سال پ یاسالم
خود   یو هست  اریآنان که از د شه؟یم  یرو که شهدامون مشخص کرده بودن، چ یخونواده ام و اهداف

ش یگرا یکه از کودک  دریداشتن؟! شهادت برادرم ح ی ابد اریشجاعانه به د ی و پرواز  دهیدست کش
مختار،   میداشت و مسجد خلوتگاه آرام بخش اون بود! عمو یو مذهب  ینیبه امور د یدیشد

که به مانند   دانیشه یهات ی و وص هایمجروح شدن ناصر و و عرفان! و.. عزادار  نا،ی س میپسرعمو
عباسو    دن؟یو به شهادت رس دن یدعوت امامشون با جون و دل جنگ یکربال مشتاقانه در پ یشهدا

 جنگن؟!« یم  یبعث  یبا دشمنا بیسرد و غر یها و سنگرهاو ناصر که هنوز تو جبهه  اسریمحمد و 

در   پنداشت،ی م  ثمیباز و قدرتمند م لهیدستان ح انیو ناتوان م فیضع یر یاکنون خود را اس یپر ماه   
سرگردان در حرکت   یباح درختان که مانند اش انی در م گرفتی م ییکه تنها از نور ماه روشنا کی باغ تار

خود   نیدم از خوف خدا و تکرار اشتباهش به لعن و نفر  نی و هم دیبودند، خود را خطاکار و مجرم د
  ازیمهربون ن دیکه حاال چه قدر به خورش یچه قدر تنهام.. وا یت یموقع نیبر من، در چن یافتاد: »آه، وا
  یکه چه قدر دلتنگ خونواده ام هستم! وا یکار کنم؟ وا ی که بگه چ شیهای و همفکر  استیدارم به س

 بر من!«  ینجاتم بده؟ از اسارت آزادم کنه؟ وا ستین یکس

  تی میو صم یگرم ازمندی اش متوسل شده بود احساس کرد به شدت نخانواده یبه شهدا یپر ماه   
از  ثمیشده م دهیکش  ریوحشتناک سگ به زنج  یهاپارس یحاج رحمان شده است. صدا یخانواده 

 نی. خودش را جمع کرد: »تو اترساندی را به شدت م یپر و ماه  دیرسی عمارت به درون باغ م  اطیح
که مست و   یثمیداره، دهن به دهن بشم. م یخوک که مغز مغرور  نیبا ا  دیط نابسامان نبایشرا

 یهابههبه ج  ارانشیکه اآلن توسط  ییو مهماتش شده، هم رونا یمدهوش دلگرم به ادوات جنگ 
مونده، خودم با   یهاشون باق  نی رزمی تو ز گهیمهمات د یها جعبه غرب فرستاده شدن و هنوز ده
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  گهیو د رهیگی باهاش ساز مخالف بزنم، خون جلو چشاشو م  گهیذره د هی. آگه دمیچشام د نیهم
از  یبره و تو گوشه ا یجا کله مو م  نیلو نره هم اتشونیکه عمل نی. واسه اشهی نم شیحال   یچیه
از سرنوشت   ثمیکه م فیح یعادت کردن! اِ  دنیکه به سر بر نایکنه، قوم ا  یهاشون چال م نیزم

تر و هارتر   یدرس عبرت نگرفت و جر  ه،یزندانه و آخر و عاقبتش اعدام انقالب رفتارپدرش که حاال گ
ته دلش هنوز هم چنان  یپر ماه هان یا یآغاز کرده! با تمام  ری رو با دم ش یخطرناک یشده و چه باز 

  زا ثمیباغ با م یو خلوت عاشقانه   یکی در تار با یباغ ز نیبود و دوست داشت در ا ثمیو عاشق م  فتهیش
 یکه ثمره ییهااز بچه  نشان،یری ش ندهیو عشقشان صحبت کند، از آ زی خاطره انگ یهاگذشته

قدم   ثمیبا م  سی رانسه و در کنار ساحل نعالم، در ف  یهاعشقشان خواهد بود و او فارغ از غم و غصه
کودکانش  یباز  یبه تماشا  فلی ِسن و برج ا یخواهند زد و دست در دست هم در کنار رودخانه

  یخودشان عروس اطیح  ایعمارت بهادرخان و  اطیدوست داشت تا در ح یپر نشست. ماه  خواهند
بخت   یها او را به خانه د دود کردنبگو و بخندها و اسپن انی اش در ماهل خانواده یو تمام   رندیبگ

خون   یوقت  ثمیدوست نداشت طبق خواست م یپر بخواند. ماه ری خ یدعا شانیبفرستند پدرش برا
خون   یبرگزار کند و رو یمجلل  یکرده است او عروس نیرا رنگ   نیغرب، زم یهادر جبهه  زانسربا 
قدم   بشانیو غر  بیتفکرات عج  انیهر کدام در م یپر و ماه ثمیبپردازد. م یکوب ی به رقص و پا دانیشه

 الی و خ  بای ز یاهایرو نیاگر ا کردی ساده دل احساس م یپر . ماه دندیزنان به در منزل بهادرخان رس
  ری ذهن در اسارت او را تغ تواندی کند، م  فیتعر ثمیم یو صاحب بچه شدنشان را برا  یعروس زیانگ

از  ثمیرا به سمت عشق و مهر و محبت چرخش دهد. م  ینگج  نیخون یهاها و اسلحهدهد و برنامه 
چندش   ید با سر یپر ماه دیچکیها قطره قطره م شکار کرده گرفته بود و خون آن نی سه بلدرچ یپاها
  ثمیبه مرور خاطرات داشت: »آه م   اجیداشت و مهم تر احت دیکه بر جانش نشسته بود، هنوز ام یآور 
در دست عاشقانه به کوچه مون   یحرف بزن که هر شب با شاخه گل رز سرخ   ییکم واسم از روزا هی
 و..«  یرسوند یام ممون خودتو به پشت پنجره  یپشت اطی کوتاه ح واریو از د یاومدیم

 دخترجان؟«  یبگ ی خوا  یم ی! اصالً چییای چه لوس باز ی»اِ    

و من هر صبح با عطر رز سرخ که کنار    یذاشت یگل ماتاقم  یکه پشت پنجره   ی.. وقتگهید زهی»چ   
معطر تنت رو با جون و دل استشمام   یایو با عشق دن کردمی چشامو وا م زدی پنجره م موج م

  غام یروستا پ یهاو برات از بچه اومدمی م یبا شوق به آباد شدم،ی تو م دارید یوانهیو د  کردمیم
  یمحشر  ی آه که چه روزا اد؟ی یم  ادتی نایا میدیدویها تو دشت و َدمن مغروب یوقت  فرستادم،یم

 و وجودم رو احاطه کردن!« یهستن و همه هست ینیر ی بود و چه خاطرات ش
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صبح   یغذا نمیداد: »ا هیتک  واریرا به د   شیرا درون باغچه پرت کرد و تفنگ شکار هان یبلدرچ  ثمیم   
 سگام، نوش جونشون.«

 ثم؟« یم م»با توأ   

راستم رو    یحرفا یمسئله رو واست روشن نکردم؟ دوس دار  نی.. مگه من اون وقتا ادمی»هان شن   
  اد،ی یپسرا خوشتون م نیکنم و جوابت رو بدم؟ اصالً شما دخترا از ابراز عشق دروغ لیبه دروغ تبد

 ذاشتم؟ او..ه اونم ده سال!«  یات گل ممن کجا پشت پنجره  زم،ی آخه عز

 هم..«  هی آخه موقع رفتن به روس یگفتی دروغ م کنمیحس م  یول  ی»درسته تو اون وقتا انکار کرد   

دادم و من در اون مورد فقط بهت دروغ   حی رو بهت توض  یمن چند ماه قبل همه چ یپر ماه  نی »بب   
شاخه گل! موقع رفتنم به فرنگ   هی یاتاقت گل نذاشتم، حت یوقت پشت پنجره  چیگفتم، من ه

 از خودم جا نذارم.«  یمجبور شدم بهت دروغ بگم تا تو رو با خاطرات بد

برد و محو و   نیآن خاطرات خوشش را از ب  کیمغزش را منفجر کرد و  یر یاحساس کرد ت یپر ماه   
حساس  ا  یساعت سخت و ب  نی هم در هم  شیاهاینبود تا که رو یباور کردن   نینابودشان ساخت، ا

قرار داد:   ثمیم  ینه یس یفنا شود! او با خشم به کنارش رفته و دستانش را بر رو اشی واقع  یمانند زندگ
 ؟« یبهم راستشو بگ دیتو با ؟یکرد چهی حد منو باز نیواقعًا تا ا نم،ی بب ستایجا وا هی»

به دروغ گفتن مجبورم    اتیحاال با لج باز  ی»من اون موقع هم بهت راستشو گفتم دختر جان، ول   
که برات بافتم جون به لب شدم!  ییباهات روراست باشم باور کن خودمم از دروغا خوامی . م یکنیم

  هگیرو نداشتم، د بتیاون موقع مجبور شدم بهت دروغ بگم وگرنه قصد فر  طیشرا یمن به اقتضا
 کنم حداقل در مورد عشقم رون.«  یبا احساساتت باز  خوامی نم

 مونده؟ من داغون شدم.« یکن ازم چ گامین یکرد  یهم باز  یحساب  ؟ یکرد یتو باز  ی»ول   

بود که تو واسه خودت مقدسش   یپشت پنجره مگه چ یو مسخره  یسرخ لعنت  یبابا، اون گال ی»اِ    
 خاطرات عاشقانه!«  به اون مثالً  یدی حاال چرا چسب  ؟یکرد

و تحمل   دمیکه با قادر جگر کش ییهای هام، همه سخت یمن، وفادار  یهای»همه از خود گذشتگ   
 یوارهایخاطرات و کار عاشقونه تو بوده، حاال با انکار کردنش در واقع د نیکردم همش به خاطر هم

 صادقانه بگو واقعًا کار تو نبود؟« گهیبار د هی ،یکرد رونیعشقم رون رو و
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 .«یول کن ماه پر  ارویمسخره باز نیا میرو دار  شیدر پ یمهم تر  ی»اصالً.. کار من نبود ما هدفا   

 بود اونم ده سال آزگار!«  ی»پس کار ک   

  چیآقا عرفان، واقعًا تا حاال ه ،یهم داشت  یا گهیمن عاشق د ری»اون موقع که بهت گفتم تو به غ   
 ها!.«همه قهرمان  یسرور و آقا ؟یدی از رفتارش نفهم  یز یچ

 خواستگار بود نه عاشق.«  هی»اون فقط    

که   نیذارم با ا  یاتاقت گل م یهاست پشت پنجرهمن سال یگفت  یمن، اون موقع وقت زی عز ری »خ   
دم بعد  به فرنگ برم، به عرفان سفارش کر خواستمیم  یکار من نبود از فرصت استفاده کردم و وقت

  شقعا شهی هم یاون طور  یهم پشت پنجره اتاقت گل بذاره و تو به حساب من بذار  هیرفتنم به روس 
  یدونی داده پس چرا ناراحت باشم؟ نم جهیهام نتنقشه یو حاال همه  یموند یو منتظر بازگشتم م

 .« بردمی لذت م ایباز یمخف  نیچه قدر از ا

کارت   نیبره ا  یو لذت م  ادی یها خوشش مو دل شکستن ای رنگ و ر ن یاز ا طانی »فقط ش   
 گرفتن بود.«  یاحساساتم رو به باز 

 به اصطالح عاشقانه!«   حیتفر هیبود،  حی تفر هیفقط و فقط  زم،ی»نه عز   

 ثم؟«یهم نبود م یق یحق  یعن ی»به اصطالح؟    

  میرو دار  شی که پ یو بزرگ نیسنگ اتیکه ما کله مون از عمل  ریخط   طیشرا نی تو ا ،یماه پر  ی»وا   
 ؟یبچگانه هست یهامزخرف و گل پشت پنجره گذاشتن  یهای ترکه، تو به فکر عشق و عاشق  یداره م

  یفعل ط یدر شرا دنی انجام م   شهیچهارده پونزده ساله عاشق پ یهااون کارارو پسربچه و دختربچه 
 .«میکه صحبتش رو بکن  ستیما ن یاصالً برازنده 

 ها.« میخان اون موقع هم ما تو هم رون سن و سال بود ثمی»خب م   

 افتم؟«ی به حالت تهوع ب یخوا یمزخرفات دل به هم زن رو، م نیا زمیفراموشش کن عز ی»اِ    

  ری! زشدیخروار خروار بر سرش آوار م اشیی ای و رؤ بایز یا یدن کردی و مبهوت نگاهش م  جیگ یپر ماه   
 ..« یکن  حی تا باهام تفر ثمی: »من مترسک نبودم م دیلب غر
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به رنگ نفرت و خون درآمد. کاش قدرت   یپر چشمان ماه شی در پ یصبحگاه ک یتار مهین یایدن   
لب   ریز یپر که در کمر شلوارش فرو کرده بود از پا در آوَرد. ماه  یکلت یرا با گلوله ثمیداشت تا م 

  یم ناکامکنم  یرسه آگه بخوام اقدام ینم  کلیه یبلند باال و قو  ثمیم نی: »من زورم به ادیغریم
 داره.«  یانتقام هم واسه خودش لذت  رمی بم خوام ی مونم، خودمم نم

 ثمیاش با مداد. فاصله  هیخورد و به آن تک  یدرخت یکه به تنه نیعقب عقب رفت تا ا یپر ماه   
ضد انقالب،  نیکه بر جانش نشسته بود ا یو نفرت و خشم  یمتر نبود. در بهت و ناباور  یاز س  شتریب

کرد و  یناخلق را به تن کرده بود، تماشا م  نیمجاهد  لیخائن سابق که حاال لباس ناشک ستیکمون
نگات کردم   یلیخوشگلم، هوا روشن شد خ  یپر ماه ی : »آهادیخند ثمی. مآمدی خونش به جوش م

که منتظر   یی هاتر که کم کم وقت رفتنه، به جبهه کینزد  ایب  ینی ش یبه دل م یل یهم خ  شیجور نیهم
 هیهر شب پشت پنجره ت  میجا رفت  نیکه از ا نیگرفتم بعد ا میماس، باور کن تصم یهارشادت 

رو تو وجودت پرورش بدم که بعد  ی پرست  هنیم  نیریحس شو  یگلوله بذارم تا حس از خود گذشتگ
 یدئولوژ یافراد جامعه بر اساس ا یکه حق و حقوق تمام   یدولت لی وطن و تشک یدر راه آزاد نیا

و   اپختهمخصوصًا تو که هنوز ن می رو دار شی در پ یفعالً راه دور و دراز  یباشه فدا بش یو آزاد یبرابر 
 .« یش یما کار آزموده م میمن مطمئنم که تو در ت یول  ،یخام

تمام   یرحم  یاو را با ب  نیو زر  نی رنگ یای و دن گفتیهم چنان م  یتفاوت  یو ب  یبا سنگدل  ثمیم   
و   کشاندیم ی ران یمطلق شکسته و به و یو ارزشمندش را در خونسرد بایز یها. او خاطرهکردی م رانیو
 . زدی قدم م یپر ماه  یکمان  نیعشق رنگ یهارانه یو یو سهل انگار رو الیخ  یب

که اون  نیا یجوابش را داد: »برا اشی درون  یو ندا دم؟«یجا رس نی: »چرا به اد یاز خود پرس یپر ماه
 عاشق تو نبود و تو رو آلت دست قرار داده بود.«

چه خبر است!   یآباد رونیبداند ب خواستی و م  سوختی ها در التهاب م ونجهی انیدر م  دیخورش    
آمدن اصالن به درون  یساعت برا میاست، فقط ن ثمیدر کنار م  یپر که اکنون ماه دانستی را م نیا

د احساس  یپر  نیو از سکو پائ  دیکش رونی ب هاونجه ی انینشد، خود را از م  یخبر   یصبر کرد وقت لهیطو
هندوانه بزرگ   کی یپهن و مدفوع تازه گاوها به گندگ یکوپاله ها یتند و زننده  یسرش از بو کردیم

 ثمیو م یپر کردن ماه  بیتعق یبود و از اول هم برا  ثمیشده است. او مقصد و هدفش اطراف منزل م 
بهادرخان رفت،   یخانه  فآمو و پرسه زنان اطرا رونیاز خانه ب اطیبا احت   دیبه روستا آمده بود. خورش

زن توجهش را جلب   کیرفت و آمد چند مرد و  یبازگردد ول  خواستیم دیاز اصالن ند  یاثر  یوقت
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  یبرا  دیوارد عمارت بهادرخان شدند. خورش یکه آن عده از در پشت دیکرد تا حواسش را جمع کند او د
اصالن از آن باال   روزیرفت که د ی ختهمان در  یآن افراد معطل نکرده و به باال دیدر امان ماندن از د

  دیرس یو کالفگ  یبه بد حوصلگ دیخورش  یهادادن کیرا داده بود. انتظارها و کش خانه کیرفته و کش
  د،یداد و خورش  جهیبود نت دهیخود رس یهامه یشب به ن یوقت یمتوال یهاو بعد از گذشت ساعت 

باغ   یراه کنار خانه راه کهی آمدند و از بار رونیب  ههم از خان یکه شانه به شانه  دیرا د  ثمیو م یپر ماه
ساعت   می نپرداخت فقط ن  بشانی و به تعق  امدهین  ریکرد و زود از درخت به ز اطیاحت دیشدند. خورش

و   نیزبیت  دیگشتند. خورش یرا که رفته بودند حاال داشتند برم  یراه ثمیو م یپر منتظر ماند. ماه  گرید
بود او از  دهیها ندسال نیا ی ور که در طچه ط دیدی قرار نم  یب  عاشقها را همانند دو آن  اریهوش

و   یگانگیبود، ب  انی شب به وضوح نما یمهتاب  ییکه در روشنا یپر سکوت و با فاصله راه رفتن ماه
 آن دو حس کرد.  انیعشق را م یسرد

ها  قطور گل  یهاآمد و خود را به پشت شاخه  نییدرنگ نکرد و به سرعت از درخت پا گرید دیخورش    
گاهش درست مقابل در   یکرد مخف  نیبه انتظار شکار نشسته، آن جا کم  ی رساند و مانند شکارچ

آن  دنبود وار لیوجه ما چیبه ه یپر ماه  گریکه حاال د ی خان قرار داشت. خانه ا  ثمیعمارت م یورود
  رانیخان شکسته و و ثمیم یعن یصاحب آن توسط  تش یغرور و شخص یکه تمام یجا شود خانه ا
پشت   یهانرفته بود و با گل  هی که او هنوز به روس  یمخصوصًا هشت سال ثمیم یهاشده بود. دروغ 

 یداشت که مانند کوه یبتیداده بودند، چنان عذاب و مص بیفر ثمیپنجره حس او را نسبت به م
آرام زمزمه کرد تا   ثمیبودند م ستادهیمقابل عمارت ا یسرش آوار شده بود. وقت  یرو  نیم و سنگیعظ

متوجه حرکتش   ثمیکه م یاز داخل شدن به خانه امتناع کرد و طور  یپر بهخ درون خانه بروند اما ماه
بوته و  یکه پشت سرش ال  دیبا خورش ینشود، عقب عقب آمد آن قدر عقب که فقط ده متر 

  دیخبر از وجود و حضور ارزشمند خورش   یب یپر شده بود فاصله داشت. ماه  یخفم اهانیگ یهاشاخه 
کامل و تبسم  یخان با خونسرد ثمی. مکردی لمس م  شی را با پاها اهانیگ یهادر آن جا تماس شاخه

داد و دستانش را گشود. حس   هیخانه تک یدر ورود  کینزد واریتفنگش را به د  زشی مسخره آم
به سالمت از   ارانش یکه  دیبه او مخابره نشد فهم یام یپ یرا فرا گرفته بود وقت  ثمیوجود م  هم ینی ریش
دم که فردا   یبهت قول م یپر اند: »ماهگذشته رهی و غ یج یبس  یروین یهاو گشت  سیپل یهاستگاهیا

ما   ی، زندگیش  یها رسمًا زنم مقدرتمند بچه  یهای روز ی پ ونیکه تو در م  هیماست، فردا روز یروز آزاد
 یو آزاد یمن، تو که چشم و گوش بسته ا زیآخه عز ره،یگی شکل م یکرد یروهای ن یحماس  یتو آزاد

! کننی م یزندگ  یواقع یها در رفاه و آزادکه چه طور انسان  یدونی نم یدیو قانون کشور فرانسه رو ند
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وقت   چیکه ه یبگرد یدنبال آزاد  یتون  یخفقان و سخت م یای دن نیطفل معصوم من، چه طور تو ا
 نیکه ا ی چند روز  نیمن که تو هم ؟یش یجا خفه نم   نینازم تو ا یپر آه ماه  ؟یار ی یبه دستش نم

 .« رمیمی و دارم م   ارمی ینفس کم م کنمی جا اومدم خفقان گرفتم و حس م

کشن اتفاقًا   یخاک مقدس نفس م  نیا تو از رینفر هم غ هاون یلیم ثم،یم یستی»تو فقط انسان ن    
رن و با عشق به   یکامل به جبهه م تی خالصانه و عاشقانه با رضا کنن،ی م دایپ  یهم حال خوب یلیخ

و   یکنیرد م یواه  دیکه تو اونو به عقا یخاک  کنن،یم یخاک فداکار  نیهم یرسن و برا   یشهادت م
دونم، اصالً تو   یشده نم  بهیخاک پاک، واسه تو غر نیحاال چرا ا  ،یکنی رو م گانهیقصد فرار به خاک ب
 ثم؟« یم یهست یدنبال چه جور آزاد

  یاسیس ی علم و آگاه یول یو سواد دار  یمعلم هیدرسته  شه،ی نم  تی بگم تو که حال ی»من هر چ   
از دشمن   یلشکر  چیکه ه یش یم  یبعد مطمئنم مبارز  یکن  دایمن پرورش پ  یتو دستا دی. تو بایندار 

 .«شهی جلودارت نم

و خشم کم مانده  رتیو از ح  دیدرخشی م اهانیگ انیدرخشان از م یله یمثل دو ت دیچشمان خورش   
 !کردی فرو م یپر را داشت در گوش ماه یمزخرف  یهاخان چه حرف   ثمیبود غش کند. م

و البته  ی ما که دارن با دشمنان عراق  ی. هم وطناشهیم  میحال استیاز س ییزایچ هیمنم  ثم،ی»م   
خودت رو   ی. تو هم وطناستنی جنگن اونا دشمن من و تو ن   یم ایدونن در واقع با کل دن  یهمه م

 ثم یتا افراد شنی که دارن جلو توپ و تفنگ دشمن تکه پاره م  ییهم رونا ؟ یکنی دشمن خطاب م
 فکر کنن؟«  انتی تو سالم و گردن کلفت بمونن و به خ

از وطنه، حاال باهام   یپاسدار  ستی ن  انتیخ  نیا ار،ی خونمو به جوش ن ،یماه پر  ستین تی و حال »ت   
 .«شهی دستور حرکت صادر م  یداخل، به زود میبر ایکل کل نکن ب 

 .«امی ی»من داخل نم    

مصمم بودنش را   یرا تماشا کرد وقت  یپر برافروخته ماه  یهوا چهره شی جا خورد و در گرگ و م ثمیم   
در   میانجام شده بود و افراد ت تیخطر را احساس کرد، حال که کارها و فرستادن مهمات با موفق  د،ید

در  شانیهاگاه یخارج شده و خودشان را به پا شانیهاگاه  یتا فردا از مخف  یپنج نفر  یهاگروه 
و ساز   آوردی در م  دماغش شده و داشت دبه یدختر مو نیا رساندند،یغرب م نی کردنش یشهرها

او را قانع و آرام کند مجددًا متوسل  توانستی که نم ثمی. مکردی مزخرف م  یهاو بحث  زدی مخالف م
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دانسته بود از  وبرده بود  یقرار فرو رفت چون به نقطه ضعفش پ  یشد و در نقش عاشق ب  شیبه نما
:  ردیدرآورد و او را خر کند تا افسارش را به دست گ   انی احساسات او را به غل تواندی م یچه راه

ذارم بلکه حضورًا و با    یات نمشاخه گل پشت پنجره  گهی امروز د نیمن که بهت گفتم از هم زکم،ی»عز
برد   یلذت خواه امیواقع یهاندم، مطمئنم از اظهار عالقه کرد یهزاران عشق اونو به دستت م میتقد

  یبچگونه و مزخرف گل گذاشتن و فالن از عاشق کور  یکارا  نیا یدونیاومد. م یخواه جانیو به ه
  یب یمن پسر بهادرخانم و با گلوله و تفنگ بزرگ شدم و شکار، در دشت ها  زد،ی مث عرفان سر م 

که قدرتش چه   یندارم. بهادرخان  تهارو دوس  یلوس باز  نیمون بود من ا هیکران ارسباران عشق اول 
ب واسه همه آشکار بود و حاال هم آگه در بند قانون دولته، بدون آگه قبل انقالب و چه بعد انقال

اسم و  شهی و باعث م دهیدارش بزنه، در واقع بهش شهرت م اناً یاح  ایکنه  ربارونشیت  یدادگاه انقالب
  خی به تار نی زر  یحرکت برگ نیو هم شهی م افتخارمونباالتر بره و باعث  جانیمقامش در اجتماع آذربا
و حاال هم پسرش   دهیوطنش جنگ  یکنه. بهادرخان تا حاال فقط واسه آزاد یکهن کشورش اضافه م 

 یخونم واسه آزاد یقطره  نیکه تا آخر یپر ماه  خورمیو قسم م دهیسپر کرده و راه پدرو ادامه م نهیس
 و خلق کشورم بجنگم.« هنیم

  دیفهمی. غم و رنج او را مکردیرا حس م یپر ماه  یو سادگ یچارگ ی ب یها بودر پشت بوته دیخورش    
  ادیرا بشکند! فر هالهیچه گونه م داندی را دارد، فقط نم  ادی از دام ص ییکه او قصد رها کردی و درک م

نشدم، اونم  دهیآفر گدخترم و مث تو واسه جن هیمن  ثم،یبلند شد: »رحم کن م  یپر ماه  زی التماس آم
که   ییایقصر رؤ هیام واسه خودم  یکنون  یایدن  تیمن در واقع ثمی خودم. م ین ید یبرادرا هیجنگ عل

از عشق  یساده با تو کلبه ا  یلیخ  اهام ینساختم، من تو رو ،یباش دشیتو شاهزاده سوار بر اسب سف
تازه لطفًا برام کم از قدرت   اشم،کلبه خوشبخت ب نی با کاه و پوشال ساختم و آرزو داشتم با تو در ا

تو جهل و    ش،ی در زمان شاه خائن چه قدر دوست داشت مردم روستا دونمیرخان بگو که مپدرت بهاد
مرحوم پدربزرگم حاج رحمان چه قدر با   ادی یم ادمیبمونن مبادا که فردا براش شاخ بشن.   ینادون

داشت و پدرت چه قدر در برابر اون   مرافعهچند روستا دعوا و  یهاپدرت سر موضوع باسواد شدن بچه 
 ثم؟یرفته م  ادتی کرد و کدخدا و بزرگان رو آزار داد تا مدرسه روستاها هم چنان بسته بمونن،  یدر قل

قرار   ت ی پدرت مورد آزار و اذ  یاز سو شدیروستا فرستاده م نیکه به هم  یقبل انقالب هر معلم
ها جون به  تا معلم  کردی م جادیها و ترس و وحشت هارو ا براشون انواع و اقسام مزاحمت  گرفتیم

بدن و به  حی کولشون بذارن فرار را بر قرار ترج یلب بشن و تو روستا موندگار نشن و دمشون رو رو
رسونه و  یم  یشهرشون فرار کنن. علم و سواد مردم هر شهر و روستا اون جا رو به توسعه و آبادان
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از شکم گرسنه خبر   ریس گنیبمونه. م  یشه قدرت مطلق باق یتا خودش هم خواست ی نم نو یپدرت ا
  نیخان تو بهتر  فیبه تهران فرستاده بود برادرت شر لینداره، پدرت خودش تو و خواهراتو واسه تحص

روستا علم و سواد داشته باشن   یهادوست نداشت بچه  ینظام تهران درس خونده بود ول  رستانیدب
هر   نیواسه هم دیدی ش مخود یآت  تیواسه موقع یرو خطر   اچون باسواد شدن و آگاه شدن اون

 یهات ینتونستن در مقابل آزار و اذ ایل یبده و خ شونیتا فرار  آوردی در م چارهی ب یهاسر معلم  ییبال
ده سالم بود پدربزرگم حاج رحمان واسمون  یوقت ادی یم  ادمیو به شهر برگشتن.  ارنیپدرت دووم ب

بوالغ فرستادن و    نیسر یبه روستا یابوالفضل خداداد یبه اسم آقا دیجدمعلم  هیکه  کردی م فیتعر
 یبرا  یک یو   سیتدر یبرا  یکی مستقر شده بود که فقط دو تا اتاق داشت  یمعلم تو مدرسه ا

رو   چارهیکرد تا شب تا صبح اون معلم ب  ری دست به کار شد و چند نفر رو اج  یاسکانش، پدرت فور 
  یمزدورا شهی دادن معلم الزم باشه، متقبل م یفرار  یبرا نهیقدر هز چهکنن قول داده بود هر  تیاذ

در   یو کوپه زدنی و به پنجره هاش سنگ م دنیدویپشت بوم معلم م یشب رو یهامه یپدرت ن
تا اونم مث   دادنی آزارش م  شدیکه م ی و.. خالصه به هر نوع کردنیو فرار م زدنی خونشو م

 نیاز ا یخداداد  یآقا یکولش بذاره و فرار کنه ول  یدمشو رو شت،از شدت ترس و وح گهید یهامعلم
پدرت   یآن چنان یو آزارها دیها مقاومت کرد و از تهدسپرکرد و مقابل مزاحمت  نهیو س  دیبادها نلرز

 یهابچه  سی سال تو روستا موند و به تدر نیچند اریو تحملزحمات و مشقات بس یو با صبور  دینترس
که بچه هاشون رو    ییروستا یخونواده ها یشخصًا به در خونه یه اون حتک دمی پرداخت شن  ییروستا

  کردیدادن، وادارشون م یو آگاه  حتیو با زور و نص رفتیم فرستادنی از ترس پدرت به مدرسه نم
و    رفتیهم م گهید یبا موتور به روستاها یکار ی که بچه هاشونو به مدرسه بفرستن و در اوقات ب

هم موفق شد و حاال تو   یلیکار خ   نیو تو ا آوردی بوالغ م نیسر ینام به مدرسه  ثبت یها رو برابچه 
و با وقاحت پدرت رو قهرمان قبل و بعد    ؟یار یو ادا و اطوار قهرمان ها رو در م یستادیدر برابرم ا

که از  نهیآ  قتیحق  ی! ولیزنیو با افتخار از ثروت و شهرت و اعمالش حرف م  یکنی م یانقالب معرف
رو قهرمان   یابوالفضل خداداد  یهمه ماها آقا یو شهر  ییروستا یگهید یها خونوادهنظر من و ده
روستا رو آموزش داد و با سوادشون کرد و هم رونا اآلن در   نیچند یهاکه بچه   میدون یقبل انقالب م

  یمعلم ساده و دست خال هینها چون ت یخداداد یآقا کنن،ی از مملکت دارن به مردم خدمت م  ییجا
پدر تو به   یراحت فراموش شده و رفته ول   یلی در اذهان مردم نمونده و خ ادیدولت بود ز ریو حقوق بگ

 ثمیو هنوزم اسمش ورد زبوناس. آره م شهیپول و نام ارباب بودنش، قهرمان محسوب م یواسطه
سست کرده نه تنها   وظلم ر یهاهی در کشور که پا یم یانقالب عظ نیبعد رخداد چن شهی حاال چه طور م

بمونن و حوادث و اتفاقات   یمث من، هنوز چشم و گوش بسته باق  گهیمن، بلکه هزاران جوون د
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داره   یخوب یهاخاقانم مثل  یب ی هان؟ ب  ننیننش سهیو به مقا  ارنی شون رو به خاطر ن  یدوران کودک
عنوان قهرمان نام   هوقت ب چی از پدر تو ه  ینقالبمردم ا 17ر«ی چک ری آخ شی گه: »آت آلمام یکه م

که زمان   نیبه صرف ا یازش اسطوره بساز  یخوا یکه م یمغرور و سرکش هست یتو  نینبردن و ا
گفتن:   میدوره فرق کردن از قد نیشاه ارباب بود و قدرت داشته! به نظرم ضرب المثل ها هم تو ا

 تر و مبارزه جو ترن!«  مانیها با ا دوره معلوم شده گرسنه  نیدر ا یول  18اولماز«  یمانیا نی»آج

پروا و   یب یپر کم جان سحرگاهان، ماه  ییدر روشنا ثمیم یکله و چشمان داغ شده و گر گرفته    
کت به سمت کمر شلوارش رفت و کلتش را   ری دستش از ز اری اخت یکه ب  کردیعاشق را چنان تماشا م 
قلب   یاش به جا نهی. درون سکردی حس نم یپر نسبت به ماه یعالقه ا چیلمس کرد. در خودش ه

 یکه همه یبا خشم  اشیطوالن  یهم بعد سخنران  یپر داده بودند! ماه ی از خارا جا یسنگ کهت
  ین یپسر خان زاده بغض سنگ نیا  بیو فر رنگی مانده بود و از ن رهی وجودش را فرا گرفته بود، در او خ

  هیگرپسر با  نیدر مقابل ا خواستی و او نم   شکستیم کردی نم  یار فشرد که اگر خودد یرا م شیگلو
چه   ثمیم یبرا  ایچه گونه و به کجا فرار کند و  دانستی نم یپر خوار کند. ماه   نیاز ا شتریخود را ب 
که  یخالصانه ا یهاو اشک  اشنهیریاحساس نفرتش را نسبت به عشق د یرا ادا کند که تمام  یکلمات

حال هم   نیا با زدی از خشم و غضب برق م  ثمیم اهیبود، نشانش دهد. چشمان س ختهیدر راه او ر
حاالت چشمان او  نیسال بود هم یهاسال  یپر اش وجود داشت و ماه در چهره   یخاص  تی چنان جذاب
  کانهی و رمانت ن یریش یهاقصه شی اهای ها بود که در روچشم نیهم یو با خاطره  داشتی را دوست م 

  گریبود د خته یر رونیافتاده و اسرار صندوق کهنه ب نییپا   قتیپرده حق  انشانیو اکنون م ساختیم
  یدر دورنما گریشده بود و د لیاز احساس تبد  یته یا رانهی به و یپر ماه یاهایسرسبز و رو نیسرزم
  شی سابق پ یپر ماه  گریدکرد که  ی هم حس م ثمیو م دی د ینم یا دوارکنندهیام ندهیآ چیه ش،ی زندگ
  دنیو رس نی کردن مأمور مراهگ یهنوزم اصرار داشت تا برا یول افتی یتر م دهیاو را در ستین  شیرو

متوسل شد و   رنگی شود پس بازم به ن یپر شومش، همراه و همسفر ماه یهابه اهداف و برنامه 
که  نیها و امن به خاطر پدرم و آرمان  یپر احساسات او  قدم بردارد: »ماه  یهارانهی و یمصمم بود رو

که   میبر ایب  زم،ی عز یپر ماه  ایب جنگم،ی م ن یو بعدًا چ  گرهایبود باز  یهمان چ یمنف  یقبالً با نقش ها
  ببرم.  اهاتیرو نیو همراه خودم به سرزم  ارمیجا اومدم تا تو رو از انتظار در ب   نیمن به خاطر تو ا

 رانیبا عجله مجبور به رفتن از ا یزمان هیهاست، درسته من ما، در اون دوردست  یاهای رو  نیسرزم
  شهیکنم تا هم دانیجاو اهاتویرو کنمی م یبرگشتم و سع توباور کن که حاال فقط به خاطر  یشدم ول 
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جسور   یوطن به دخترا م،یرفتن آماده ش یزودتر برا دیکه وقت تنگه و با یپر ماه ایباشه! ب یبرات ابد
 داره.«  ازیمث تو ن یو شجاع

مگه  ؟یکشی و برا کشته شدن جووناش نقشه م  یکنیم انت یکه تو بهش خ ی»کدوم وطن؟ هم رون   
 شه؟«ی وطن سرت م  یتو خاک وطن و آبرو

راتشان افتاد، کوچه باغ خاط ادیو همان دم به  دیترک  شیدر گلو یپر ماه  نیبغض سنگ   اری اخت یب   
زده و براق شده  رونیها سر ب خاک  ری قطورشان از ز یهاشه یبا درختان تنومندش که ر یکوچه باغ

سر   قاومهم چنان استوار و م  یول  دهیبودند که به مرور زمان قامتشان خم یبودند و چون سروقامتان
 یسو نیو در ا دندیرسی م نیتا به زم  دیفراوان و نازک درختان ب یهاشاخه   دندیسائ یبه آسمان م
در   زانیآو یو شاخ و برگ ها ستادهیا فیمنظم به رد  یچنان سربازان  یکاهگل یوارهایکوچه، کنار د

به وسوسه  شانه یاس ریآسودن در ز یدم یرا برا یساخته بودند که هر خسته ا یکلبه ا ییگو رشانیز
 یشهر  انی بود که به رودخانه م دهیکش یابان یخ  شیاز انتها یشهردار  یکه به تازگ ی. کوچه باغآوردیم

  یو چوب  اهیس رکیبه ت  کشانیآن روزها سر کوچه بار ثمیآورد که و م ادشیبه  یماه پر  شدیختم م
از سر کوچه  یپر ماه  یوقت  دیایب  رونی تا از خانه ب ماندی ها منتظرش م و ساعت  دادی م  هیبرق تک

  رفتی م ساختی جذاب تر م یبارش که از او مرد طنتی با تبسم بلند باال و ش   ثمیم شد،ی م شیدایپ
بپراند و سپس برود. با آن که کوچه غالبًا خلوت بود و   شی به سو یبدهد چشمک یسالم یپر که به ماه

کوتاه خود را نشان ماه  یلیخ آوردی بر لب نم گرید یبه جز »سالم« کلمه ا ثمیم شدی نم دهید یعابر 
مغرورانه از    کردی اش مکه از پشت پنجره نظاره  یپر و بعد در مقابل چشمان مشتاق ماه داد،ی م یپر 

چنان   کردی م  لینا آرام تبد یرا به مجنون یپر عاشق مغرور، ماه  یرفتارها نیهم رفتی م رونیکوچه ب
  ثمیم نیعشق دروغ قتیهمه سال به حق نیبعد از ا یپر ماه کنونداد. ا  یتاب و قرار از کف م گریکه د

اتاقش گذاشته  یرا که پشت پنجره  ییهاو انکار عشقش، انگار گل   یبا گستاخ ثمیبرده بود. م یپ
و   شدی روند قطع نم نیهم ا  یبرف یهادر زمستان   یکه حت یدر حال  دانستی مسخره م شد،یم

  شیاهایرو  یافتنیها مرد دست ن و حاال بعد سال  زدیم  خی شاره پنج یلبه  یهابرف  یگل رو یشاخه 
هم چنان  یپر ماه  یداشت. گلو یبرم  اشی عشق پوشال  قت یحق  یپرده از رو یشده و با گستاخ  تی رو

از دست   ثمیکه در راه م ییو هر آن احتمال انفجار داشت. اعتبار و آبرو  سوختی م نی سنگ یاز بغض
لگدمال شده  فیدر کنار قادر جگر کث  اشی نبود و لطافت و شور جوان شتداده بود قابل جبران و برگ

آسا و   لیس  یمانند باران شیهادر سر داشت، اشک یپر که ماه  ییرهای فکرها و تصو نیا یبود با تمام
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دوست داشت هنوز هم  و  کردیم  یاو هنوز هم ناباورانه سرسخت دیچکی قابل مهار از چشمانش م ریغ
 ! ندیبب دهیو عذاب کش دهیرنج د ییالیو خود را ل مگشتهرا مجنون گ ثمیم

که در دلش تلمبار شده بود  ییهاو اندوه   یشکست عشق یدور شد و برا ثم یاز م ی کم یپر ماه   
التماسش   ثمیخواند. م ثمیم یبار برا نیقادرجگر آن را خوانده بود ا یبار بعد از ماجرا کیرا که  یشعر 

خاطر تو به  واسهباور کن من فقط و فقط   میجا بر نیو از ا میزودتر حرکت کن دیما با یپر کرد: »ماه 
 اومدم.« رانیا

جذابش صورت هزار   ی. از پس چهره دیشنی او را نم یها  ییگو اوهی نیا یپر ماه یهاگوش  گرید   
 زد و زمزمه کرد:   یشده بود، با تمسخر پوزخند  انینما ثمیرنگ م

 یآمد ریها رفته دلگ یدلخوش                   یآمد  رید ی ول الیل ی»آمد   

 اندها ، از الله زاران رفته اند                    اللهبهاران رفته الیل یآمد   

 ست یشعر ن  یهوا گریدر دلم، د                 ستیشعر ن ی.. نواالیل یآمد   

 گرفت ی از شما با عشق، امضا م       گرفتیها مآن شاعر، که دل  ستین   

 ست ی ن نهی آن نگاه مهر، درآئ              ستین نهیری آن صفا و حرمت د   

 هست؟  وستیبن بست هست؟   آن که دلهامان، به هم پ ی! آن کوچه الیل یراست   

 زالل عشق داشت   بارانشیکوچه در آن روز، حال عشق داشت         جو   

 است                 تا که دلجو هست، با من زنده هست  ندهیتو، پا یهایدلنواز    

 یآمد ری د ی.. ولالیل یآمد              یآمد ریگی چه پ ری رد امروزم بگ   

 دار بود همان دم سرود و به عاشق جفاکارش خطاب کرد:   هیرا که کنا  گرید تی ب یپر ماه   

 ...« یخوار آمد یول ثمیم یآمد      یساز آمد لهیو ح  بی»مثل روبه پر فر   

 دونمی م یاس ول  گهیشاعر د هیفکر نکنم حتمًا از  ؟یخودت گفت ،یز ی»اوه.. چه شعر احساس برانگ    
 دیکه شا یدار  ییها یاومدم و تو دلتنگ ریکه د دیمن شا یپر ماه  نیآخرش حرف دل خودته. بب   تیب
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. درسته شمهات با  یهمراه خودم ببرمت تا پناهگاه دلتنگ خوامی من حاال م  یول  رهیجبران ناپذ یحت
 .« امی  یکه خودمم دارم باهات م ین یبیم  یام ولپر مشغله یکم

از هم رون   یخوا یبار خودت م نی که... اون بار پدرت و ا یاومد یمنو واسه مردن ببر  ،ی»تو اومد   
که شما    هیدونستم گناهم چ ی. کاش م یجا نابودم کن  هیتا  یبه دور کمرم ببند یلعنت یهانارنجک 

 ن؟« یکن  یرو مجازاتم م  چارهیب  تیرع  هی نیدار یطور  نیارباب و ارباب زاده ا

  یجلو دیبا  یتو در هر حالت یپر شد: »ماه کی و نزدبه ا یو چند قدم  دیغر یزخم  ریبه مانند ش  ثمیم   
داخل خونه.   میبر  ای، گفتم ب رونی ب  یز یبر دیکه اسرار محرمانه سازمان رو نبا ی و بدون  ،یر یزبونتو بگ 

شتاب   تیزندگ  دنیبه انتها رس  یکه برا یخودت نیو ا میدیباهام لج نکن ما هنوز به آخر خط نرس
جا کارتو    نی نکن مجبور بشم هم یکار  یز ی ر یم رونیو گنده تر از دهنت ب   یادیز  یِزرها  ،یکنیم
 کنم؟«  کسرهی

از  ثمیم  زی. نگاه تزدی وار م وانهیداغ شده و قلبش د قتیحق  دنیاز شن یپر ماه یهاگوش    
که   یجاده در حال   یبی که در سراش دیدی را م پی ج نیروستا، چند  یو خاک کیبار یجاده یهادوردست 

  یم نییو باال و پا  شدندی م لی به چپ و راست متما ی خاک یجاده قیعم یدست اندازها  انیدر م
را که   یناقوس مرگبار خطر  ارانهیهوش ثمی. مآمدندی م شیپ  ادیحال با سرعت ز  نیدر ع دندیپر
را به تکاپو واداشت .  او  هان یشدن آن ماش دایصدا و پ نی. ادیشنی به صدا درآورده بود، م یپر ماه

  ترا به سم شی رو ظیخواهد شد. با خشم و غ لیتبد یکارزا دانیجا به م ن یآن ا کیدانست در 
  ینقشه  یتر از خودت، کدوم خائن ی کدوم آدم عوض  دونمی نم  ،یگرفت: »گوش کن دختر عوض یپر ماه

  زمیگریشده از مهلکه م یمن هر طور  دمیلو داده.. فکر کنم به آخر خط رس  انیجا رو به نظام  نیما و ا
  ییو توانا اقتیل دونمیکه م یات دار در چنته  یچون که اطالعات  ،یتو هم چنان خط قرمز  یول

من  زمی.. گوش کن عزنیا ریغ م،یکنی از مهلکه فرار م  عیسر یای. آگه همراهم بیشو ندار  ینگهدار 
 دارم.« یامن یجا

خود را   نی خشمگ  یمانند مار  یپر آمد. ماه یپر چند قدم به طرف ماه  ییبه طرز جنون آسا ثمیم   
: »عجله د یآورد و عربده کش رونیبپرد. نگهبان خانه سرش را از در ب   دیص یجمع کرد تا به وقتش رو

 .. گفته باشم!« هاشهی دردسر م یکن قربان، معطل نکن کلکش رو بکن براتون حساب 

برداشت و چنان دارکوب که نوکش را مانند مته به داخل درخت فرو    زیخ ثمی به طرف م یپر ماه   
م  تر از او عمل کرد و محک عیسر  ثمی. مدیفرو برد و کلتش را قاپ  ثمی کمر م انی دستش را به م کندیم
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اسلحه را از او گرفته و  ثمیو م دی از درد کش  یادیفر یپر داد. ماه  چیمچ دستش را گرفت و با شدت پ
 نشانه رفت.  یپر ماه  یاش را به سولوله

مار خوش خط و خال   نی. از اول بهتون گفتم اهاشهیدختر واسه ما دردسر م ن ی»بکشش قربان، ا   
 .« رفتیم ش یفرستاد یم دیبا روهامونی رو با هم رون ن

که به  یلحظه به خاطر مهر اندک   کیرا نشانه داشت فقط  یپر ماه  یشانی هم چنان که پ ثمیم   
 نیاو نشسته و ناظر ا نیها به کمپشت بوته  شدیها مکه ساعت  دیداشت تعلل کرد خورش  یپر ماه

که  نیاو از تصور  ستادیو محکم سرپا ا یاستفاده کرد و به تند ثمیتعلل کوچک م نیها بود، از اصحنه 
پسر خائن و جفاکار در خونش    نیا یگلوله  کی با  زشیعز یدخترعمو یپر حاالست که ماه  نیهم

ماشه برود   یرو ثمیکه انگشت م ن یمصمم قبل از ا اریکرد و بس قیرا دق اشیر یغلطان شود، نشانه گ
ست و تا حاال ی ن قیو دق  زیت اشیر ینشانه گ دانستیم  دیماشه را کش د،یرا محو نما یپر و وجود ماه 

 ثمیم یدر فضا فرو رفت و به شانه  رکشانیصف  یتفنگ شکار  یتفنگ به دست نگرفته است، گلوله
ماشه رفت   یقرار گرفته است، عجوالنه انگشتش رو یمورد هدف چه کس دیکه نفهم  ثمیاصابت کرد. م
  دیخورش رای ز شستدرخت مقابلش ن یرها شد، تمامًا بر تنه   رشیکه از هفت ت   ریچند ت  دیو آن را کش

که  یبعد یرها یشدند ت  دهیکش نیزم  یانداخت و هر دو رو یپر ماه  یخودش را بر رو یرانداز ی بعد از ت
  نیزم یبه رو یتنومند درخت  یشکسته یاز پا انداخت و مانند تنه شد او را کامالً   کیشل  ثمیبه سمت م
 کار من نبود.« گهیکه د نی: »اد یغر دیافتاد خورش 

 هم رون نگهبانشون بود؟!« د ی: »شادینال  یپر ماه   

خود   یپرها ادیشدن به دست ص  د یو مانند پرنده از ترس ص  دندیها پرهر دو هراسان به درون بوته    
 های رانداز ی رگبار ت یآن، صدا ک یشدند. در   یمخف اهانی شاخ و برگ گ ان یرا جمع کرده و در م 
 یصدا کردی را کر م شانیهاگوش  رهای مبدل ساخت که غرش ت یوحشتناک  یایاطرافشان را به دن

 یهااحساس یرا با تمام دیو خورش یپر ماه  نیریو ش ینوران  یای دن یبلند مردان نظام یادهایفر
  کیکه مثل نقل و نبات، از اطراف شل  ییهاو گلوله ربارهای از ت یانبار  ریشان در زعاشقانه گذشته

جان از هوش رفته را از    مهین یپر مقاوم تر بود ماه دی. خورشکردی م  لیسوزان تبد یبه جهنم  شدندیم
هم انبار شده بود، کشاند   یباغچه رو یکه آن سو یبزرگ یهازم ی ها کشان کشان به پشت هبوته  انیم

خوردن،  ری از آن قدرت مبارزه را نداشت و از وحشت ت  شتریب  گریخواباندش، د  نیزم  یرو  یو به آرام
نه بشنود.   ندیبب   نهرا  یز یگذاشت تا چ  شیهاگوش یرا محکم رو  شیهاگرفت. دست  بانی سر در گر
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بوالغ را   ن یآرام سر شهیهم یستاامانشان، رو یب یهاک یبا شل   یبلند و زمخت افراد نظام یصداها
اعالم کردن سحر،   یکه برا  ختی درآم یبا آواز خروسان  شانیرسا یآتش کرده بود. صدا کپارچهی

:  کردی و اعالم م دادیکه هشدار م شدی پخش م  یمرد ی قو راه انداخته بودند. از بلندگو صدا یقوقول
در   ی. لطفًا براهینظام یروهایکفتر در محاصره ن  یمجتب یعمارت و خانه نی روستا، ا یاهال ی»آها

 .« دیها اجتناب کنمکان  نیشدن به ا  کیامان ماندن و حفظ جانتان از نزد

  شیرسانده بود صدا یر یخودش را به محل درگ یبوالغ که به همراه عده ا نی سابق سر یکدخدا   
مون چه ها  یبر ما که در آباد یمردان آن اطراف بود: »استغفراهلل.. وا یبلندتر از همه اریبس
  نیقمناف  یم یجاها خونه ت نیا ی عنی! م؟یو خبر نداشت  م یانبار مهمات نشسته بود ی! ما روگذشتیم

 یهابوالغ که مهد رشادت  نی سر یها؟! روستابوده؟ پناه بر خدا، محل پنهان شدن ضد انقالب
 !«شهی فساد داره نابود م یداده است! الحمداهلل که لونه  دیقدر شه   نیجوانانش است و ا

منبر   یانگار که باال دندیشنی گرم، سخنان کدخدا را م یهاغرش اسلحه  انیدر م دیو خورش  یپر ماه   
به او زده بود و حاال او   روزید نیکه اصالن هم  کردی فکر م ییهابه حرف   یبا ناباور  دیرفته بود. خورش
خاک   ن؟ی مجاهد مانمحل تجمع افراد خائن ساز ؟یمیت یها: »خانه آورد یم مانیا هابه همان حرف 
با متحد شدن باهاش، آن هم  یخان داشت ثمیکه از م یو نفرت  نهیکفتر که اون همه ک یتو سرت مجتب

و انشاءاهلل به   نیبود طانیپس هر دوتاتون از نسلش ،یذات خودت رو نشون داد یدولت مردم هیعل
 شد!« دیجهنم واصل خواه

 افتادهیاز دستم ن ثمیگفت: کاش تفنگ م ظیرا به جوش آورد و با غ دیخبرها خون گرم خورش  نیهم   
خان زاده هارو   نیشده در درون عمارت ا یمخف یهاخائن  نیتونستم چند نفر از ا یبود و اآلن هم م

  خجالتاحمق تو هنوزم   یپر شد: »ماه  نیخشمگ شتریافتاد و ب  یپر ببرم.« چشمش به ماه  نیاز ب
بودم به دستش  دهیجنب رید ی کم هی ؟یز یری آدم پست فطرت اشک م هیواسه  یو دار  یکشی نم

 !« یبود یکشته شد

 کنم،یم هی زانوانش فرو برده بود: »من واسه اشتباهاتم گر  انیو سرش را م زدی هق هق م یپر ماه   
 انیپرت کرد و سرش را م دی خودش را به سمت خورش  کردم؟«ی کار م  یمن داشتم چ دیخورش 

من معتقدم  یول  کننی م هیتشب  طانیش هیمهربونم، همه تو رو به  یفرو برد: »آه دخترعمو اشنهیس
نگهبان در مواقع خطر با جون و دل  یو مث فرشته یاومدکه از آسمون  یتو خوِد خود فرشته ا که

 دوست مهربون من!« یکنی کمکم م
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گلوله رو   نی که چون من اول نیاز ا دمیترسی م یل یمن خ یپر ! ماه شنومی م یجالب  یها»عجب، حرف    
 ؟« یجانت چال کن  ثمیم یو کنار جنازه یببر   خیتا ب خیجونت نشوندم، سرم رو ب  ثمیتو شونه م

 نیهم بود به ا یتو مخصوصًا که تفنگ شکار  ریت هی که هفت تا جون داره با  یاون سگ ثمی»م   
 بهش زد؟!« یدوم رو ک  ریبه نظرت ت   نمیبود بب یاون سگ جون سخت شدی کشته نم های راحت

رو   یاره اون آدمقر دیرسی به ذهنم نم شی ربع پ کی نی ! تا هم یچه اتفاق دور از عقل ،ی»آه ماه پر    
 نیبر من، بازم آدم کشتم.« دستانش را باال گرفت: »ا ی. واارمینشستم، از پا در ب نشیکه تو کم

نشست، هان ماه  نیرو کش رفت و به کم ثمیتفنگ م یواشک ی یک یآدم کش من با اجازه  یدستا
و به عنوان قاتل تو دادگاه   افتهیضد انقالب به گردن من ب یپسره  نیا فینکنه خون کث یوا یا ؟یپر 

 محکوم به اعدام بشم؟«

  یب  ستیضد انقالب، کاش فقط ضد انقالب بود اون کمون یگی خودت م د،یخورش  یکنی »اشتباه م   
 .« یمأمور انتظام هی  ایمن  ایتو  یبا دستا ایحاال  مردی که م دیو خائن به وطن با نید

:  د ینالی بود و م یدیهم چنان دچار عذاب شد دیخورش  ،یماه پر  دبخشیام یهاف حر   یبا تمام   
که من  ی.. وایبر من ماه پر  یناپاک باشه، وا هی»بازم دستام به خون آلوده شدن، هر چند خون 

  اشزه و هنوزم جنا آوردی ها با افتخار دشمنان وطن رو از پا در ممقدسم که تو جبهه  دیشه  هیخواهر 
چه قدر  ثمی م دونمیکردم آخه من چه م ی که چه قدر نادون یجا خواهرش.. وا نیو ا دهینرسبهم رون  

و   کردی م رتیچشمم تحق یکرد و داشت جلو  انتیبه عشق تو خ دونمیگناه کرده بوده فقط م 
تا    خواستیطعمه م هیاون تو رو به عنوان  ی. تو عشقش نبودکردیاحساساتت رو لگدمال م

خونمو به جوش آورد و تفنگ    ییهوی هان یرو در غرب کشور به اجرا بذاره و هم فشیکث یهاقشهن
 خودش به کار گرفتم.«  هیخودش رو عل 

و   شکستی ها مگلوله  ریصف   انیبلندش در م یهاهیگر یها یها زدیکه م ییهاحرف  انیدر م   
و   کردی او را تماشا م  نهرایمتح داد،ی م یکه در اطرافش رو یهنوز گنگ و مات از اتفاقات  یپر ماه
 بخورد؟  دیرا با  یز یحسرت و افسوس چه چ دانستی نم

مسلح   یروها ی ن دیمحصور شده و تحت کنترل شد انینظام یهاچکمه  ریآن روز تا عصر روستا ز   
شده   هیتخل ونیخان که محاصره شده بود از وجود ضد انقالب  ثمی کفتر و م یمجتب  یمیت یهابود، خانه 
 ریتگکفتر بودند دس یخان و مجتب  ثمیم یکه دست پرورده  ینی خائن یشدند و تمام  رانی و یو به کل
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باز اصالن فداکار بود که با   یو سر در گم  یآشفتگ یا یدن نیشده و به شهر انتقال داده شدند در ا
روستا که مقابل منزل بهادرخان جمع شده بودند  یکه اهال نیقبل او  دیبه دادشان رس اشی سادگ

 یرا از مهلکه ا اهاست، آن  دهیمرحله رس نیماجرا از کجا شروع شده و تا به ا یاصل یبدانند سرچشمه 
مادر اصالن پنهان شده و از شدت ترس  یدر خانه  یپر و ماه  دیوحشتناک خارج کرد. خورش 

که از خانه رفته و به   شدیها مها ساعت چه کنند و اصالن هم بعد از جا به جا کردن آن  دانستندی نم
  نیاز ماجرا و بدون ا خبر  ی! مادر اصالن بستیچ فشانی تکل دانستندی ها نمشده بود و آن دیکل ناپد

و  های ها بدخلقهستند با حضور آن  شانیوادث در روستاح نیا یننده یدختران آفر نیکه بداند هم
  همانشیاند و مآمده  یاتفاق کردیها که فکر م به آن  یو مهربان یرا کنار گذاشته و با گرم   شیهای بدعنق

رو واسه اومدن   یجوون بد موقع یدخترا مامن، ش ی: »آخه کبوتراکردی م ییرا یپذ یهستند، به خوب 
و   یر یقدر درگ نیخلوتمون ا یآباد نیجا در ا نیانقالب هم در ا یتو بلبشو یحت نیبه ده انتخاب کرد
شده که تو اون  داشونیخدانشناس از کجا پ یاون همه نامردا دونمی بود، نم افتادهی بزن و بکش راه ن

کفتر، تو    یمجتب  رتتیبهادرخان بوده. آه، تف به غ یتوله کارخونه ها لونه کرده بودن؟ ها! البت که 
جا بودن و به ظلم کردن  نیو ا یچند آباد یهاخان و خان زاده یزمان هیچرا؟ حاال بهادرخان  هگید

 !«؟یکشی پات لب گوره، بازم خجالت نم هیآخه تو که   ؟یبود یعادت داشتن تو چه گوه

  ماند،یم  رهی و به صورت دخترها خ گفتی و استغفراهلل م  گرفتی او مدام پشت دستانش را گاز م    
  کردیفکر م دیدی ها را مبکنند چون سکوت آن  یاظهار نظر  شیهاحرف  یها برار داشت تا آن انتظا

  هیزاده  ابارباب و ارب نیدونستم باالخره ا ی: »مدادیادامه م شتریب جانیزند و با ه یخوب حرف م 
شان خراب بود.  هی. از اول روزگار دوسننیش  یطور ساکت نم نیو ا انی  یواسه انقالب م  یکلک

قبل انقالب با   ه،یکدوم گور ایزنده و  ایمرده اس  ستیبهادرخان به لعنت خدا اومده که اآلن معلوم ن
روستاها ظلم   گریو د  تاروس نیا یکه دورش جمع کرده بود، مگه کم در حق اهال یها نوکر و نوچه اده

 نیخوشگل ا یگرفتن محروم شدن، دخترا ادیاز نعمت سواد اون  یکه با قلدر   ییهاکرد؟ در حق بچه
تونستن   ی روستا که نوکرش بودن مگه م یبودن، مردا  ارشی هم که دربست در اخت گرید یها یآباد

نداشت همش خاک   داالغ وجو یاون کدخدا یتو رگا رتمیجو غ هیجلوش قد علم کنن؟ به خدا 
  میانقالب که شد همه مون انتظار داشت ست،ی ن داریظلم پا گنی محل گذره، م  ایآه دن شدی پاشون م

کار کنه زود لباس انقالب  یبود چ  ربلدی اون روباه پ ینفله بشه ول  یبهادرخان به دست افراد انقالب
به   یافراد دولت دستغصب کرده ش رو با  یها ن یاز هکتارها هکتار زم یتنش کرد و مقدار 
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  یشگیگذاشت، خالصه اون پدرسگ تو هنرپ شیان داد و قشنگ خودشو به نماخانم  یب  نیمستضعف
 کشور کم نداشت.«  کیدرجه  شهی هنر پ  نیاز فرد یز یچ

به شهر    یو ادامه داد: »آره من قبل انقالب هر از چند  دیننه بهجت به حرف خودش قاه قاه خند   
 لمیبه ف ی ل یرفتن داشت خ  نمایبرادرم عشق به س   چارهی ب رفتمی برادرم اون جاست م  یکه خونه  انهیم
ن خوشگل  یبرد. اون آقا فرد نمایعالقه داشت چند بارم که من اون جا بودم منو با خودش س  دنید

بگم کالً   یکه چ لمیتو ف  یها.. از زنا دیرقصی خوند، خوبم م  یداشت و خوبم م یقشنگ یعجب صدا
 .« گهید دنهیکارش رقص شهیهنرپ

سقف اتاق را لرزاند   یچوب یهارک یکه از خارج خانه آمد ت  ری دو ت کیشل یصدا د یننه بهجت باز خند   
بهادرخان نکبت زنده اس، فتنه نخواهد   یگفت: »تا وقت یلب   ریننه بهجت را قطع کرد ز یو خنده 
به باد بده،   نشوکرد. خدا دودما اهیو شمر که بهادر خان با اعمالش روشون رو س  دیزی . گور پدر دیخواب

و کتک   دهیخورده و حرف مفت شن یازش تو سر  ینوکر و نوچه هاش از اون زمونا حساب  چارهیب
اون آقا بود. آخه ابن ملجم فقط آقا امام   شیپ یبگم ازش که ابن ملجم مراد یچ گهید یخوردن، ا

خاک به سرم    مباز ی! وادهیخائن صدها نفر رو به خاک و خون کش نیا یکرد ول دی)ع( رو شه یعل
دخترا شماها   یها. آها زمیریم رونیتو دلم و تو ذهنم باشه ب  یشد، آخه من دهنم وا شه، هر چ

اون قلدِر   گفتی ها.. اصالن م نیحرفا نزن  نیاز ا نیکه هست رونی دهنتون چفت و بست داشته باشه ب
اکابر رو   یهاکالس   ییرپاب  یتو اداره جات شهر اون قدر نفوذ داشت که جلوکله گنده قبل انقالب هم 

ها واسشون تو کوچه پس کوچه  رفتنی که شبا به کالس اکابر م  ییدخترا و پسرا یو برا گرفتیهم م
اکابر منصرف بشن، سواددار شدن مردم مثل   یتا از رفتن به سر کالسا کردیم جاد ی مزاحمت و ترس ا

 خالصه..«  رفت،یش فرو م تو چشما  ریت

: »خبط و  دی اش را تنگ کرد و صورت دخترها را کاوو گود رفته زی ساکت ماند و چشمان ت یاو قدر    
دارن  یاونا هنوزم قدرت مردم آزار  زدمی نادون ازش حرف م  یشما دخترا  ش یپ دیخطا کردم، نبا

 گهید میجور نیَگَزرم« منم ا لهیَنظرم، ب یکار کنم »َدل یچ ی. اِ افتهیآفتش به جون ما هم ب ترسمیم
کار   یجاها چ نیتو ا ریو و ریه  نیاصالً تو ا یپر ماه ی. آهاگردمی و م  زنمیها حرف م  وونهیمث د

 بوالغ هان؟«  نیسر یاومده بود یواسه چ ن؟یشماها خونواده ندار ؟یکردیم

را بشنود و بداند   رونی ب یاهویکرده بود تا ه زی را ت شیهاکه گوش  دیاعصاب درهم و برهم خورش    
  یآن که مهار  یو ب   دیرس انیننه بهجت به عص یهای از دست پر حرف  افتد،یم یگر یدارد چه اتفاقات د
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اوالً به تو چه  ج،ورا یکه ینعره زد: »زن  اریاخت یداشته باشد، داغ کرد و به جوش آمد، ب  تشیبر عصبان 
هات سرسام   یکه از پر حرف یوا  یام رفت، الحظه دهنتو ببند بابا کله هیدوما  م؟یبود نجایما چرا ا
مگه ما خودم رون   ؟یختیر رون یبهادرخان پدر سگ رو ب  یبابا آخه چه خبرته، پرونده  یا میگرفت
 مش؟« یشناسیکه مث کف دست م سیسال ن یهاسال

وقت   چی زد و چون ه  رونیاش از حدقه باو چشمان گرد و فرو رفته یستاخگ  رتیننه بهجت از ح    
دوروبر پسرش نپلکد حاال   دیکند شا  رشی بود تا تحق یبهانه ا  یرا دوست نداشت و در پ دیخورش 

تو  هک  نیبه دادم برس ن،یبه دادم برس هاالناسیا ایزد: » ادیفرصت به چنگش افتاد و با تمام قوا فر
خفه خون   یگی صفت، تو به من م  طانیش  ارهیپت یاِ  کنن،ی م یحرمت یخودم دارن بهم ب یخونه
 رم؟« یبگ

و او را در بغل گرفت و مظلومانه جواب داد: »اشتباه نکن ننه بهجت،   دیبه کنارش پر  یپر ماه   
  یاعصابمون داغونه و آرامش م ینداشت ما فقط کم نینگفت، قصد توه  یحرف  یهمچ  دیخورش 
 چه خبره!« رونی ب  نمیبب نیساکت باش یفعالً کم ن،ی زن  یشما هم که ماشااهلل ورور حرف م  میخوا

 چه خبره.«  نین یبب رونی ب نیبر  نی»ُهش.. بلند ش    

 نداره.« تی واسه ما خوب  یار یو خبر ب  یآب بد   یسر و گوش هیو  ی»بهتره خودت بر    

 یواسه چ ن،یشتر یپا کله پاچه هینداره؟ شماها  تی واسه شما خوب ره،یگیام م»ها.. ها.. خنده    
االغم و  ن یکن یفکر م  ن؟یمن چپوند یخودتونو تو خونه  نیاومد نیخونه.. عمه سارا جونتو ول کرد

 یرزهه ینشانه گرفت: »اِ  یپر ماه  یهان؟« انگشتش را به سو نیخورد ییهاچه گوه دونمی نم
تا   یبا زور خودتو وبال گردنش کن  یخواستی م ؟یکار داشت  یدرخان چبها یکوچولو، تو در خونه 

 ؟یعفت شد  یها نکنه ب رن؟یگی نم شیجا باشن آت  هیو پنبه  شی! هان؟! مگه آتردتی پسرش بگ
سرت   دی با نایاز ا شتریالبته تو حقته، ب ؟یزن چندمش بش یخواستیکارشه.. م یاش یخان ع  ثمیم
 !« شهیهوس خداداد ریگناه رو که اس یجوون ب هینه  کشتنی م دیتو بلوا و آشوب تو رو با اومدیم

نکن تو   نی خواهشا توه  یگرفت ش ی فعالً که تو آت ؟یدهنت رو بکش چرا داغ کرد پی»ننه بهجت ز   
 .«یخبر ندار  یچ یاز ه
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خوب گفتن دو   میاز قد ستیدرسته چشام کم سوئه، گوشامم که کر ن  د؟ی»چرا خبر ندارم خورش   
اون پسر   ریتقص   ن،یافته. شما دو تا هم معرکه به پا کرد ی با هم دعوا کنن واسه گنجشک دونه م یقرق

 جا آورده!« نیرو ا هاطهی االغ منه که شما سل

حالت جنون به سر   کیدر  زدی دست و پا م ثمیکه در احساس بد و شوم به قتل رساندن م دیخورش    
را از دست داد و به    شیبه جوش آمده و خوددار یتاب و تحمل نداشت و ناگهان نیاز ا شتریبرد ب یم

 یاههجوم برد و با دست دهانش را چنان محکم گرفت که دندان شیبه سو یمانند ماده ببر زخم 
  ای ریکفتار پ  یش  یافتاد: »خفه م نیزم  یزد و بر رو  رونی دهانش ب انینه نه بهجت از م یمصنوع
 ؟«ات کنمخفه 

از قدرت   ی شد ول دهیبه درون دهانش کش کشی ننه بهجت از دهانش، لبان بار یهابا افتادن دندان   
.. ی.. منو کشتن .. آهانیبه دادم برس  هاهیهمسا یآها نی کمکم کن هاالناس،یا  ای : »افتادی حرف زدن ن

بلند  یخواد منو بکشه.« صدا یصفت م  طانیدختر ش   نیبه دادم برس. ا ییکجا  وری.. زوری.. زیآها
شده ننه بهجت   یآمان! چ یشد: »آ دهیشن  اطیننه بهجت از ح واریبه د وارید یه یخانم همسا وریز

 افتاده؟«  یجان، اتفاق

 خواد منو بکشه.«   یم طانی ش یدختره نیکه تو رو خدا رسوند ا  ایب  ور،یز  ای»ب   

ضمن نگاه کردن  ستادهینردبان ا  یحاال هم روگوش به زنگ بود و  شهیفضول و کنجکاو که هم وریز   
اوضاع از چه قرار است،  ندی تا بب دیکشی ننه بهجت هم سرک م اطیبه حوادث کوچه، داشت به ح 

  انانداخت و لنگ لنگ نییاز همان جا خودش را پا یو بدون معطل دیپر وارید  یهراسان شد و به رو
را   زشیرا که در دستش داشت را باال برد و مردمک چشمان ت  یخودش را به اتاق رساند. چوب کلفت

چه به   ور،یقربونت برم ز یبکوبد!  »آ  یبه فرق سر چه کس دیچوبش را با ندیدور اتاق چرخاند تا بب 
 .«یموقع اومد

بلند شده و  شانیاز جا ددنیترسی شدن م  ریو از درگ دندیدی که هوا را پس م یپر و ماه  دیخورش    
را گرفت:   دی خورش یگوشخراش ننه بهجت مانع شد او مچ پا یاز اتاق خارج شوند، نعره  خواستندیم
ام کنه زود طناب  خفه   خواستیکه م ین یصفت در بره، هم طانی ش  نیدستم به دامنت، نذار ا وریز ی»آ
خونواده اش بدم. تا    لینعشش رو تحو خوامی هرزه رو ببند باهاش کار دارم م  ن یا یو دست و پا اریب

اش خراب  هیدختر ذات و دوس  نیکنن. ا  یگردن و بلوا به پا م  یتماشا کنن هرزه هاشون کجاها ول م 
 است.«
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و مچ   دیننه بهجت کوب یمحکم به بازو یلگد ییرها یبه ناچار برا  دیدی که هوا را پس م دیخورش    
االغ گوش دراز، خدا   یشد: »اِ  لیننه بجهت به عربده تبد ی دست او آزاد کرد و نعره  یره یرا از گ شیپا

بر من که تو  یوا یعقلم بخواد تو رو عقد کنه، ا یخل و ب  یدادم اون پسره  ت یلعنتم کنه که رضا
 نیا یچشما  ییایح  یو ب   تیو ن ید یرس ادمی شکرت خدا.. شکرت که به فر ؟یعروسم بش  یخواستیم

 .« یبت رو نشونم داددختر نک

  یگرسنه بر رو یچادرش را از دور کمرش باز کرد و مانند گرگ عیبزن بود سر کهیو   دهیدر یکه زن وریز   
را   دیخورش  یداشت با چادرش که آن را به صورت طناب درآورده بود دست و پا   یو سع دیپر دیخورش 

به   وریبا ز  ش یانجو  یروی و با ن افتدی او ن ری به گ شیدر حال تقال بود تا دست و پا دیببندد و خورش
به دادش  یخوب موقع وریچون که ز دیلرزی م  یننه بهجت از خوشحال یکشمکش پرداخت. صدا

 ماند ی باز نم  دیو از ضربه زدن به اندام خورش زدیمانندش در اتاق موج م غی و ج  زیر یبود، صدا دهیرس
حاال نوش جان    ؟یافت ی: »حقته انترخانوم، با من در مکرد ی فحش و ناسزا بود که نثارش م زیر کی

 .« یبش هیتنب  دیبا یخودت کرد  19آغالماز« النیخییکن »اوزو  

در حال  دیکه خورش  دیدی و م کردی زد و خورد را تماشا م  یهامات و مبهوت مانده و صحنه یپر ماه   
تر از اوضاع داخل روستا شده   میوخ  یل یجا خ نیبزن است، اوضاع ا کهی وری افتادن به دست ز ریگ

شده بود از   یهر طور  دیبا دیا ی بار ب  یشوند و افتضاح بزرگ  گریمسائل د یلیکه گرفتار خ  دیبود! ترس
رش  جنگ را شروع کرده بودند آخر ماجرا به شو وریطور که ننه بهجت و ز  ن یا ختندیگری مهلکه م

را جمع   شی روی ن ی»جنگ اول به از صلح آخر«پس تمام  دیلب غر ریز شدی نم  ری و ختم به خ دیکشیم
گرفته و  رشیرا ز  دیکه حاال خورش وریز یقدرتش خود را از پشت به رو یدفعه با تمام  کیکرد و 

را با چادر ببندد از حرکت   دیخورش   یدست و پا کردی م یکه سع  وریانداخت. ز کرد،یاش مداشت خفه 
از   دیحرکت باعث شد خورش   نیو هم  دیرا به عقب کش وریبا تمام قوا ز یپر جا خورد، ماه یپر ماه

حمله   وریسمت ز به  یبی عج یروی خونش به جوش آمده بود با ن  یکه حساب دیدستش رها شود. خورش
هر دو   دیو خورش یپر . ماه چاندیپ  اش به دور گردنشبافته سی و همراه گ دیرا کش  وریور شد و چارقد ز

هر   دینماند و او را کوب کاری ننه بهجت هم ب  یکتکش زدند از طرف توانستندیافتاده و تا م وریبه جان ز
 یپر پدر هر دوشان را درآورد. ماه  یو حساب  اوردیجوان کم ن یدو جوجه  نیبزن در برابر ا کهی  وریچند ز

بود خود را به سمت در اتاق کشاندند بعد به هم  ی به هر زحمت دندیدی م میکه وضع را وخ دیو خورش
 یبه سو ییها دو تانفس کوتاه مدت، آن  کیانجام دهند. بعد از  ییاشاره دادند تا حمله را دوتا گرید
زده و او را به سمت ننه بهجت که ناالن وسط اتاق مانده بود   اشنه یبرداشتند و محکم به س  زیخ  وریز
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  یبه هر زحمت دیو خورش  یپر ننه بهجت واژگون شد. ماه  یبه رو  ینیمثل کوه سنگ وریز هلش دادند و
توقف  یها به سرعت و بدون لحظه ارا گذاشتند آن دنیدو یخانه رساندند و بنا  رونی بود، خود را به ب
روستا بعد    یاز اهال یچادر پنهان کنند عده ا ری صورتشان را در ز کردندی م یو سع دندیتا کنار جاده دو

و پر سر و   زیانگ  جانی ه یده جمع شده و بحث و شور  دانیدر م  اهویاز به وجود آمدن آن آشوب و ه
  وستا آمده بودند، هنوز در گوشه و کنار ر جانیاز جوانان که به ه یصدا به راه انداخته بودند و عده ا

 یهاو دور هم جمع شدن ییگردهما یبودند تا برا یدیاخبار جد  دنیو د افتنی  یو در پ دندیچرخ یم
  شانیها را با سر و وضع پرآن یاز اهال  یگفتن داشته باشند چند نفر  یبرا یدیجد یهاشبانه حرف 

نفس   دینکردند. خورش   یبود، شک ختهیچون اوضاع همه به هم ر یول رفتندیکه تند تند راه م  دندید
تا   دنیرو شستشو م ثمیاآلن تو غسالخونه دارن م م،یبه طرف قبرستون بربدو  یپر : »ماه زدی نفس م 

  شهیروستا کم م  نیفتنه از ا  نیقبر جا بدن انشااهلل که بعد ا یرو تو  فشیکفنش کنن و نعش کث 
  مینی آروم بشه بعد بب وضاعتا ا می صبر کن   یکم دیجاهاست با نیواسه ما هم فعالً اون جا امن تر از ا

 !«میخودم رون رو به شهر برسون  دیبا یچه جور 

 ثمیم یرا نگاه کرد: »آه به راست دی خورش  یده یژول یسر و پا ده،یپر یهراسان و با رنگ و رو یپر ماه   
  یم ایبه اون دن یو ثروتش با خودش چ  ییمحبوبم از اون همه دارا یخان زاده د؟یکشته شد خورش 

 ؟«یهکتار  یهان یهمه امالک و زم نیبره؟ از ا

که   ایبا خودش ببره اون دن یز ی تونه چ یم یبابا، مگه کس ای : »بد یدستش را گرفت و کش دیخورش    
 .« کننی خان بتونه! اونم فقط تو دو وجب خاک خدا دفنش م ثمیم

انبوه، به  یبلند قبرها یهاروستا به سمت قبرستان رفتند و از پشت سنگ یهاراههی ها از بآن   
 یبا دل  دیکار بودند. خورش ی که مقابل غسالخانه جمع شده و در تکاپو ستادندیا یمردم یتماشا

  یول  کردیها را نگاه متفاوت داشته باشد صحنه   یآرام و ب یظاهر  کردی م یخروشان و ترسان که سع
لحظه احساس و افکار   نیخودش را کنترل کند در ا توانستی قرار بود و نم  یناآرام و ب کامالً  یپر ماه
 نیا یمقصر و مسبب همه کردیداشت کامالً متفاوت بود احساس م  دیبا آن چه که خورش  اشی درون

شد فقط و فقط خودش است و بس. چشمان  دهیکش  یز یتلخ که آخرش به قتل و خونر یماجراها
  ایدن ینیبیم یپر : »ماه دندیدرخشی رخشان م یله یآفتاب درخشان مانند دو ت  ریدر ز دینگران خورش
حال و روز    نی. ما به ایبخند ونهی که گر ییگناهه به چشما یل یخ گنیداره؟ م ی و بلند یچه قدر پست

 .« میبمون  میون ت یتفاوت هم که نم  یب ن؟یغمگ  ای میخوشحال باش  م،ی بکن  دیکار با یچ ثمیم
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  انیتابوت گذاشته شده بود در م یخان که کفن شده و آماده رو ثمیم یجنازه  نیح  نیهم در   
آمد. حال و   رونیاز غسالخانه ب  انیمردان روستا اهلل اکبر و ال اله اال اهلل گو یزمخت و دو رگه یصداها

با عشق و  یپر منقلب شد البته ماه  اری بس زیغم انگ یهاصحنه  نیا دنیاحوال هر دو دختر با د 
  شیکند و بغض گلو یاز آن نتوانست خوددار  شتریب دیمبهم به حال مرگ افتاده بود. خورش یاحساس

هنوز نفس داشت   یقبل وقت ی ساعت  تی م نی! آخه همزهیچه غم انگ یوا یرا شکست و گفت: »ا 
رو بکشه،    تو خواستی و م  کردیم ری قتمام تو رو تح  یتفاوت  یبود و با ب ستادهیمغرورانه مقابل تو ا

 یهاو خنده های بد  ریاز اون در ز شتریکه تو ب نیا یو من برا دیتو خند یهاه یرحمانه به گر یاون ب
  ییخدا  ی. اون مغرورانه داشت ادعادمیصداشو بر یو به جنون نرس  یگند چندش آورش خفه نش

گرفته  یو مسخرگ ری حقکار چرخ و فلک و روزگار رو که سهله، احترام به عشق رو به ت   یو تمام کردیم
گرفت و داشت رنج و   چیعشق مقدس تو رو به ه ینامعلومش رو و حت نیخدا و د یبود و به راحت
  ناروی! من ایباور کن ماه پر  برد،ی کشتن به کجاها م یو تو رو برا کردی تو م  میعذاب رو تقد

کرد و وجودمو به ی بود که منو دلخون م نمی نازن یجانسوز دخترعمو یدردها نی و هم دمیفهمیم
  نیتا زم  کردی و نفله اش م دیبری نکره رو م یاون حرومزاده  یصدا  دیبا ی. آخه کسآوردی جوش م 

ناآگاه  یآدما و جوونا گریکه افکار مخربشون رو به د روسی و پر از و فیکث یهاانگل  نیخدا از وجود ا
من اونو کشتم، آره  یپر کارو کردم. ماه نیو من جسارت داشتم و ا شدیم  زهیپاک دن،ی م تیسرا

از   بیو فر ایهمه ر نیا دنیچون تو مستحق د ستمین مون یکشتمش، اصالً هم پش کنمی اعتراف م
در اون  ی ل شد حتدادن به من به درک واص حیبدون توض یکه اون لعنت فی ح  ،یجانب اون نبود

که  کردی بازم اعتراف نم دمون یجرم تو رو مشخص نکرده به درک واصل شد، البته اگرم زنده م قیدقا
  یگناه  یکه تو ب دونستیم  یچون خودش به خوب کنه،ی م انتیو خ  یقدر در حقت نامرد نیچرا داره ا

از کار   خته،یظالم گر ادیاز دام ص یآهو ی! ایتو دامش گرفتار شد ت،یو تو تنها به خاطر سادگ 
 ؟« یر ی دخترعموت دلگ

 دهیسر به فلک کش یهاها به کوهفراوان گذشته و در دور دست  یسنگ قبرها  یاز رو یپر نگاه ماه   
دور خودش  تیبا عصبان  زدی و بلند بلند حرف م زیر  کیشده و  وانهید دیمانده بود. خورش  رهیخ
آن طرف   یمکه ک  یدر حال  کشاندیگناه را به محکمه م  یناه کار و ب گ یدوست یو مدام نامه دیچرخ یم

 هال یبهارخان به درون قبر گذاشته شده و هر چه ب انی مرد از اطراف نیدستان چند انیدر م  تی تر م
و   شدی پررنگ تر م دیخورش یسرمست ختند،یری جنازه م  ی را بر رو یشتر یب یهاو خاک  رفتندی باالتر م 

 دانیکه از م یآباد ی. تجمع اهال شدی م شتریقبر مدام ب نیچند یفاصله  انی چرخش اندامش در م
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 نهی ها با کهر کدام از آن  شکستی گورستان را م  زیشده بودند سکوت غم انگ ریروستا به قبرستان سراز 
خان زاده   نیقبر ا یعالم را رو یهاخاک  یتمام  خواستندی که از خاندان بهادرخان داشتند، انگار م  یا

 نی. در اگرفتندی ها انتقام بهادرخان قلدر را از پسرش مآن  دیای ب رونینتواند ب گریانباشته کنند تا د
ها شده بود وسط قبرستان دشت  یآواره  یالینبود او ل یحدس زدن یپر حال و روزگار ماه  انیم
 شدی خروارها خاک محو م  ریدر ز جی اش که به تدرو سرگردان و مات به مجنون از دست داده ستادهیا

  یو فضا شدی م ختهی جسد محبوبش ر  یبود که رو ییهاو مات و مبهوت نظاره گر خاک  کردی نگاه م
ه او  قبل از مرگش ب ثمیکه م یحرف   نیبا چند اش،نهیریعشق د  ی. گرمکردی اطراف را پر از گرد و غبار م

بود، فقط چند ساعت از رخداد  دهینگرائ یگفته و به ظاهر دلش را شکسته بود هنوز به سرد
که خودش اعتراف   ثمیم یهایاکار یر یو با وجود همه گذشتی کننده م رانی و و بی عج یماجراها

به  چرا که داشتی را دوست م  ثم یخان زاده نشده بود و م یاز عشق و عالقه   یکرده بود، او هنوز ته 
از   شتریب گریها دصحنه  نیا یکند و حاال با نظاره رونیرا از دل ب  نیریآن عشق د توانستی نم  کبارهی
عشق   یبماند هنوز تنش از گرم   یاحساس باق یسرد و ب  خ،ی و مانند  کند یخوددار  توانستی نم نیا
و حرارت به گردش   یداشت و خونش را به گرم  انیتنش جر یهادر رگ  ثمیو روح م سوختی م ثمیم

  یل یمجنون بود؟ مردها خ یبه راست دیاونم و اون مجنون! آه.. شا یالی: »من لدی لب غر ری ز آوردی در م
عشق من   انی که چه قدر تفاوت م یوا کننی اعتراف نم ی شن و عشقشونو به راحتی زن نم میزود تسل
 و مجنون کتابا وجود داشت!   الیو او و ل

   یستیمن هنوز عاشقم اما تو عاشق ن    

   یستین  قیشقا یخشک مرا حت  نهیس   

 شوم  تی الیبه گوشم تا که ل یآن قدر خواند   

 .«یستیشدم مجنون سابق ن تی الیحال که ل   

او را هم  ثمیکه م یمردان یاش کرده بود به سوکه احاطه یافکار مخرب نیوار از ا وانهید یپر ماه   
شود احساس    یعدالت یب نیمانع ا خواستی. مدیدو کردندی پنهان م  یشتر ی ب یهاخاک   ریچنان ز

پراکنده کند تا   اها رمردان برسد و آن  انیمانده بود که به م یبود. هنوز چند قدم هان یعشق فراتر از ا
ستبر روبرو   نهیاز مردان س یر وای رحمانه رفتار نکنند که ناگهان با د یب  زشیجسم عز یقدر درباره  نیا

ها را نگاه  اشک چشمانش، آن  انیسرش را باال گرفت و از م یپر متوقف ماند. ماه شیشده و در جا
پاسدار مانند درختان سرو قامت،   انی که در لباس سپاه دیاز مردان جوان را د  یفیکرد مقابل خود رد
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شد:   داریکه در آن فرو رفته بود ب ی نگاهشان کرد تازه از خواب گران  ری متح یپر قد برافراشته بودند. ماه
  ییهم رونا  نایجا تار و مار کردن ا  نیرو ا نیمجاهد یمیت یخونه  نیهستن که چند ییهم رونا نای»ا

و خون و   ادیمختلف به وجود ب  یتونست در جاها  یم هرو ک   یمیفاجعه و کشتار عظ  یهستن که جلو
خائن رو که   یهاست یترور یهستن که غائله ییهم رونا نایرو گرفتن، بله قربان ا افتهیراه ب  یز ی خونر

رو انجام    یبه قهرمانان که با رشادت هر کار  نیرسوندن. آفر انیجا بود، به پا نیپناهگاهشون ا
 .«دنیم

  یصدا کردی را درک نم یز یبود که چ شانیها دوخت آن قدر پرچشمان اشکبارش را به آن  یپر ماه   
حصار چند نفره سربازان  انیهم م دیاو را به خودش آورد و سرش را برگرداند خورش  دیخورش یناله

  یفما اعترا یبود بلند گفت: »خواهر من، همگ یانسال یها که مرد م از آن یکیپاسدار گرفتار شده بود. 
. البته آقا  میشما نشسته بود نیقبر به کم  یهاسنگ نی جا در پشت هم  نیما ا م،یدیشن یرو که کرد

  نیو شما نبود میاون جا رفت نیاصالن رد شما رو به ما داد و اعتراف کرد که شما در منزل مادرش هست
  یروهای. نکردنی منثارتون  هو گله داشتن و فحش و ناسزا بود ک تی شکا تی نها  یدو زن از شما ب یول

تو روستا برقرار بشه که   تیکل روستا رو تحت کنترل دارن تا آرامش و امن ،یچند نفر  یهاما تو گروه 
کل افراد شرور و ماجراجو که هنوز از محل  یر یمگه با دستگ ستین سری م  یبه آسون نمیخب ا

 میپرس و جو کردن نشد ادیو ز رشما دچار دردس  یر ی . شکر خدا که تو دستگمیاختفاشون خبر ندار
آدم سرتون رو   یمث بچه  نیدردسر نساز نیکن یو سع  نیپس حاال هم مث دو تا دختر خوب باش

به   ییهوی  ن،یست یمنظور ما از افراد شرور شما نالبته  نی ائ یسر و صدا همراه ما ب  یو ب نیبنداز نییپا
 .« افتهیدلتون بد ن

و   میدیبود گفت: »هر چند ما اعتراف صادقانه شما رو شن گرانیاز مردان که جوان تر از د گرید یکی   
همه   ناً یقیو  میکنی کرد و اظهاراتتون رو تو پرونده تون ذکر م میموارد به انصاف برخورد خواه یل یدر خ

 کارها و حرف هاتون در دادگاه به حالتون سودمند خواهد بود.« 

که   دندیرا نگاه کردند و فهم گرید  کیکه به جانشان نشست،  یدیشد یبا نگران یپر و ماه  دیخورش    
ها فرار از دستشان با آن یکه بخواهند برا ستندیخانم ن وریننه بهجت و ز گر ید یمردان نظام نیا

و سپس پا به فرار بگذارند پس قبول کردند که  ندیبگو  خواهدیشوند و هر چه را دلشان م زیگالو
ها که در خارج از قبرستان پارک شده بود بروند.  آن  نیماش یگرفته و به سو بانی و آرام سر در گر عیمط
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ها به دنبال آن یمقاومت چیاش بدون هغرور ابلهانه ریدرگ دیش و خور یمان یندامت و پش  ریدرگ یپر ماه
 اهر به دست قانون سپرده شدند.  یراه افتادند و در دادسرا 
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باشه؟ چماقت رو ببر باال و بکوب تو    یچ نیفاجعه بزرگ تر از ا یخواستیخانوم، مگه م ای »کوتاه ب   
 .« رمی سرم رو تو شهر باال بگ گرهیبار د  هیام که کالً منفجر بشه آگه من روم بشه کله

روح   یهاحرف  انی نفس زنان به م خورد،ی تکان تکان م  ش ی در جا تی خانم که از شدت عصبانمهتاج    
 یما جزو خونواده یهست؟ ناسالمت یچ نیبدتر از ا ه،یزی : »آره واال باعث آبرورد یخانم پر زیانگ

ننگ و ذلت   یهیواسمون ما  یجور   نیا ،یر یکبیدو تا دختر ا نیاون وقت ا م،یتو چشم م،یشهدائ
شهر   نی سرمون رو تو ا ی! حاال چه جور ن؟یاز ا شتری فالکت ب ن؟یاز ا شتری ب  یبدبخت گهیشدن، د

 م؟«ی مردم شهرو تحمل کن ز یرآم یو نگاه و لبخند تحق  میری باال بگ کیکوچ
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 یجا بذارن، به خونه نینامردم آگه اجازه بدم اونا زنده قدم ناپاکشونو ا ستم،ی »به خدا مرد ن   
  نیدم، ببر  ی م لینعش هر دوتاشونو بهتون تحو شه،یم دهیآبرومند حاج رحمان که داره به گند کش

جا به باد    هیرو  تمونیثی به لعنت خدا اومده ها آبرو ح نشون،ی دازخواد بن یکه دلتون م ییتو هر جا
 دادن.« 

  یکه هست نم  یرو اون جور   قتیقدر خط و نشون نکش، ما هنوز حق نی»آروم باش پسرم و ا    
! خدا یچه خبر شده بعد، اِ  مین یبب ادیاز دادسرا گزارششون ب  دیصبر داشته باش عباس جان،. با میدون

 بزرگه.« 

و چه قدر مردم   نی قرار دار یگاهیتو چه مقام و جا  نیدون یشما که هنوز نم  یبر جهل و نادون  ی»وا   
 ؟« یگی م  یچ یدونی خانواده ما چشم دارن! مادر جان اصالً م  یشهر رو

 20.« وخی ینی آغز نیلتیباغالماق اوالر، م نیدروازه س نی»شهر گنیطوره، م نی»واقعًا که هم   

 !« میما بگو که بدبخت کجا شد یننه  نیبه ا ،یخاقان، واقعًا که گل گفت یب  یفدات شم ب  ی»آ   

شده   ریبه شدت ناراحت و دلگ یپر بار خودش هم از دست ماه  نیا میخانم صبور و مال نینوش آفر   
و تعلم باشد تا اعتبار   میدر راه راست و تعل  دیکه با شیجوان  یروی استفاده از ن ی بود که چه طور به جا

  هودهیکج و ب یهاه ببرد هم چنان کورکورانه به را ادهایسابقش را جبران کند و از  یخدشه دار شده 
  انیصورتش را م یبه شدت در هم بود و از شدت ناراحت  شیهاکه اخم  یاو در حال شودیم دهیکش

تکرار   ،یاز ماه پر  جای ب یطرفدار  با تونمی بار نم  نیمتاسفم که ا یلیگفت: »خ  پوشاند،ی دستانش م
  دمیو اونو کش نیمنت ا دمی. آه لعنت به من که چه قدر زحمت کشرمیبگ دهیخطا و اشتباهش رو ناد

شهر   نی اطراف بره و تو هم یبه روستاها سیکه نذاشتم واسه تدر نیتا بتونه معلم بشه و مهم تر ا
  نیا دیکردن اونو کشت، با ری و محکوم و تحقکه با سرزنش   شهی حال نم نیبا ا  ینگهش داشتم و.. ول 

  رونیخونه به ب نیاز چارچوب ا ون حرف و رازم نیو نذار نی تالش کن ن،یکن یبار هم همه تون صبور 
و به هر   نی صدا ند  ییبه هر صدا نیکن  ی. سعمیکن یآبرودار  یکم میکه بتون دی شا  یطور  نیدرز کنه ا

و بهشون رو   میبر میشناس یکه م یفردا سراغ هر آشنا و مسئول نیاز هم دی با  ن،یجواب ند یسؤال
 یچه کاره نایبوالغ ا نیسر یو بلوا شوببوده و در آ یچ  انیاصل جر میکه بدون دیشا  م،یاندازیب
شدن   ایو حزب باز ایدسته باز نی جهت گرفتار ا یکرده و ب ینادون  های طفلک نی ا دیبودن؟ شا دونیم

 چیهستن، ه یجوونا تو فکر حزب و حزب باز  یافتادن. اآلن همه یتو هلفدون  ییهویو گول خوردن 
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  ست،یشدن که مهم ن  یکوچک ی مرتکب خطا اناً یاحاشتباه کردن و  نامیکرد. خب! ا شهی نم شمیکار
 شکر خدا آدم که نکشتن!«

مقابل اتاقش نشست و محکم بر   یپله  نیاول  یطاق شده بود رو گریخانم که طاقتش د  زیروح انگ    
نکند، آه و فغان  یو دستانش را گرفت تا خودزن  دیبه سمتش پر نیکاوه پسر نوش آفر دیسرش کوب

  زم،یعز یجان، قربون دل مهربون و صبورت برم، کور خوند  نینوش آفر یبلند او به آسمان رفت: »آ
  دمیاز چند نفر شن یعنی گنی م ست،یها ن یر ی از اون تو بم یر یتو بم نیا گهیدفعه د نیا ؟یکار  یکجا
قاتله، اونم قاتل   هی گهیاون د نیامان به دادم برس یدفعه آدم کشته، آ نینکبت من ا یدختره نیکه ا
مون رو   قهی  یبزرگ   یبدنامقربونت برم آخه چه  ایخدا کنن،ی .. فقط اعدامش مادیفر یامان.. ا یا ؟یک

 گرفت؟« 

 یقربون کرمت برم خدا انگار  21دوشدوک« ایقورتولوب دولو شدانیاغی» لهی رحم ااهلل ی»آ   
 !« دینداره و به عرش فلک خواهد رس یخونه تموم نیا یبتایمص

گرفت و رو به  دیکوبی م شی خانم را که مدام بر سر و رو زی روح انگ یهامچ دست  نینوش آفر   
ما مگه واسمون  زیعز ی. شهدایکنی ما رو ضرب المثل بارون م یب  یگفت: »تو هم که مث ب گمینازب 
  یگرفتار و    بتی مص یبه نوع ی! تو هر خونه امیافتیو تو چاه ب میای بودن که اآلن از چاله در ب بتیمص

رو    دیبا یچه خاک مین یبب نیبذار  نیکنه. تو رو خدا فعالً کم آه و فغان کن یهست فقط نوعش فرق م
 !«میزی سرمون بر

مشت  هی  نایهوار.. بابا ا یآدم کشته؟ آ دیخورش  یگفت  دم؟ینشن  یعوض  ؟یگفت یتو چ زی»روح انگ    
 دور از عقله و مطمئنم اشتباه شده.« نیامکان نداره ا ن،یدیحرف چرته که شن

سو و آن سو  نیبود، سرش را به ا ری اس نینوش آفر یهامشت  انیکه مچ دستانش م زیروح انگ    
: »آه  شدی م دهیبسته بود که با هر تکان دهانش به باال کش   یدیلبانش کف سف یچرخاند، گوشه 

 سی پل ینیکه بب  ینبود یپدرت بود  یخونه شبی آخه تو که پر ،یخبر ندار  ای تو که از دن زم،یعز
 طانه،یش هی مث  دیکه دخترم خورش  گفتنی روز تولدش همه خوب م نیآورد! از اول یچه خبر  مونواس

شر به پا کنه و آخر سرم قتل کنه، آه   اد،یتونه فتنه ب یم طانی ش هیکه حق گفتن، آره فقط  نمیبی حاال م
 باشه.«  عهیشا هیهامون فقط در حد  دهیمهربون کاش شن یخدا
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با تمسخر   زدی که نفس نفس م   نیها، با اآرام کردن آن یو تکاپو  تیاز شدت عصبان  نینوش آفر   
انجام داده عبرت   دیکه در خلقت خورش  یو واسه هنر  نی از خدا بترس زیگفت: »بس کن روح انگ

بعد با    ه؟«یسادگ نیمگه آدم کشتن به هم نیکن یم یمزه ا یب  یلیخ یهای واهلل که شوخ  نیریبگ
رو   یک  یبه سالمت نمیبب   نی: »خب بفرمائد یزد و پرسدستانش را به کمر  ز،ی تمسخرآم یلحن  انهم

 کشته؟«

سروپا رو   ی آدم الت و ب هیکشه، بازم آگه پسر  یام سوت مکه کله نی نگو و نپرس نوش آفر ی»وا   
  بتایحاال وامص یحرفا ول  نیو از ا شدی کمتر م تشیکه محکوم دم یشا یطور  نیا ،یز ی چ هی کشتیم

 رو؟«   یبپرس ک نینوش آفر

 رو کشته؟«  یجانم، مثالً ک   زیروح انگ  دمی»من که پرس   

تنش   یتو  یقدرتمند چیآدم بانفوذ و با قدرتو که دندون ه هیخان پسر بهادرخان رو، پسر  ثمی»م   
 .«رهی فرو نم 

:  دیبلند خند یکم  پنداشتیمضحک و ساده م  یشوخ کیها را حرف  نیکه هنوز ا نینوش آفر   
تو دادگاه   یبه زود ینداره و به سالمت یتو دستگاه انقالب اصالً نفوذ گهی»واقعًا که، اوالً بهادرخان د

  انمخب ج ره،ی کس تو تن قدرتمندش فرو نم  چیدندون ه یگی دوم خودت م شهی انقالب اعدام م
درت امکان  خان پر ق ثمیکه م ن یباش   دواریهم پسر هم رون مرد به اصطالح قدرتمنده پس ام ثمیم

کم هوار هوار  نیبلند ش االیکشته بشه.   دیمث خورش ی ک یدختر کوچ فیو لط   فینداره به دست ضع
 عهیااساسه کالً ش یب  یحرفا یسر  هیاش همه نایتون که ا یسر خونه و زندگ   نیبر نی بلند ش ن،یکن

 اس.«

حال  نیها تنگ تر کردند. با اشان را به گرد آنجمع شده بودند حلقه   اطیخانه که در ح یاهال  یتمام   
.  ازارندیاو را ن اناً یتا اح کردندی بود م  یحال ناصر مجروح را که در اتاق باال بستر  تی رعا شانیهمگ

تخت   یکه رو یحال در   شد،یشناخته م  یمجروح جنگ کی دستش در جبهه  کیناصر که با قطع شدن 
فشرده  شتری هر لحظه دلش ب  د،یشنی ها را مآرام و گاه بلند آن  یهاون یصحبت و ش   بود دهیدراز کش

خانه به عنوان مجرم به قتل و به اسم قاتل   نیا یکه چه گونه امکان دارد دو دختر از اهال  شدیم
 شده باشند!  ریدستگ



 کوچه باغ خاطره ها

378 
 

رنگش را از دو   ییحنا یو موها  چاندیپی که شال بلندش را دور گردنش م یخاقان در حال  یبی ب   
 شیهااو گوش  دیکشی چرمش را لخ لخ کنان م یهاییدمپا  کرد،ی طرف صورتش به درون شال فرو م 

پله کنار   یآخ و واخ کنان بر رو دیکه رس  زی کرده بود به کنار روح انگ زیها تصحبت  دنیشن یرا برا
  یکم دلخوش نیهان نوش آفر 22چاققال هورر«  زهیهورسه، ب تیامان خالقا آ ی عروسش نشست: »آ

با هزار »انا انزلنا« خودم رو    میکه از جوون یرفت من  میتونه دروغ باشه. بدبخت شد  ینم یبده، همه چ
که آبرو و عزت   یاو یبکنم تو... ا دیشهر سرم رو با نیمردم ا  نی جا رسوندم حاال از خجالت ب نیبه ا

 یداره به سر اعضا یچ نیحاج رحمان سرتو از قبر بلند کن و بب  یجا هدر رفت. آ هیام هشتاد ساله
  یکه ب یوا دن،ی دردسر سازت اعتبار و آبروتو به باد م  یدو نوه  یچه طور  نیبب  اد،ی  یخونواده ات م

 .«میمردم شهر نش ینما گشتتا ان میسر به کوه و دشت بذار دیکنه، با یشرمسارمون م ییآبرو

به آشوب ننداز. خودتون   نیاز ا شتریحرفا دلمون رو ب نی خاقان، تو رو خدا با ا ی ب یب کنمی »باور نم    
کنم و   گایمظلوم و مهربون ن دیبه خورش یآخه من چه جور  23»دامارا باخ قان آل« نیگیم شهیهم
هان!   بنده،داشت که کمر به قتلش ب یخان پدرکشتگ ثمی با م  دیحرفارو باور کنم؟ مگه خورش نیا

 جان.«  یب  یجاست ب  نیموضوع هم

  یاخشی خاقان با دست مانعش شد: »  یب  یبزند ب یرا صاف کرد تا خواست حرف  اشنه یعباس س   
  ریز شهینوه هم چارهیآره به خدا دلم سوخت اون حرفارو گفتم وگرنه ب  24نر« یلی گونده ب  امانیدوست 

 ذاشته،گ ه یما دهیورپر یپر کرده حتمًا که واسه خودش نبوده، واسه ماه یتهمت مونده ام آگه هم کار 
 کرده.« یفداکار  ده،یند  شیاز جوون ری که طفلک خ یا

اش نبود و حاال با  که دو روز را در خانه  نی شد نوش آفر  ادیز اطی ها در حسر و صدا و همهمه    
  یرو شانیمستأصل و پر دیشنیآن م و نیرا از زبان ا یواقع ری و به نظرش غ بی عج انیبرگشتنش جر

بار   نی کردن پرداخت او ا یو زار  هیچنگ انداخت و به مو اطیح یهانشست و به آجرفرش  نیزم
بودند با   دهیرا که شن  یتلخ  اناتیجر   نیخانه، ا یاهال یه یو مادرشوهر و بق شیهای اجازه داد تا جار 

 بپردازند.  لی بازگو کنند و به تحل  شیخودشان برا یو نظرها  یشخص دگاهید

 

 

 



 کوچه باغ خاطره ها

379 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کوچه باغ خاطره ها

380 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18 فصل

 

از روستا به شهر اهر آمده و در فروشگاه آموزش و پرورش مشغول به کار شده   ی عرفان بعد از بهبود   
به کار او   ی کار  گریگرفته بود تا د میتصم د،یدی م یتوجه  یو ب یمهر  یب یپر بود و چون از جانب ماه
 یپر که ماه ی تا وقت ردداشت تنها بگذا ثمیاش که نسبت به معاشقانه یاهاینداشته باشد و او را با رو

گوش به   شهیحال هم نیبدهد با ا صی سرش به سنگ بخورد و خوب و بدش را تشخ یخودش روز 
هر چند عرفان   شنودی خبر ازدواج او را م ستین ریهم د یل یکه خ  یکه روز  کردیزنگ بود و احساس م 

که   یا لهی و پ  ییبود. عرفان از تنها دهینشن یز یچ یاو اطالع نداشت و از کس ر ی اخ یهایی از ماجراجو
را درون دلش    شیهاغصه یو تمام بردی بود، به شدت رنج م  دهیدور و درازش تن یاهای دور افکار و رو

برود و نزد او   یپر هنوز هم حاضر نبود به نزد ماه  یهمه مدت طوالن نیو بعد از گذشت ا ختیریم
که   یشدت عشق و عالقه اسال او بوده که از  یهاکه سال  نیپر رمز و راز، ا یاقرار کند اقرار به اعتراف 

که  دیشا  گذاشتهی اتاقش م یگل را پشت پنجره یهابهش داشته است به مدت ده سال آن شاخه
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عرفان مغرور با    یخودش را بشناسد ول یو عاشق واقع  دیبه رحم آ یپر ماه یسنگ یدل نازک ول 
 نیرا با ا  نبود هنوز هم خودش ضرمختلف، حا یماجراها نیهمه سال و رخ دادن ا نیگذشت ا

شود! او منتظر   یپر محبت ماه یخود را نزد او کوچک و خوار کند و گدا یپر اعتراف و اقرار به عشق ماه
کند و قلبش را منور سازد   دایراه پ یپر که شده به دل ماه یقیعشقش به هر طر یهابود تا انوار جرقه 

بود که عرفان در تب و تاب   یمتماد یهابدهد. سال  شعشق و مهر او چراغ سبز نشان   افتی و با در
نداشت و   یپر خان جرأت و جسارت ابراز آن را به ماه  ثم یاز ترس م یزمان سوختی م یپر عشق ماه

عقب  شهی جسارت نکند و هم شدی مانده بود، باعث م   ثمیدر گرو عشق م یپر بعد آن هم که دل ماه
 و دلسرد شده بود. دیناام یپر شده و از عشق ماه ستهاز انتظار تلخ و کشدار خ گرینشست. د یم

بعد اصالن  یاش در فروشگاه مشغول به کار بود ساعتهر روزه  یکار  یآن روز عرفان طبق برنامه   
تمام گذاشته و به  مهیخوشحال شد و کارش را ن  دنشیدر دست وارد فروشگاه شد. عرفان با د لیزنب 
 طرفا؟«  نی ش رفت: »به به سالم آقا اصالن، بابا از اکنار 

 بخرم.«  ییکم مواد غذا هیاومدم واسه خونمون  یآقا عرفان خسته نباش  ک،ی»السالم عل   

 یشماره   ست، یبد ن  ادیرنگ و بوش ز  م،یتازه آورد یبرنج کوپن  ؟یکوپن هاتو آورد ،ی»خوب اومد   
 .« یر یشکر خدا امروز پربار به خونتون م  است،ی مه یاعالم کردن و همه چ روزیقند و روغن رو هم پر

 کنم.«  هیته دیاز حبوبات و فالن داده که با یو درشت   زیر  ستیام ل»دستت درد نکنه، ننه   

  یخوب یکه رنگ و رو  یچادر  هی  دیبا ده،یهم م یو روسر  یچادر  یهادولت قواره ی»باشه، راست    
 .« یننه بهجت ببر   داشته باشه بدم واسه

 .«شهی »دستت درد نکنه خوشحال م   

بزرگ روغن نشست عرفان هم مقابلش نشست و آهسته گفت:   یهای از حلب  یکی  یاصالن رو   
بوالغ   نیسر یتو روستا یکردم انگار  رتیح  یلی که خ گفتی م ییزایها چاز بچه  یک ی  شبیپر نی»هم

خان نکبت که اونم به درک  ثمیکشته شدن از جمله م یرو گرفتن و چند نفر   یمیت یچن تا خونه 
 ؟« واصل شده

  یاصل یبگم آخه باز ماجراجو ی.. چیول دمیکش ییبتای»آره بابا، دست رو دلم نذار که خودم چه مص   
بودن،  دی و خورش یپر ماه د،یتلخ که روستامون رو به خاک و خون کش یدادهایها و روداستان نیا
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 یروهایرو به ن   یمیت یموضوع وجود داشتن خونه ها زهایو گر بیهر چند من خودم بعد از تعق
و   یر ی! ماجرا با دستگنهیشد که چشمت روز بد نب یامتی اطالع دادم، خالصه ق یجی و بس یانتظام

گوش   یکی مهمات و کشته شدن چند نفر تموم شد و..« اصالن سرش را به نزد یکشف و جمع آور 
و    اجر یبا اونا ب  میهمکار نیذارن و قول دادن ا یعرفان آورد: »البته اونا زحماتمو بدون دستمزد نم

 مونه و...«  یمزد نم یب

در   یزد و در دل گفت: »عجب قمپوز  رونی اصالن از حدقه ب یهاچشمان درشت عرفان از الف زدن    
  یول ه؟«ی چه به چ یدونیسواد چه م یب  یوت ؟یچ یعن ی یمیت یخونه یدونی آخه تو اصالً م کنهیم

دو انگشتش  رد،ی که در روستا رخ داده بود قرار بگ یو اتفاقات اناتیجر ری که بهتر در س نیا یعرفان برا
. همه جا  ستیصحبتا ن  نیجا مناسب ا نیآروم باش پسر، ا سیلبان اصالن گذاشت: »ه یرا رو

فروشگاه رفت   یبه قسمت پشت عی داره.« عرفان سر  یز ی ت یگوشا یدونیموش داره و موشم که م
کرد.   بلندروغن   یحلب یبه سرعت به کنار اصالن آمد و او را از رو  دیپوشی که کتش را م یسپس در حال 
کرده بود. عرفان هراسان و نگران از   یدار یکرد که تازه خر یکانیفروشگاه او را سوار پ  یعرفان در جلو

که زودتر بداند ماجرا از چه قرار است، با سرعت   نیروستا آمده است و اسر مردم  ییکه چه بالها نیا
را    یکیکم مانده بود  نیشهاب الد  خیش  ابانیچنان که در خ گذاشتی شهر را پشت سر م  یهاابان یخ
کرد بر اعصاب متشنجش تسلط داشته باشد. عرفان باالخره بعد از پشت سر   ی او سع ردیبگ  ریز

  خیتوقف کرد و اصالن را به پارک ش نیشهاب الد خی مقابل ساختمان ش  ابان،یخ نیگذاشتن چند
از   شتریعرفان که ب  ستندباعظمت قرار داشت نش یکه مقابل بنا یمکت ین یبرد هر دو رو  نیشهاب الد

  ی: »تو در فروشگاه بهم چدیمقدمه پرس یکنجکاو شده بود ب اری ساکت بماند و بس توانستی آن نم
 ؟« یمیت یاصالن؟ خونه ها  یگفت

دلم خونه، من هم رون  ای منم از دست بعض گفتنیم یطور  نیبگم آخه آقا عرفان، در واقع ا ی»چ   
که واسه   نیکردم اآلن با ا مشیخونمون قا یلهیبه روستا بردم و تو طو دویاول اشتباه کردم خورش 

  حتم،به شدت هم نارا دیست خورش از د ینامناسب عذاب وجدان دارم ول  اناتیجر  یاومدن بعض  شیپ
 کردن باهاش بگذرم.«  یعروس  ریترکش کنم و از خ  شهیهم یگرفتم برا میکه تصم یطور 

کم مرد باش و در راه   هیحاالم  یکه دوستش داشت نیو مهم تر ا  یهاست دنبال اون»اصالن تو سال    
  یعشقش نم ری اومده که ز شیپ ان یجر هی ایو اون و  نیا یحرف ساده هیکن آدم با  یعشق مردونگ
 ذاره؟«  یخاطرات نم یهمه  یزنه و پا رو
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ده رخ داد و به وجود  یکه تو یو اتفاق  دیاز خورش یچ یساده؟ آه عرفان آخه تو که ه انی »جر   
آدم   دیخورش ،یکنی که تو م هییفکرا  نی! کار خراب تر از ایدون ینم یز یاش هم اونا بودن، چآورنده 

که  یگرفته. وا کحمله کرده و اونو به باد کت  امچاره یب یتر، مث ماده ببر به ننهکشته و از همه مهم 
خانوم   وریکه ننه م و ز  یکه بدنش کبوِد کبوده، البته اون جور  یچه قدر مشت و لگدش زده طور 

جسارت   نیاز ا گهیبار من د نیو ا کردهی اش مبدبختم رو خفه یرسمًا داشته ننه دیخورش  ایگو گنیم
چون از اول  ،یز یه چیخان بود  ثمیگذشت کنم. باز آگه فقط کشتن م تونمی نم  شی ائیح  یو ب

  کردمیمسئله راحت گذشت م   نیبود واال از ا اهیس اهِ ینابکار س  یهااون خان و خان زاده یپرونده 
و نفله اش    ختیری م  نیرو به زم یو خون اون نابکار ضد انقالب  شدی م دایپ یرت یبا غ هی دیباالخره با

 گه،ید یکی  ایمن  ای یپر ماه  ای دیخورش کس  نیسرمون برداشته بشه! حاال ا یتا شرشون از رو  کردیم
از وجود نحس   نیبلکه ثواب هم داره، زم ستین  یاصالً گناه بزرگ نیخواد باشه از نظر من ا  یم یهر ک

رو    تیامن ی ها وقتو از روستا به شهر فرار کرده  شهیآدما پاک بشه روستامون دوباره گلستان م نیا
 بزرگ داره هان؟« یشهرها یسرسبز رو کجا یروستا نیا یآب و هوا یگردن. آخه قشنگ یبر م ننی بب

. از بود بدش آمد دیو خورش یپر عرفان محو سخنان اصالن شده و از جسارت او که در مورد ماه   
به دهان اصالن  یآرام یلیشده و عنان از کف داد او س ار ی اخت یاساس اصالن ب  یو اتهامات ب یدگیدر

 رونیب یکه ور و ور دار  هیمزخرفات چ نیا کنمی دارم سکته م ین یبیزد: »دهنتو ببند اصالن، مگه نم
 خان رو کشته باشه؟« ثمیم یواسه چ دیخورش  ؟یز یریم

بوده! بله اون دختر   یپر کرده واسه خاطر ماه  یهر چ  دیخورش کنم،ی »آقا جان من قصه بارت نم   
  یلیاومده بود روستا، خ ثمیلعنت شده که از شهر و خونه شون بلند شده و به عشق م شهیعاشق پ 

خان   ثمیو م  ودهقرار گذاشته ب ثمیاز باغ هاشون با م یکی.. چه بدونم تو  ایتو منزل   ایفتنه به پا کرد گو
  یمخمل یبدون مهر، چشما  یحرفا  نیو با ا کردهی و قساوت قلب عشقشو انکار م یرحم   یداشته با ب

 نیا دنیها پنهون شده بوده تاب دهم که پشت بوته  دیانداخته بوده خورش هیرو به گر یپر ماه
که به  نیو بدون ا شهی ها رد مدخترعموشو نداشته آهسته آهسته از پشت بوته زیغم انگ یهاصحنه 

  ییدر حال بحث و جدل رو دور زده و خودشو به جا یپر و ماه  ثمیم  یواشکیبشه  دهیچشم اونا د
  طانی اون ش  دیداده بود، خورش هیخانه تک واریشو به د  یخان تفنگ شکار   ثمیرسونده بوده که م

خبردار    اریو هوش  نی بزی خان ت ثمی تفنگ رو بدون سر و صدا برداشته بود که روح م نیهم چ رت،یبدس
که  یگرفته و تو فرصت  نیمقابلشون کم یهامجددًا نرم نرمک درست پشت بوته  دینشده بود، خورش

  یرحم  یرو با ب یپر ماه نیریو داشته عشق د زدهی رو گول م یپر هم چنان سرسختانه ماه ثمیم
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و  کنهی م کی خان شل ثمیو با تفنگ خود م دهی تاب و تحملشو از دست م کرده،ی و ردش م  دهیکوبیم
 کنه.« یرو راحت م فشی با دو گلوله وجود کث

  ای ؟یگیواسم قصه م ی: »امکان نداره اصالن، تو دار کردی باور نم یول  دیشنی که م نیعرفان با ا   
 ؟« یکنی م فیواسم تعر یدی رو که د  یخواب دمیشا

ننه مو  حتاجین اومدم شهر که ماکنم م  فیخوابمو تعر ا یواست قصه  ومدمیآقاجان! من ن ری »نه خ   
رفتم   زی به تبر روزیشو هم گوش بده. من پر  یقصه اس، پس باق یکنی بخرم و به ده برگردم آگه فکر م

بود جدا جدا با هر دو تاشون   یفرستادن خالصه با هر زحمت و درسر  زیآخه اونا رو به زندان تبر
. اونا واسه نمشیبب خوامی هاش نشون کردم و منامزد منه با دیها گفتم خورشمالقات کردم به نگهبان 

گلوله تو  هی د یدرسته که خورش  دم،ی حرفم کوتاه اومدن و اجازه مالقات دادن اون جا بود که فهم نیهم
 یدوم یگلوله انداخته،ی پا ن ازرو   ثمیم یتفنگ شکار  یگلوله یکرده ول کیاون پسر نابکار شل یشونه

  کیشده کارشو ساخته بوده. اون شل کی خان شل ثمیبوده و به سمت م یکار چه کس ستیکه معلوم ن
کردن در واقع  یکار  نیبوده، خب سربازا که خونه رو محاصره کرده بودن هم چ  ی فرد نظام هیاز تفنگ 
کرده و گفته بودم که تو امالک  برشونرو خ  روهایکردن بهت که گفتم من خودم اون ن فهیانجام وظ 
خائن   میت  هی ایافته، اونا هم به موقع محاصره شون کردن و گو یم ییهست و داره اتفاقا ییااونا خبر

 رو درو کردن.« 

روزا   نیکه ا ین یبی نبوده خودت م  یمهم زیچ دیشا یخبر کرد  سارویکه پل ی»اصالن تو اشتباه کرد   
هم  رآبی ز رن،یگی م یهم از آب گل آلود ماه ایکردن برخاستن، بعض ییهمه پشت سر هم به بدگو

سر بلند   ملکتها خائن از گوشه و کنار مهست که هر روز ده  یانقالب یتو ادامه  نمیزنن،  ا یرو م گهید
 .«کنهی به پدر و مادر هم رحم نم  یکس حت  چیراه ه  نیو تو ا کننیم

و   ثمیم یبدخواه ینکرده بخوام از رو یکه خدا نیا ایو  هاعه یآقا عرفان، من بر اساس شا ری »نه خ   
بلکه من به طور   ستمین  ایآب زن  ری و ز  ایدغل باز نیاصالً اهل ا یعن یکارو نکردم  ن یهمدستاشو لو بدم ا

  کیو من چند روز کش میگرفت یماتیتصم هی دیشدم و با خورش  ثمیبا م  یپر متوجه مالقات ماه یاتفاق
انجام   ییو چه کارا برنی م کننی م یر یبارگ  ایکه دارن چ دمیرو به چشم د یو همه چ  دمیاونارو کش

 .«دنیم

  نیآرام سر  شهیهم یدر روستا یز ی باعث قتل و خونر ثمیبا لو دادن م دیاوصاف تو بازم نبا نی»با ا   
 !«یشدی بوالغ م



 کوچه باغ خاطره ها

385 
 

و   کردمی کتمان م دیبودم با دهیرو که د یمن اون چ ه؟یچه حرف نای»مزخرف نباش آقا عرفان، ا   
شهر که بود برسونن و صدها فرد   یها رو به هر جاتا اون خراب کارا اون مهمات و اسلحه ذاشتمیم
و خائن   فی و چند تا فرد کث ثمیکشته شدن م یول  ستیگناه ن  نیگناهو قتل و عام کنن؟ به نظرت ا یب
و  وین؟ مگه هر روز از راد ارزش نداشتن گناهه، ها  یز ی که واسه انقالب و دولت و مردم پش گهید
از جون  یبه سر سربازا و پاسدارا  ی وطن فروش تو غرب کشور چ  یناموسای اون ب یشنوی نم  ونیزیتلو

کردم و به خاطر   بروستا انقال  نیاونا خونواده ندارن؟ منم تو هم ارن؟ییما م یچاره یگذشته و ب
وطن بعدشم  یشاه و خائنا هی اومدم تا عل از ده به شهر  ادهیپ  یها بار با پابه اهدافمون ده دنیرس

 ؟« یکنیسرزنشم م نایمنو به خاطر هم  یانقالب پرخروش و پرعظمت شرکت کنم حاال تو دار  یدشمنا

گم  ینم یز یمن که چ ادی به جوش و خروش ن یطور  نیا تی پسر جان، حس انقالب هی»اوه کاف   
 فقط...«

  یبود به راحت ثمیآگه فقط کشتن م دیبار هم از کار خورش  نیعرفان، گفتم که من ا می»فقط ندار   
که اونو  نیام با امن بود که ننه یای با اصرار و پافشار  کردمی م یو باهاش عروس گذشتمیم
از   یکیمون قول داده بود  یاما به خاطر من قبولش کرد و واسه به راه افتادن عروس خواستی نم

قابل بخشش مرتکب شده که اونم  ری بزرگ تر و غ ییقدرنشناس خطا  دیخورش یبده ول  گاواشو بهم
رو با چشم  یمون همه چ ه یخانوم همسا وریگما شاهدم دارم ز ینم یام بوده، الککتک زدن ننه

به  که نیخانوم رو هم زده و بدتر ا وریز یحت  دیفرار کرده بود. خورش  اطیو از ترس به ح دهیخودش د
 .«ده یعاقل که معلم مدرسه بود بع یپر از ماه نیکارو انجام دادن و ا نیا  ییدوتا یپر ههمراه ما

اصالن در شک و   یهاو صحت حرف   رفتنیو عرفان هم چنان در پذ گفتیو م  گفتی اصالن م   
  قتی اصالن حق یهاچه مقدار از گفته دانستی نم دیگنج یدر باورش نم  ایقضا نیقرار داشت و ا دیترد

: »تو  دیبدش آمد و با تمسخر پرس دیحال از استدالل احمقانه اصالن در برابر کار خورش  نیدارد با ا
که   یدونیمهم تر م  دیخان به دست خورش ثمی مث م یآدم هیکتک خوردن مادرت رو، از کشته شدن 

 ؟« یازش گذشت کن یتون  ینم

 .«کنمی ته که گذشت نم »البته، هزار بار الب   

 یخبر   نیبدتر نایعقل و فکر او بخندد: »امروز ا یمجبور شد به سادگ اشیناراحت یعرفان با تمام   
 ینکرده و دست یکه کار  یپر ماه ادی یبه نظر م ونیم نیحال تو ا   نیاصالن، با ا یبود که بهم رسوند

 شده؟«  ریتو ماجرا نداشته، پس چرا دستگ
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ماه  ستمی ب گفتنی داشته که حاال م یسگ پدر چه بده بستون ثمیقبالً با اون م دونمی»چه م   
 .« کننیدادگاهشونه و اون جا درباره شون حکم صادر م

 .« ریبگ یالزم دار  یبرسونمت جلو فروشگاه برو هر چ  ایبلند شد: »ب شیاز جا یعرفان با بد حوصلگ   

 ؟« یر ی»تو کجا م   

  یبا رو دینبا یرو دوست دار   دیبکنمت اصالن، آگه تو واقعًا خورش یحتینص هی ی ول  ،یکار  هی»دنبال    
 .« یمنصرف بش  متیاز تصم انیجر نیدادن ا

 »گفتم که به خاطر کتک زدن مادرمه!«   

  شناسمش ی خانوم شلخته که من خوب م  وریهم رون ز  ای مادرتم باشه امکان داره مادرت و  ی»حت   
رو    دیو خورش یپر ماه  خواستنیاول اونا م  دی! شاکننیو موضوع رو بزرگ م  گنی دارن بهت دروغ م

  یم راس  ورخانوم یمادرت و ز یکردن، تو از کجا مطمئن  یبزنن و اونا به خاطر دفاع از خودشون کار 
  ییدلجو دی از خورش یبر   نمیبیگن؟ پس عاقل باش و ناعادالنه در مورد عشقت قضاوت نکن، صالح م

به استقبالش برو و گذشت   شیو پس از آزاد رهیبراش تعلق نگ  یکه حکم سخت یو براش دعا کن  یکن
 .« یراسخ و محکم بمون یکه دار   یم یتصم یکن رو یکن. بذار از گذشت و بخششت لذت ببره و سع

  ده،ی که گاوشو بهم نم نیضمن ا کنهی ام به کل عاقم مکارها رو بکنم چون ننه ن یا تونمینم گهی» د   
 ندازه.«  یم رون ی منو از خونه اش ب

  یدوست داشتن ب  هیِمشقه.  ست،ی عشق ن دیزد: »پس احساست نسبت به خورش   یعرفان پوزخند   
راستش اصالً تو از اول مناسب   ادیآگه بدت ب  یرو بهت بگم حت  یقتیحق هیپس بذار منم  ه؟یخود
از معتمدان و بزرگان شهر بوده،  ی کیحاج رحمانه که  ینوه دی. خورشیست ینبوده و ن دیخورش 

 هیتو  ی و اصل و نسب دارن ول بینج یخونواده هیاسم و رسمن   یاونا تو قره داغ دارا یخونواده
پس بدون آگه داماد اون  ه،یخال  ای و دستتم از مال دن یهم ندار  یندانساده که علم و سواد چ ییروستا

 .«یهم بهش افتخار کن  یل یخ  دیبا یخونواده بش

روستامون  نیمعلم به ا  یهر چ فرستادی ام منو به مکتب مکار کنم اون وقتا که ننه ی»چ   
و  دادیشون م  یها رو از ده فرار معلم تی گور به گور شده با هزار آزار و اذ ثمیم ن یپدر هم  فرستادنیم
رفتم؟ یمدرسه م دیمن کجا با تی وضع  نیروستا درس بده با ا یهابه بچه یمعلم  چیذاشت ه ینم
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  یجاده با پا خبندانی برهنه، تو برف و سرما و   یبا پا ی که کفش نداشتم پام کنم چه طور   یتازه من
تا اون جاها درس بخونم، هان آقا عرفان،  رفتمی که مدرسه داشت م گهید یبه روستا  ایر به شه  ادهیپ

 گه؟«یبفرما د

بود مغزش هم چنان دور محور   دهیرس  یتاب   یعرفان که درونش به جوش و خروش افتاده و به ب   
که جواب اصالن را   نیبکند! بدون ا دیاو مستأصل و عاجز مانده بود که چه با خورد، ی چرخ م یپر ماه

 نکند.  نمغزش را داغا  نیاز ا شتریدلخراشش ب یهاکرد تا با حرف  ادهیفروشگاه پ یبدهد او را جلو

  یو وقت زدی مظلومانه دست و پا م شیتلخ ندار قتیاحساس و حق انیاصالن ساده دل در م   
 نشست.  ی ساده و بچگانه به قضاوت م یلیخ شدی م یموضوع جد

 *** 

ها نهان  یشده و همه دهیها درنمانده بود و پرده  یباق  یابهام گریزندان د کی تار مهین یدر دخمه    
و    یکامالً باز شده و اتفاقات را به روشن یپر آشکار شده بود و مهم تر اکنون چشم و گوش بسته ماه

عشق   باً یقر. ت کردی م یو بهتر کالهش را قاض  دیدی و بهتر م  دیشنی . حال بهتر مکردی آگاهانه مرور م 
را در راه عشق   شیکه عمر و جوان ییهاسال یرانده بود. برا  رونی را از دلش ب ثمیم یپوشال 

را از جانب او در دل   نیدروغ  یخودش مهر و محبت   تیاو هدر داده بود و به زور و ن  یبکارانهیفر
و قلبش به    ساختی و م سوختیها هم چنان مداده بود و حاال در فقدان از دست داده ینازکش جا
 نیهمه ا یو خدا را برا ختیری وقفه اشک م ی. او در خلوت و سکوت شبانه ب شدی م دهیآتش کش

که چه گونه از دل ساده و عاشقش سوء  گرفتیکه در حقش روا شده بود، شاهد م  ییهاظلم
نشود. عاشق   یپسر هرگز عاشق  نیبعد از ا گریکرد که د ادیسوگند  یپر ت، ماهها شده اساستفاده

عاشقانه سر   یهااگر با هزاران ترفند مردانه و شاعرانه در گوشش سرودها و ترانه  یحت یمرد چیه
  سوخت،یاو سوخته بود، م یکه به پا زشیمهربان و عز دی خورش یبرا شتریدلش ب انیم نیدهند، در ا

اعتراف   ثمیاگر م دیبود شا ادهانجام د یبزرگ یگونه فداکار  نیاو ا یکه به خاطر عشق او و برا یدختر 
کار را قبل از    نیا دی. اگر خورشگرفت ی م یهم چنان او را به باز  کرد،ی نم شیهای اکار یو ر  یبه دورنگ
ا دراز به دراز به  و نعشش ر کشتی را م دیدستانش خورش  نیبا هم یپر ماه داد،ی انجام م ثمی اعتراف م

  شیشده بود، اصالً برا  یاز مهر و عطوفت و فداکار  ییایدن شیبرا دیحاال خورش   یول  انداختی م نیزم
داده بودند و او   یجا یگر یکه او را در سلول د فیح یارزشمند و گرانقدر ول  یز یمقدس شده بود عز

باشد. چند بار   یدلش مرهم  یهازخم  یرا در آغوش خود بفشارد و برا  زیآن موجود عز توانستی نم
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  دیکه مثل کنه به خورش  یبود که آن هم از ترس دختر  کردهمالقات  یرا در سالن غذاخور  دیخورش 
جاسوس  کیآن دختر  کردندی بکنند. چون تصور م  ی خصوص  یهابود نتوانستند صحبت  دهیچسب
 است.

که   نیها با اقرار گرفته بودند. آن اناتیکامل جر ریها به مالقاتشان آمده بودند و حاال در سخانواده    
دو دختر را که مثل قاشق نشسته خودشان را   نیهم چنان ا یبودند ول رفتهیپذ یتلخ را قدر  قتیحق

مخصوصًا مالقات   ودندب دهیها را نبخشماجراجو و فضول دانسته و آن انداختند،ی م یبه وسط هر کار 
 !ثمیدر قبال م دیو رفتار خورش ثمیبا م  یپر ماه  یپنهان 

  یبه جبهه برود ول توانستینم  گریخود گرفتار بودند. ناصر د یهاغم انیماهتاب و مهتاب در م   
و با سماجت و   رودی مجددًا به جبهه م زدی از بستر برخ یقولش را به ماهتاب داده بود که وقت

  جامصدها کار ان  تواندی دست م کی در آن جا با  گفتیو م کردی م یحرف خود پافشار  یرو  یسرسخت
 شد،ی م  لیماه تشک ستمیدادگاه که در روز ب یو اضطراب منتظر رأ یقرار  یاهل خانه با ب یبدهد. تمام

اتفاق شوم در   نی. بدتربردندیبه سر م  یدیو غم شد  یبودند و از سرنوشت دو دخترشان در نگران
سفر   نی ا شوقرفت. م زی به تبر  دیمالقات خورش یمالحظه برا یفکر و ب یرخ داد که اصالن ب یروز 
 گریکه د دی برود و در همان جا به او بگو دیخورش داریاش بود که اصرار داشت پسرش اصالن به دننه

 گرید یهفته نیکه هم دینباشد و به او بگو دواریجهت به او دلخوش و ام یو او ب  خواهدی او را نم
  تیمسئول  نیبار سنگ  ریاز ز افاعتر نیبا ا کردی ! اصالن احساس مکندی او عقد م یمادرش گندم را برا

 نداشته باشد!  ینسبت به او تعهد گرید تواندی صورت م نیو به ا دیآی م رونیب

در مقابل  گریو سردرگم بود، مانند سابق د  ریو متح  جیگ د،یخورشاعمال  انیاصالن که در م   
شد و به مالقات    زیتبر یسر به راه راه یو مخالفت نکرد و مانند بچه ا یمادرش گردن کش یاصرارها
با   اتنکردند و او بدون دردسر در سالن مالق یر ی سخت گ ادی زندان ز نیبار مسئول نیرفت ا دیخورش 
 .« دیروبرو شد: »سالم خورش دیخورش 

 جان گرفت: »سالم اصالن.« دیخورش  کیدر دل تار دیام یهابارقه    

جدا  دی راه من از تو با  نمیبیم کنمی فکر م یهر چ یناراحتت کنم ول  ومدمیمن ن  دیخورش نی »بب   
خانوم شلخته هم نتونست   وریکه به قول عرفان ز  یطور  یام زدهکه به نن یبشه. آخه تو با اون کتک

و  افتمی بخوام بازم واسه گرفتنت باهاش لج ب ایواسش دارم و    یچه جواب گهیبشه، د  فتی حر
 یعنیکنم  یذاره باهات عروس  ی ام به ارواح جد و آبادم قسم خورده که نممخالفت کنم؟ راستش ننه
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 میبا هم داشت یخوب  یخان همکار  ثمیم یهاله یبه دام انداختن ح  یامکان نداره. در هر صورت ما برا
آگه من با تو    لحا نیکارستون، با ا میکرد یقتل عام اونا در کردستان کار  یکردن نقشه یو در خنث
دو  نی داشت و من در جنگ ب یام جنگ خواهممکنه، تو هر روز با ننه  ریکار غ نیکنم که ا یعروس 
با   شهیاز هم جدا م نیهر چند راه ما بعد ا دیعاجز خواهم موند، به هر حال گوش کن خورش فهیطا
  یبشه که بهتر از من باشه کس دای پ یکس  دیو انشااهلل شا یکه تو بدبخت بش  خوامی حال من نم  نیا

 حاج رحمان باشه..«  ینوه قیکه ال

: »بس کن اصالن، ِانقد واسه گرفتی هر چند از درون آتش م کردی با تمسخر نگاهش م دیخورش    
بعد برام   یر یجواب سالمتو بگ  یاول درست و حساب ی که نذاشت یعجله داشت  اتی چرند نیگفتن ا

هم رون  زنم؟ی حرفت شب و روز در فراق عشقت ضجه و زار م  نیواسه ا  یکنی! تو فکر م یبخون  هیمرث
که بخوام به خاطر ترک کردنم، بر سر و روم   یستین یآدم دهن سوز  نیتو هم چ یکه خودتم گفت  ورط

عشق من و تو از اول سست بود و   یهاه یعادله، پا یبه خدا ببرم، خدا خودش قاض تی بکوبم و شکا
 تا یمن نبود یبرا یگاه محکم  هینبستم، تو پشتوانه و تک  دیام یلیتو خ یوقت به عالقه چیمن ه

  یدیو فهم یه دارم، فقط خوشحالم که خودتو شناختلرزون رو مستحکم نگ یهاه یپا نیحاال بخوام ا
  زم،یری قطره اشکم نم هی ی. برو به آمون خدا، واست حت یستیخاندان حاج رحمان ن  یداماد قیکه ال
 ؟« یبگ  نارویکه هم یاومد

  ست،ین یگی که تو م  امیطور نیکه ا گمیآگه بخوام با صداقت باشم م  یول یدی»بله و تو هم شن    
صادقانه باهات برخورد کردم، تو رو واقعًا دوست داشتم و   یخونواده ات نبودم ول قیمن ال دیشا

و   تمقاوم  نی از ا شتریکار کنم که ب  ی چ یکشک نبود ول  یپر به ماه  ثمیعشقم نسبت بهت مث عشق م
ش جا  خانومم تو سنگر  وریمث ز یسرباز قو  هیدفاع در جبهه ننه مو ندارم مخصوصًا که حاال الحمداهلل 

 گرفته.«

جبهه و سنگر و جنگ   قیهم رون گندمه برو صاحبش شو. تو آگه ال ی»برو مورچه که سهم تو از زندگ   
! حاال که کشور تو جنگه و به یرفتی م یکه کف پات مث صابون صاف نبود و به سرباز  یو فالن بود

 .« یجبهه رفتن رو ندار   اقتیداره تو بازم ل ازیافرادش ن یهمه

 .«کنهیکم نم  میاز مردونگ  یز ی چ یکه گفت  یینای»ا   
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  یسر تا پا دهات نیایبه هم م یلی . دوتاتون خ شهی تو گرفتن گندم ثابت م تی»هه.. هه آره مردونگ   
با ناله   یتا بتون یتو بساط نداشت  ی وقت آه چیاصالً تو ه ن،یمال و منال ندار ن، یسواد ندار ن،یهست

 .« یت سوداش کن 

  یم میشونی و به پ یزنی مو داغ ننگ م یسواد یب  ،یدون  یبودنم رو عار م  یتو دهات د،یخورش ی»ه   
بوالغ بودن و اما.. مال و منال   نی سر یروستا نیرفته جد اندر جدت اهل هم ادت ی یانگار  ؟یچسبون

 سمونمث پدربزرگ تو نداشتم تا حداقل پس از مرگش وا یکار کنم که پدربزرگ ینداشتنم.. خب چ
و تا حاال هم   میو گرد نشست میشکر خدا کم خورد یول می وقت نداشت چیذاشت. ما ه یم ی مال و منال

 .« دهی م یول ده،ی رسونه، کم م یخدا روز  م،یهم به خدا ندار یا هیو گال میازنده

  شناختمتی روز م   نیدونستم از اول یآگه م دونمی رو که گفتم عار نم   یینایکدوم ا چی»اصالن من ه   
و   انداختمیراه نم   یعشق و عاشق یو سودا بستمی پس بهت دل نم یهست یو چ   یدونستم ک یو م
مون  هگذشت یو عشق و عالقه  یکرد ریبام و دو هوا گ هی یکه تو ییتو کنمینم   رتی باب تحق نیدر ا

که به قول  نهیآ میو منظور اصل یخوا یم  یو چ یهست یتو چه عالم  یدینفهم  ،یکنی م ری رو تحق
  دیخورش نی اصالن.. هم یگیمث تو رو قبول کرده بود چرا دروغ م  یحاج رحمان آدم یخودت نوه 

  سافسو یول  ساختی و بچه ننه بودنت م  تیسواد یو ب  تیندار یعاشق هم رون پسر بود و با تمام
  یبزرگ م ی گرفتار  واست مشکل و  نای! ایو بساز  یایکنار ب یتون  یات با خودتم نم که تو نه تنها با ننه

اش باشه به  باشه، مخصوصًا که مرد باشه و فقط چشش به دهن ننه  نیآدم که دهن ب یعنیسازن 
خدا بندازه،    نبه گرد دیخود مرده و نبا هیاقتیل  یب نیهم مث گذشتشه و ا اشنده یرسه و آ  ینم ییجا
 .«شهی مشکل ساز م ندهیاخالقت واسه گندمم در آ نیهم

همه  کنمی دو روز دلشو خوش نگه دارم ضرر نم یکیام که عمر جاودان نداره، آفتاب لب بومه، »ننه   
 وضع بسازه.«  نیبا ا  دیگندمم با ست،ین  ایکه مال دن یچ

 نگو.«  دیات به طرفت باناعادالنه یهاخواست یوقت برا چی»ه   

دو  یبه طرف سلولش به راه افتاد صداکردن  یزد و بدون خداحافظ  یپا چرخ  یپاشنه یرو دیخورش    
  نیآخر دونمی لحظه که م نیکرد: »تو ا خکوبشیو بر جا م دیبلند به گوشش رس  یاصالن کم یرگه
 ..« دیلحظه صبر کن.. خورش هیچرا دروغ بگم؟ من..  دارمونهید
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  نیبود همان لحظه از حرف هم یهر مرد یدختر هر چه که بود و نوه نی مکث کرد ا دیخورش    
  یرا فشار داد ول اشنه یس یب ی عج ینبود، دلش شکست و دلتنگ قشیال ی که در هر حالت  یپسر 
پس مطمئن   زدیچشمانش را گرفته بود فرو ر یکه جلو  یکرد و اجازه نداد قطره اشک یدار  شتنیخو

داشتم  ی از تو ترس هشیراستش هم دیگفت: »خورش   یطوالن  یکرد، اصالن بعد مکث نگاهاصالن را 
 که..«

و حاال   د؟یدی م طانیو منو ش  دیترس ی من م یمث همه از چشما نمیا ای: »آدیلرز شتریب د یدل خورش   
 موضوع اشاره کنه؟« نیخواد به هم یم دار ید نیآخر  نیبه قول خودش در ا

  ،یکن  ریمون منو تحق یبود که تو بعد عروس  نیترسم از ا شهیهم د،یخورش  گفتمی»ها.. داشتم م   
  رنیبگ یگرفتن احترامم نکنن و مث االغ پشتم پاالن بذارن و ازم سوار  ای رنینگ لمیخونواده ات تحو

 که شده.« هیحاال کار ی.. اِ ای

مذاب داغ و سوزانش ذوب کند   ان ی با انفجارش او را م خواست ی شد که م  یکوه آتشفشان دیخورش    
بار رنگ چشاتو تماشا کنم. من   نی آرام شد: »بذار واسه آخر اری اصالن بس یکرد. صدا یددار باز خو یول

بلکه فرشته  طانی مردم، نه ش یوقت تو رو بر خالف تصور مسخره  چیصادقانه دوستشون داشتم و ه
  گمیبه جسارت م  یشی وقت از ذهن من پاک نم چیو ه یطور هست  نیتو هم دمیدی مهربون م یا

 که عاشقش باشم.« شهی نم  ی.. کسیفردا گندم زنم بشه ول ن یاز هم دیشا

شکسته و زخم   ینداشت و با قلب  شیبرا یجواب  دیاصالن، خورش  یاحساس یهاحرف   یبا تمام   
  یو اصالن هرگز صدا  دیخز کشیآرام به درون سلول سرد و تار ییهاخورده لب فرو بست و با قدم 

  انیاز اطراف یادیز یهاچشمانش زخم زبان  یبه خاطر دو رنگ که دیدختر را نشن  نیشکستن قلب ا
  یول  افتی انی پا یو راحت یبه سادگ  زیدر ظاهر همه چ دیخورش یبرا شنود،ی و هم چنان م دهیشن
و وحشتناک بر   نیبود که سنگ  یو عظمت کوه بزرگ ی نیاش به سنگبود که غصه نیماجرا ا قتیحق
. عشق او هم شدی عشق نافرجام از ذهنش پاک نم نیآوار شده بود و تا ابد خاطره ا شیهاشانه یرو

در خاطراتش در کوچه  نکیکوچه باغشان متولد شده و پا گرفته بود و ا یهاپس کوچه  چهدر کو
مرگ   یبرا دیوجود نداشت. خورش  یاصالن عاشق   گریباغشان که محله عشاق نام گرفته بود، د

بلند بود تا   شیهایخروپف هم سلول  یشب، وقت  یکی در دل تار یکرد ول  یعشقش شجاعانه صبور 
 . ختیها اشک رعشق نافرجامش ساعت  نی هم  یبرا توانست یم

 *** 
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آن که دو دختر نادان و  دیمنتظر روز دادگاه بودند به ام یقرار  یپانزدهم ماه بود و اهل خانه با ب   
. افراد  کردندی م  یبازگردند، همه روزشمار  شانیهاه خانهدر دادگاه تبرئه شده و بتوانند ب  شانیماجراجو

داشتند  دانشانیکه شه یو عزت رامها و احتآن  یان یخانه با بزرگان شهر مالقات کرده بودند و با پا در م
به انتظار روز سرنوشت ساز   نانهی ها خوش بداده بودند و آن یکننده ا دواریام یدها یها وعده وع به آن

 باشد.  تواندیهم م  هانیظالم بدتر و زشت تر از ا یایکه دن نینشسته بودند، غافل از ا

 کردی صحبت نم شیهای از هم سلول کی چیخودش فرو رفته و با ه ییتنها یله یدرون پ دیخورش    
و به  کردی د کز م تخت خو ینوع اعتصاب غذا دست زده بود، شب تا صبح در گوشه کیبه  یحت

که  دیفهم ی کرده بود و نم انی ب  یکه اصالن به سادگ  ییها. حرف دیشیاندیم  شیهااصالن و حرف 
به   دیکه بر قلبش خراش زده بود. خورش  ییهابزند. حرف  یو کار  قیعم یبر قلب طرفش زخم تواندیم

  ی . او خود را حت شودیمثل اصالن هم رد م یعشقش از سمت پسر  یکه حت خوردی حال خود تأسف م
و   یبه مرز پوچ شتریتفکرات او را هر روز و هر چه ب نی. همدیدیطرد شده از خانواده و جامعه هم م

از هر احساس و   ی پوچ و ته یاندهیسوخته و آ ی. گذشته ادادی سوق م یهست  یایاز دن  یهودگیب
 ! یشوق زندگ

آب از سرش گذشته و هر   گرید کردی داشت. احساس م  یکمتر  الیخفکر و   گری د یدر سلول  یپر ماه   
  یاش با فروتنبه آب داده بود و خانواده  یادیز یهامهم نبود، او دسته گل شی برا شدی که م یمجازات 

شود هر  یکشته نم  یول  شودیم  هیتنب دانستیو گذشت بر آن سرپوش گذاشته بودند و حاال هم م
بود.  دی فکر و ذکرش سرنوشت خورش یول  شدیم ثمی عادت دلتنگ م یاز رو  دیشا  یچند هر از گاه

بود که در روز دادگاه مالقاتش   نیاش دلخوش به اهم مانند خانواده یپر او را داشت ماه  دنید یآرزو
 اشنهی س نایو سرش را م  دیخواهد کرد و با شوق بارها و بارها چشمان دو رنگش را خواهد بوس 

شامل حالشان خواهد  یعفو و بخشش قاض یخواهد داد که انشااهلل به زود شی خواهد فشرد، دلدار
  انیتا پا گر ید گرفتی صورت م ی خدا به زود دیکه به ام شانیقسم خورد که بعد از آزاد یپر شد. ماه

از   دیخورش  که ییفداکار بماند تا جا دیخورش اریدر اخت شهیو هم شهیعمرش، تمام و کمال و هم
 دستش خسته شود!

هنوز او را   ی پر آن دو دختر قرار گرفته بود نگران و مضطرب از سرنوشت ماه  یعرفان که در کل ماجرا   
بود و   نی ب قتیحق  یاو پسر  شدی و آزرده نم  ریدلگ یپر کار ماه چیو از ه داشتی دوست م اریبس
 یکاسه و  رفت ی به در منزل حاج رحمان م ی. او هر روز به بهانه ا دیفهمی عشق را م تیواقع
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.  زندیاش برمحبوبش درون کاسه یپر از ماه  یتا خبر و حرف  گرفتی را به سمت اهل منزل م اشییگدا
و با   نشستی ها کنار بستر ناصر مجروح م و ساعت  شدی از طرف اهل منزل به داخل دعوت م  یگاه

جبهه  ه که داشت هم چنان مشتاق ب یت یناصر را با آن وضع یوقت  کردندیصحبت م یهم از هر در 
که:   نی را بهانه کرده و با گفتن ا  یقبل تی که همان مجروح آمدی از خودش بدش م دیدی رفتن م

تنها بگذارم، هوس به جبهه رفتن را در خود    ستیسرشان ن یباال یام را که پدر خانواده توانمی نم
را   نیعرفان جسارت ا  یعرفان عادت کرده بودند ول یکه اهل خانه به حضور هر روزه نی. با اکشتیم
  انیرا به غل یپر خشم و نفرت ماه  دی ترسی برود و در زندان مالقاتش کند م  یپر ماه داریکه به د کردی نم

بود   یپر که عاشق ماه  یروز  نی . عرفان از اولدیای رحمان را خوش نخانواده حاج  یدرآورد و از طرف 
عشق خودش واقف بود با   یهودگیاست و به ب ثمیدرگرو عشق م یپر که روح و جان ماه دانستیم
 نخواهد بود. یپر ماه یدر عشق برا یفرد وفادار  ثمیداشت که م نیقیحال  نیا

 یمرده را که غلتان در خون خود جلو ثمیم  ریتصو ،شی افکار سردرگم و مبهم خو انی در م یپر ماه   
اگر زنده هم   د،یدی م یشگیاو را از دست رفته هم گر یچشم آورد و د شیعمارتشان افتاده بود، پ 

  کیو بازگشت به  دیشیاندیهم به عرفان م ینداشت. او هر از گاه یوجود خارج  شیباز برا ماندیم
  انیها در م. شب کردی دور م ثمی را از  م  مارشیب یشهی فکر و اند هان یدار و هم ندهیسالم و آ یزندگ
به   ختیگری که خواب از چشمانش م یوقت شیهای گاه بلند هم سلول یهاتند و خروپف یهانفس 
دوستش داشته  قلبا تونمیم  ای آ رم؟یبپذ امنده یعرفانو به عنوان مرد آ تونمی م ای: »آگفت ی خود م

که عشق قبل ازدواج  ییدر جا اورم؟ یب  مانیبه عشق بعد از ازدواج ا ایباشم هر چند عاشق نباشم؟ آ
 خودشو نشونم داده!«  هیکر یچهره 

  یاهایو رو کردی م  ریها سدر آسمان ثمیچنان با روح م  یپر روح و جان ماه  یگاه هان یا یبا تمام   
 نیکه سرانجام ا خوردی افسوس م قاً ی و عم  دیپریواب م که وحشت زده از خ ساختی م ینی ریش

 .  دیرس انیو عذاب به پا  یداستان با تلخ

 اش،ی غرب انی عراق با حام یبعث میجنگ هم چنان در جنوب کشور با شدت تمام ادامه داشت و رژ   
را داشتند که با حضورشان   نی. جوانان پرشور فقط قدرت اکردی تنگ م رانیبه ا  شتریهر روز عرصه را ب

   د،یسربازان شه یخال  یها و پر کردن سنگرهادر جبهه 

مردم زنده   انیاز دست دشمنان غاصب را در م نشانی سرزم یآزاد دیملت را دلگرم کنند و ام یهمه
 نگه دارند.
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 19 فصل

 

خودش   یهمسر و خانواده یبود و خانواده امدهی ن یبه مرخص  اسریکه  شدیبه هشت ماه م کینزد   
  شد،یو بزرگ م  کردی که دور از آغوش پدر رشد م یدلتنگش بودند. مهتاب هر روز با بچه ا  اریبس

ز بعد ا همچشم به راه و منتظر بازگشت شوهر بود تا فرزندش را در آغوش پرمهر پدر قرار دهد. عباس 
پرشور حاج رحمان در نبود حضور گرم و با   یروزه به جبهه بازگشته بود و خانه   ستی ب یمرخص  کی

و در هم فرو رفته به   نیفرو رفته بود همه غمگ یدر سکوت و سکون دلمرده ا دش یجوانان رش یصفا
د، در  بودن ردهها را به خود مشغول ککه افکار خانواده  یدو دختر  یخاطر مصائب گذشته و دردسرها

 .  بردندیکشنده به سر م یانتظار 

  تیبه ن کردی پخش م هاهیدر و همسا انی و م پختیم یبار آش نذر  کیخاقان هر دو روز  یبی ب   
جنگ! هر روز دست به آسمان  یاز جبهه  اسریپسرش و  یهادخترش و بازگشت نوه  یهانوه یآزاد

  یال . او در حشانیهاجوانان نزد خانواده یجنگ خانمانسوز و بازگشت همه  افتنی انیپا یداشت برا
و   خواندیرا که از حفظ بود، م ییهاسوره  یلب   ریز زدیهم م یبزرگ مس  گیکه با مالقه آش را درون د



 کوچه باغ خاطره ها

396 
 

  یپر ماه  ی: »اِ د ینالی م یلب  ری ز دیدی را نم  یکس یو وقت کردی بعد اطرافش را نگاه م کرد،ی دعا م
بخت   اهی س  خودتوو  یتو ندونست یو خوشگل  یکه قدر جوون فیح یقشنگم، تو قشنگ تر از ماه بود

 یبرگرده بره   ییهویهست، گرگه  دن یکه مث دنبال گرگ دو دنیآخه طفلکم دنبال خان زاده دو ،یکرد
و   یطور نشد؟ طفلکم هر چه قدر هم حسرت بخور  نیا ا یکنه، آ یخوشمزه رو پاره پاره م یکوچولو

که خودتو تلف   فیرفتن، دنبال سراب رفتن بود. ح  ثمینداره. به دنبال م یا دهیفا  گهید یباش مونیپش
  یها به سرت آوردن!« ب یها به سرت اومده و چ یچ میدون  یو همه مون واقعًا هنوز درست نم  یکرد
مردم   یرهمسخ  یفکرا نیمظلومم، الحق که خودت به ا  دیبلند شد: »و تو خورش شیهاخاقان آه  یب

 ی. اِ یاعتقاد نداشت  دتخو یهم قشنگ هست ول  یل یتو چشات خ ،یخودت بال و پر داد یدرباره
 گنیم ن یسرتون اومده حقتون بوده، مسبب خودتون بود یحرفا هر چ نیکم عقلم با همه ا ینوه

ها رو تحمل  رنج   نیا دیو با نی کن هیگر دیو نبا نیالبته که خودتون کرد 25آغالماز« النیخیی »اوزو 
  یو سر به راه شدنتون رو م یبزرگ آزاد یو از خدا کنمی حال شب و روز براتون دعا م نی. با انیکن

 .« رمی حاجت بگ  میخوام، به آقا ابوالفضل العباس سپردمتون. انشااهلل از آش نذر

 *** 

انجام   یها برازود آن   که از صبح های زندان در سکوت شبانه غرق بودند و تمام زندان یهاتمام سلول    
 یخسته رو  یشان مثل نعشفرو رفته بودند همه یقیها رفته بودند به خواب عمبه کارگاه  یکار اجبار 

 های چشمان برخ  ازمفرط خواب را  یحال خستگ نیتخت افتاده و خروپفشان به آسمان بلند بود. با ا
بعد    دیاز جمله خورش کردندی سحر سر م یده یسپ دنیرس یرا برا  یکرده بود و ساعات سخت زانیهم گر

  میکرده بود سرانجام تصم ریذهنش را درگ شدی م یکه مدت یانقشه یها فکر کردن بر رواز ساعت 
به   یبهداشت  سیبرخاست و همان طور پا برهنه به طرف سرو شیرا گرفت. او آهسته از جا اشیی نها

  یاز ب شانیکه او هم پر اشی هم سلول یز دخترهاا یکی  حهی نرفته بود که مل یراه افتاد هنوز چند قدم 
 د؟« یخورش یر ی : »کجا مدیبود، آهسته پرس  یخواب

 رن؟«  یم یوقت شب واسه چه کار  نی»ا   

 .« میبا هم صحبت کن یکم  مینیبش  ای برو ب شمیم وونهیبه سرم زده و دارم د  یخواب  یمنم ب گمی»م   

 .« کننیبارمون م راهیو فحش و بد و ب  کنهی م  داریرو ب  هیصدامون بق شه،ی »نم   
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 یگر یاز د  شتریب شیهااز مردمک یکی چشمان دو رنگ او را که  یک ی و در تار  دیکش یآه حهیمل    
 .«کنمی نم  غیدر  یالزم دار  ینگاه کرد: »آگه کمک   دیدرخشیم

 .«گمیبذاربرم برگردم بهت م حهی»ممنونم مل   

  الی بود که فکر و خ  یاو هم جزو کسان یکرد بخوابد ول یهم گذاشت و سع  یچشمانش را رو حهیمل   
نرم   یپاها یپر ابهام و پر دردسرش خواب را از سرش پرانده بود و هر آن منتظر بود تا صدا  یزندگ
نگران شد و به  امد،یگذشت و او ن  یربع کی یبشنود. وقت گرددی بر م ییرا که از دستشو دیخورش 

و    دیچیآن ساختمان پ یهاسلول ی بلند و وحشتناکش در تمام  یهاغ ی ج یدنبالش رفت ناگهان صدا
.. یوا ی.. ا نیکمک کن یوا ی: »ازدی م ادیفر زیر کی حهی کرد. مل داریخفتگان خسته را هراسان زده ب

 ..«نی کمک کن

 یهجوم بردند و با چشمان خواب آلود و پف کرده صحنه  ییبه سمت دستشو های زندان یهمه   
زن وارد شدند با جسد   نیمسئول یکه در خون خود غلطان بود. وقت  دندیرا د  یدلخراش مرگ دختر 

 ییزده و کف دستشو یبرنده ا شهیروبرو شدند. او رگ دستش را با تکه ش  دی غرق خون شده خورش
  هیگر انیو م زدی م ادیفر زیر کی حهی اش رها کرده بود. ملناخواسته یزندگ  دیافتاده بود. او خود را از ق

معصوم تو   یبود دختره  دهیبر ای داشت و چه قدر از دن  یچه درد چارهیب نیا دونمی : »من م گفتیم
خدا قفل   دکار آخر خط نبو نیا کردی کارو م  نیا دینبا یول زدی عذاب سخت و کشنده دست و پا م 

بنده هاش خوشش   یروز از صبور  هیکارا دست خودشه و مطمئنًا خدا  یهم داده، همه دیداده، کل
 !« یچه قدر خطا کرد  ،یصبر بود  یچه قدر ب دیآه خورش کرد،ی و قفل مشکالت رو باز م اومدیم

صبر و   یب  یبزرگ از آدما یهم بگو که خدا نوی ا ر،یاو را به عقب هل داد: »آروم بگ نیاز مسئول  یکی   
 .« ادی یتحمل، چندان خوشش نم

  دیزود بر اوضاع مسلط شدند. خورش  یل یها را آرام کردند و خزندان یاهویو نگهبانان ه نیمسئول   
  نیها کرده بود بر همقرار داده بود و با او درد دل  شیخود و دخترعمو یماجرا ان یرا در جر  حهیقبالً مل

  یکار  دیکه کش یا نهماهرا یو عزادار بود، آن روز با نقشه نیغمگ  دیکه در مرگ خورش حهیاساس مل
ها که با او  از زندانبان  یکیاطالع نماند او توسط  یمرگ او ب  انیاز جر دیخورش یترعموکرد تا دخ

خبر دردناک را    یوقت یپر رساند. ماه یپر را به گوش ماه   دیداشت، خبر مرگ خورش یو رفاقت یدوست
زندان   یوقت ینباشد ول   حیصح   رخب  نیکه ا دیماند و در خود فرو رفت شا دیدر شک و ترد یکم  دیشن

و با نوحه   ختیهم اوضاع آن سلول را به هم ر یپر ماه یهاون یو ش ادیبان مطمئنش کرد، فر
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خبر   نیرا در غم و غصه فرو برد. ا گرید یهای زندان یبلندش روح و جان همه  یهاه یو مرث هایی سرا
تا   خواستی اجازه م نیو از مسئول دیکوبی م شی قابل باور بود او به سر و رو ر یغ یپر ماه  یناگوار برا

که العالج بود و   یپر نبود. ماه سری کار م   نیا یول  ندیبار بب  نیآخر یرا برا شیدخترعمو یبگذارند جنازه 
  نی: »مسئول مرگ اون شمائ کردیراه انداخته و همه را متهم م دادیدستش از همه جا کوتاه، داد و ب

  یبد و سخت یاون در حالت روح م،یرو مالقات کن  گهیما دو تا هم د نیچند ماه اجازه نداد نیکه تو ا
و   گرفتیآروم م  کردیداشت آگه با من درد و دل م ازی من ن یو هم درد یو به هم دل بردی به سر م

 !«نیرحم  یشماها همه تون ب زدی حماقت نم نیدست به ا

و حاال که در تنگنا قرار گرفته بود راه   دیفهمی در بند و گرفتار شدن را تازه م  یطعم واقع یپر ماه   
رها کند و   یهمه عذاب فکر  نیا  دیخودش را از ق  دیکم مانده بود او هم مثل خورش افت،یی نم  یفرار 

با    یو آرام  ینرم  ازندان ب  نیمسئول یساقط کند ول  یروحش را به آرامش برساند و خودش را از زندگ
داشت که   هیاش گالهزارها هزار از خانواده  یپر . ماه کردندی برخورد کرده و او را به آرامش دعوت م یو

 ینهیبودند. از عناد و ک امدهین  دارشانیبه د گذراندند،ی را م  یکه روزگار سخت یمدت طوالن  نیدر ا
مهربونم، چه  دی: »خورشکرد یم ی و زار  ونیش م و آرام آرا  دیکوبی بر سرش م یپر بود. ماه  ریها دلگآن

: »ما دو تا  شدی م لیبه ناله تبد شی !« بعد صدایداشت یز یچه غروب غم انگ ،یغروب کرد  بانهی زود غر
بود   نی واقعًا ا ای آ اهامون،یبه انتظار طلوع رو م،یرو به انتظار طلوع عشقم رون صبر کرد ییهاسال
 لیس انیو در م  دیما رنگ طلوع رو ند یعشق هر دو ام،جوون مرگ شده   یما؟! دخترعمو یسزا

 .« دیتلخ به غروب رس یخاطرات

 ش یهمراه ستنیرا به دورش جمع کرده و در گر  انیزندان  شیهاو نوحه هاهیگر یها یها   
مکان محقر و دلتنگ  نیدختر ناشناخته در ا نیا دیخورش یبرا های زندان  ی. انگار که تمام کردندیم

 ه بودند. مجلس عزا گرفت

ماه  ستمیبه انتظار ب  یدوار یبا ام شانی درون  یهایخانواده حاج رحمان که در سکوت و خودخور    
خبر    یب زشانیعز دیبروند و در جلسه دادگاه حاضر شوند. هنوز از مرگ خورش  زینشسته بودند تا به تبر 

و   قاتیاز تحق عدب دیها اطالع داده شود. جسد خورشبودند. قرار بود در همان روز دادگاه خبر به آن 
 به سردخانه فرستاده شد.   اریبس یهای بررس 

  یر یو ناصر که از جبهه بازگشته بود خسته و سالنه سالنه سراز اسریاز همرزمان  یکیروز شانزدهم    
که در حال جارو کردن در  ییروبرو یهی. همسادینزل حاج رحمان رسو به در م مودیکوچه باغ را پ
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 یدر خانه  کمو تا سرباز بخواهد چکش در را بکوبد او مح دیاو به دنبالش دو  دنیاش بود با دکوچه
. توراندخت  دینپرس  یسؤال چیه یژنده پوش نگاه کرد ول   باً یحاج رحمان را به صدا درآورد و به مرد تقر

باز   یکند.« از سر طشت بلند شد و برا ری با گفتن: »خدا خ شستی ار حوض لباس مکن اطیکه در ح
  یمعرف «ی ع یرف  »رضابه تن داشت سالم داد و خودش را   یکردن در رفت. مرد جوان که لباس شخص

او وارد  رساندی را م  یداد که منظور  یباز  ییتوراندخت چشم و ابرو یکنجکاو برا یه یکرد. همسا
 گذراندیورود خواست تا ناصر مجروح را که هنوز دوران نقاهت را م یشد مرد جوان هم اجازه  اطیح

به    یکرد و نفس تی ناصر هدا اقاو را به ات  اریبس یهاو تعارف   ییمالقات کند. توراندخت با خوش رو
  گفت: »خدا رو شکر واسه مالقات آقا ناصر اومده و از جبهه خبر هیو به همسا دیکش یآسودگ

 .«اوردهین

 آور که دم نداره نشونه اش باشه.« امی دونه قاصدک پ یدست زد: »خدا م یدست رو هیهمسا   

ها از جبهه یو هر لحظه به انتظار خبر  شدندی م اریهوش یتق نیترکوچک یاهل خانه که با صدا    
شان  زنانه   یونکردند و با کنجکا  یفرد را ساده و بدون منظور تلق نیحاال هم آمدن ا نشستند،یم

همه  ن؟یپشت در اتاق جمع شد ی در راهرو تجمع کردند. توراندخت گفت: »بابا زشته، واسه چ یهمگ
  ینی .« سپس با سهیحامل خبر ایاومده  ماریآقا واقعًا به مالقات ب  نیا میفهمیاتاق باالخره م نیتون بر

گرفت تا چشمانش با نگاه کنجکاو   نییوارد اتاق شد. با وارد شدن او، ناصر سرش را پا  ینیری و ش یچا
کرد.  اشی مچ  تساع  یهم خودش را مشغول بررس یع یرف  ینکند. آقا  یتوراندخت خانم تالق

 نیشده بود حدس زد در ا دهیخودش گرگ باران د ر،ی اخ یهاتوراندخت که بر اثر رخدادها و اتفاق 
از   یکی  ینیمقدمه چ یدر پنهان و کتمان کردنش دارند پس برا یسع هانیست که اه یموضوع انیم

راست به سراغ اصل مطلب   کیگرفت و  یع یرف یخاقان را گفت و رو به آقا یب  یب یانهی عام یهامثل
 های کردن بعض  یدست نقش باز  گهید 26شاق«ی اوتوراق دوز دان یر ی»ا  میقارداش میرفت: »من

 ن؟« یکن  یهست که از ما پنهونش م  یواقعًا خبر  نیواسمون رو شده راستشو بگ

  شتریبر لب سرش را تکان داد و توراندخت که ماندن ب  یها جوابش را ندادند و ناصر با پوزخندآن   
خاقان فقط کار   یب  یآمد: »بلند شو ب رونی زده و نفس زنان از اتاق ب جانیه دیدی نم  زی از آن را جا

 .«نمیبی مالقات ساده نم هیجوون رو  نیچه خبره؟ من که اومدن ا نی، بلند شو برو تو اتاق ببخودته

بود که ناصر مرض و غرض نداره،   یز ی خواد؟ آگه چ یم  یی»بس کن توراندخت، باز دلت ماجراجو   
  شهیکنه. باالخره دهنش وا م  مشیقا شهیرو مگه م یگندگ  نیذاشت. خبر به ا یکف دستت م
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و   یار ی سوژه به دست ب یخوا یدندانش گرفت: »م  یدهان ب  یو دستش را جلو دی« بعد خند.گهید
 بشه؟«  27«یلدیعالم ب  یلدیتوئه، آره جانم »خاالم ب یاز کارا نیکه ا یر یبگ  تدست پوریش

 عالمم؟«   نیمن خبرچ  یعنیکه  ؟ یزنی م هیجان بهم کنا  یب  ی»هوم، باشه ب   

  ریگ یخبر  یدوست دار  شهیهم گه،ید ین یقبول کن خبرچ ادی: »توراندخت بدت ند یخند گمینازب    
 . دیاونم با بوق و کرنا.« و قاه قاه خند ،یو عالم رو خبر کن  یار یب

بلند و   یسرفه نیبدهد که عرفان با چند «یرا با »هو شی جار  «یجواب »ها خواستی توراندخت م   
شده و حاال    یدست زخم یه یاهلل گفتنش وارد راهرو شد و محکم سالم داد. او که در جبهه از ناح ای
چرا   دی: »ببخشد یپرس رتیها نگاه کرد و با ح به آن  کردی از کار افتاده و کند کار م یکم  شیبازو کی

 شده؟« ینکرده خبر  یخدا ن،یهمه تون پشت در اتاق آقا ناصر جمع شد

  ایهست   یخبر   نمیخودم برم اتاق بب نیسرش مرتب کرد: »اصالً بذار یچادرش را روخاقان  یبی ب   
وارد اتاق شد و بعد از   زدی را جارو م نیطرف چادرش زم  کیکه  یکه منو کشتن.« و در حال ناینه! ا

 یمدقدمت رو چشم از جبهه او ی: »پسرم، خوش اومدد یمقدمه پرس یمختصر ب یسالم و احوالپرس
 هان؟«  گهید

 مون جنگه.« یآرام بود: »بله مادر جان، فعالً که کار و زندگ اریبس ش یصدا یع یرف یآقا   

  یگه »ال یهست که م  یمثل میپسرم از قد نیبب   شنوم،ینم  نهی »بلندتر حرف بزن جوون، گوشام سنگ   
و ما هم که دستمون  دهیبه سرمون کوب ادیآره مادر جان روزگار ز 28چوخ اوالر« یدوگن  نیاوالن  یباغل

 شاالی . ارهی گهم دل پردردمون آروم ب یتا کم  میبه سر خودش بکوب  یو بامب  میبسته بوده تا برگرد
 ها رو تکرارش نکن.« اتفاق نیواسمون ا گهیجوون الاقل تو د یرش یپ

شده بود: »قربونت برم   زانیکاپشن عرفان را گرفته و آو  نیت پشت اتاق، آس یتوراندخت در راهرو    
اون سرباز جوون  نی آب بده بب یسر و گوش هی. تو رو خدا برو تو اتاق یدیرس یآقا عرفان، خوب موقع 

 .«دنینم پس نم   رم،ی خاقان پ  یب  یاونا به ب دونمیاز جبهه آورده؟ م یخبر 

 شده توراندخت خانوم؟«  یمگه چ یکنی »نگرانم م   

  قهیجا اومده. زود باش برو تو اتاق و تا پنج دق نیباشه که ا اسری یاز همرزما یک ی آقا  نی»فکر کنم ا   
 ..«ا یکه واقعًا واسه مالقات اومده  اری واسم خبر ب
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  یول  ختیر  نییدلشان پا یبا حرف او هر  گرید یهاو ساکت ماند و زن  دیتوراندخت لبش را گز    
ها، دل عرفان هم به آشوب افتاد متشنج نشدن اوضاع ساکت ماندند. از هول و هراس رفتار زن  یبرا
در   یوقت حت چی: »هدیها آهسته خندآرام نگاه داشتن آن یرا حفظ کرد و برا اشی خونسرد یول

خودتونم از غصه  ادی یکه خدا خوشش نم  نیضمن ا  ن،یخاص، بد به دلتون راه ند  طیمواقع و شرا
همراه شما به   خوامیاومدم بهتون بگم که روز دادگاه منم م ی.« عرفان ادامه داد: »راستنی ش یتلف م

 برم و تو دادگاه حضور داشته باشم.«  زی تبر

و   یر ی خودت دست عروس رو بگ گهیبار د نیا یزد: »بله به سالمت ییتوراندخت لبخند پرمعنا   
 !«یو وفادار  نیپسر جون تو چه قدر متقربون معرفتت برم  ،یار یب

 !« ه؟یچه حرف ن یتوراندخت، خجالت بکش آخه ا یر ی »بم   

بده   رشیزدم؟ آقا عرفان که خواستگار ثابت قدم دخترته، خدا خ  ی»خب مهتاج جان، مگه حرف بد   
 !«هیچه دختر گل ه،یچه دختر ماه یپر دونه ماه  یو م نهی ب قتیکه حق

فراوون دور و بر گل   یمسار شد و توراندخت ادامه داد: »آره واال، فقط خاراشر شتریخانم بمهتاج    
 آزارش دادن.«  یکم

حرف توراندخت گفت: انشااهلل هر دو تا دختر گلمون سالم و شاد به خونه  یدر ادامه نینوش آفر    
  هیبار  نیا  جان، به نظرم که اصالن پسر ننه بهجت، زی. روح انگشنی عروس م یگردن و به زود یبر م

 ینو کامالً میندازه، ا یو زود کار عقدکنون رو راه م کنهی روزم واسه عروس کردن دخترت صبر نم
 دونم.«

خواستگار خوب رو از دست   نیا دینبا  گهیبار د نیهم ا یپر آمد: »آره واال، ماه  جانی توراندخت به ه   
  شیبه خونه و پ یو شاد یکه به سالمت نیهم کنمی شون فکر نم یبده، هر چند به خدا من به عروس
  یباشم وقت ه.« بعد دستانش را در هوا چرخاند: »از اآلن بهتون گفتهیخونواده برگردن خودش عروس

 که شده.« هیها، به هر حال کار ن ی کن یبرگشتن اصالً سرزنش و مالمتشون نم

 داً یشد یهمه عزادار  نیاز بس غم و غصه خوردم. چرا دروغ بعد ا دی»چه حرفا! به خدا من دلم ترک   
 !« گهیکار کنم کار دل صاحب مردمه د یخواد چ  یو بزن و بکوب م یعروس هیدلم 
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دختر ذله شدم اون  نیاز دست ا گهیگرفت: »منم چرا دروغ بگم د یجد یا افهیخانم قمهتاج    
که  یخواستگار  نی به بعد به اول نیبه خدا از ا میخواستگار خوب رو که استاد دانشگاه بود از دست داد

و   بشهو آدم  فتهی دم، بلکه با شوهر و بچه سرش گرم بشه و هوا از سرش ب یشوهرش م ادی واسش ب
دختر..   نی داشت که ا یرادیو ا بیبرسه، آخه مگه اون استاد دانشگاهه چه ع شی به خونه و زندگ
 استغفراهلل..« 

خوستگار دخترت    نیاول ها،شهی ناراحت م شنوهیبگو آقا عرفان م  واشیزد: »  یتوراندخت چشمک   
 آقا عرفاِن گله، گفته باشم!«  نیخود ا

توراندخت؟   میاومده ما نداد یبه خواستگار  یک  ایپسر تازگ نیزشته، اوالً ا شنوهی بابا م  س،ی»ه   
 گذشته!« امدهیدختر ورپر نیا ری از خ ایکه حاالم سر حرفش هست  میدون یشم نمبعد

بکشم؟ اصالً بله رو    رونی زبونش ب  ریحرف از ز  ییجورا  هیمن  نیخوائ  ی: »مد یتوراندخت جلو دو   
 رم؟« ی ازش بگ

توراندخت به در اتاق خورد و صدا کرد: »خدا لعنتت کنه  یکه شانه  یمهتاج به عقب هلش داد طور    
هر چند.. به  ادی  یدختره رو دستم مونده فردا واسم قمپوز م کنهی بذار فکر م  گریتوران، دندون رو ج
 !«  قتهیخدا هم مونده، حق

ها زن از اتاق خارج شد. او مقابل   تیمانند م  ییدر اتاق باز شد و عرفان با رنگ و رو نیح  نیدر هم   
 .« گردمیکار دارم زود بر م  رونیرفت: »با اجازه تون من ب  یتأمل نکرد و به سرعت به سمت در خروج 

را گرفت:   اشقه یو  ستادیمقابلش ا ییپروا یشده بود با ب   لیتبد نیقیتوراندخت که حدسش به    
 ؟«یار ی»کجا آقا عرفان؟ قرار بود واسم از تو اتاق خبر ب

بر لبان خوش فرمش نشست. او   ی و لبخند کم رنگ  ه؟«یجا اتاق خبرگزار مگه اون ؟ی»چه خبر    
شان را به آرام بخش ناصر همه  یسؤاالت زنان حاضر در راهرو دربرود که صدا ری از ز خواستیم

آرامش رساند: »سبحان اهلل.. سبحان اهلل.. مگه با در رفتن و لب بستن و با سکوت و همه رو دق  
و تپش قلب دارم.   فمیآدما تو جواب بده. من ضع نیبمون برادر و به همه ا شه؟ی مشکل حل م ادند

 خداوند عادت کردن.«  تی رضا گرفتن. آخه به ادیدادنو  هیبه خدا هد گهیما د یخونواده
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چند جمله قلبش به درد و تپش    نیهم ی. با ادادیتخت دراز کش یبه اتاق برگشت و رو عیاو سر   
را که با   یآرامش کردیبود و احساس مرگ م  ستادنینبضش در حال ا ییکه گو یافتاد طور 

فرو رفته بودند  یا هیت ثان رساند. زنان که در به  یها داده بود خودش را به ناآرامبه زن  شیهاحرف 
لحاف   ریسرش را ز  یبه خود آمده و به سرعت به درون اتاق هجوم بردند. ناصر بدون معطل ناگهان

زنان در   یادهایو داد و فر اهویفرو رفت تا از ه اشی و ربان  یبرد و چشمانش را بست و به عالم آسمان
او در امن  اماناش در دمجروح و زخم خورده  امان بماند. او خودش را به دامان خداوند انداخت تا تن

آخه من  نیری نگ یگفت شما جد یز ی چ هیحاال آقا ناصر  یع یرف یو امان بماند. عرفان گفت: »آقا
 . خودت موضوع رو بهشون اطالع بده.« ستمیخانوما ن نیا فیحر

دوخته شد. چشمان کم فروغ   یعی رف یحاضران به لبان آقا یمضطرب و لبان فرو بسته یهاچشم   
 مجروح شده؟«  اسرمونی ای خاقان به او زل زد: »پسر جوون چه خبر شده؟ بگو آ یب  یب

 ره.«  یو فکرتون به صد جا م نی جان به خدا نه، شما نگرون یب  ی»ب   

 »مثالً کجا؟«    

گه شما   یکه آقا ناصر م هیگه، شکر خدا آگه سالمه پس چه خبر  یخاقان راس م یب  ی»ها.. ب   
 د؟« یبگ

خوش به   گم،یم  کیشماها تبر یقلب به همه می.. من از صم زهی.. چ یچی تأمل نکرد: »ه یع یرف یآقا   
که  هیافتخار بزرگ  نیبه خدا ا ، یحالتون که رحمت و برکت خدا شامل حال شماهاست. چه سعادت 

 داره.« یادی خدا هم اجر ز شیپ

ها   یساز  نهی زم نیخاک عالم به سرم شد، ما گوشمون از ا یوا ی: »ادیبر سرش کوب  یبامب گمینازب    
بخت شد   اهی بگو دختر جوونم س  م،یشد چارهیبگو ب گه،ی د میدفعه بگو بدبخت شد هیپره پره جوون، 

 اومده؟« اسریسر  یی ها.. راستشو بگو بال

صاحب اجر و مقام     اسریخداوند،   شیاونم پ  نیشماها صاحب افتخار شد ؟یی »خدا نکنه چه بال   
 زنده ان..«  شهیهم رن،ی م یکه نم دانیشده، عزت و احترام گرفته، آخه شه

 یهادنی زنان گم و گور شد و مبهوت سر و رو کوب  میو عظ یناگهان   لیدر س یع یرف  یآقا یکالم بعد   
  گرید چارهی ! جوان بدیرسی شان از راهرو به درون اتاق مخنده  یقبل صدا یق یشد که دقا ییهازن
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و   شدها غرق  خونبار آن  یهاخروشان اشک  لیس انیدر م  یمحابا و ناگهان  یب  دیندانست چه بگو
 بغضش را فرو خورد.  

  گریقصد رفتن کرد زبانش الل ماند و د ینشست، وقت یعزادار   یها آن جا ماند و به تماشااو ساعت    
و   ونیش  انیناصر هم در م یها حرف بزند. سکوت و بغض فرو خورده کلمه با آن کینست نتوا

 یعزادار  یتکرار  یها. صحنه گرفتینم  دنیبار یو اشک چشمانش اجازه  شکستی ها نمآن یهوارها
  دیبا شیهاون یو ش هاهیگر انیخودش آشنا بود که در م  یفه ی به وظ  یباز هم تکرار شد و هر کس

  یزار در پ  ییباشد. عرفان هم که نتوانسته بود از آن مخمصه فرار کند با حال و رو یمشغول چه کار 
و   اینکل د یهابا آدم   یحرف چی ه گرید کردی و حس م رفتی سو و آن سو م نیبه ا  اطیزنان در ح

رخ س یهای ماه یو چشم به باز   نشستی تخت کنار حوض م  یندارد و گاه در گوشه   شیبا خدا یحت
آن موجودات کوچک و پاک حسرت   یهاو دم تکان دادن یو به شاد دوختی درون حوض م

. گاه  پرداختی اهل خانه م ونیبه نظاره ش  یچشم ریداده و ز هایی و گوش به نوحه سرا  خوردیم
 شانیهاانه یکه در کنار آش ییهاو به کالغ   گرفتیم اطیبلند درختان ح یهاشاخه یسرش را به باال

و از درون    دوختیبودند، چشم م شانیهادر حال غذا دادن به جوجه  اهویو با ه  زدندی ال مبال ب
داشتم و فارغ از رنج و   یدرخت یشاخه  نیبلندتر یرو ی: »کاش منم النه اخوردی حسرت و غصه م

 بودم! نی زم یرو یآدما بعذا
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 یها و اصرارهازندان مالقات کرد و بعد از التماس  نیاز مسئول یک ی که بود با  یق یبه هر طر یپر ماه   
اش برسانند و  را زودتر از روز دادگاه به اطالع خانواده  دیها را قانع کرد تا خبر مرگ خورش فراوان آن

قدر آزرده و سرگردان نگذارند. خودش هم در زندان به  نیرا در درون سردخانه ا  شیروح دخترعمو
خبر خانه، خود، به چه   یب یکه اهال دانستی نم  دیکوبینشسته بود و مدام بر سرش م  دیخورش یزاع
دردآلود مهتاب به عرش آسمان  یادهایاند چنان که فرنشسته یبار  بتیو مص نیبزرگ و سنگ یعزا
از بس به    اشنهیس یقفسه یها. استخوانبردی م شیهاه یسؤال و گال ریخدا را به ز  یو حت دیرسیم

که تازه به طعم  یجوان یوهی ب بستی بود در حال شکستن بود و راه نفسش را م  دهیآن جا مشت کوب
در کودک   رهیاو خ  دیورزیوار به شوهرش عشق م وانهیبود و د دهیو لذت عشق بعد از ازدواج رس

ذاشته بودم، اصالً  گ اسریرو  سرم: »آه، کاش اسم پدیشیاندی او م  یپدر  یو ب یم یتیخردسالش به 
جاودانه   شهیپدرش رو هم  یو خاطره ادیذارم تا  یم اسریکنم و  یزود اسم پسرم رو عوض م   یلیخ

 نگه دارم.«

 یدخترعمو ام،چارهی ب یدر آغوشش گرفت: »دخترعمو زد،یکه هق هق م ی در حال  انیلقا گرمه   
  نیمونه، پدرش ا یم داریجاودان و پا شهیبه هر شکل که باشن هم دانیشه یو خاطره  ادیداغدارم، 

خودش تو گوش پسرش اذان و   اسر یآقا  ادی  یم ادتیپسرش گذاشته بود،  یاسم رو با هزار آرزو رو 
رو   لشی دارم هر چند دل یلیکارم دل نیاقامه خوند و گفت آگه اسم پسرم رو آرمان گذاشتم واسه ا

 نبر.«  نی ارزش کار اونو از ب لطفاً  یبه تو نگفت ول  یحت

و اقوام  گانیموج همسا انیخانواده بزرگ حاج رحمان در م یچند روز مانده به دادگاه دخترها، وقت    
  لیباران و س ری طور خود افراد مجنون خانه در ز نیو ناصر هم اسری یو افراد خانواده کیدور و نزد

عزادار    مهمانهمه  نیبود تا از پس ا  یم کار و هر کس شتابان در حال انجا شدندی ها غرق م اشک
خط تلفن وجود داشت که آن هم به اتاق   ک یزنگ تلفن خانه به صدا درآمد. در آن جا فقط   ند،یبرآ
بود به   یبرنز  یهای ها درون شمعدان خاقان که در حال گذاشتن شمع  یب  یخاقان وصل بود. ب یب  یب

رو به اهر رسوندن.« و با   دمونیشه کری شده و حتمًا پ  یخبر   یشکرت، انگار  ایطرف تلفن رفت: »خدا 
 داد،یرا نشان م ش یزندگ یطوالن یهاسال یکه تجربه  یپاک »الو« گفت و بعد با صبور  تی ن نیهم

و   زدیم نبود که حدسش را  یاخبار  دیشنی آن چه م یگوش سپرد ول  میس یزمخت آن سو یبه صدا
بار تر   بتیو مص  تردردناک  یلیکه خ دیشنیم یگر ید یزها ی چ شیهارا داشتم گوش دنشیانتظار شن
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فقط گوش کرد و   یداغ شده و به درد آمده بود. او با صبور  رشیپ یهابود. گوش  اسریاز خبر شهادت 
هم سؤال و پرسش نکرد و در سکوت و بهت زده فقط خبر   میس یکلمه از شخص آن سو کی یحت

به   شتریب  زکشو هر لحظه لبان نا دیخط شن  یآن سو ینده یرا از زبان گو زشی عز ینوه  یخودکش
 دهیو درشت دور لبانش د زیر یهاکه فقط چروک  یطور  شدی م دهیدندانش کش یدرون دهان ب

به   کردی نم  سیرا خ شیهاو گونه  کردی تراوش نم رونیفروغش به ب یاز چشمان ب یاشک گرید شد،یم
خشک شده   گریچشمانش د یکه روزگار به او چشانده بود، چشمه ییهایو سخت هابت یخاطر مص

  یجا داد و در حال اشنه یخبر جانسوز را درون س نیبود، ا نهیرید یکه حاصل تجربه ا یبود. او با صبر 
رساند آن    اطیکشان کشان خود را به ح سوخت،ی اش مکه قلبش از درد فقدان نوه جوان مرگ شده 

فرد سالم و   ادرون حوض است. تنه یهای ماه یبه باز  رهی تخت نشسته و خ یکه رو  دیجا عرفان را د
راد  به گوش اف  یگر یخبر جانگداز د دیکه با  تیوضع نیخانه فقط عرفان بود و در ا یبدون سر و صدا

ها آجرفرش  یالغرش را رو ی که پاها ی. در حال ردیکمک بگ توانستی فقط از او م د،یرسی خانه م
.  ختیر  رفانهن هن کنان در کنارش نشست و داغ دلش را در گوش ع  دیبه کنار او رس  دیکشیم

که   دیتپی . قلبش چنان م افتادی خاقان، داشت به حالت انفجار م  یب  یعرفان با هر صحبت ب یکله
که کم مانده بود با سر   ییبپرد سرش به َدَوران افتاد تا جا رونیب  اشنهیاز درون س خواستی م ییگو

  ی: »به راستردی را بگ شسقوط یبند زد تا جلو   یدرخت ی اش را به شاخه . پنجه افتدی به درون حوض ب
  یدور و برها م نیو هم دهینم  ری غرو ت رشیمس لی خاقان چرا عزرائ   یب یجا چه خبر شده؟ ب  نیا

  نیبره؟ چرا افراد جوون ا یو با خودش م نهیچ یخونه رو م نیاز گلستان ا ی گل  یپلکه و هر از گاه
 !« شن؟یخونه دارن تار و مار م 

 یگال دنیبرده و به چ  ادیو فرسوده رو از   ریمِن پ  لیکه جناب عزرائ  فیح  یگی»ها عرفان.. خوب م    
خونه رو   نیا یخونه مشغول شده، آره ننه جان اون قصد درو کردن گال نیا  یبا طراوت و تر و تازه 

حاج    شیرو پ همهنکرده که داره  دایجا پ  نیاز ا باتریقشنگ تر و ز یگلستان ،یگندم زار  ایکرده. آ
 بره؟ خوشا به حالت حاج رحمان!« یرحمان م

تحمل   یب یجوونا  گریبه مهتاب و ماهتاب و د دیشما با ن، ی بگمادر، استغفراهلل   نیلطفًا ساکت باش    
و به  شهی همه شون خشک م شهیوگرنه ر  نیهواشونو داشته باش ن،یبش دشون یام نیبد یدلدار 
لطف خداونده که اجازه داده به قول شما گندم   نی! به خدا اهازه یر یشاخ و برگشون م یهمه جیتدر
. خدا خودش داده حاال هم خودش پس گرفته، ما که از ادیشما به وجود ب یتو خونه با یز  نیچن یزار 

 مخالفت کرد؟!«  شهیمگه با خواست خدا م  میخبر  یحکمت خدا ب
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اش قهرش  کار بنده  نیخواست خدا نبوده، خواست خودش بوده. خداوند از ا  دیمرگ خورش  ی»ول   
 .«یبرزخ سرگردون موند یایاون دن بدبختم تو  یکم عقلم، نوه ینوه  یوا رهیگیم

 یخانه و از سو یقانع کننده نداشت. مجددًا از هر سمت و گوشه یجواب  شیهاناله  یعرفان برا   
  ونیسکوت و حذر از ناله و ش یهاخانه مخصوصًا ناصر و آقا کامران، فرمان  رتی و با غ دیجوانان رش

برده و در   پناهخانه   یایمردانشان به گوشه و زوا جوانان حاضر و دنیها از ترس رنجو زن  شدی صادر م 
  یب  ی. بشکستندی م  یو تلخ یشان را به بلندو فرو خورده  نیبغض سنگ  هانی رزم ی ز یک یخلوت و تار

  یو گاه سوزاندندی دل م شیو برا  خوردندیغصه م دیسرنوشت اسف بار خورش  یخاقان و عرفان برا
آورد که نه   یی بال انو بر سر خودش چن اوردیکه چرا طاقت ن کردندی سرزنشش م   یلب  ریهم آهسته و ز

 هستند و نه خداوند!  یاش راضخانواده 

 یهاپچ پچ ها و صحبت  انیو از م لی اقوام و فام انیهم چنان ادامه داشت و در م یمراسم عزادار    
  یمراسم عزادار  ریگخانه جا خوش کرده! همه در  نیکه چه قدر غم و اندوه در ا  دیشن شدی م  یدر گوش

 گرید یشهرها و با آنها از روستا  ی بودند که به صرف همدرد یهمانان ی از م ییرای شده و پذ دیشه اسری
خانه چنان   یخاقان منزل کرده بودند. اعضا یب  یب یهاعروس  یهاشده و در خانه   ریبه آن جا سراز

اطالع   یب   دیها هنوز از مرگ خورشروز دادگاه نبود آن  اد یبه  یکس گریمراسم بودند که د نیسرگرم ا
  یب  یعرفان گذاشت. ب یده را به عه دیخبر دردناک مرگ خورش  یخاقان افشا  یب  یبودند. روز بعد ب 
  ده،یاشکام خشک یچشمه  ین یبی: »گوش کن پسرم، م دی چارقدش چشمانش را مال  یخاقان با گوشه 

  رمیسر پ  ین یبی عروسام رو ندارم، م یهااب دادن به پرسش و ناتوان شدم و توان جو  فیضع ین یبیم
  یشده حاجتم رو روا کنه، به جا ه بار هم ک کی یبرا خوامی صدبار از خدا م یکنه، روز  یچه قدر درد م
و راحتم کنه. صفا و   ادیحکم بده به طرف من ب   لیناکام، به حضرت عزرائ یجوونا  نیگرفتن جون ا

همه داغدار  امچاره ی ب یخونه هم رون موقع و با مرگ حاج رحمان تو خاک دفن شد. عروسا نیا یشاد
شون که مراقبت از عفت   گهید  فهیبه وظ   تدارن که اونارو نسب نهیتو س یو عزادارن و هر کدوم درد

 دونمیکردن و م ین یحادثه آفربارها   یپر و ماه   دیخودشونه، سهل انگار کرده! خورش یهادختربچه
اون   کنهیم  یکه خودکش یمگه آدم یبه اعمال خودش سوخته و جونش رو خالص کرده ول دیخورش 

. کنهیمهربون به حالش رحم نم  یخدا  محشرداره؟ نه پسرم تا ابد سرگردانه و در روز  یراحت ایدن
 ن،یدوگمه  نیزی »بوگون ق یقولبه  گمیکردن، تو روشونم م یعروسام در مورد دختراشون سهل انگار 

که به سرشون بکوبن. خب عرفان   دی آره عروسام حاال زانوانشون سهله، با 29دوگه جک« نی زیصاباح د
داده از هر اتفاق   وبیجان، برو از هم رون ناصر جان صبور شروع کن که ماشاال خدا بهش صبر ا
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من   اد،یبا عروسام کنار ب  یکار کنه و چه جور  یدونه چ  یشو اون م  یباق  ارهی  یسخت خم به ابرو نم
 که عاجز موندم.« 

کردن. منبع   ینیافتخارآفر ی: »درسته نوه هاتون زندان رفتن ولد یخاقان را بوس  یب  یعرفان دست ب   
 یهاگناه تو جبهه  ی ب یآدما یلی خ کردنی کارو نم نیکم کردن. آگه اونا ا نیزم یشر و فساد رو از رو
 .«شدنیر کشته مغرب و جنوب کشو

چپوندنشون؟ کجا سرشون تاج افتخار گذاشتن هان؟ کجا اعالم کردن   یکه تو هلفدون نهی»واسه هم   
  ینادونم مدال افتخار م یبه گردن اون دو تا نوه  دیقهرمانن، هان؟ آگه حرف تو راست بود که اآلن با

 گذاشتند؟!!« یم  شانینداختن و در ملع عام به تماشا

سال تو  یهاسال  دیمن بود با یهاحدس   ریغ یز یآگه چ شه،ی مشخص م ی گاه همه چ»روز داد    
که   فیح  یروشن و واضحه، ول  یپس واسه قضات همه چ دنیپوسیکه م نی موندن تا ا یزندون م
 .« اوردیدووم ن دیخورش 

 !«هیدونه چ یرو فقط خدا م  قتی»حق   

کرد و طبق سفارش   شهیخبر صبر پ  نیروبرو شدن با عظمت ا یخاقان شد و برا  یب یب  میعرفان تسل   
دست سالمش داشت به مردان آشپز که   کیخبر شوم را به ناصر داد. ناصر با  نیخاقان، ابتدا ا یب  یب

  دیعرفان به کنارش رس کرد،یها به پخت غذا مشغول بودند، کمک م کنار اجاق  اطیح یدر آن سو
دست زورم به    هیبا  یشده عرفان، فکر کرد یز دستش گرفته و درون اجاق قرار داد: »چ بزرگ را ا زمیه
دستم رو هم انجام بدم.« و   یک ی کار اون  تونمی دست م هی نیرسه؟ آقا من با هم  ینم  زمیه نیا

برادر! تو که   دونمی ناصر خان، م  دونمی : »مد یبخش  نتیمردانه و جوانش را ز یما یس یا دهیلبخند کش 
  یدار  رتیو چه قدر غ  یچه قدر مرد دونمی م ،یتنت نکرد اهمیلباس س  یحت  دتیدر سوگ برادر شه

منم   یکنیم  نی کار سنگ یدار  یسوگوار  یکه به جا نهیواسه هم  یچه قدر بخشنده و چه قدر صبر دار 
خروشان   لیقابل س م هتن کیخبر دردناک تو رو انتخاب کردم تا خودت  هی یافشا یعلت برا نیبه هم

  نهیب  یداغدار تو رو از شهادت برادرت نم ینهی کس سوزش س چی. هیکن  یستادگیا دهیداغد یزنا نیا
  یاوردی اشک به چشمت ن یو نوحه باز نشده وقت ونیتو به ش ینکرده و لبا یتو فرق  یچون که چهره

 و..«
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رو   امنهیسوزش س  یحرفات دار   نیتو با ا ،یز یری م رونیتعارف ب  یدار  زیر کی عرفان،  ای »کوتاه ب   
خبر شهادت عباس رو هم   ایشده؟ آ یچ گهیرحمان صادق باش بگو د یتو رو به خدا  ،یکنی م شتریب

 آوردن؟« 

از   ست،یاز سمت جبهه ن  یرا گرفت و آرامش کرد: »نه برادر، شکر خدا خبر  شیهاعرفان شانه    
شما بود   یجا   یرو بهم واگذار کرده به واهلل هر ک  ینیسنگ  تی خاقان چه مسئول ی ب  یکه ب یزندونه.. وا

را   آمده دیبر سر خورش  ی.« سپس آرام و زمزمه وار کل ماجرادیرسی به جنون م بتیهمه مص نیبا ا
 حاج رحمان نشست.   یکرد و به انتظار عکس العمل افراد خانواده  فیاو تعر یبرا

و هوارها به  ادی فر رانگریغوغا و آشوب و دیر بعد فاش شدن خبر خورشبا نیبود! ا  بیعج اریبس   
و   ونیش  چیو ه رفتی م شیپ داد ی . مراسم همان گونه که به روند خودش ادامه مرفتی آسمان نم

از افراد   یآرام بعض  یپچ پچ و تکاپو انینشد. فقط در م دهیاز طرف زنان د هادن یو به سر کوب یزار 
و    افریک دی گرفت. جوان ناکام خورش یجا وارید یرو اسری یهیدر کنار اعالم  می ترح  هیاعالم کیخانه 

 ! گرید یمراسم ختم

که در آرامش کامل به سمعش   اسر یقرار گرفتن خبر از طرف  انیخانم بعد در جر زی در واقع روح انگ   
ها ساکت او ساعت  با موضوع برخورد کرد یهم با منطق و آگاه دیآرام و صبور شا اریرسانده بود بس

که دخترم   مبود دهیخواب د شیها پ: »سال دادی تأسف تکان م یاز رو یسر  یماند و فقط هر از گاه 
  ییو ماجراجو زدی م زی و اسرارآم ی پنهون  یدست به کارا  دیکه خورش  شدی م یجوون مرگ شده و مدت 

با   زشیاسرار آم یالبته تو همه کارا شد،ی بوالغ« مربوط م   نی»سر یکه بود به روستا یو هر چ کردیم
 نیبه هم عالقه داشتن آره.. ا یل یروح در دو جسم بودن، خ  کیبود اونا   یکی دست به  یپر ماه

خودش برا    یوقت  30آغالماز« النی خیی کرد »اوزو  شهیبود که دخترم خودش ساخت و چه م  یسرنوشت
دخترمو زنده   ایاش داره؟ آواسه مرده یمن چه سود یهاه یرنکرده، گ یخودش رحم نکرده و دلسوز 

! اون از  کشتی شو دوست داشت که خودشو نم یزنده بشه، اون آگه زندگ دهیکنه؟ اصالً چه فا یم
قلبش رو شکسته بود.«  انیاطراف یهاو طعنه  دیکشیچشماش عذاب م یاز دو رنگ یهم رون بچگ 

عذابش   یل یخوندنش خ  طانیبا ش انی: »چرا که نگم، اطرافدیکش  یخانم آه بلند و سوزناک  زی روح انگ
از غم و  ی پر ماه  بار،تلخ و تأسف  یماجرا نیهمه مون بگذره. آگه بعد ا راتی دادن. خدا از سر تقص
 شکر داره.«  یجا افتهیدق نکنه و پس ن  د یغصه و فقدان خورش
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و آه و  ندیای هم کوتاه ب گرید یهای خانم باعث شد تا جار  زی روح انگ یرفتار آرام و منطق نیا   
به   دیموقتًا مرگ خورش ده،یسنج  ینظر مشترک و هماهنگ کی و با   اندازندیراه ن یآن چنان یهاون یش

  نیاز ب انوادهاتفاق، شور و شوق افراد خ  نی. با ادیرس گانیبه گوش اقوام و در و همسا   یعیطب یصورت 
و منتظر شروع   زدی صبرانه قدم نم یب  زی در سالن دادگاه تبر یپنجم کس  و ست یروز ب  گریرفت و د

  یحت   انیم نی! در اکندیصادر م  یدختر چه حکم  یکیآن  یدرباره  یقاض ندیجلسه نبود تا بب
کس مهم نبود که چه بر سرش   چیه یبرا ییو گو شدیگرفته م دهیرحمانه ناد  یب یپر سرنوشت ماه 

در وقت دادگاه حضور نداشت، همه جا سوت و کور و    یکس چیکس نبود، ه  چ ی! در دادگاه هدیآیم
 مرده بود. 

هر چه   شد،یدادگاه عبور داده م لیاز سالن طو یتوسط دو زن وارد سالن محکمه شد و وقت یپر ماه   
تا به وجود و   اش حضور نداشتاز خانواده  یکس دیند  ییاطرافش را نگاه کرد در آن دور و برها آشنا

و معصوم و   بانهی محاکمه قرار گرفت و غر زیپشت م بانهی کند. دلشکسته و غر دایپ  یحضور او دلگرم
را که بر سرش آمده    ییروز آن طور که اتفاق افتاده و ماجراها نی مهم تر از همه صاقانه، ماجرا را از اول

 کرد.  فی تعر یقاض  یبود، برا

 یپر به چشم ماه خواستی آمد چون در آن جا نم ریالبته عمدًا د دیبه دادگاه رس  رید یعرفان کم    
  اناً یاح  ایباز بماند  قیحقا  یشود مبادا که او حواسش پرت شود و از شرم حضور او از گفتن بعض دهید

.  دیجوشی و سرکه م  ریو دلش مثل س زدی کند. عرفان پشت در اتاق قدم م  یآن کوتاه یدر افشا
و  ستادهیآن ا ریکه با دستان بسته ز یو دختر لرزان   کردی دار را در نظرش مسجم م یبه چو یگاه

عمر شهر و   کیدر مورد بهادرخان خائن که  دی: »عدالت بادیغری حکم است. عرفان م یمنتظر اجرا
م ماه  زودتر از حک دیبا ی. دادگاه انقالبادیبود منصفانه و به حق به اجرا درب دهی روستا رو به فساد کش 

مون برداشته بشه  نیاز سرزم هایعدالت  یکه ب می. ما انقالب کردکردی حکم اون خائن رو اجرا م ،یپر 
شده،  یبد ی. عجب دوره دنیپناه نشون م  یو ب  فیدختر ضع  هیدارن زورشونو به  های و حاال بعض 

 .«رمیگیکه دارم خفقان م  یوا

بود آن قدر   ستادهیاز اتاق ا رونیعرفان که ب یبرا  دیرسیم  رونی که از اتاق محکمه به ب ییهاهمهمه    
سرش را به سمت   یدیکاسته شود، او از سر ناام اشیها را بشنود و از کنجکاونبود تا آن  وایرسا و ش 

مبادا تموم بشه،  یشو خو   ریبا خ  ی مهربون، خودت رحم کن امروز همه چ یآسمان بلند کرد: »آه خدا
 هیاون فقط  ایباشم! خدا دهیرنج د یواسه اون خونواده یا گهیرسان خبر دردناک د  غامیکه من باز پ 
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فرد رذل، بچگانه رفتار کرد، اون فقط حماقت کرده، حماقت   کیدختر جوون و ناآگاهه که کور از عشق 
 !« یجوان

افکارش را پراکنده کرد و عرفان جلوتر   دیرسی که از درون اتاق به خارج از اتاق م یبلند مرد یصدا   
به دست اوست. امروز   یکرد: »به نام حق که خلقت هست زیرا نسبت به صدا  ت  شیهارفت و گوش 

 ..«ردیگی عدالت با خواست و مدد او صورت م

لحظه   نی ضار درون اتاق گم شد و اآرام ح یهاهمهمه انی بود، در م  یکه حتمًا قاض یمرد یصدا   
  یب  جهیرا تحمل کند درنت  تیوضع نیا توانستی از آن نم شتریقابل تحمل بود و ب ر یعرفان غ یبرا

و با   تانداخت و آرام نشس  یصندل   یآخر حضار بر رو فیمحابا در اتاق را باز کرد و خودش را در رد
اندک چه   یفاصله نی اتاق صرف نکردم در هم وارد شدن به یبرا یادی.. آخه زمان زایخود گفت: »خدا

آه خبر مسرت بخش   شه؟«ی اجرا م شیفردا حکم آزاد نی تبرئه شد؟ نکنه هم یپر ماه  ای افتاد؟ آ یاتفاق
داشت کر    حرارتگوشش از  یهاهیرا داغ کرد و ال شیهااتاق پخش شد، گوش  یکه در فضا یگر ید
 ...شدیم

  یبه حق و حقوق واقع یحق دار  چیه ردی عدالت صورت نگ حی صح یو اجرا  ی»تا حکم خداوند   
که با هم   یفرد یو آن حکم اعدام است برا دیخودش که خداوند متعال مقرر کرده است نخواهد رس

کردند و حق و   انتی وطن فروش به حد توان به مملکت خودشان خ نیخائن   گریپسرش و د یدست
کردند   مالی پا یو چه بعد از انقالب اسالم یرا چه در دوران ستم شاه  ریفق یهاانسان  از یلیحقوق خ 

که پرونده کامل است و   نیاز حکم قانون را ندارند، به حکم ا یراه فرار  چیو حاال استثمارگران خائن ه
 کمح  یاله  یقرار گرفته و مطالعه شده است به حول و قوه یبارها توسط قضات محترم مورد بازرس

و   یو بردگ   وغی ری ها را زها انسانبهادرخان که سال  یبرا  ی. حکم اعدام انقالبگرددی عادالنه صادر م
قابل کتمان  یها و اهداف انقالب اسالمبه آرمان  انتشی استثمار و استعمار خودش گرفته بود و خ

 .« ستین

 شه؟«ی محاکمه نم  یپر جا فقط ماه نیعرفان چشمانش تار شد: »مگه ا   

دو تا پرونده به هم مربوطه، روز    نیکه کنار دستش نشسته بود جوابش را داد: »چون ا یفرد   
 اعالم شده.« یکیدادگاهشون 
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  یحکم و رأ  دنیبعد از شن دیکاوی را با دقت م  یپر ماه یدهیرنگ پر یعرفان از همان فاصله چهره    
در قاب  شیبای صورت ز یصورت نگرفته بود و گرد یپر ماه یدر چهره  یر ی تغ چیقاطع دادگاه ه

  عرفان. گذاشتی م شیمعصوم و پاکدامن صومعه ها را به نما یاز راهبه ها یر یتصو اه،یس یمقنعه
معصومش را به دوش   یپر و مشکالت ماه های سخت  یتنه حاضر است تمام  کی کردی احساس م 

همه درد و رنج   نیاز تحمل ا فشی ناتوان و ظر یهاشانه گریبگذارد تا د هیاز جان ما شی و برا ردیبگ
  هرا ب شیهاداشته یو چون نداشت حاضر بود تمام  کرد ی م مشیرا داشت تقد ای خم نشود، اگر دن

اش بگذرد   ی ست یو ن  یکند به خاطر او از هست  یقربان شی ها گوسفند را مقابل پاهاو ده  زدیبر شیپا
 هاابان یاش را به جان بخرد به خاطر او مجنون ب و خانواده را کنار بزند سرزنش اقوام و خانواده اقوام

:  دیش افشا کند و به او بگویبرود و عاشقانه و صادقانه راز ده ساله را برا شی الیل یگردد به در خانه
ت بشه که چه قدر در  به تو ثاب  ی اتاقت گل گذاشتم تا روز  ی»من بودم که ده سال آزگار پشت پنجره 

و برات ثابت بشه که عشق من  یهستم، چه قدر صبورم و چه قدر صادق، تا تو باور کن  داریعشقت پا
  نیواقعًا در هم ای آ یانتظارش بودم. ول رکه د هیو امروز هم رون روز ستینبوده و ن هودهیو ب  یپوشال 

نزدت اقرار   تونمی م ای جوابم رو بده، آ یپر روز قدرت ابراز عشقم رو نسبت بهش خواهم داشت؟ ماه 
و جسارت   ییپروا یمن با ب ای! آا؟ی دن یتمام یدوست دارم! به اندازه یلیکنم که من هم چنان تو رو خ 

 اقرار کنم؟« شتی پ  وراز درونم ر تونمیچاک م  نهیعاشقان س 

شد   یخاکستر م  گرفتی آتش م  سوختی گرفت و م یتند و سوزان ُگر م   یر تبتن و بدن عرفان د   
شده   یپر ماه یوانه یطور تنور تنش داغ شده و د نیمکان ا نیچرا حاال و در ا دانستی خودش هم نم 
بزرگ،   یاآه خد  د یکش رونی ب اشیی ایو رؤ  یالی خ یایاش داده شد او را از دنکه به شانه یاست؟! تکان
  یپر که ماه رای نداشت ز یفرق چ یه اشیی ایرؤ یایهم با دن قتی! عالم حقیز یدل انگ یچه صحنه 

او نگاه  یچهره  یچشمان مخمور و قشنگش را رو یاهیبود و س ستادهیصامت و ساکت مقابلش ا
  شیه نمارا ب  شیباالئ یهااز دندان یم ین یدیمحو، لبان کوچکش را باز کرده و سف  یداشته بود، تبسم 

. عرفان به رعشه افتاده قادر به جمع و جور کردن ارتعاش وجودش نبود و کم مانده بود گذاشتیم
تا آرام و خوددار باشد: »دختران  زدی م بیبه او نه اشی درون یندا یو از هوش برود ول افتدی پس ب

و دخترها عاشق   دخوا یاراده رو دوست ندارن، ثابت کردن عشقت جرأت م  یو ب  فیمردان ضع با،یز
آدم  هیو به    یار یدختر کم ب  نی و مقابل ا یکن  یارادگ ی ب  یخوا یشجاعت مردا هستن، عرفان تو م 

کرده، اون به  اشدهیروزگار آبد یهای قهرمانه که سخت یاون دختر  ؟یبش لی تبد  یدست و پا چلفت
 داره.«  اجیاحتو با اراده  یقو یمرد
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 یپر صورت ماه   یبلند گشود چشمانش را رو یعرفان قامت بلندش را راست کرد لبانش را به تبسم    
صدا مات و    یپررنگ تر شد. عرفان قدرت تکلم نداشت دو زن مأمور ب یپر گرداند و لبخند محو ماه

زد   ی چرخ د افتا شیهاگل دایدو جوان بودند. عرفان به   نیا ثی ها و لبان پر از حرف و حدنگاه ریمتح
  نارویا یپر را که آورده بود، برداشت. به خود گفت: »آگه ماه  یسه شاخه گل  یخال یصندل   یو از رو

عشقم خونده  یپس بزنه فاتحه  نارو یا ایصدا از کنارم بگذره   ی. آگه برفتهیقبول کنه پس عشقم رو پذ
عاقالنه و نه   یپر تا ماه   یلحظه فکر و ذهن اونو راحت گذاشته باش نیکاش در ا  ،یلعنت ثمیست. آه م

 .« رهیبگ میاحساس، در مورد من و عشقم تصم  یاز رو

گل  یهاشاخه   ینگاهش رو یپر گرفت. ماه  یپر ها را به سمت ماهگل  شی بایعرفان با لبخند ز   
  یرنگه، برا ی که گلبرگ هاش آب یآورده و اون  میآزاد تیرو حتمًا به ن  دیو در دل گفت: »گل سف  دیچرخ

بگه که   مثابت کردن عشقش آورده تا به یرو  هم برا  نیگل قرمز آتش نیآرامش دادن قلبم! حتمًا ا
 چه قدر دوستم داره.«

اش نشست و  به چهره  یعرفان لبخند یاهدائ یهابه خاطر تصورات خودش در مورد گل یپر ماه   
صحنه وجود عرفان را   نیشد. ا انی نما ییبای با سخاوت و ز دشیو سف فیرد یهادندان  یبار تمام نیا

 . دیدی م راهنشی پ یتند قلب او را از رو یهابه وضوح تپش  یپر آتش کرد و ماه 

او را به راه  ای. آدیرا نفهم  شیمعنا  یپر به آرنج او داد که ماه یاز ماموران زن حرکت کوچک  یکی   
عاشقانه که در  یصحنه  نیو به ا ردی ها را بگتر گل  عی سر گفتی م دیشا ای.. ای کردیافتادن وادار م
 بدهد؟!  انیپا گرفت،یصورت م یمحل نامناسب 

عکس العمل   دیخورد و حاال با  یبا همان حرکت کوچک به خود آمد و تکان یپر هر چه بود ماه    
عرفان،  یب  ایرا رقم بزند با عرفان  اشندهی سرنوشت آ توانستی که م یعکس العمل دادی نشان م

  رمعصومانه به چشمان عرفان نگاه کرد و د یپر مثل مأمور زندان داشتند، ماه یمخصوصًا که شاهد
 نیهرگز عاشقت نخواهم شد چون بعد ا یدوست خواهم داشت ول  شهیدل گفت: »من تو رو هم

 یکلمه ثمیبشم. چون م یعاشق مرد نمتوی هرگز نم گهید  ز،ی غم انگ یدردسر ساز با سرانجام یماجراها
گذاشتم و اونو در   زمیعز دیخورش  ینه یس یدر وجودم کشت و من اون کلمه رو رو شهیهم یعشقو برا

را دراز کرد و   دشیدست الغر و سف نش،یری گورستان دفن کردم. پس با همان لبخند ش اهیخاک س ریز
رز،   یبای ز یهاگل  یو با استشمام عطر و بو  خود برد ی نیها را از دست عرفان گرفت و به طرف ب گل
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دوستش  اوکه  یکه بتواند عرفان را به اندازه ا دیشا دی مهر و محبت عرفان را به وجودش کش ییگو
 داشت، دوست بدارد! 

قابل   ری غ یخواب  شی برا یپر حرکت ماه نیا زدی دست و پا م یدیشد یعرفان که هنوز در ناباور    
  نیدادن به چن انی پا یبه زانو افتاد. زنان مأمور برا یپر چنان که ناتوان شده و مقابل ماه آمدی م ری تعب

 یتا صحنه  زدنددور آنان حلقه  اهشانیس یبه حرکت درآمدند و با چادرها یعاشقانه ا یهاصحنه 
از   یک یشد   یکه به سرعت سپر  یقیبرسد. بعد از دقا انی عشق عرفان به محبوبش به پا میتقد
ها سپرد تا او را به درون سلول را از آن جا خارج کرد و در زندان به دست زندانبان   یپر وران، ماهمام
اطرافش   ی آن در فضا نیتشو آ ی نوران یهاشده بود و ذره   نیو زر نیعرفان رنگ  یایکند. دن تشیهدا

  یآن دست و پا زده بود و مثالً زندگان یو سرگردان یک یو نه سال در تار  ستیکه ب ییای از دن زدیموج م
به قلبش   یو شادمان  یلحظه آن قدر خوشحال نیدور شد. در ا اهیس یاز آن گذشته ها گریکرده بود د

و خانواده عزادار حاج رحمان و در برابر   اهی س یاز نوارها دهیپوش  اطیچمبر زده بود که حاضر بود در ح 
  «ین یری تو چه قدر ش ای»دوستت دارم دن یادهایا فررا ب  اشی و شاد دیچشم همگان به رقص درآ

و زحماتش    دیرس انی انتظارش به پا یمتماد یهاو اهل عالم را خبر کند که بعد سال زدیبر رونیب
ده سال آزگار گل   جهی و دار من سودم رو بردم. نت ریگ نی: »در اگفتیداد. عرفان به خود م جهینت

  رایخان جرأت اقرار و ابراز اون رو نداشتم، ز ثمیکه از ترس م یگذاشتن پشت پنجره دختر محبوبم، وقت 
بوالغ از آن خاندان بهارخان بودند، مخصوصًا پسر   ن یسر یو روستا یارسباران  یبایاکثر دختران ز

 خان!«  ثمیحرومزاده اش م

را با خود حمل    نیری راز ش نیاز ا شترینتوانست ب برد،یسر م به یو سرمست یعرفان که در اوج شاد   
  یرا برا انی که قابل مهار نبود، تمام جر اشی درون جاناتی ه یکند و آن را پنهان نگاه دارد و با تمام

منزل ماتم زده به  نیا درکه  ن یماجرا او را ستود و از ا دنیکرد اتفاقًا ناصر بعد از شن فیناصر تعر
 صورت خواهد گرفت خوشحال شد. یر ی کار خ یزود

  یاز اعضا گرید یخانم و محمود آقا و عده ا نی ناصر و توراندخت و نوش آفر ،یماه پر  یروز آزاد   
دلش از غصه  یپر بودند صورت گرفت. ماه  ستادهی زندان منتظر ا یخانواده که در مقابل در ورود

طور به  چهجا کردن و حاال  نیوارد ا دی: »منو با خورشگفتی به خود م  کردیم هی و خون گر دیجوش یم
زندان هم چنان گرفتار   یحصارها   ونیم دیکه روح خورش  یدر حال امیب رونیجا ب  نیاز ا ییتنها

 مونده.«
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  یپر درد جگرسوز ماه یدهنده  امیبخش و الت   نیاش تسکافراد خانواده  یاز سو ی ثیحرف و حد چیه   
.  کردندی کرده و سکوت م ینسبت به او خشم داشتند و فعالً مالحظه کار  های که برخ ینبود در حال 

 بود،داده شده  هیبغلش تک  ری ز یو بدنش که به چوبدست دیدست د کیناصر را با  یوقت یپر ماه
  اناً ی کند و اح  یسؤال گرانیاز د دیترسی م  یاست ول دهیجنگ خانمانسوز به او هم رس  بیکه آس دیفهم
خانواده    یتکان دهنده بشنود که تاب تحمل آن را نخواهد داشت او در رفتارش با کل اعضا یجواب
جا   نیتا ا زدهکه  ییهاصدمه  ی: »پنج ساله که از جنگ گذشته کاشک دیغری. در دل مکردی م اطیاحت

 میخواه یا گهید دیبازم شه ندهی در آ ای مهربون، آ  ی! آه خدادیهمه شه نیباشه، ا یبرامون کاف 
کنار   ن یکه به دنبالش آمده بودند، نداشت. در ماش   یپرسش را از کسان نی ا انیداشت؟« جرأت ب 

  یراه وقت یهاانهی. در مرساندیاو بود که به آرامشش م  میدست ناصر نشست تنها رفتار گرم و مال
را به   شی رو  یو شرمندگ اطیبا احت یپر ماه  گذاشت،یرا پشت سر م  یطوالن یهابوس جاده ینیم

  یناراحت یل ی! واسه دستت متاسفم، خیو درهم فرو رفته ا نی غمگ یلیسمت ناصر گرفت: »آقا ناصر خ 
 برادر؟« 

خدا    ستین   تی معلول نیا ،یلبانش نقش گرفت: »نه ماه پر  یرو  یرنگ  یناصر نگاهش کرد، لبخند ب   
  شیکینه، هم رون ش رو گرفت دمش گرم، دستش درد نک   یکی  دیبهم دو تا دست داده بود صالح د

 نداشتم.«  یاجیاضافه بود بهش احت

 ؟« یبگ  یچ ینگ نو ی: »اد یخند یپر ماه   

هستن که هر دوتاشم از دست دادن، دو تا چششون رو،   ایلی»سبحان اهلل آگه بگم گناهه، چون خ   
بدنتشون رو از دست دادن، در مقابل اونا من لب به شکوه وا    یداخل یاز اعضا یدو تا پاشون رو، حت

 کنم کفر گفتم.«

شده بود و    هیو شجاعت شماها نبود که اآلن کشورمون تجز رتیسرش را تکان داد: »آگه غ یپر ماه   
 شماها رو داشت اآلن جنگ تموم شده بود.«  رتی مملکت غ  ی. آگه کل جوونامینداشت شیآسا

 ..«دهیم ی و سازندگ  یکننده اس اما به آدم درس زندگ  رانی»آره، جنگ درسته و: د یناصر هم خند   

 یپر و ...« ماه  یدرس خود ساختگ رت،ی: »درس شجاعت، درس غد یحرفش پر  انیبه م یپر ماه   
دم به   یکتش گرفت: »َقَسمت م  یو از گوشه   دیناصر چرخ یباز هم به سو یسکوت کرد بعد ناگهان 

 افتاده؟« یا گهیرو بگو تو خونمون بازم اتفاق د راستش دامونیروح شه 
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  دهیکه زندون تو رو آبد دونمیدروغ بگم، م یهست یبه تو که دختر با جسارت  خوامی »چرا که نه! نم   
تو در  ست،یها و مرزها نصبر و تحملت رو باال برده و جنگ فقط مختص جبهه ها،ی کرده و سخت

خودت   یها یکدندگ ی هر چند به مسبب اشتباهات و  یدیجنگ  یل یخ یاز زندگ یا گهید یعرصه 
  اتیو ح  ی. زندگ یرسیسالم به خونه م یپر هراس جنگ دار  دونیکه از م  یحاال خوشحال ،یبود

جهاد در راه    یبرا امیی که بعض نیخب ا   یول نهیریباشه باالخره ش  یگاه یانسان تو هر رنگ و تو هر جا
به   کالً داره که اعتقادت رو  یمعنو یفلسفه هیاس،  گهید  یوضوع م کننیانتخاب م یا گهیخدا راه د

از   ت، ینو تو زندگ  ی. شروعیکرد دا یپ گهید یاتی ح یتو اآلن انگار  یپر بره. ماه  ی م نی از ب یماد یایدن
آدما  یهمه ،یکنی احساس آرامش م  ،یکرد دایافراد خائن نجات پ یها یکه از دست فتنه گر  نیا

 .« نیطور نیهم

افتاد و فکر کرد:   شی رهائ یلحظه ادیبه   ت«ینو تو زندگ   یبه اشاره ناصر که گفت: »شروع یپر ماه   
 مه؟«یتو زندگ  گهید یشروع  تی ها از دست عرفان به نگل  رفتنیپذ ای»آ

و رو به ناصر    دیکش رونی ب شی خودش را از افکار عرفان و کارها دن،یشیاند یق یبعد دقا یپر ماه   
 جواب سؤالم نبود؟«  ی که گفت یینایگفت: »ا

 بود؟«   ی»سؤالت چ   

مون رو   قهی یا گهید بتیو مص هی حرکتت نشون داد که بازم خبر نی»خودت رو به اون راه نزن، هم   
 ؟« یک گهیبار د نیا م،ی. آره ما بدبخت شددهیچسب

  یرو دورادور حدس م یحره شدن و همه چکردن و سا  دایپ بی»هوم.. ماشاال چه قدر همه علم غ   
 بابا.«  ولیزنن، ا

 ها!«کوکه  فتیکه رخ داده تو هنوز ک یبت یمص نی»ناصر با ا   

جلو کنار دست شوهرش   یکه در صندل  نی جوابش را نداد. نوش آفر گریناصر سکوت کرد و د    
د، چشمانش را باز  و ضعف اعصاب در حال چرت زدن بو  ادیکار ز یحال   ینشسته بود و از ضعف و ب

  میپنهون کرد؟ خونه که برس شهی اتفاق رو م  هیجون، مگه  یپر را داد: »آره ماه  یپر کرد و جواب ماه 
  اهیبچه تو بغل س  هیبا  نیماهتاب نازن  چارهی ب میکتمان کن یواسه چ یفهم یرو م یهمه چ باالخره

که چه قدر  ن یو شهامت آقا ناصرو بب  میو خدامون کرد هنیم میتقد یا گهید دی پوش شده آره ما شه
 و صبر و تحمل داره.«  کنهی م یخوددار  دشیدر غم و سوگ برادر شه 
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بود تا بغض   یکوه بود و هر دم منتظر تلنگر  ینیها به سنگکه دلش از انبار اندوه و غصه یپر ماه   
بلند   یبا صدا  نینوش آفر شیوزن عم یهابا حرف  د، ینما هیرا بشکند و وجودش را تخل  نشیسنگ

او   ستد  ری اش را از زتند شانه  یبا حرکت  یپر کرد. ناصر خواست آرامش کند ماه ستنیشروع به گر
چه طور با    زمیماهتاب عز یآ چاره،ی ب اسریآه  ؟یقدر آروم  نیشده و ا دی: »تو برادرت شهدیکش رونیب
 .«  یبچه تنها شد هی

از   شیب ی وقتا از تحمل و صبور   یسرش را باال گرفت و ناصر به ظاهر خونسرد را تماشا کرد: »بعض    
 آخه چه خبرتونه!«  ادی  یحد شما مردا بدم م 

 کنه؟«  یآرومم م یو داد و هوار کنم ک ونی: »شد یناصر آهسته خند   

 بود، او را به خود آورد.  دهیکالم ناصر را بر یکه لخت یپر نگاه غضبناک ماه    

ما مردا هر چه قدر هم  یپر ماه ن یبه دادم برسه، بب  ستیجا ن نیبابا، ماهتاب که فعالً ا دونمی »م   
 میکنی م هیو گر میاری یم ری گ یخلوت یجا هی ییوقتا هیو  میباالخره دل دار میکه پر تحمل و صبور باش

رو ول  اشکامونافسار  یفقط مث شما خانوما تو هر جا و هر مکان میما هم آدم یخب ناسالمت
 .«میکن  کیرو تحر یترحم کس اناً یتا اح  میکنی نم

 کنم؟«ی م هیترحم از شماها گر ییمن اآلن واسه گدا ی»اوه فکر کرد  

 منیکه ا نیری آبغوره بگ  یحساب ک،ی کوچ یحت  یتا به هر موضوع نهیشما خانوما عادتتون آ ر،ی »نه خ   
 ..«هاشهیوقتا غرض و مرضم م یالبته بعض ه،یزی و غر  یعیطب

 آورد.  رونیکردن ب  هیگر یها را از حال و هواو موقتًا آن دی بلند خند یناصر کم    

 نیا یندهیبود و گو دهیخانم رس به گوش مهتاج  شیبا عرفان زودتر از خبر آزاد  یپر ماه یخبر عروس   
 یها را شادآن نیکه دل غمگ نیضمن ا  خواستیم قیطر نینبود جز آقا ناصر که بد  یخبر کس

دور   دادند،ی در مورد دخترشان انجام م  ندهیکه در آ ییهاه یرا از احتمال تنب یپر بخشد، پدر و مادر ماه
  شیرایپذ  یشود و با نرمش و مهربان  ییدلجو دیبا دهید بیآس یپر که از ماه دانستی کند. ناصر م
خانم که به شدت از دست دختر  . مهتاج اوردیاش دوام بروش در کنار افراد خانواده نیشوند تا با ا
که در زمان ورود   یرفتار بود از   یآمده بود، ناراحت و عصبان دیکه سر خورش ییو بال شیماجراجو

بکند؟ مدام قبل    دیچه با دانستی نم گریعاجز و مستأصل ماند د دادی انجام م  دیدخترش به خانه با
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باهاش برخورد   یبه خونه برگشت چه طور  یپر ماه ی: »وقتگفت ی از آمدن دخترش به خانه به خود م
محرومش   یاجتماع یهات ی فعال وکنم؟ از رفتن به مدرسه  شیزندون  نیرزمیکنم؟ تو ز  هشیکنم، تنب 

فکرش رو   ای کنهی آدم م کارام اونو نیا ایبگم؟ آ راهی کنم؟ هر روز کتکش بزنم و بهش فحش و بد و ب
 کنه؟« یعوض م

  کیدرمان درد به ظاهر ناعالجش مجبور شد شرم را کنار بگذارد و در  یخانم سرانجام برامهتاج    
برسد خوشبختانه با حضور   یا جهیو مردان اهل منزل برگزار کند تا به نت  هایبا حضور جار   ییگردهما
  ییردهماگ گر،یمرد د نیا آصف و آقا ناصر و چندچون محمود آقا و شوهرش کامران و آق یمردان
و   یبدن  هیگونه تنب چیبپردازد و ه ش ی مثل سابق به کار و زندگ یپر داد و قرار شد تا ماه یخوب یجه ینت
محرم   گریخصوصًا که د  اندازد،یها روحش را شکسته و از پا م زخم زبان اناً یکه اح ردی انجام نگ یزبان 

و   یخاقان راض یب  یآرام شود. ب   وسر به راه  نیآن که بعد ا دیرا هم نداشت! به ام  دیاسرارش خورش
من، »فرهاد اؤلووپ آما   یدهیگفت: »مهتاج جان من، عروس زخم د هامی تصم نیخوشحال از ا

لجاجت   و های کرده و سر ندانم کار  یکه باالخره جوون یپر مگه از ماه 31ر«ی گل یکلونجونون سس 
 ش؟« ی و بچزون  یکن  رشخاک بر س شتریب یمونده که بخوا یباق  یز یهاش خودشو سوزونده، چ

قدر،    ییردی»آغاش بار َگت  نیگی شماست که م یهاخاقان، از مثل  یب  یقربون دهنت برم ب ی»آ   
 .«مهیخدا کر نی و متانت خودتون رو حفظ کن یآره مهتاج جان، شما افتادگ 32ر« یاَ  رهی نی باش

سرش به سنگ  دوارمیو گفت: »ام  افتی دیام شتری توراندخت ب اشی خانم با حرف جار مهتاج    
 خورده باشه و عبرت گرفته.« 

   *** 

  شیبه نما دگانش ی هر لحظه در مقابل د یلمیمانند ف یپر و شش ساله ماه  ستی ب  یخاطرات زندگان   
 یهابلند و دشت  یهاداشت و فرار کوه  رونیچشم به ب نیماش یکه از پنجره  یال . در حآمدی در م

ه و ی به آت دنیشیلحظه از اند کی کرد،ی تماشا م گذشتند،ی گسترده را که با سرعت از مقابلش م
را از دست داده و از آن   اشیهست یو همه  زیهمه چ  کردی . احساس مماندی سرنوشت خود باز نم

مانده است. روزها و   یخوب و بد باق  یمشت خاطره  کی فقط  شیهمه ماجراها و اتفاقات برا
و حرارت بدنش گاه به صفر و گاه به  ساختی و م سوختی م ثمیکه در التهاب عشق م ییهاشب
که   دیکشیم مقابل چشمانش  یپرده ا شهیهم ثمیعشقش به م یروی . ندیرسیتب م یدرجه  نیآخر
و    یچارگیزمان ب نیو حاال در ا کردی و آن را درک نم  دیدی عشق عرفان را نم تی و واقع قتیحق گرید
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ها برداشته شده و رنگ  پرده  کردی م ین یدوشش سنگ یاندوهبارش که کوله بار خاطرات تلخش بر رو 
نرفته   شی به پ  خواستی شده بود. آخ که ماجرا آن طور که دلش م انیع یعشق واه کی ینگر  یب

با   یبه سر نداشت ول ییسودا  گریدر آورده بود چنان که د شیبود و روزگار جبار پدر از عشق و زندگ
و او را    ستادهیخود ا یو پابرجا بر سر عشق و دلدادگ  داریهمه سال عرفان هم چنان پا نیگذشت ا

دو مأمور   دگانیکه عرفان مقابل د یآورد وقت ادیروز دادگاه را به  یپر ماه  .داشتی دوست م  قتاً یقح
  بیدر ج یزن، مقابلش به زانو درآمد و در سکوتش، عشق خود را به او اعتراف کرد و اگر حلقه ا

 هب دیرسی به فکرش نم  یکه عرفان حت دانستی. مکردی داشت همان لحظه آن را به انگشتش م
  ک ینادر و رمانت یصحنه نی. اکردی را از قبل آماده م اشی نامزد یوگرنه حلقه   برسد یمرحله ا نیچن
نسبت به او انعطاف   یپر تا ماه  شدی باعث م نیو هم آمدی جالب و دور از انتظار م  اریبس یپر ماه  یبرا
قلبش از   یهاتپش  دبدهد و بداند که تا چه ح ینشان دهد و به احساسش آزاد یشتر یو مهر ب  ابدی

 یهاهنوز هم رگه ای برود آ نیاز ب شیدهایترد یهمه د یبا تپد؟ی عرفان م یو برا شودی نظم خارج م 
 ینابود یپس برا شود؟یمرگش، قلبش فشرده م یادآور یدارد که او با  انیدر وجودش جر ثمیعشق م
 . دگورستان خاطراتش دفنش کن و عذاب بکشد تا که در ندیرنج بب  دیآن با

 یخاطرات گذشته اریاخت  یب دیشان رسبه سر کوچه  شی به همراه ناصر و زن عموها  یوقت یپر ماه   
چشمانش را به باران   یبود هوا یخدا ابر  یشهیافتاد و آسمان دلش که هم ادشیکوچه باغ به 
  یب  ثمیم یقرار گرفته بود و برا یطی شرا نیها در چنبار هم در گذشته کیآمد   ادشینشاند. به 

اندوه بارش   یگذشته  کردیخوانده بود و حاال احساس م یو شعر  ستادهینقطه ا نیدر هم  شیوفا
را   گرانیماند دستانش را گشود و د رهی کوچه خ یو به انتها ستادهی. او سر کوچه اشودی مجددًا تکرار م
کرد احساس    دازبن بستش بران یتا انتها  یورود یبار کوچه را از نقطه  نیازداشت. چنداز راه رفتن ب 

از خاک سر   شتریقطور و کلفتشان ب یهاشهیتر شده و ر دهیقامت بلند درختان کهن، خم کردیم
 یهاخانه   یچوب یاند. درهاتر شده زانی آو نیبه سمت زم  کشانی بار یهاآورده است و شاخه رونیب

بودند آه که چه   هشد لیمتما نی بود و به سمت زم دهیها پر فرسوده تر شده و رنگ تخته هاهیهمسا
  یکه به خاطر آب پاش وارهایکاهگل د ینشده بود. بو یاساس یرهایتغ نیطور او تا به امروز متوجه ا

نگ س ی . کوچهدادی اش را نوازش م خورده شامه سی خاک خ   ینمناک بود، بو شهیها همکوچه
 یپر زدند. ماهی برق م   یز یشده از تم دهیسائ یهاآب و جارو خورده و سنگ شهیفرششان مثل هم 
 نیا ی: »بله ما آدمابردی زمان را جلو م یهاو عقربه کردی شتابان تند تند کار م یمغزش مانند ساعت 
و  یعشقو تجربه کرد نی تو اول یوقت یپر . ماهمیمون کهنه و فرسوده شد یچوب یکوچه هم مث درها
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و شش ساله   ستیتو ب الکوچه و درختا جوون تر بودن و حا نیو ا یشونزده سال داشت یعاشق شد
 یهاانتظار داشته باشم زن تونمیم ایهمه غم و غصه آ نیو در هم شکسته! با ا ری پ  یجوون ول ،یا
 ه باشن؟!« و از کار افتاده نشد ری پ ،یمیقد یمحله نیا یو چهل و پنجاه ساله یس

صورتش را پوشانده بود. در آن   یشد و قطرات اشک پهنا یجار  شیهابر گونه یپر ماه یهااشک   
درونش را    یدردها کردی او را حس م یاز همه احساس درماندگ  شتریجمع ناصر مهربان و متواضع ب

  یپر . ماهکردی مشاهده م کشی از اندام بار انیو روح سرگردان درون جسمش را به ع کردی لمس م
ساکت شدند تا در خلوت   شیهازمزمه  دنیشن یو همه برا کردی زمزمه م یلب  ری ز نیکرده و غمگ بغض
و  هی دو اعالم یدیسف  یبر رو یپر را بشوند نگاه ماه   شیو به سوگ نشسته صدا نیغمگ یکوچه

با لجاجت دوران  اهیسماند. انگار که خطوط  رهیفاصله دور خ نیو درهمشان از هم اهی خطوط س
 میترح  ی ه یانگار که متن اعالم  یپر ! ماه اسریو   دیخورش دیکشی م ریکوتاه دو جوان را به تصو  یزندگ
 زمزمه کرد:   خواندی م یها را به وضوح و روشنآن

 ترانه بخوان یکم  میکوچه! برا »سالم

 شبانه بخوان  ی زنی من که قدم م  کنار

 شب به تو زل زد دو چشم پنجره ام  تمام

 لبک را کنار خانه  بخوان ین اریب

 خسته  یعابر  یهاقدم  ادیبه  یکم

 شانه بخوان  یتن خود را بر رو کشدیم که

 خاموشم  یهاناله  نیا یکه زخم  نگو

 بخوان انهیانتظار گل سرخ ناز در

 د یکس نشن چیمرا گوش ه ینگو صدا 

 زمان بخوان  نیغربت مردان ا یبرا

 ست یبارش باران بهانه الزم ن یبرا
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 بهانه بخوان.« یست ب  یخاطره ابر  یهوا

فشار   اشنه یاش حلقه بست و او را به سمت سبه دور شانه   نینوش آفر شی دستان نرم زن عمو   
که غرق ماتم و   یآغوش گرم خود گرفته و وارد خانه کرد. خانه ا انیرا م یپر ماه  نیداد. نوش آفر

  یبرا یمراسم عزادار  یشان تمام و ناصر به خاطر کوچک بودن خانه  اسری یبود و خانواده یسوگوار 
و حاال هم کل خانواده و اقوام آن جا   کردندی را در منزل بزرگ حاج رحمان برگزار م  اسریپسرشان 
منتظر ورود شخص   ایمقدس در آغوش خود گرفتند و گو یرا مانند فرشته ا یپر ها همه ماهبودند آن
خاقان به در    یب  یکنند. ب  ییخود را دوباره باال ببرند و نوحه سرا یناله و زار  یبودند تا صدا یتازه وارد
قازا،   نیدر  یونیدوخت و گفت: »کنکان نه قدر قو یپر داد و چشمان کم فروغش را به ماه هیکوچه تک

 33اوزو دوشر.«

  یب نیبود و از ا یا دهید ایدن ری خاقان نکرد که باالخره پ  یب  یب  زی آم هیبه مثل کنا  یتوجه یپر ماه   
به   یسخت  طیشرا  نیوجود نداشت تا در چن  ینی نازن دی خورش گری. دکردی جوانان شرم م یهایی پروا

دهد و آرامش کند و   یآرام بخشش، او را دلدار  شهیگاه مزاح گونه و هم یهاو با حرف  دیایکنارش ب 
  شتریکه ب ی ا هیگر کردیم هیو از ته دل گر سوختی م شتریبابت ب نیها شود. از ابر زخم زبان  یمرهم
که خانواده مون با   یدیدیو م یکاش بود د،یشده! آه خورش  دیتازه شه  اسریبود نه   دیخورش یبرا

 و کتک از ما استقبال نکردند! و شالق ری تحق

 چیو وعده صلح دو کشور از ه د یو نو دیرسی ها به مردم نم از جبهه  یخبر خوش  چیه ویاز اخبار راد   
ادامه   یو به چه روند یجنگ تا ک  دانست ی نابسامان خدا م طیشرا نیخاست و با ا  یبرنم یرسانه ا

ملل   ناساس سازما یسست و ب  یهاخواهد بود قطعنامه  یخواهد داشت و برد و باخت با چه کشور 
به  ندهیآ یجمع اعالم کرد که هفته  انی که ناصر همان روز در م ینبود. در حال رانیمتحد به نفع ملت ا

بالگرد دشمن را  ها تانک را نابود ودستش ده  کی نیشده به جبهه بازخواهد گشت و با هم یهر نحو
به هر   تواندی و م اردرا هنوز د شی که پاها گفتی سرنگون خواهد کرد و هزارها بار خدا را سپاس م

جنگ  یهاو گفتار او از جبهه  جانینظر داشته باشد. ه  ریو حرکات دشمن را ز  اتیبرود و عمل  یسنگر 
و خروش   جانیه همه را به هک نیبود که ضمن ا   یاقوام و جمع خانواده چنان قاطع و حماس انیدر م
ها دست از ناله و  شوند و زن  هاجبهه یها هم راهتا آن  جنباند یمردان را هم م  رتیرگ غ  آورد،ی در م
  یا هیو تغذ ی سربازان در مرزها امکانات بهداشت یها برابردارند و باز در پشت جبهه  یو سوگوار  یزار 

پارچه آتش و شور   کیآن ناصر ساکت و آرام نبود  گرید کردی صحبت م ی. او وقتاورندیبه وجود ب 
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از جنگ و جبهه اثر خود   نشیریش یهای بار هم سخنران  نی و ا دیآفری شور م انیکه در دل اطراف  شدیم
و آرام   ع ی از جانب زن مط یول  افتیی مادرش آرامش خاطر م  تی را نشان داد مخصوصًا که با رضا

 یها یفوق العاده از حماسه ساز  یهار نشسته بود و داستان. او سر سفره بر منب کردی م  اطیخود احت
و   یمیقد یه یآرشاک همسا ویمحمود آقا و ادموند پسر مس یت. وقگفتی ها مآن  یجنگ برا یهابچه 
رفتن به جبهه اعالم کردند، ناصر   یخود را برا  یبود آمادگ هیها همساکه چهل سال با آن  شانی ارمن

  یها را معرفخواهد برد و آن   روی ها را به ستاد جذب نفردا آن نیاصالً تعجب نکرد و گفت که هم
 خواهد کرد.  

آرشاک که آن شب به همراه پسر و شوهر و دو دخترش به صرف شام در   ویهمسر مس یمادام پت   
تو   ایگه گو یطور که آقا ناصر م نیگفت: »آرشاک، ا بودند رو به همسرش کرد و همانیها ممنزل آن
  ؟یبد یتون یآب که دستشون م ،یر یمی هست، نم  اجیمث تو هم احت یکهنه ا یهاها به آدم جبهه
 .« یتو هم همراه پسرت بر  بهتره

 نیا یشد که دور سفره نشسته بودند. ادموند گفت: »مام  یآرام کسان  یحرف او موجب خنده   
  ستین  امینجوری. ایمون  یکه به کل تنها م یدونی م یفرستی و مرد خونت رو به جبهه مکه تو د یطور 

جاها   ونبابا ا نیداره؟ ا یاج یمث آرشاک چه احت  یاز کار افتاده ا ر یگه، جبهه به پ یکه آقا ناصر م
 .«رهیگی دست و پاشون رو م  یفقط جلو

طوره   نیادموند! حاال که ا رمیرا به سمت پسرش پرت کرد: »من پ  شیآرشاک چنگال غذا ویمس   
 .«اره ی یرو به خونه م  اقتیمدال افتخار و ل  یک نم یتا بب  رمیصددرصد م

خاقان دست الغر و    یب ی. ب رندی آرام بگ یآرام باعث شد تا همگان کم یبگو و بخندها  نیهم   
ماند، باال    یزده درختان م  رونیاز خاک ب  یهاشهیدستانش مانند ر یکبود رو یهاچروکش را که رگ 
ه یتونن   یهر کدوم م نایا 34اولماز« ری »بش بارماق ب نینیپنج انگشت رو بب  نیگرفت و گفت: »ا

تونن انجام بدن که آگه  یرو م  ییکارا هی رای و جوونم هست. پ ر یپ ونشونیرو انجام بدن تو م یکار 
 با تجربه شون!« ؟یچه طور  نیدون یتونن اون کارها رو انجام بدن، م ینم ن،ی صد تا جوونم جمع کن 

 آرشاک به جبهه بره؟«  ویمس یکه معلومه حاضر  یطور  نی توراندخت بلند گفت: »مادام جان، پس ا   

 ؟«ینشوهرتو از سرت وا ک یخوا ی: »مادام جان، نکنه مدیناصر خند   

 بره؟« شی بفرست یخوا یکه م ی»راستشو بگو مادام، از دستش ذله شد   
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  گایزنان حاضر سر سفره نشسته جواب داد: »واال به گفتنش ن  یهای آرشاک خودش به شوخ ویمس   
کوبه   یام بکشه محکم ممگس رو تو کله  هیخواد  یکه م ی انگار  شییآگه بگم آره، شب با دمپا  ن،ی نکن

  انگار یر یگی ثواب آخرتت رو م  یجور  نیخودت برس ا یسر جات و به کارا نی بش  ریبگتو سرم که تو  
 جنگ.« یرفت

جنگ تن   هیبا   دیآخه مرد شا ؟یجبهه مگس بکش یبر  یخوا یمگه م گمی»بله آرشاک جان، اآلنم م   
مگس مزاحم   نیبشکن ا هیهان؟ آگه اون قلدرا با  ،یبکن یتون  یکار م  یبهم بگو چ  یبه تن روبرو بش

 زم؟« ی تو سرم بر یرو از سر راشون ورداشتن من چه خاک

که بر   یپر . ماهشدی م دهیاز هر سمت شن  یبلندتر بود و حرف و شوخ یها کمخنده  یبار صدا نیا   
. با  دیفهم ین را مآ یمعن یداشت و عرفان به خوب  ییاز او تقاضا کردینگاه م رهی صورت عرفان خ یرو

 نیاست تا ا  اوردهیجا ن  نی ها عرفان از درون شادمان بود که مادرش را به اصحبت  نیا یهمه
نور    تیو شفاف  یبه قشنگ یپر و دل مهربون ماه یواقع یچهره  داشتی ها را بشنود. او دوست مبحث 

 نزد مادرش جلوه داده شود.

عرفان هم چنان  دانستیاو که م  ختیری م یچا نیحاضر یخاقان کنار سماور نشسته و برا یبی ب   
  نیا ایگفت: »آقا عرفان ب کرد،یرا بلند م  یچا ینیکه س  یدر حال  باشدی م شیماجراجو  یخواهان نوه

 هارو دور بگردون دستت درد نکنه.« ییچا

لب  یهارنگ درون استکان  ی شراب  یچا رد،ی بگ یب ی را از دست ب   یمس ین یعرفان خم شد تا س    
خاقان را به کمال نشان  یب  یب  یقگ یخوش سل زد،یبرق م یدیکه از سف  یمس ینیو داخل س  ییطال
  نیکه نفس گرمش به صورت عرفان خورد: »بب یخاقان جلو آمد طور  یب  یآن سر ب کی. دادیم

  بیمن بوالن  ری کومچه دئ ،ی لدیزیق میب ید یک  ریظاهر آدما فکر نکن چون »قازان دئ بهپسرم، تو 
 .« شامیخمیچ

 ه؟«یحرفتون چ  نیا یمعن دمیجان من نفهم  یب ینشست: »ب  شیزانوها  یو رو دیعرفان خند   

گه کف من از  یم گیپسر جونم د ؟یستیمگه تو ترک ن  ؟یدیگفتم نفهم  ی»آه مگه به زبون زرگر    
از طال با ارزش ترم   یعنیاومدم  رونیو ب   دمیچرخ گید  نیگه من تو هم یطالست، آبکش بهش م

که  هیماه پر  یواقع یکه تو ظاهر رو نگاه نکن طال نهیچون تجربه دارم، آره عرفان جان، منظورم آ
دم   یهت قول مو با تجربه شده ب  دهیآب د دهیروزگار رو چش یو سخت  دهیگردباد دوران چرخ ونیم
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گفتم، اصالً هم قصد ندارم   یک نی. من مرده تو زنده، بب شهی م نیزم  یزن رو نی ام واست بهترنوه نیا
باشم بلکه   هنکرده از سرمون بازش کنم، رو دستمون نمونده که؟ گفت یخدا ایببندم   شتیر  خینوه مو ب

 اومده.«  رشیگ یفهمه چ ی دستش بهش برسه بعدًا م ی نابه که هر ک  یطال هیواقعًا  یپر ماه

  زایچ ن یکه ا یجان، عشق و عاشق  یب  یداد: »خوب گفتن ب رونی ب نهیاز س یعرفان آه سوزناک   
کرده و حاال هم حاضر    ریگ یپر ماه  شیام پکه دل صاحب مرده  شترهی. من ده سال بستین شی حال
 که شده از دستش بدم.«  یمت یبه هر ق ستمین

  یپر از نجابت ماه یز یاتفاقًا چ  نیتو وجودته. مگه با ا یاصالً مردونگ  یعاقل ی ل یپسرم، خ کالی بار»   
هم رون طالست   یپر ماه 35قاالر؟« ینئ  لسایداغ رانیقاالر، آ یر یتوکولسه  وقوردی» گنی م شه؟یکم م

 !«دهیبخوره ارزشش رو از دست نم  نی که صد بار زم

ضرب المثل   نیجان الحق که با ا  یب  یگفت: »الحق ب دی شنی آنان را م یهاکه صحبت  نینوش آفر   
چشم به هم زدن  هیتو   تیزبون نیری ش  نیبا ا یآگه ده تا دختر کور داشت  اتی میکهنه و قد یها

 .«یدادی شوهرشون م

از جواب  بدهد برعکس  گریمثل د ک یبا  یجوابش را شده حت   یب  یکه انتظار داشت ب نینوش آفر    
خاقان ُدر و جواهر   یب  یاز دهن ب ست،یعرفان مات و مبهوت ماند: »فقط حرف و ضرب المثل که ن

ها بچه  یطا خ  هیکه با  یی. امان از اونادیکوب  واریحرفاشو با قلم زر نوشت و به د  دی. بازهی ر یم رونیب
 موجوده.« شهیمعرکه هم که هم اری ب شی و آت کننی فتنه به پا م

 آره؟« گهیمعرکه د اریب  شیآت  می»احسنت عرفان احسنت، حاال ما شد   

  یتین  نیخانوم آگه همچ نی عرفان پشت دستش را گاز گرفت: »لعنت به من، لعنت به من نوش آفر   
گلستانه و همه  شهیکه منزل حاج رحمان هم نهیگلن واسه هم یخونه همگ نیداشته باشم، افراد ا

 .«شنی م  ریجا سراز نیگلستان به ا نیارنگ ارنگ یهاگل  یتماشا یبرا

  نیرا ب یچا  ینیس  یو عرفان با شادمان دیخاقان خند یب  یعرفان خوشش آمد، ب فیاز توص یپر ماه   
که  نیکه هرگز آن را حس نکرده بود، از ا  افتیی را م  ی منزل گرداند. او در جمع آنان آرامش یاعضا
  تی مکار رس  نیخانه شده بود خوشحال بود و دوست داشت ا نیطور راحت و ساده داماد ا نیهم
بود. احساس   یپر خود ماه  نی و ا  ترساندی ته دلش داشت که مدام او را م  یکند. البته هراس دایپ
به   دیبه وقت الزم به او جواب سر باال بدهد. شا دیو شا  ستی ن یحدس زدن   یپر حاالت ماه کردیم
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  تیموقع رداشته باشد و فعالً د یشتر یبه زمان ب اجیکه خورده است احت یدیشد یروح  یضربهخاطر 
مدت را   ی طوالن یبردبار  کیتحمل  گریشوهر نباشد. عرفان از انتظارها خسته شده بود و د  رشیپذ

  کیکه حاال  ی. آن روز عرفان آن قدر در جمعکردیرا با او روشن م  فشی تکل  یپر نداشت. کاش ماه 
  یکه حالش منقلب شد و برا دیدی احساسات م رینبود خود را درگ انشانیم یپر ماه  شدی م یساعت

  یمعموالً وقت یپر برود. ماه  اطیآمده و به ح رونیب  یتازه مجبور شد از اتاق بزرگ اندرون یتنفس هوا
. عرفان دستانش را  کردی و خودش را پنهان م شدی م بیه غدفع کی افراد خانواده دور هم جمع بودند 

سرسبز به قدم زدن پرداخت   یا هبود، در کنار باغچ اهیبزرگ که پر از گل و گ اطی به پشتش زده و در ح
به  یبزرگ باً یتقر ینیآمد. او س رونیب  اطیح یاز مطبخ آن سو دیرا د یپر در دور چهارم بود که ماه

. دیرونده عرفان را د یهانازک گل  یهاشاخ و برگ درختان و شاخه  انیاز م یپر دست داشت ماه 
بلند خودش را به او   ییهارا از دست ندهد با قدم ییکه فرصت طال نیا یو برا  دیعرفان قلبش لرز

  اشیکنار مطبخ گذاشت و به مرتب کردن روسر  یسکو یرا رو  یمس نیسنگ  ینیس یپر رساند. ماه 
  اهیتازه پخته شده در همان اطراف پخش شده بود. عرفان که سر تا پا س یمطبوع حلوا یپرداخت بو

 ؟«یماه پر  یکردی کار م  ی: »چستادی بود مقابلش ا دهیپوش

 هاهیسا در و هم ونیحلوا درست کردم تا م  یکم دی»امروز پنج شنبه است، اومدم واسه خورش    
 افته.« ینم ادش یبه  گهیکس د چی کارا بوده که ه نیو از ا یخونه عزادار  نیقدر تو ا نی. امیکن  راتیخ

بار   ری کاش ز دیخورش  چارهی! بادی ی حلوا م  یبو  اطیاز ح دمیدی م ،یکرد  ی»دستت درد نکنه کار خوب   
 .« دیرسیم یتا مث تو به آزاد  کردیهم مقاومت م  یو کم شدی کمرش خم نم  یو فکر  یمشکالت روح 

  یکه سرم اومد زنده موندم ول ییقدر جون سختم و با همه بالها نیکارام، ا ی»من که مسبب همه    
 نداشت، تلف شد.« یکه گناه چندان چارهیاون ب

 ونیم  نیتو ا  یبرد بلکه مقصر اصل نی که خودش رو از ب ستیتو ن ی»اون تنها واسه خاطر کارا   
اصالن سر به   یهاکه به خاطر چرت و پرت  دمیرو شنفتم، فهم  دیخبر مرگ خورش  یمن وقتاصالنه، و 

 .« ستین ی دختر کم درد هی یرد کردن عشق از جانب مرد برا ،یاز پا افتاده، آه ماه پر  نیهوا و دهن ب

 به خاطر من فنا شد.«   دیحرفا چرته و خورش  نیعرفان؟ ا  یدونی »تو از کجا م   

بگم  یاصالن بوده که قصد جونشو کرد، من مطمئنم.. آه چه جور  ی»گفتم که اون به خاطر حرفا   
بره با اصالن صحبت کردم و اون بهم گفت   زی به تبر دیخورش دنید یکه اصالن برا نیآخه من قبل ا
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 نیبه مادرش زده بود  دیرشکه تو و خو  یاز کتک  ایکنم و گو یعروس  دیبا خورش تونمینم گهیکه د
بهش گفته بود، به نظرم کالً   نویرفته و ا دیخورش  دنیبود و اصالن احمق تو زندون به د یعصبان  شتریب

 گذشت.«  دیخورش  ریاش از خ به خاطر ترس از ننه

رو پس زده بود؟! اونم به   دیعشق خورش یدهات ی: اون حرومزادهد یمحکم بر صورتش کوب یپر ماه   
 شده؟«  یدو به هم زن؟ اون بوده که باعث و بان  وریخاطر ننه و ز

دوباره به فکر انتقام و   کنمی خواهش م  ،یماه پر  کنمی عرفان دستانش را گرفت: »خواهش م   
 قیشو کنه اون اصالً ال یخواد زندگ   یم  ینباش، اصالن رو به حال خودش بذار، بره با هر ک ییماجراجو
 نداره.«  ینبود درضمن عشق اونا به من و تو ربط  دیخورش 

 دونست.«  یم نویاصالنو دوست داشت و اصالن هم ا دی»به من ربط داره عرفان، خورش   

داد.  هیبه حرفاش اعتماد کرد و بهش تک شدی اش بود نم ننه  اریکه تحت اخت نی اصالن دهن ب ی»ول  
 هش دل بسته بود.«از اول اشتباه کرده بود که ب دمیخورش 

 دیدی صورتش گرفته و ساکت ماند. عرفان که فرصت را مناسب م  یدستانش را بر رو یپر ماه   
به  دیبا گهیما د زم،ی عز یپر اش را در دهانش جمع کرد و با قدرت گفت: »ماهاحساس ده ساله یتمام

و   یکنی فکر نم یو هنوزم به عروس یشد ر یگه تو پ یمون، مادرم بهم م ندهیبه آ میخودم رون فکر کن
 فکر کنم.« تونمینم یا گهیمن جز تو به کس د

به قول  ستم،ی: »عرفان جان، من نمک به حروم ندیکش  نییصورتش پا  یدستانش را از رو یپر ماه   
گرده صورتو    یشوره، دستم بر م ی»دست دستو م  ووار«یآل ده چونر اوزو   ووار،ی  یخاقان »آل َال یب  یب
پس بزنم.   روکه امروز دست تو  هیادب  یو من ب یو دستمو گرفت یشوره« تو بارها به من کمک کرد یم

  شیخواهم شد. رفاه و آسا یبچه هات مادر خوب یو برا رفتیمن تو رو به عنوان شوهر خواهم پذ
 که تا ابد دوستت خواهم داشت و بهت وفادار خواهم خورم ی تو فراهم خواهم کرد و سوگند م  یزندگ

 ..« یموند ول

  ریمرد غ هی: »مگه د یحرفش پر  انیجا بغل زده است به م کیرا   ایکه دن ییزده گو  جانی عرفان ه   
 خواد؟«  یم یچ  شیاز زن زندگ  نیا
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 نیرو تحمل کنه البته ا یکه اون و کل وجودش رو بلرزونه و بتونه عاشقانه همه چ ی»عشق، عشق   
که عاشقانه ده سال آزگار هر شب   ییعرفان، از عشقت و گال یوسط تو امتحانت رو خوب پس داد

عشق  یگر یکه من به د ی در حال یاومد رونیب د ی. تو از امتحان روسفیام گذاشتپشت پنجره 
خاقانم   یب   ینداره اما چرا دروغ بگم هر چند به قول ب ی که حاال مرده و وجود خارج یکس  دمیورزیم
و   ادی یهنوزم م اششهیت یصدا  یهر چند فرهاد مرده ول ر«یگل یرهاد اولوپ آما کولونجونون سس »ف

اون  هنخواهد شد که تو ب لیدل نایا  یول کنهی م تی فکر و روحم رو اذ ستین نیر ی خاطراتش هر چند ش
  هیروح به  هینداره. هر چند عشق انسان به انسان، عشق   یوجود خارج گهیچون اون د یحسادت کن
که اون در موردش چه   کنهی جانبه اس، به طرفش فکر نم  هی یحال به نظرم عشق جوشش نیروحه با ا

گم  یلغزه، درست نم  یو پاش م کنهی اشتباه م شهی هم  نیهست، واسه هم یداره اصالً ک یحس
 عرفان؟« 

که تو  ترسمی بابت نم نیو من از ا هیو نظر شخص لیدل ه یفقط  نیا یل و یپر »حرفاتو قبول دارم ماه   
  ریو در ز کنهی م شهیر  ییتو روشنا اهیچون که دوست داشتن مث گ  یعاشقم باش   یتون  ینم ندهیدر آ

عشق جنونه    رمره به نظ یکنه. دوست داشتن از سر و عقل فراتر م   یم دایو پرورش پ کنهی نور رشد م
به نظرم تو به  ؟یگم ماه پر  یدرست نم  یتجربه کرد نوینداره تو خودت ا  یرون یو و  یجز خراب  یز یو چ
  یول  ارهی  یدلخواه در طرف مقابلش به وجود م  یهاییبایز  ییجورا هیعشق   ،یدیمرحله رس نیهم

 کنه.« یم دایو اونو پ نهیب  یدلخواه رو م یهایی بای دوست داشتن ز

که عرفان در مورد تفاوت عشق و دوست داشتن   ییهافلسفه نید! با انگاهش کر رتی با ح یپر ماه   
هم در عشق شکست خورده   دی و شا دهیاحساس کرد عرفان هم طعم عشق را چش گفت،ی م  شیبرا

  یقیدقا ی دواند و برا شهیکم رنگ در دلش ر ی. حسادتکندی هنوز به آن دختر فکر م دیباشد و شا
 .  ختیرا در هم ر یپر وجود ماه 

سکو برداشت و   یحلوا را از رو ین یکه خود را رها سازد س نیا یبرا  یطوالن یبعد از سکوت  یپر ماه   
جواب رو    نیکه من هم یبد یجواب درست دوارمیسؤال دارم و ام هی: »فقط ازت دیرفتن پرس   نیح

 ؟« یتو تا حاال عاشق بود ایم خواهم کرد. آ ندهی آ یزندگ یسرلوحه 

  زم،ی : »البته عزدیآن را د یپر زد که ماه  یبرق اهشیباز شد و چشمان س یعرفان لبانش به خنده آرام   
وجودم عاشق   یفقط هجده سال داشتم با تمام یدور وقت یلیخ یهامگه من دل ندارم! من سال

 من بود.«  یایشدم که همه دن یدختر 
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 گم؟«یم یکه من چ یفهم ی »پس تو م   

دوست    یول هیبزرگ و قو بیفر هیچون که عشق  یکنی که تو بازم اشتباه م دونمی و م فهممی »م   
 انتهاست.« یب  یتیم یصداقت و صم هیداشتن 

من هنوز   ،یو به راه افتاد، عرفان ادامه داد: »صبر کن ماه پر  دیرا در هم کش شیهااخم  یپر ماه   
 حرفم تموم نشده.«

  ای یعاشق هست یداشت گفت: »خودت گفت  اشی سادت درونکه سرچشمه از ح  یبا خشم یپر ماه   
 ؟« یداره دنبال من باش یچه لزوم گهید ،یکه هجده سال داشت یوقت یبود

 عاشق بودم و هنوزم هستم.« گمیبهت دروغ بگم؟ من بازم م یخوا  ی»خب م   

 ؟« یقبالً بود یعنی»   

 حاالشم عاشقم.«  ن ی»بله بودم هم   

 داده؟«  ی»اون دختر بهت چه جواب   

تو دلم   دوینور و ام یهاروزنه  ست،ی بد ن  نمیکرده که ا دوارمیام ینداده فقط کم ی »هنوز جواب درست    
 وا کرده.«

 ؟«یکنی خودتو باهاش روشن نم فی»چرا تکل    

 ام گذاشته.« و فعالً که آواره  کنهی»آخه اون روشن نم    

  یدونستم دست و پا چلفت یکه م  یاز اون شتریب  ؟یر یازش جواب بگ یتونستها هنوز نسال نی»تو ا   
 !«یهست

 نشون دادم.«  یمدت خودم رو دست و پا چلفت  نیحق با توئه و من تو ا دمی»گفتم که کامالً نه، شا   

را   شیکه اصالً معنا کردی پسر بحث م  نیو داشت با ا کردی م ری س گرید یدر عالم ییگو یپر ماه   
  هاهیدر و همسا نیو ب انیها بگم بعرفان، ببر بذار رو تخت تا به دختربچه ریبگ   ناروی: »ادانستی نم

 پخش کنن.« 
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 ؟«یحاال جوابم رو بد نیهم یخوا   یمو ببخش، تو نم یگستاخ  یپر »ماه   

 پسر عاشق؟!« ی»چه جواب   

 ؟« یکنی»که باهام ازدواج م    

  یکه به قول خودت از هجده سالگ یرو با اون دختر   فتی اول تکل  یبهتره تو بر  ، ی »منو دست انداخت   
 امندهیآ ی زندگ  یجوابت رو بدم چون که منم برا ایب یدیبعدًا آگه جواب رد شن  یروشن کن   یعاشقش

 رها کنم.«   یاون عشق پوشال دیکنم و خودم رو از ق دایپ یآمادگ  دیبا

  یپر دستان ماه یدستانش را رو گرفتی م یپر را از دست ماه  ین یکه س ینیو در ح  دیعرفان خند   
برق وصل کردند چون در  یداد به تن خودش انگار که هزاران هزار رشته  یگذاشته و نوازش آهسته ا

  یوعو مطب میمال یفقط گرما یپر به وجود ماه  یحرارت داغ و سوزانش در حال سوختن بود ول ریز
بر جانش   شدی م  یتنش را که مدت یاز برودت و سرد یکه آن گرما فقط توانست کم  ینشست به حد

  یدم که افکارت درهم و برهم شده باشه و حس خوب یبهت حق م یپر ببرد: »ماه  نی النه کرده بود از ب
  مشبه استراحت و آرا اجیاحت یو حساب یرو گذروند  یتو دوران سخت ینسبت به من نداشته باش

به   یمدت کنمی م  ی. سعکردمیم  تی ام تو رو اذمسخره  شنهاد یپ نیبا ا دیفاصله نبا نیو من تو ا یدار 
 .« ینش تیتا با حرفام اذ امی جا ن نیا

 ؟« ی اون دختر رها کن دیخودتو از ق  یتون   یمدت م نیزد: »تو ا یپوزخند یپر ماه   

 »کدوم دختر؟«    

 .«یکه عاشقش ی»هم رون   

بهم بگه  تی که اون دختر با زبون خودش و با جد یتا زمون کنمی مرگم اونو ول نم ی»من تا لحظه   
 خواد.«  یمنو نم

 کار؟«   یچ یخوا  یپس منو م هیجور نی»آگه ا   

هنوز   یپر که ماه  دیبه گوش عرفان نواخته شد و به خودش آمد تازه فهم  یمحکم یل یانگار س   
 یگر یدختر د یکه عرفان دلبسته کندی فکر م کندیم  ریس  گرید یعالمموضوع را نگرفته است و در 

گفت: »من ده سال آزگاره که عاشقش   شیهاخنده ان ی کرد و م یبلند باً یتقر یاست. عرفان خنده 
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که در من عکس   بهی عج یکه عشق خشنه ول گنیکشونه. م  یعشقه که منو به جنون م نیهم هستم
حال  نیو گذشت برخورد کردم در ع ی با مهربون ثمیدر قبال عشق تو و م شهیاون عمل کرده و من هم
 ؟«یرو که عاشقشم بپرس یاسم دختر  یخوا ینم یپر ماه  ی بودم. راست نانی سرشار از انتظار و اطم 

 ه؟« ی»اسم اون دختر خوشبخت چ   

 .«یماه پر  گمیو صدها بار م یپر »ماه   

  یپسر کلمه ا  نیو صداقت ا  یهمه مهربان  نیا شی ستا یو برا دیبلند خند باً ی هم تقر یپر ماه   
ده سال  یکه تونست  یداشت مانی. تو به عشقت امانهی: »آگه عشق جنونه، دوست داشتن اافتیی نم

 ؟« یانتهاس قبول دار  یمرز و ب  یب  تیابد هی مانیروح مطلقه و ا ی دونی ! میانتظار بکش

  شی برا یهمسر مهربان  ندهیدر آ تواندی دختر م  نیکه هم دانستی عرفان در سکوت نگاهش کرد م   
من در قبال عشق  یگی تر شد: »تو راست م کیتخت گذاشت و به او نزد یرا رو  ینی باشد. عرفان س

 .«ستمین گهیبودم  و حاال د یدست و پا چلفت یادیاون دختر ز

  ینی ریش  یصورتش حس کرد. حس یاو بود که لبان گرم عرفان را بر رو یهاغرق حرف  یپر ماه   
صدا  یمنزل، به بهانه  یکنجکاو اهال یهادور شدن از چشم یبرا یپر را فرا گرفت و ماه  شیسرتاپا

عرفان   یتوقف کرد و به تماشا یلحظه ا  دیبه پاگرد رس ی وقت دیباال دو یورود یهازدن دخترها از پله
که بر   یم یمال میمانده بود. وزش نس رهی درخت خ یرو  یهامتعدد کالغ یهاانه ینشست که به آش 

  ییبایز یشهیو او را به اند کردی صورتش خنک م یلبان داغ عرفان را بر رو ی جا  خوردی صورتش م
عبوس و مرگ اندود   یوارایبودم د تو زندون یخوره، وقت یبه صورتم م دیام می: »آه نسدادی سوق م

 دیکشی طول م شتریب  یکه آگه کم یتا حد شدنیقابل تحمل تر م  ریهر لحظه واسم تنگ تر و غ
 اما حاال...« کردمی خودم رو نابود م دیمث خورش  دیفشرد و شا یاستخوان هام رو در هم م

نشست که   ییآن حس کرد خفقان گرفته است بر تنش گرما کی یپر ماه د،یحس جد نیا انیدر م   
پهن شده نشست   چهیقال  یپشت خانه رساند و رو یشد به سرعت خود را به هشت لیزود به عرق تبد

شماها با پرواز   یمهربونم وقت دریح  زم،ی: »برادر عزد یکش قیعم  ییهاچشمانش را بست و نفس 
من به  نیکرد میرو در راه خدا و وطن تقد نتونی ریو جون ش  نیمعبود شتافت یتون به سو هعاشقان
او جان   یو داشتم برا دمیدویم  شیبه سو یانسان نما بودم، به نام عشق و دلدادگ یطانی دنبال ش
و   عبودبرده بودم غافل از خدا و بنده شده بودم و اونو بت و م ادیبه کل خدا رو از  دی. شاکردمیفدا م
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  نیمانع شد تا جونمو به خاطر عشق دروغ نمینازن دیو شکر که خورشمقصود خودم کرده بودم، خدا ر
  یلیبه خاطر خ   یول رنیچه قدر اهل خونواده از دستم و کارام آزرده و دلگ دونمیاون فدا کنم. م

به جا و   یالیدل  نایتونه باشه ا یعرفان م نیهم  لشیدل کی مسائل باهام کنار اومدن و سازش کردن و 
خبر   نیبا هم دیبراشون احترام قائل بشم و از خدا فرصت جبران بخوام. با دیهستن که من با یمناسب

خودم دور کنم هر چند اونا   اهیس یدل پدر و مادرم رو شاد کنم و فکرشونو از گذشته یخوش الاقل کم
از شور و شعف   یزمان هی شده. دهآزر  تیبه حد کفا رهایها و مرگ و مشهادت  نی فکر و ذکرشون از هم

  یحاصل ب یمنه و امروز.. چه ب   اریدر اخت ایدن  کردمیو احساس م دمیکوبیم  نیپا به زم  ثمیعشق م
 !« هی و خال  یخال  یها یبار؟! من دستام پر از پوچ

وجود   یپرداخت. وقت ستنیکردن و گر هیرا به مو  یعواطفش واقف بود. ساعت  یبه دوگانگ  یپر ماه   
اتاق   یاز فضا یمطبوع  یمادربزرگش بازگشت. گرما  یآرام گرفت به اتاق اندرون   یپردردش کم

شده بود  نیعطرآگ زانشی عز یهاتن و نفس یکه از بو ییمادربزرگ مهربانش به جانش نشست، فضا
از جنگ و اتفاقات انقالب  ییهاهمه هنوز دور هم نشسته و با جان و دل در حال بحث و صحبت 

 دند.بو

  شتریمطبوع ب  یگرما نیداشت وارد اتاق شد، ا یپشت اطیاتاق که راه به ح  یعرفان از آن سو یوقت   
و حرارت    یبود، تنش گرم  رهیعرفان خ ینشست و هم چنان که نگاهش در چهره  یپر بر جان ماه 
به  در گوش مهتاب که یلب ر ی. زشدی م یبر او مستول ثمیعشقش م  یها براکه سال  یگرفت، حال 

خاطره   یزود  نیبه هم شهیمگه م یول ستمیمن عاشق ن  زم،یآمده بود زمزمه کرد: »مهتاب عز نارشک
و   یرو دوست دارم، به خاطر مردونگ  یکی کنمی حاال احساس م یوفا رو فراموش کنم؟ ول  یب ثمیم

من بسته و هنوزم صادقانه دوستم داره   یهاخطاها و اشتباه یتمام  یکه چشم به رو ینجابتش، کس 
 .« ادی یباهام کنار م و

 ثمیواقعًا م  ؟یماه پر  یگیم  یتو چ شنومی م  ییزاینگاهش کرد: »به به، چه چ رتی مهتاب با ح  
که نه تنها    یدیبره چون فهم ادتیکه زود  یخوبه! البته حقم دار   یلیکه خ نیا ؟یبرد ادی ماجراسازو از 

رو   یک نمی بب   وداده تا بتونه به اهداف شوم خودش برسه، حاال  بگ بتیها فرالعاشقت نبوده بلکه س
 ؟« یدوست دار 

 »عرفان رو.«    
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تو   کنمیعجب! من که باور نم  ؟ی بساز  گهید یماجرا هی یزود نیدوباره به هم یخوا یبابا م  ی»ا   
 .«یداشته باش یا شهی دل عاشق پ نیهم چ

فقط   ده،یم  یکهنگ یو عشقش بو ستین دیرا گرفت: »آخه عرفان که جد شیو بازو   دیخند یپر ماه   
 من تازه کشفش کردم.«

 موندم.« جیکنه من که گ ری »خدا به خ   

ها از  زن خواست ی . دلش مدیدی را م  یپر ماه طنتیاتاق با او بود، ش یعرفان که نگاهش از آن سو   
که در راه بود فکر   یالوقوع بیقر  یبه عروس  یو کم شدندی دور م یقدر  هایو سوگوار  یداغدار  نیا
به سمت   رادست مهتاب را گرفته و او   یپر خاقان نشست. ماه  یب  ی. عرفان آهسته کنار ب کردندیم

که هنوزم با   ثمیفرار از جنون و فراموش کردن م یمهتاب، من برا گمیپشت اتاق کشاند: »م یپستو
از کارم   ایبعض  نهیترسم از آ اندازمی خودم رو به دام عرفان ب دیبا دهی هاش جگرمو خراش م یبد

ن همه یچون با ا ،یخود تو که از شهادت برادرشوهرت داغ به دل دار   شیک یناراحت بشن، 
 رو نداره.«  یکس دل و دماغ گرفتن عروس  چیکه به خونواده وارد شده ه ییهابت یمص

.  افتهیدرش وقفه ب دیو شر برادرن و نبا ری گه: خ یم شهیخاقان هم   یب  یب ،یماه پر  یکنی »اشتباه م   
. ید یانجام م  یکار درست  یکه دار  نمیبی م یشوکه شدم ول  متیتصم نیاز ا ی هر چند خودمم کم

 کنه.«  یبار اون واست فداکار  نیتوئه بذار ا یعرفان برازنده 

گفتن و هر   یگفتن و زن  یمرد می نگرفتم. آخه از قد جهی : »هان من که از فداکارم نتد یخند یپر ماه   
من  دادی برام انجام م دیبا ثمیرو که م  یفی دارن و مِن احمق و ساده همه ش وظا یفی کدوم وظا

 رو گذروندم!« یاهی... چه دوران سی. اِ دادمی براش انجام م

از اول   ثمیم یدو رنگ  یکن گذشته رو فراموش کن یمهتاب دستش را گرفت: »آروم باش و سع    
از تو پنهون کرده بود فکر کنم هم   نوی. اون زن و بچه داشت و ایدیدی که تو نم فیح  یآشکار بود ول

 رون روزا اون دخترو به روستاشون فرستاد.« 

 روستا زنش بودن!« یدخترا ینگو همه گه،ی»بله د   

رفتار و   36اوالر« یبالس  وکیبو ن، یباش   وکیگه »بو یخاقانه که م یب  یب یهااز مثل  یپر »بله ماه   
تو   ای یدیشن می. اصالً از قدنهیهم  رنیگی خودشون م  اریرو تحت اخت  یعاقبت کله گنده ها که منطقه ا
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فرصت دستشون   تامردم  ریداشته باشن؟ نه خ یها عمر طوالنکه خان و خان زاده یها خوندداستان
 آب کردن.« ری افتاده سرشونو ز

  تکاریجنا نی در هم بود، گفت: »پس انشااهلل آخر عاقبت صدام حس  شیهاکه اخم ی در حال یپر ماه   
من   زمیعز یرا گرفت: »دخترعمو  شیهاشانه  یپر بشه و با دست خودش نفله بشه.« ماه نیهم هم

 .« انیب یفردا به خواستگار  نیگه هم یم یپر تو برو به عرفان بگو که ماه کشمی خجالت م 

 م؟« یکه ما عزادار برادرشوهرم هست یبحبوبه ا   نیتو هم دم؟یدرست شن  ؟ی»چ   

اش گرفت، مهتاب اخم آلود ادامه داد: »من  خنده یپر دست زد که ماه  یمهتاب چنان دست رو   
  یاصالً عرفان نم دیشا ؟یماه پر  یکشی ! تو خجالت نمیزود نیو شر برادرن اما نه به ا ری گفتم خ

 خوادت؟« 

 نباشه برو بهش بگو.«  تی »تو کار   

. گهید ری آروم بگ کمی که سرت اومده حقت بوده آخه دختر  ییهمه بالها نی»استغفراهلل، به خدا ا   
 خندن.« یم شمونیشوهرم به ر یفه ی. طادیناصر و خورش  م؟یما عزادار دو جوون ینیبی نم

که مبادا فردا نظرم عوض بشه.  نهیاونم آ ترسمیم  زیچ هیمهتاب، من فقط از  ترسمی »آخه م   
خودم   یراه فرار رو به رو خوامی م نیمزاج بشم واسه هم یدمدم ترسمیتو جلدم رفته، م  طونیش

عرفان   ید ید هویبابا مهتاب،  یبردم. ا  ادمی رو از   یکه کل آداب و اخالق حاج رحمان هیببندم من مدت
 گذاشت رفت ها.« 

  یوانیل یخاقان نشسته و داشت چا  یب  ینزد عرفان که کنار ب  به یپر مهتاب مستأصل از رفتار ماه    
حال آهسته کنارشان    نینداشت با ا یپر انجام خواست ماه  یبرا  یلیکه تما ن یرفت. با ا  د،ینوشیم

 هیجلوتر مهتاب جان  اری: »گوشتو بدیدرخشی خاقان م یب  یب ینشست. چشمان به اشک نشسته
 .«میاز بس که غصه خورد میگلم مرد یبهت بگم، آخه نوه یز یچ

 یحرف هیاش نکرد و رو به طرف عرفان گرفت: »آقا عرفان من  یب یبه حرف ب   یمهتاب توجه   
 واستون دارم که...«
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حاال عرفان ازم    نیدخترکم، بذار اول من خبر خوشم رو بدم بعد تو بگو. آره مهتاب جان هم ی»اِ    
  یعقد ب هیفقط   ان،یب  یپر ماه یهمراه خونواده اش به خواستگار  گهید یهفته م یخواست که اجازه بد
 .«شهی شاد م دامونمیثواب داره و روح شه امیل یخ  ستیکه گناه ن نی سر و صدا.. تا بعد.. ا

  شنهادمیجان پ  یب  ی: »مهتاب خانوم، بد یپرس  یعرفان با شادمان دیسرش را کنار کش عیمهتاب سر   
 ؟« یبهم بگ  یخواستی م  یکرد حاال شما چ انی شما ع شی رو پ

فکر کرد   یکند کم  انیها بآن  یرا برا یپر ماه  شنهادیداشت پ یچه لزوم گریمردد ماند د یمهتاب کم   
  نیآن را مطرح کند حاال عرفان خودش چن دیو صالح ند دیرا سبکسرانه د یپر و درخواست ماه 

  زیچ یاِ به ِمن و ِمن افتاد: » جهی قدم شود! درنت شیپ ی پر داشت ماه  یکرده بود چه معن یدرخواست
گفتن آن   تا با گشتی م یاز درخواست شما شوکه شدم.« و هم چنان دنبال دروغ ینبود حساب یخاص 

درست   یپر که ماه  ییبشقاب از حلوا هیصحبت کردن در آن مقوله را تمام کند: »آقا عرفان واستون 
 .« نینثار رفتگانمون بکن یو فاتحه ا نیکرده کنار گذاشتم واسه خونواده ببر

 بود!« نیمن فکر نکنم حرف شما ا یول  امرزهیرفتگانو ب ی»خدا همه   

 اشه؟« ب  یچ یخواستی »آره پس م    

 بهتون گفته بود.«  یپر که ماه  ی»هم رون   

 ن؟« یدون ی نداده شما از کجا م یاصالً برام سفارش یپر »ماه   

 جان.« یپر بار ماه  طنتی »از هم رون نگاه ش   

زل زده بود با    یاتاق دوخته بود و در صورت کس یصحبت کردن نگاهش را به آن سو  نیعرفان ح   
با   یپر نگاه او را گرفت. ماه ریکه عرفان بر لب آورد، مهتاب سرش را برگرداند و خط س یحرف  نیا

آنان شده  ی. مهتاب که سر درگم رفتارها کردی ها اشاره مرا به آن   یآرامش از همان دور مطلب یخنده
رو در   خاقان یب  یو ب  اوردهیخودتون دووم ن یآقا عرفان، وقت گهید یچیبود، شانه باال انداخت: »ه

 بگه.« خواستهی م نویهم هم یپر البد ماه نیقرار داد انیجر

جاتش با   قهیو عت  لیوسا یبا تمام  یاتاق اندرون یآن فضا کیدر مقابل چشمان عاشق عرفان،    
  یبه رقص و شور درآمدند. او ب زی مبدل شد و همه چ  ییاز نور و روشنا ییایبه دن  شیهاآدم  یتمام
گفت: »هر چند کار شماها   یخشن   باً ی قلبش گذاشت. مهتاب با لحن تقر یدستش را بر رو  اریاخت
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  ری کار خ یجلو  دیکه نبا امبرهی سنت پ  نیا یول  میما عزادار یآخه همه کنمی نم  دشییو من تأ اشتباهه
 گه...« یم یپر و ماه گهید یهفته  نیگیشما م کنهی فقط وقتش فرق م میاندازیسنگ ب

آگه به چن ماه  یپر ماه  ست،یشد و دنبال حرف مهتاب را گرفت: »مهم ن  زیخ می زده ن  جانی عرفان ه   
وقت دادم آگه  گهید یاصالً من اشتباه کردم که تا هفته کنمی هم موکولش کنه من صبر م گهید

 !« گهیسال د ای گهیخواد باشه واسه چن ماه د یم یپر ماه

بگم واال  ی.. چیشرم آوره ول  یآه حالشو ببر جناب، درسته کم ن؟یقدر دستپاچه ا نی»اوه چرا شما ا   
 فردا..« نیگه هم یم یپر ماه

 هیدستباف تک  یهای شل شد و وا رفت و محکم به پشت شی آن پاها کیشده بود  زی خ میعرفان که ن    
ت بده دخترجان، تو که و با دست مهتاب را پس زد: »خدا عمر   دیخند زی و ر نی خاقان نمک   یب یداد. ب
 .« یرو پس انداخت چارهیپسر ب 

که گرم و با   یسر حضار  یو از باال یاتاق اندرون  یهم چنان از دو سو یپر عرفان و ماه یهانگاه   
از نور و    یع یوس یایو دن  خوردی و جنگ بودند، در هم گره م استیحرارت در حال بحث راجع به س

  یوندیپو  د یچیپی مشتاق در هم م یهاآن نگاه  جیو به تدر دشیگسترده م دگانشانی مقابل د یشاد
 ! دانیو جاو یابد یوند یپ  بستی م  نیریش
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 21 فصل

 

  یرونیبه ب ی از اتاق اندرون  هاهیآرام دختران جوان و خندان اقوام و در و همسا  یهاکف زدن یصدا   
و به پاس احترام به   دندینوشیم  یدور هم نشسته و چا لیمردان فام یرونیدر اتاق بزرگ ب دیرسیم

 .کردندی فقط صحبت م  یشاد یخانواده به جا نیا دیرفتگان جد
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  ی جا بند شود و ب کی توانستیبار آقا کامران که تازه از مسجد برگشته بود نم   کی قهیهر پنج دق   
  ی: »صلوات به روح تمام د یپریها مصحبت  انیزده به م رتی کامالً مشهود بود، ح اشی و ناآرام یقرار 
 خونواده، صلوات بر روح دختر جوان و ناکام آقا داود.«  نیا دانیوطن و شه دانیشه

آرام دختران  یهاو با کف زدن دیرسی خاقان م  یب یب  یبلند صلوات مردان به اتاق اندرون یگاه صدا   
  اطی بزرگ ح یدر فضا دهیمطبوع برنج دم کش ی. بوشدی م ختهی اشان آم یجوان  یهاجوان و خنده 

 هربودند به ظا مهی در حال پخت خورشت ق اطیح یآن سو یهاو سه مرد آشپز کنار اجاق  دهیچ یپ
قرمز درون آب به جنب و   یهایحوض بزرگ باز بود و ماه  یهافواره یتمام آمدی م یز یعصر دل انگ

تخت برپا بود   یرو شدی و شر از آن استفاده م ریکه در مراسم خ یجوش آمده بودند سماور بزرگ نفت 
 یهااق بود که به ات  یچا ینیس ی نی بودند و س یچا ختنیو دو تن از دوستانش مسؤول ر یو مصطف
 . فرستادندی م  یرونیو ب   یاندرون

امروز گذاشته   یبا خانواده عرفان، قرار عقدکنان برا نی نوش آفر یاهیز یها و برنامه ربا وساطت    
مراسم  یو برگزار  رفتیو عرفان را که خواست هر دو بود، نپذ یپر ماه  عیازدواج سر نیشد. نوش آفر

  دییکه مورد تأ ددا یشنهادیبه روح تازه درگذشتگان دانست و پ   یاحترام یزود هنگام ازدواجشان را ب
را   شیهاکرد و روزها و شب  یسپر  یقرار  یو ب  یگرفت. عرفان پنج ماه را در سخت هر دو طرف قرار

  نیتقل یبا همه یپر هم بگذرند تا روز موعود وصل دلدارش فرا رسد. ماه یتا روزها از پ  شمردیم
کار   شیاول آزاد یهافتهدر همان ه خواستیکه م نی را نداشت ا هیاول یوانگیشور و د گرید شیها

که در آن گرفتار   یبه عمق فاجعه ا  شتریب  گذشتیکه م یکند. هر روز  کسرهی ازدواجش را با عرفان 
اصالن   یبا جان نثار  ثمیشوم م یهاکه نقشه  گفتی و خدا را هزاران بار سپاس م بردی م یآمده بود پ
 . دیبه سرانجام نرس  دیو خورش

  ین و گندم شرکت کردند و سه روز را در روستااصال یدر عروس  شی به همراه دخترعموها یپر ماه   
آرام گرفته و  دیبا مرگ خورش یداشت ول یپر از ماه  یبوالغ گذراندند هر چند ننه بهجت دل ُپر  نیسر

 میتصم یپر ماه  یبود ول یخاطرات تلخ  ادآوری یپر ماه یبوالغ برا نیسر یکوتاه آمده بود. روستا 
خاطرات تلخ و ناگوارش    یتمام یبوالغ برود ضمن پا گذاشتن بر رو  نیسر یگرفت شجاعانه به روستا

اصالن شرکت کند. عمارت بهادرخان به مصادره دولت درآمده بود و اصالن دستمزد کار   یدر عروس
 به کار مشغول شده بود.    یارزشمندش را گرفته و در جهاد سازندگ
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و داشتند به  ستادهیننه بهجت ا  ی پشت بام کاهگل یلقا و گلتاب روخ و مهبه همراه ماهر  یپر ماه   
. اصالن و گندم هر کدام سوار کردندی که عروس و داماد را تا منزلشان بدرقه م کردند ی نگاه م  یتیجمع

.  زدیم  رقآفتاب ب  نی تابش زر ری شده بود ز دهیصورت عروس کش یکه رو  یبر اسب بودند و تور 
  نیپا به زم یظ یگرد و غبار غل  انیا جوانان روستا را به رقص درآورده بود و مردم مساز و کرن یصدا
را   یپر ماه یگلو  ینی . بغض سنگدندی تا که عروس و داماد به مقابل در منزل ننه بهجت رس  دندیکوبیم
 یهاکه مخلوط گلبرگ  را یرنگ یهااو نقل  کردی چشمانش را تار م دیاشک د یو پرده سوزاندیم

 . ختیری همراه با قطرات اشک به سر عروس و داماد م یگل سرخ بود از همان بلند یتازه 

  یدور و برها حضور داره و همه چ  نی که روحت هم دونمی م زمی عز  دی! خورشی»آه چه روزگار جبار     
  دیتو با ،یرفتی بختت م یهاسب به خان نیا یرو دیگندم تو با یاآلن به جا ینی بی . میکنی رو تماشا م 

  یبه پا هاسالکه   یاصالن حق تو بود تو بود ،یشدیزن اصالن م  دیتو با یشدی عروس ننه بهجت م
.  یساختی م شیبا ندار ،یو خوب و بدش رو قبول داشت یو ساده نشسته بود نی پسر دهن ب نیا

بوالغ   نیسر یو عروس روستا گذشتی مرفه پدرش م یو زندگ  بایز یحاج رحمان، از اون خونه  ینوه
قدرتو   یکه کس  بایز یفرشته فی. ح یبود یکه تو چه قدر دختر مهربون و با گذشت یوا شدیم

رسم زمونه،  هیعجب رسم یشدم. اِ   تی زندگ  یخاموش یندونست مهم تر از همه خودم که باعث و بان 
 مونه.«  یخاطره هاشون به جا م آدما از اونا فقط، رنیقصه برگ و باد و خزونه، م

 ؟« یکنی م ییطور نوحه سرا  نیمجلس عزا که ا ای یاومد یتو به عروس  یپر »ماه   

 سوزه.«  یکار کنم ماهرخ دلم م ی»چ   

اش خورد و حرفش را  در خانه گذر کرد و به شانه  یاز جلو رکشانیصف   یدرشت بیهمان لحظه س   
 بیبود گرفت، اصالن داماد بود که س همانی که پر از م اطی نگاهش را به ح یپر تمام گذاشت. ماه  مهین

 و دادی دست تکان م شیبرا یابلهانه ا یپرتاب کرده بود و داشت با خنده و شاد شیرا به سو
غصه  شتریدلش ب یپر در روستا را به جا آورده بود. ماه یعروس  یهااز سنت  ی کی . اصالن دیخندیم

رفتار و    نیقدر شاهد  ا نیجا حضور نداشته باشه و ا  نیخوبم، کاش روحت ا دیدار شد: »آه خورش
 .« یعاشق سابقت نباش یشاد

بار اصالن را    نیاول ی. او براماندیسر در گم م االتشیدر خ یاز عروس یهر صحنه ا دنیبا د یپر ماه   
از مردان   یک یدوش  ی. اصالن رودیدی رنگش م یو در کت و شلوار قهوه ا ییروستا  یهارها از لباس 
از   اریاخت  یب  یپر . ماهشدیچرخانده م دندیرقصی و م زدندی که دست م تیموج جمع انیاقوام و در م
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به صورت اصالن خورد و   بیرا محکم به طرف اصالن پرتاب کرد. س  بیشد و س  یداماد عصبان  یشاد
  ظی و با غ  دیکش یبلند ادیو فر دی لبش پر یخون به رو اشی ن ییلبش به شدت به درد آمد. از لب پا

  یمردم گم شد ول رو شو  اهوی ه انیو در م  دینرس  یبه گوش کس   ادشیفر ی را نگاه کرد ول  یپر ماه
 اشنهیر ی عشق د دیخورش ادیو به  افتدیناکام ب  دیخورش ادیبود که اصالن به  یحرکت تلنگر  نیهم
 آزرده نشد. یپر از حرکت ماه  نیهم یبخورد برا یبکشد و حسرت  یآه

 *** 

پوشانده بودند تا   یساده ا دیرا آراسته بودند و به تن او لباس سپ یپر ماه  ن،یتوراندخت و نوش آفر   
  اشنه یس یسرش انداخته بودند تا رو یکه رو یرنگ  دیتور سفبه شکل عروس جلوه کند.  یکم
شان آمده بودند، عقدکنان به خانه  یتور به گندم که امروز همراه مادرشوهرش برا ری و او از ز دیرسیم

  خوراندیم  ین یریو ش  وهیتنگ عروسش نشسته بود و مدام به او م ی. ننه بهجت با مهربانکردی نگاه م
جا حضور نداشته باشه    نیخدا کنه امروزم روحت ا د،یخورش   چارهی فشرده شد: »باز غصه  یپر دل ماه
تو و اصالن    یعروس یبرا جتننه به نیکه ا ی! واینی عروس و مادرشوهرو نب یالفت و مهربان  نیو تو ا

ره امروز فرداس که گندم  یگندمک داره قربون صدقه م نیواسه ا یذره کمر همت نبست، ول  هی
 .« زهی ر یتو دامنش  م یکی  یک یزنه و توله هاشو   یعروس جوانه م

  یپر در دل او برپاست. قلب ماه ی که اآلن چه آشوب  دیرا گرفت و فهم یپر نگاه ماه ری س نینوش آفر   
به خانه  شیزندگ یادامه یوار قلب عرفان را نداشت. او فقط برا وانهیتند و د یهاآرام بود و تپش 

  یبه آمال و آرزوها دنینداشت. برخالف او عرفان از رس یآن چنان جانیو شور و ه رفتی بخت م 
 و غرق شور و حرارت بود.   کردی م ریدر عرش آسمان س ندهیآ یهای ابیو کام اشنهیرید

آماده کرده بودند از   نیکه توراندخت و نوش آفر یعقد یعقد نشاندند. سفره  یرا سر سفره یپر ماه   
  دیبالیخود م  ییبایبه ز  یروز  دیخود را نگاه کرد شا نهیدر آئ یپر . ماه زدیموج م یشیآال یو ب یسادگ
کرد و اگر عروس عمارت  ی م ریس  جانی پر از ه یکه مورد توجه پسر خان قرار داشت در عالم نیو از ا

 .  دادی پز م شیو دخترعموها هیختران همسابا غرور به د شدی بهادرخان م 

آمدنش را در ساعت هفت عصر داده  یها وعدهبودند که به آن یمنتظر عاقد لیاهل خانه و فام    
 یو هر از گاه آمدی و راست م رفت ی راست م همانانیم انی م یخانم مانند آدمک چوببود. مهتاج 
 دربرسد که او  یکه روز  کردیهرگز فکر نم  شدیگشوده م انیبه اطراف یگفتن جمله ا یلبانش برا
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  شدیها ممدت  یپر دور از عقل ماه  یباشد رفتارها جانی قدر خاموش و بدون ه نیدخترش ا یعروس 
 کرده بود.  ریکه قلبش را آزرده و دلگ 

ال  در ح گر یغذاها همراه دو آشپز د گیسر د گریمادرشوهر مهتاب و ماهتاب به همراه چند زن د   
واگذار کرده    شیهاخاقان کارها را به عروس  یب  یبودند. ب همانیحداقل هشتاد نفر م  یشام برا یه یته

داغ از  یاکله  نینوش آفر یو خود در حال صحبت کردن با ننه بهجت بود. کاوه پسر چهارده ساله
و   ختنیر یدر حال چا  اطیکه در ح یبود و به مردان دهیآفر  گرید یامتی ق اطیاخبار جنگ داشت و در ح

. آقا  زدیها ماز جنگ و جبهه  ییهاو کار بودند، با شور و حرارت حرف  ییرایو پذ هاان یپر کردن سر قل
با    برد،یدر آن اتاق به سر م  انی پنهان کردن احواالت بدش از اطراف یبرا شدی م  یکامران که ساعت

آمد و با   رونیقرار داشت ب  یق اندرون خاقان که پشت اتا یب  یورم کرده از اتاق کوچک ب  یچشمان
 نیاهلل، صداتو ببر و بذار اهل ا ای ؟یطوفان نوح به پا کرد هیکاوه چ ی: »آهادیاش غرخفه  یصدا
  ری امروزو از خ هیتون هستم، لطفًا  مهبا ه ونیامروز رو تو حال خوش خودشون باشن. آقا هیخونه 

 .«   نیرو جنگ و جبهه و فالن بگذ یاسیس یهاصحبت و بحث 

کاوه هم  یبه خدا اعصابمون داغون شده. ه امرزهیآقا کامران، خدا رفتگانتو ب ی»آره واال گل گفت    
 هی. بذار امی ب رونیب  دمیشوهر شه  الیامروز از فکر و خ هیرون طور که عمو جونت گفت بذار الاقل 

 .«میمون رو برگزار کن  یمراسم عقدکنون دختر جار  ینکنم و با خوش  یامروزو احساس بدبخت 

 .« ستی ن شی حال زا یچ نی»ناراحت نشو توران جان، کاوه نوجوونه شور و حال داره، ا   

 خوبم هس.«  س؟ین میحال  یز یمن چ ز یامان، زن عمو روح انگ ی»آ   

زن عمو توراندخت  ها را به دست و سبد تخم مرغ  دیپر ن یی ها پااتاقک مرغ  یکاوه به سرعت از رو    
و    ریامروز با خ ی: »آگه گذاشت برنامه دیغر یلب ری. آقا کامران زدیداد و به سمت اتاق خودشان دو

 تموم بشه، لعنت به تو جوون.«   یخوش

  انیکه قل یتخت مفروش کنار حوض نشست، در حال  یآقا کامران صورتش را در حوض شست و رو    
خانوم، من    نیبود گفت: »نوش آفر ستادهیکه کنارش ا ن ی فربه نوش آ گرفتیرا از دست آقا آصف م 

و اجازه نده تو  ری خودت اوضاع امشب رو به دست بگ  ،یرسه، الحق که کار بلد یزورم فقط به تو م 
 .«نهیتو رو خدا نذار دل آقا داماد منتظر و مشتاقمون به خون بش ادیبه وجود ب  ی نظم یمراسم ب نجاما



 کوچه باغ خاطره ها

442 
 

دست رو دست زد:   رتی و کراوات زده نگاه کرد و با ح ده یبه عرفان کت و شلوار پوش  نینوش آفر   
 شده؟« ی شده؟ تو رو روح آقا رحمان راستشو بگو خبر   ی»پناه بر خدا، مگه چ

 ازت کمک خواستم ها.« یناسالمت شه،یآلن متوجه مزن داداش، توران پشت سرته ا ری »آروم بگ   

 !«نیشما که دلمو به آشوب کشوند یوا ی»ا   

به ما هم  کنهی شدم قربون خدا برم فکر م دهیکه از شکم مادر زائ ی»من غلط کردم، لعنت به من وقت    
 خواد.«  یاز جونمون م یبابا چ  م،یخونسرد بمون   دیحال و اوضاع با نیداده که در ا وبیصبر ا

 ؟« ی»توبه.. توبه.. ک   

 .« گهید گمی »خدا، بابا خدا رو م   

  نیی ها را پا. کاوه تند تند پله گفتی و استغفراهلل م گرفتی مدام پشت دستش را گاز م نینوش آفر   
 یویدستش را که در آن راد کی با شور و حرارت  دیها پراتاقک مرغ  یآمد و غوغا کنان دوباره به رو

 یحماسه ا ونه،خ یاهال  نی: »به گوش باش دیکش ادیقرار داشت باال گرفت و با تمام قوا فر  یکوچک
 به پا شده.«  گهید

  یاتاق اندرون  یهاها از پنجره از زن یل یبودند به طرفش برگشتند و سر خ اطیکه در ح یکسان  یتمام   
همه  یبه راه انداخته بود: »آها  اهویو ه کردی چنان غوغا م . کاوه نوجوان همدیسرک کش اطیبه ح

نه بابا هزار برابر   متونو دو برابر کن یخبر بزرگ شاد هیبا  خوامی م  نیجا جمع هست نیکه ا ییمهم رونا
  یواسه سربازا دامونیشه یتو رو به روح همه یول  دیکن  یشاد  دیتون  یبگم که امروز تا م  خوامیکنم م

 .« نیصلوات بلند ختم کن هیکه سالم و سالمت باشن  نی جبهه هم دعا کن یتو

  یو صوت بلند صلوات در فضا ختیزنان درآم  زی نازک و ر یمردان با صدا یبلند و دورگه یصداها   
. عرفان  ستادیآن ا یپنجره را باز کرد و در آستانه  یو دو لنگه دیدو گریبه اتاق د یپر . ماه دیچ یپ  اطیح

 یاختالف هی ترسمی م  ،عرفان ینیب ی : »مستاد یآن ا ریبه وجد آمد و به طرف پنجره رفت و ز  نشدیبا د
 کنه؟«  یم امتیطور ق نیکاوه ا یآخه واسه چ اد،یب  شیپ

شور و حالن، جنگ همه شونو  نی جوونا تو ا یاآلن همه  یعنیاش زده به کله  یشور نوجوون  زم،ی»عز   
 ها شدن.«رفتن به جبهه  یوانه یکرده و د یعاص 
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رو به قبله زانو زد و دستانش را به سمت آسمان   زی تند و ت یپر کنه.« ماه  یکاوه خراب کار  ترسمی »م   
 استغفراهلل..« ها،ی ندونم کار  یمهربونم، منو ببخش به خاطر همه  یگرفت: »العفو، العفو خدا

بخشه نگران  یکوچولو رو م  یهافرشته یمهربون گناه همه یان با عشق نگاهش کرد: »خداعرف   
و من فردا تو   میاز فردا من و تو نامزد شهی من و تو بسته م وندیشده پ یامشب هر طور  زمینباش عز
 تا حال و هوات عوض بشه.« برمی دور و برها م نیسفر کوتاه تو هم هیرو به 

  شتریتون ب یخوش   خوامیمهم رونا به خدا خبرم خوشه، م یرا پرت کرد: »آها کاوه حواسش  یصدا   
. کاوه  شدیبود گم م افتادهی موج مورد نظر ن یکه هنوز رو  ویراد یدر خش خش صدا شیبشه.« صدا
  یم رفت و آهنگ مارش نظا نیخش از ب یکه صدا نیتا ا گرداندی را به هر طرف م ویراد چیبا دقت پ 

تا به هفت   ویراد یکه صدا یطور  چاندیصدا را تا آخر پ  چیپخش شد. کاوه پ اطیرسا و بلند در ح
  زیهمه را مسخ کرد: » شنوندگان عز ویراد یندهیگو  یحماس یصدا رفتیمنزل آن طرف تر هم م

که   ینیسنگ  اتیه الزهرا« در عملفاطم ای با نام » شبی.. ددیتوجه فرمائ  زی .. شنوندگان عزدیتوجه فرمائ
دشمن را   میاز جان گذشته صفوف عظ  رمردانی ش نی وطن، ا وریها انجام شد سربازان غدر جبهه 

 یزدند و سنگرها  خونیبه قلب دشمن شب  وریچهار آغاز شد صف شکنان غ یکربال  اتیشکستند. عمل
دالور  یشده به محاصره نیتع  شیخود فشردند. نقاط از پ  یگازانبر  یدشمن را از دو جبهه در حلقه

رهبر   د،یتوجه فرمائ زیمردان گرفتار آمدند. شنوندگان عز وریبه اسارت غ  یها بعثمردان ما درآمد و ده 
  یم تی و تهن کی تبر رانیا یدر صحنه  شهیرا به ملت هم نی افتخار آفر یروز یپ نیالشأن ا میعظ
 . ندیگو

از حاضران منجمد شد مادرشوهر مهتاب و ماهتاب که کنار ننه بهجت نشسته  یل یخون در رگ خ   
بغل ننه بهجت    انیاز دستش افتاد و حالش بد شد و م انیقل یآن لوله کی دیکشی م  انیبود و قل
و در فضا   رودی خاقان احساس کرد سرش از گردنش جدا شده و به سمت آسمان م  یب  یافتاد و ب

ران ننه بهجت   یدر هم فشرده شد و دراز به دراز سرش را رو اشده یاست. صورت چروک دانسرگر
 افتم.«   یامان قلبم گرفت دارم پس م یگذاشت: »آ

حال و زار سرش    یحوض نشسته بود بتخت کنار  یمنزل از حال رفته بودند. آقا کامران که رو رانیپ   
و   نمیکه حال زار شما رو بب  رمی به طرفش رفت: »آقا کامران بم  نیداد نوش آفر ه یدرخت تک یرا به تنه 

  یز یچرا چ  آخه نیومدیواسه ناهارم ن  یحت نیهست! شما از صبح به مسجد رفته بود یینفهمم خبرا
 ن؟« یگی به من نم
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مزخرفش خفه کن، سرسام   یویاون پسره رو با اون راد یبهت تذکر دادم برو صدا نی»نوش آفر   
 گرفتم ها.«

 بکنم؟«  دیکار با ی«من چ   

شده مراسم امشب رو با   یهر طور  نینوش آفر یکار کن. ها یلعنت به شما زنا، گفتم که چ ی»آ   
 .«اری آب ب وانیل هی کنمیخدا.. دارم سکته م یتموم کن وا یو خوش  ریخ

را از دستش قاپ زد: »خدا لعنتت کنه پسر، مگه  ویو راد  دیهراسان به طرف کاوه دو نینوش آفر   
  یتو وردار کم  یپدرسوخته. برو اون ارگ لعنت نییپا ای! ب؟یکرد امتی طور ق نیجنگه ا یجا جبهه  نیا

 .« میریگیرو هم جشن م  یروز یپ  نی. خدا رو شکر اانیبزن مهم رونا سر حال ب 

زن عمو،   یو به توراندخت که همان جا بود، گفت: »حالشو برد دیپر نییاتاقک پا یکاوه از باال   
شون ده  یهمه شاد زنمیآهنگ شاد م هی رمیکاشتن! اآلن م یها چه گلسربازامون تو جبهه یدید

 .«رانیا  ران،یبرابر بشه آهنگ ا

 ای یکه پسر  یجنگ شاد بودند فقط کسان  یهادر جبهه اتیعمل  یروز یاز خبر پ همانانی تمام م   
آرام گرفتند.   باً ی ها هم با گفتن توکل به خدا تقربه جانشان افتاد که آن یدر جبهه داشتند نگران یاقوام

درونش و  رو در   رازپنهان کردن  یو برا زدی و دم نم سوختی فقط وجود آقا کامران بود که از درون م
و به   کردی مشغول م اطیمختلف در گوشه و کنار ح یهاسرش را با بهانه  یسبا ک   میرو شدن مستق

لحظه زل بزند، اخبار و اسرار درونش را خواهد   کیبه او  ی اگر کس کردی . احساس مکردی نگاه نم  یکس
 .  دیفهم

  و کردیم ی آمدن عاقد لحظه شمار  یو برا  رفتی م اطیعرفان دل تو دلش نبود و مدام از اتاق به ح    
شد، قلبش   دهیچکش در خانه کوب  یهم چنان در حال دعا کردن به درگاه خداوند بود. وقت  یپر ماه

  اطی وارد ح  ،بغلش زده بود ریکه ز  یرنگ ی. عاقد با دفتر بزرگ مشک دیدر دو یبه سو شی زودتر از پاها
برده شد. عرفان مقابلش نشست   یرون ی بود که با تعارفات فراوان به اتاق ب یانسال یم یشد. او روحان 

تا زودتر کارش را شروع کند. عرفان   کردی به عاقد نگاه م  میو مستق سوختیاز حرارت م  شیهاگونه
را زد. عاقد به همراه آقا کامران از    شیدرنگ بله را گفت و امضا یعاقد بدون لحظه ا یهابعد از خطبه 

امضا زدن دفتر به درون   یرا برا یپر ها ماه آمد و وارد راهرو شد. زن رونیکه پر از مرد بود ب یاتاق
را    اتشی ح ییگو یپر صورت ماه  سوخت،ی و حرارت م  یراهرو بردند. برخالف صورت عرفان که از سرخ
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از خواندن   بود. عاقد بعد انی نما اشی تور  دیچادر سف ریاش از ز چهره  یو زرد یدگی از دست داده و پر
  یرا بزند، عرفان با ب شیداد تا امضا یپر را به دست ماه  سی کرده بود خودنو دیآن چه که در دفتر ق

  یاز رو یپر قطره اشک ماه نیچشم به دستان او داشت تا زودتر کار را تمام کند. چند یقرار 
کرد. اعتراض عاقد باعث شد تا    یها را قاطمرکب نوشته  و دیدفتر چک یجدا شده و بر رو شیهاپلک 

را به  شدی امضا م  دیکه با یی. عرفان خم شد و جا دیو عاقد دفتر را کنار کش  رد ی سرش را عقب تر بگ
 جا رو امضا بزن.« ن یهم ؟یکنی نشان داد: »چرا مکث م  یپر ماه

 امضا کجاست؟«  یجا دونمی نم  یکنی از پشت تور نگاهش کرد: »فکر م یپر ماه   

 ؟« یکنی فکر م  ی: »آخه به چ د یو عرفان پرس  دیعاقد خند   

  یتر برد: »من بدبختم عرفان، حت کیکرد و عرفان گوشش را نزد کیسرش را به او نزد یپر ماه   
 شده.« گهید یعزا هی یهم قاط  میعروس

 ؟« یگفت یچشمان عرفان گشاد شد: »چ   

قراره و منتظره تا امضام رو زودتر بزنم بعد آتش   یمغموم پدرم نگاه کن، مث تو ب  یافه ی»به ق   
ها ساده به دست و بزرگ تو جبهه میعظ یهای روز یو پ اتیعمل  یدرونش منفجر بشه. دستاوردها

 ما به دست اومده.« یجوون از خونواده  هیشدن خون  ختهیحداقل با ر ومده،ین

 ...«ی»ماه پر    

اآلن که وقت جر و بحث   ن،یتموم کن گهیقبالً حرفاتونو با هم د نیتونست یخانوم شما م»سرکاره    
 اس؟«  هیسر مهر ثیحرف و حد  ایآ  ست،ین

نگاهشان را به صورت آقا کامران گرفتند و   ریمانده و سپس ت  رهیدر هم خ یو عرفان لحظه ا یپر ماه   
  یونیاختالف هاشون افتادن، لطفًا پادرم  ادیتازه  ایآقا و خانوم گو  نیمحترم، ا یعاقد گفت: »آقا

 .« نیکن

و   اوردیکم ن یعروس و داماد مواجه شد ول رانیآقا کامران سرش را باال گرفت و با نگاه زل زده و ح   
و    نیکن یبابا جان، مگه جوابتون دست منه؟ چرا کارو تموم نم  هیبر لبش آورد: »چ  یتبسم یبه سخت

 ن؟«ی ش  یمزاحم حاج آقا م
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 امضا بشه؟« یبا بدبخت دیبا امی زندگ یکارام همه ی: »پدرجان من همهدینال  یپر ماه   

و  خونه، اون از ظفر  یاز فضا نیزنه، ا یموج م ی: »الحمداهلل فعالً که همه جا شاددیآقا کامران خند   
از تو   نمیشاد مهم رونا. ماشاال که کاوه سنگ تموم گذاشت ا یاز حال و هوا نمیها، اجبهه  یتو یروز یپ

 ی. شادیایدرب  عقدشمنتظره تا به  یقرار  یکه آقا داماد مث شاخ شمشاد مقابلت نشسته و با ب 
 اهلل اکبر! دخترم معطل نکن.«  ن؟یبزرگ تر از ا

 ستادهیمعطل کردن دخترش ا یآمده و به تماشا رونی که از اتاق ب  یپر ماه یپدر آرام و پرحوصله    
واسه انجام دادن   شهیگفت: »دخترم تو هم یبا لحن تند د،یاو را د یجا یب یهاتعلل  یبود، وقت

 «.. اهلل اکبر دخترجان حاج آقا رو معطل نکن.نیواسه هم یکنی خوب خودت رو معطل م یکارا

و طعم خاک و   حهیها رانوشته انی دفتر چرخاند از م یهانوشته  انی صورتش را م  گریبار د یپر ماه   
  کلیشن و ه یهاسهیشده از ک رانیو  ی. سنگر کردیو با جان و دل استشمام م  دیچشی خون را م

بود.  یجار لبانش   یاز گوشه  ی گرم و لزج عیافتاده بود ماها تل خاک  یله شده رو یکه با صورت  یجوان
خانم   نیجان را احاطه کرده بودند. صحبت نوش آفر مهین  یسر برافراشته مانند اشباح جنازه یهانخل 
  اتی عمل نیزد و مغزش مانند ساعت تند تند به کار افتاد: »نه ا یپر به ذهن خمود ماه یتلنگر 

به   یپر آب صورت گرفته بود قلب و روح ماه پر  یزارهایکه درون ن یاتیغواصان بود عمل یروهاین
 یهاین  یپر که به درخت بسته شده بود. ماه یقیانتها و قا یب  یبه کنار نهر   دیها پر کشدوردست 

  قیقا کی  ا،یبماند را پس زد: »آه خدا یدشمن مخف  دی شده بود، تا از د ختهیر  قیقا یرا که رو یادیز
رحمانه   یدشمن ب  رباریکردند و ت ی منظم  در آب حرکت م یکه با ستون ثارگریا  یپر از مهمات! غواصان 
آب مفقود   انیم یاز غواصان همگ یگردان کردی ها را تار و مار م و آن  شکستی صفوف غواصان را م

که رنگ خون به خودش گرفته بود.   یآب  خوردندیآب اروند غوطه م یجنازه رو  نیشدند تنها چند
ها برادر  اوه مال ده نا؟یناصر؟ س عباس؟ ست، ین  صیواسم قابل تشخ ه؟یک ی: »اون جنازه دینال  یپر ماه

 که اسمشونو بدونم.« ستیگمناممه، قرار ن

: »عموجان  دیداشت. آقا داود خودش را جلوتر کش انیو حال طغ   دهیبه اوح رس اشی عرفان کالفگ   
عمرته،   هی سرنوشت  ستین یکه باز  نیا اریبه خودت فشار ن  یشو ندار  یآگه آمادگ ؟یشد مونیپش
 اومده؟ بازم روش فکر کن.«  ادتی یز یچ
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: »چه رد ی آقا داود بپرد و محکم دهانش را بگ یاز دست بدهد و بر رو اریعرفان کم مانده بود اخت   
به هم   اروی به خدا دن ؟یزن یو از بعدًا ها حرف م ید  یم گهید یمجال یپر به ماه ی! دار یمزخرفات 

 ها.«  زمیریم

را نداشت.   سیخودنو یو به ضعف افتاده بود که قدرت نگه دار  شدیدلش چنان فشرده م یپر ماه   
صدها غواص گمنام و در   یمظلومانه  یهاناله   انیمنقلب عرفان انداخت سپس در م یبه چهره  ینگاه
به   ار شیهاو غرش توپ ها گوش  آمدی و دور م بیغر اریا که به نظرش بس آتشباره دیغرش شد انیم

 های لیکه دل خ ییرا زد، امضا شیخرچنگ قورباغه آ یرا چرخاند و امضا سیزنگ در آورده بود خودنو
تندرو شده   قیاو هم سوار قا الیشد. در عالم خ  هوشیخودش را از پا انداخت و ب  یرا شادمان کرد ول

آن قدر   قیکرد قا یچهار بودند از دل اروندرود عبور م یکربال اتیکه آغازگر عمل ییروهای ن نای بود و از م
  سوزاندندیو بعد م  پوشاندندی که سطح آب را با گاز م ییآتش بارها ری از ز یکه به راحت رفتی م عیسر

  رفتیباال م یل یکه ارتفاع آب در کانال خ ییفرو رفت. آن جا کی و تار لیطو یرد شد و به درون کانال 
  ییروشنا یآمد در کورسو رونیاز کانال ب یوقتدر حال واژگون شدن است.  قیقا  کردی و او احساس م

  یگرفت او با ب  یبلندش در وزش باد موج م  یردا دیبلند د یخرابه ا یرا باال  یسبزپوش دیاطراف س
  اتشهیمرد مؤمن، که از ر یناصر بر تو مبارک باد ا: »شهادت کردی را در اطراف پخش م یخبر  میس
سبزپوش،   دیسرش را برگرداند و پشت سر س یپر اه .« مدندیقد کش وریغ  یسروقامتان  نیچن نیا

که عباس را در کنارش داشت و از پشت سرش   دید دشی پدربزرگش حاج رحمان را در لباس بلند و سف
 ! رفتی ناصر هر لحظه باال و باالتر و به طرف آسمان م  دیروح سپ

  یرا داشت سپر   دیو خورش ری شهرش اهر که قبل از انقالب نام ش  مارستانیدو روز را در تک ب یپر ماه   
نشسته و بر   یپر اهسر م یدو روز ساکت و مغموم باال  نیا یکرد. عرفان دلش شکسته بود و ط
ن خانوم  ی. فقط مادرش و نوش آفر زدی را زده بود، بوسه م یمقدس یانگشتان نازک و نرم او که امضا

خودتم  ی پسرم، خودت خواست  اوردهی شو به دست ن هی : »اون هنوز روح دادندی م  نشیبودند که تسک 
 کنه.« دای روح و روانش رو پ  یتا سالمت یکمک کن دیبا

بود درست در روز   ختهیر رونیرا که به او مخابره شده بود، ب  یآقا کامران اسرار  دو روز نیدر ا   
 مارستانیدر ب یپر ماه یناصر را به او داده بودند و وقت دنیعقدکنان از هنگ خبر به شهادت رس

گرفته  شی برا بانی پسرشان عمل کرده و فقط مراسم شام غر تیناصر طبق وص  یبود خانواده  یبستر 
از همرزمانش که تنگدست بود رسانده بودند  یکی یمراسم را به دست خانواده ینه یهز یشد و باق 
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مرخص شد همراه  مارستانیاز ب یپر ماه  ینگفت. وقت  یپر به ماه  یز یدرخصوص شهادت ناصر چ  یکس
مشهد مقدس  یرفتند و در آن جا، او و عرفان را از فرودگاه راه  زیبه تبر کراستی هال ی چند نفر از فام

بر آن زد:   یگذاشت، دست پدرش را گرفت و بوسه ا مایپلکان هواپ  نی اول یپا رو یوقت یپر کردند. ماه 
 یهیبرقش اعالم  رکیت  نینشدم که بر سر در اول یبار وارد کوچه باغ  نی»پدرجان خوشحالم که ا

از افراد خونواده مون زده باشن. اما پدرجان منو ببخش! به دلم نشسته که   یکی رو از شهادت   یمیترح 
 ؟« یرو برده فقط بگو ک   یما کس یباز از افراد خونواده اتیعمل نیا

نداره دخترم،   دهیکتمان کردن فا گهی: »دند یگرفت تا دخترش اشک او را نب نیی پدر چشمانش را پا   
 و اون سهم ناصر بود.  میداشت یهم سهم بارم ما باز نیبله ا

بود و خوشبختانه او زنده بود.   ستادهیبود افتاد. عباس کنار پدربزرگ ا دهیکه د یخواب  ادیبه  یپر ماه   
 شد!« میتیاش که ناصر، بچه  چارهی: »بد یآهسته نال یپر ماه

را گرفته و به باال   شی فان بازوکه عر یوارفته و سست در حال  ییهاو او با قدم  دی اش را بوسپدر گونه    
 یاز پنجره  یپر جا به جا شدند ماه  شانیهای صندل یرو   یها وقتشد آن  مایوارد هواپ   کشاندشیم

  اهامیماند: »آه که جنگ چه قدر از ما سهم برد! تو رو رهیپدرش خ  یده یبه صورت تک  مایکوچک هواپ
 معبودمون داشته است.«  یبه سو  یما پرواز عاشقانها یاز خونواده گهید  یبهم الهام شد که کس 

را   یشاد یو رو   دیها دست نخواهد کشاز آن  یو بدبخت  یروز  رهی هرگز ت کردیکه احساس م یپر ماه   
من، برام دعا کن،   زیگوشش زمزمه کرد: »عز خیعرفان گذاشت و ب  یسرش را بر شانه  د،ینخواهند د

  یحت یتالشم رو خواهم کرد که تو خوشبخت و شاد باش  شهیشما هستم. من هم یمن محتاج دعا
 آگه خودم بدبخت بشم.«

همه  یعنی  ادی یبعدًا حالت جا م  یول یو دستانش را نوازش داد: »تو اآلن نگران دیعرفان آرام خند   
خاقان  یب  یبه قول ب  یتلخه، درثان شهیهم قتیهر چند حق شنی م  ریپذ قتیو حق  رنیگی آروم م 

 37تاپار.«  ولونی»سو آخار 

گه »جاالنان سو بئر داها   یهم داره که م یا گهیخاقانم مَثل خطرناک د یب  یب  نیعرفان، هم  ی»ول   
 .«امیاش برناز عهده  ترسمی عرفان م ترسمی م 38تماز«ییقا هیکوز

به   یکه دوباره همه چ دمیم نانیاطم  دمیمن بهت قول م می»شجاع باش مهربان من، ما خدا رو دار   
ذارم که رنگ   یمون باز بشه. من نم  یزندگ یبه رو یسعادت و خوش یو درها اد یدرب  اشهیصورت اول 
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تون  ونهرو که به خ  یاون روز  ار ی ب ادی . بیرو بچش  یبخت  رهیو طعم تلخ ت  نهیصورتت بش  یاندوه رو
رو تو وجودمون زنده کرد! از  وندیپ  نیری عاشقانهامان در هم گره خورد و حس ش یو نگاه ها یبرگشت

  گرید کیامان با  یزندگ   تیشده و تا ابد ختهیمشتاقمون در هم آم شهیهم یهاامروز به بعد هم نگاه
 یگسستگ یسخت زندگ  طی که در هر گونه شرا یوند یو جاودانه خواهند بست. پ  یابد یوندیپ

 نخواهد داشت. 

مست و لرزان وجودش   یوارهایو د نشاندیدر دل عرفان م دیاز عشق و ام  ییایدر  یماه پر  یبای ز متبس
 بخشد.  یرا استحکام م
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