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 »پونه«

 

  یم کمینزد ت ی. مادر با عصبان نمینش یتخت م  یو رو  کنمی خارج م میرا از پا  میکفش ها  یناراحت با
 شود.

 نا؟ یخونه خاله ا یمگه قرار نبود امروز بر  ؟یآخه چرا بازم برخالف گفته من عمل کرد-

 .میگو یبلندتر از حد معمول نشود، م  کردمی م یکه سع ییمالم و با صدا یرا م میها پلک

http://www.romankade.com/
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رفتن به اونجا ندارم   یبرا  یلیبرم خونه خاله؟ من واقعا تما یمنو مجبور کن  یخوا   یم یک ن تا ماما-
 اصرار نکن.  گهید کنمی خواهش مپس ازت 

 افتاد؟  یچه اتفاق  شیماه پ  کیکه نرفته  ادتیمگه دست خودته؟ -

 . زنمی م یپوزخند

ازدواج  د یشد که من با سع نیبر ا  که بابا زنده بود قرار شی ماه پ کی قای. دقادمه یخوبم  ادمه،یبله -
 و نه من اون ادم سابق. ستیخب االن نه بابا ن  یکنم ول

 . ندینش  یتخت م یبا حرص رو مامان

 ؟ یست یاون آدم سابق ن گهید هیمنظورت چ-

و با اخم رو به مامان   زمی ر یبهم م هویمامان  شهیهم یامروز و بعد از آن هم غرغر ها  یخستگ بخاطر
 : میگو یم

ازدواج   دمی. با سع رمی خونه نم نیمن از ا نیخونه برم؟ بب  نیمن از ا یچرا انقدر اصرار دار  ن جانماما-
 یو براشون شعرا پرهیم گمیمن داره با صدتا دختر د یبرا یعاشق  یکه ادعا نیچون عالوه بر ا  کنمینم

از   دونمیم  یچشم هریوگرنه مجبور م  نینه شما و نه خاله اصرار نکن  گهی. پس لطفا دخونهیشاملو م
 رو رو کنم و آبروشو ببرم..  دیآقا سع نیا

 رود.   یبا اخم سمت در اتاق م مامان

 واقعا ازت انتظار نداشتم.. -

شود و در را    یاز اتاق خارج م تی با عصبان ی مکث ی. مامان هم پس از کممیگو  ینم  یچ یو ه  خندمیم
 کوبد.  یبهم م

. نگاهم که به سقف شمکی تخت دراز م یو رو کنمی م ام را از سرم یاز رفتن مامان، روسر  یخوشحال با
. با  پرمیتلفن اتاق از جا م یکنند که ناگهان با صدا یم  دنیآرام آرام قصد خواب  میافتد، چشم ها یم

و شعف  یپر از شاد  یروم که ناگهان صدا  یخراب سمت تلفن م  یو البته اعصاب یتعجب و کنجکاو
 شود.  یبلند م یپشت گوش  نینسر
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 برات دارم.   یچه خبر توپ یدونیپونه پونه نم یوااااا-

 . زنمی خنده به سرم م با

 کرد.  افت یخبر خوب در  دینبا یکیتجربه ثابت کرده از تو -

 دهد. یخنده ادامه م با

 فعال به خبرم بچسب. فردا برنامه جور شد.  الیخ یب-

 . مطمئن بودم!خندمیم آهسته

 ؟ی چه ساعت یجدا؟ برا-

 خوبه..  همون اطراف ساعت ُنه شب-

 دنبالت..  امیباشه پس آماده باش م-

 هستم ،یدمت گرم دختر -

 اد؟ ی اون نم ؟یارغوان چ  یراست گمیم-

 گم ی. اونم مستیپا شهیکه هم یدون یراستش خبر ندارم اما خب م-

 ..نمتونیبی باشه خوبه م-

 یبا یبا-

  اورم،یرا در ب  میها و بدون ان که لباس کشمی تخت دراز م یدوباره رو یشود با کسل   یکه تمام م تلفن
و با عشق  کنمی آورش فکر م جانیبه سقف به فردا و اتفاقات ه رهی و خ کشمی چانه ام م ری پتو را تا ز
 . زنمیلبخند م 

 شود! چه

 

 *** 
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  یبه سرعت از خانه خارج م  زنمیکه م  ی. با تک بوق ستمی ا یم  نیو مقابل خانه نسر  زنمیرا دورم  فلکه
 شود. یبلند م شهیمثل هم شی شود سرو صدا یسوار مه ک نیمنتظر بود. هم یشود. انگار 

 شکرخدا؟   نیقشنگ؟ احوالتون چطوره؟خوب یبه به ســـــالم بر دخمل خوشگل. چطور -

و به سرعت    زنمیم یلبخند مچهیکه با مامان داشتم، ن یو جر و بحث شبیحوصله از اتفاقات د یب
 . کنمی سمت خانه ارغوان حرکت م

 فلفل شده..  هی شب افتیباز ق نمیب یم-

 ه؟یباز فلفل چ -

  یدونیم  ،یشیم  جاتیاز سبز یک ی هیشب شهیم یجور   کی آخه دخترم شما هر وقت اخالقت  نیبب -
 آخه..

 بودم  یگالب  هیشب روزمید دم،یباشه بابا فهم -

 ؟یدیِا از کجا فهم -

دم در خواهم که   یو از او م  رمیگیبه خانه ارغوان، با او تماس م  دهینرس و کنمی نازک م  یچشم پشت
 . ستدیبا

که   ی. با فکر کردن به اتفاقاتمیکنی حرکت م  یو سمت مقصد اصل میکنیبعد ارغوان را هم سوار م یکم
 .کنمیمشت م  نی را دور فرمون ماش میو دست ها زنمیم یلبخند  فتدی قرار است ب

 ؟یشاد یل یخ نمیب یم-

 .میگو ی. با پوزخند ممیآ یارغوان به خودم م یصدا با

 ی لیآره خ -

 دی گو یبا شوق م نینسر

 .. میکارا..کاش زودتر برس نیاصال مرگ ندارم واسه ا ام،یباز سی پل نیمن عاشق ا یوا-
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 دلخواهم رو با ثبت مدرک داشته باشم  جهی که نت برمیلذت م نیمنتها من از ا-

 خندد.  یم ارغوان

 ؟یاورد نتویدورب -

 دهم. یتکان م  یسر 

 دستت بردار و دم دستت بزار..  ساک کنار  رو از تو نیزحمت ارغوان دورب   یآره اوردم، ب-

 .دیگو  یم هوی  نیدهد و نسر  یتکان م  یسر  ارغوان

 االن خونن؟  یساعت چنده؟ مطمئن -

 .مزنی م یکمرنگ  لبخند

 عالوه بر مطمئن بودن حاضرم قسم بخورم -

 .کشدی م یپوف

 ..یکارآگاه  یلمایبزارن تو صف اول ف دیبشه ها، مارو با یعجب داستان   یول-

 . زندی م نیبا خنده پس کله نسر ارغوان

 قراره بره تو..  یک  نیفکر کن نیبه ا  الیخی هارو ب نایحاال ا-

 .دیآ یبه خودش م نی نسر هوی

 .ستمیآقا من ن  ا،یگیراست م -

را    نیدورتر ماش یکم کنمیم ی. سعستمیا یم دیخانه سع کیدهم و نزد یتاسف تکان م یاز رو یسر 
و ارغوان  نیو به سمت نسر کشمی را م ی. ترمز دستمیباشراس ن ری هم در ت یل یپارک کنم که خ

 . چرخمیم

 ه؟یچ شنهادتونیپ  نیخب حاال بگ-

 .دی گو یبا تفکر م ارغوان
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درصدم احتمال   کی بره. چون اگر  د یپونه اصال نبا دونمیم  نویا یو اگه نرم بهتره ول  ترسمیم یل یمنم خ-
بشه بهتره   دهیاز ما دوتا د یکی  تی در نها یول شهیبد م یل یخ  ننیشدن باشه، پونه رو اگر بب  دهید

 ..شناسهیچون باز مارو نم

 دهد.  یتکان م  یسر  نینسر

 ها. دنشهیخب..فقط در حد د یرو دوست دارم ول  یسیپل یلمایف یل یدرسته خ-

 . کنمی نازک م  یچشم پشت

 .میدل خوش کرد ی مارو باش به ک-

 .کشدی م یپوف ارغوان

 خوبه..  یل یهم خ واریره. تازه مهارتت از باال رفتن دهتب  یاگه تو بر  ن،ینسر گهیبرو د  ایب-

 شود. یگرد م شیچشمها نینسر

 زم؟ یسرم بر یتو  یبعدش چه خاک دیسربازا اومد منو د نیاز هم یک ی  هویبرو بابا اگه -

 . میگو یگذارم و با ادا م یام م نهیس  یخنده دستم را رو با

رو فراموش    دم یمنتها چون کل یبرم خونه ول دیجناب برادر من با  دیببخش یگیم  یو رسم کی ش یل یخ-
 .. بزرگت ببخش شی و شما به اون ر رمیباال م واریکردم  دارم از د

 .میگو  یو م زنمی م نیخنده. با پوزخند پس کله نسر  ری ز زنندیم  یشود هردو پق یکه تمام م حرفم

 .. گهی پاشو برو دخترجان د-

 .دیگو یم  هویالص شود ار خاجب نیتا از شر ا گشتیکه دنبال بهانه م نینسر

ارغوان  نی ا یول هیبه چ یچ دونمیاصال نم ستم؟یبلد ن  نویمن کار با دورب نیفکر کرد نیآقا اصال به ا-
 بگو پاشه بره لطفا  نیسرش عکاسه به هم ریخانم خ 

 . گفتی. بدم نممیآ یبه خودم م  هوی
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 .فتدیبه تته پته م ارغوان

 ستمیه من نه ن. ننیکن یمنو نگاه م ینجور یآقا چرا ا-

 . زنمی م یلبخند

 ؟ یخواست  ینم نویهم شهیمگه هم شه،ی من بعدش مال تو م   نی که دورب نهی تهش ا-

 شود.  یم متعجب

 ؟ یگیجدا م-

 .گذارمیهم م یرو چشم

 البته..-

 دهد. ی تکان م  یسر  هویرود و  یبه فکر فرو م  یکم

تک بوق بزن من   کی  ستیاوضاع خوب ن دیدینره در ضمن اگر د ادتیقولت  یخب باشه ول یل یخ-
 . حله؟گردم یمتوجه شم و برم 

 دهم»حله!« یتکان م یبه کف دستش و با لبخند سر  زنمیم

شود. خداروشکر    یم ادهیپ  نیبه دست از ماش نیاندازد و دورب  یم یبا استرس به اطراف نگاه  ارغوان
  کیغوان نزدن. ارتهرا نیمحله مرفه نش نینبود. ان هم در ا یمشغول گشت زن  یآن موقع شب سرباز 

رود.   یمبود باال  یکه خدارشکر سنگ وارخانهیچشم به هم زدن از د کیو در  عی و سر ستدیا یخانه م
 . دیگو یم دییجو ی را م  شیکه با استرس ناخن ها نی نسر هوی

 . کردی و رو نم رهی باال م واریبشر که از منم بهتر از د نیا-

 . خندمیم

 نشه..  ایخواسته ر یم-

که شروع به ضربان   یراحت و قلب   یالی. با خشودیما محو م دید یارغوان ازجلو قهید دقکمتر از چن در
 یا قهی. هنوز چند دقگذارمیهم م  یرا رو میو چشمها زنمی م هیتک نیماش  یبه صندل زدیرو دور هزار م 
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 شهیش  هب یو همزمان با آن تقه ا  ندینش یم میبازو  یرو نی دست نسر هویگذرد که  ینم شتریب
آن  یسرباز  دنی. با دنمینش یم  میصاف سرجاو   کنمیرا باز م  میخورد. متعجب چشمها یم  نیماش

 یو سع کشمی م یق یکه نفس عم کندیبا چهره مضطرب نگاهم م نیخورم. نسر  یم کهیموقع شب 
 .میگو یم  یجد ییو با صدا کشمی م نیی را پا  نیماش شهیبه رفتارم مسلط شوم. با آرامش ش کنمیم

 د؟ ییبفرما-

 د؟ یکنی م کاریچ ابونیموقع شب تو خ نی اومده؟شما ا ش یپ یمشکل  دیش. ببخسالم-

 . کنمیم اخم

جواب پس   ستادنمیا کیواسه   دیبا یعن ی م؟یکنیم کاری موقع شب چ نیا یچ  یعنیسالم.  کیعل-
 م؟یبد

 .دیگو  ینگاهش را باال بکشد م  نکهیدهد و بدون ا یتکان م یسر  سرباز

.  ستی موقع شب، دوتا خانم تنها راستش خوب ن  نیما االن، انداشتم خانم ا یمنظور  ن یچن ری خ-
 .دیحرکت کن  شمیممنون م

 .دیگو یبا خنده م  هو یکه کار دستمان دهد،  میبگو یز یچ کیمن  دیترسیکه م نینسر

  ،ییجا می نیبب  ستادیگرفت بعد دوستمم بخاطر من ا میی دستشو هوی  نجایآقا شرمنده من ا دیببخش-
 ..ای شهیم دای پ یز ی چ یپشت درخت

شود   یم رهی خ  نیبه نسر رتیو منم با ح  ردیگ  یدهنش را م یجلو هویشود که  ی حرفش تمام نم هنوز
  یتاسف سر   یشود، از رو یکه مشغول آب شدن م نیشود. نسر یسرباز بلند م   زخندهیزریر یکه صدا

 .میگو یم یج یدهم و رو به آن سرباز بس  یتکان م  شیبرا

  هیبه بق دی. شما هم راحت برمیریهم م گهید قهیتا چند دق میکار دار نجایجناب برادر ما ا  دینیبب -
 . دیبرس گهی ارشادتون در مناطق د

 بدونم منزلتون کجاست؟  تونمیم-

 . زنمیم  پوزخند
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 نکنه چشت گرفته مارو؟-

 . کندی اخم م هوی

 . وگرنه. دیو بر دیحرکت کن  نجایاالن از ا نی . لطفا همدیریتند م دیدار گهیخانم د  دینیبب -

 . زنمیم  پوزخند

 ؟ ی وگرنه چ-

 . زندیم شیصدا یکس کدفعهیکه  دیبگو  یز یخواهد چ یم

 احمد.. -

 گذارد.  یم یو احترام نظام  گرددیاو هم برم و

 سالم قربان..-

و زمزمه    ردی گ یبا استرس دستم را م کدفعهی  نیبود. نسر امدهی ن دیچهره مافوقش درست تو د هنوز
 . کندیم

بدبخت   ینفر و.. وا  شیش شنینفر شد دو نفر، دو نفرم االن م کین . االمی پونه بدبخت شد یوا-
 ..شهینور م   ینور عل گهیکه د رونی ب ادی ب هوی. االن اگه ارغوانم میشد

  یکار  کی  دی. باکنمی عوتش مو به سکوت د میجو ینبود، لبم را م نیحالم کمتر از نسر بایکه تقر منم
 . میکردی م دایوضع نجات پ نیحداقل از ا ای. کردمیم

 .شدم یبه زور متوسل م  گهیداشتم د رن،ی برن نم گمیخانم ها م نیبه ا  یقربان هرچ  دیببخش-

  یشویر کی بود.  یع یشود. خب طب یشود و چهره اش مشخص م   یتر م کیمافوق بالخره نزد همون
 !گرید

 .ستدیا یم  نیدهد و مقابل ماش یتکان م یسر  یج ی بس مافوق

 ه؟یچ ستادنتونیلت انم عبدو تونمیم  دی. ببخشکمی سالم عل-
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 .. میری. کارمون تموم شه ممیستادیکه چرا ا میداد حی آقا هم توض  نیا یبرا-

 . گزدیم یلب

 نیچن میخودتون هست که دار  ت ی سالمت و امن ینداره، ما برا تیروزها فعال امن  نیا ابونایچون خ-
از شما   میحق دار  یلو میکن یکار  نی شمارو مجبور به چن میندار ی. حقمی کن ی رو وضع م یمقررات 

 .. دیو بر دی خودتونم که هست زودتر کارتون رو انجام بد  تی حفظ امن ی. پس لطفا برامیمحافظت کن

 . کنمیم اخم

  انی نم فتهیب  یاگه قراره اتفاق  یکنار. حت دیش خودم به خودم مربوطه پس لطفا بک  تی برادر امن نیبب -
 اد یباد ب  دیبزار  دیپس لطفا بر رنی گردن شما رو بگ

 هویکه  دیبگو  مشیس  یدر ب  یز ی خواهد چ یو م کشدیتامل عقب م  یمافوق برادر، با اندک ابنج
 .دیگو یو دوباره م  کندیمکث م 

 م؟ یازتون خواهش کن شهیم-

 .دیگو یخنده دار م  یبا حالت نینسر

 . میبه حرفش کن ای . بهیچه پسر ملوس یناز   یآخ ،یاله-

 .میگو یم یدخنده ام را کنترل کنم. با حالت ج  کنمیم یسع

 نه..-

به   یاز شدت استرس ه نمیبود. نسر رهی سربازه احمد با تعجب به من و اون مافوق برادر خ همون
و گاومان   دیایاندازم. االنا بود که ارغوان هم ب یم یام نگاه ی. به ساعت مچزدیمن چنگ م یبازو

حس   اچر  دانمینم یول  میاینکنم و حرکت کنم و بعدش دوباره ب یلجباز  توانستمی. مدیشش قلو بزار
 جنابان برادر به مشامم خوش آمده بود.  نیکردن ا تیاذ

  گذاردیم بشی را داخل ج مشیسیو با حرص ب   کندیجناب مافوق برادر هم بالخره اخم م  نیاخر ا دست
 .دیگو  یو خطاب به احمد م 

 برو سوار شو.. -
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 : میگو یچشمان گرد شده م با

 بله؟ -

 شود.  یبلند م  شیصدا  نینسر

 گنجه؟یتو قانون شما م نیبرادر؟ پسر نامحرم با دختر نامحرم؟  مگه ا  یچ یعنی-

 .دیگو  یشود. اما او مصمم تر م یم رهی هاج و واج به مافوق برادر خ احمد

 مگه نگفتم برو سوار شو؟-

و درس   کردمی بود سوارش م یگر ید زی چ کی. خدا شاهده اگه امشب برنامه گزمیحرص لب م  با
 که امشب..  فیح  ینکند ول  ییکارها نیهوس چن گریکه د دمدایبهش م  یعبرت

 کار رو؟  نی ا لی بدونم دل تونمیم-

منزلتون.  می شمارو برسون میخوا یم  میو ما به شما مشکوک شد  دیدیبله چون شما به حرف گوش نم-
 از خونه موندن؟ رونی ب یدارن برا لینونزده ساله چه دل ایدوتا خانوم هجده 

 غرم.  یحرص م با

خوره اونوقت واسه من   یمیسالم ن ستیاز ب  شتریتو خودت مگه چند سالته؟ به خودت ب نمیببال اص-
 بزرگ محل؟ پاشو جمع کن خودتو.. یکدخدا یشد

خواهد در سمت من   یو تا احمد م دیگو یم یز یچ میس یمافوق برادر با همان اخمش پشت ب جناب
  یبا نگران نی . نسرکنمی از جا م یبد یرا با صدا نی اشفشارم و م یگاز م  یرا رو می مهابا پا یرا باز کند، ب 

 .کندیم به پشت سر نگاه

 .. ومدنیدنبالمون ن-

 . زنمیبه فرمون م یحرص مشت با

 خواست من رو بترسونه..   یم یلعنت-

 خندد.   یم نینسر
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 موفقم شد!-

  شوم. طبق یم رهی و به ساعت خ کشمی م یشود. پوف یکه ساکت م  کنمینگاه م  نیبه نسر  ظیغ با
در   یکم میکه داشت یفرصت قهیده دق ی. ط دیایب رونی از خانه ب دیارغوان اس ساعت ده با قرارمان،

  نهو مقابل خا  گردمیبرم ابونیبه ساعت ده دوباره به همان خ  کیو نزد زنمیاطراف دور م یها ابونیخ
ارغوان   یگذرد ول ی. از شانس خوبمان هم اون دوتا جناب برادر نبودن. ساعت از ده مستمیا یم
  یبا وحشت م نی . نسردیآ یباز هم نم  یول میمان یمنتظر م  قهیبه ده دق ک ی. نزددیآ  ینم رونیب
 .دیگو

 و رفتن ارغوانو گرفتن؟ دنیفهم  ایجی نکنه اون بس-

 دن؟یاز کجا آخه اونو د ن؟ی نسر یگیچرا آخه چرت و پرت م-

شود و ارغوان با سرعت   یباز م دیدر خانه سع هوی میکردی بحث و جدل م نیکه با نسر نیح  نیهم در
 . زندیشود و با تمام توان داد م ی م نیو سوار ماش  دیآ ی م رونیتمام از خانه ب 

 روشن کن برو.. -

 . زندیکه دوباره داد م کنمینگاهش م رتیح  با

 برو؟ بــــرو پونه.. گمیمگه نم-

که از آن منطقه    یمم. کران یرا م نیو با تمام سرعت ماش   فشارمیپدال گاز م  یرا رو میاسترس پا با
  ابانی وسط خ هویافتد که  یارغوان م یوناگهان نگاهم به دستان خون گردمیبا ترس برم میشویدور م
 .میگو ی و با داد م  کنمیترمز م 

 ارغــــوان!-

  یرا رو  شیو دست ها زندیم غ ی افتد با وحشت ج ینگاهش به دستان ارغوان م یهم وقت نینسر
  نیممتدد ماش یبوق ها یبزند با صدا  یارغوان فرصت کند حرف نکهیگذارد. قبل ا یم  شیگوش ها
و با ترس به   دهمی. آب دهانم را قورت مدارمینگه م ابانی و کنار خ  کنمیروشن م   رتی را با ح  نیها، ماش
 .چرخمیم عقب

 شده؟  یارغوان چ-
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 شود.  یارغوان بلند م هیگر یصدا کدفعهی

 .. میبدبخت شد-

 شود.  یگرد م چشمانم

 ه؟ یت چمنظور -

 .میگو یم  یحرص

 .. یِد آخه حرف بزن دختر نصف جونم کرد-

 . کندیم  هیبا بغض گر نینسر

 ؟یکرد کاریارغوان چ-

 . دیگو یو م زندیبا ترس به سرش م ارغوان

راه پله ها نشستم   ریاونجا بود. منم ز یدختر  کیخونه نبود. فقط  دیرفتم سع یمن..من رفتم تو..وقت -
و قبل   رهیمنم پام خواب م  شهینم یخبر   یول گذرهیم یاد ی.مدت زرمی س بگو ازشون عک انیب  یتا وقت

بعد صداش    وبود   یچ دونمی..نمدونمینم قایکه دق ءیش   کیبه  کنهی م ریپام گ هوی ادی ب دیسع نکهیا
اون دختره..اون   یفرار کنم ول  کنمی ..قصد منهیب یو منو م شهی. اون..اون دختره هم متوجه مشهیبلند م

 هویکه  دم یاز دستش فرار کنم اونو هل م نکهیا ی..برانکه یا ی. منم برارهیگ یو منو م  هزاری دختره نم
خون از    یلبه پارکت و کل بهخوره   یاون سرش محکم م یاون..ول  یول  نیزم ی رو میفتیم گهیباهم د

 ..شهیم  یسرش جار 

 افتد. یبه هق هق م هویکه  ششودی حرفش تموم نم  هنوز

 از دستش فرار کنم.. تونستمیبود و نم یقو یلیاون خ  ی..ولیول خواستم اونو بکشم   یمن نم-

 گذارم.  یم میچشم ها یدستم را رو یو من هم با سردرد بد   دیگو یم ییوا نینسر

 !یارغوان..وا یوا-

 م؟ یکن کاری چ یگیم-
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 .میآ یبه خودم م نینسر یصدا با

 .. دونمی..نمدونمینم-

 . فتمیم  نیدورب ادی هوی

 کو؟  نی..دوربنیدورب -

 .دیگو  یبا هق هق م ارغوان

 شد..  کاریچ دونمیاز دستم افتاد. نم کردمی که داشتم از دست دختره فرار م یموقع-

 گذارد.  یدستش را به دهنش م نینسر

 شده باشه..   هوشی فقط ب دینمرده باشه..شا د ی..بچه ها شایوا یوا  م؟یکن  کاری خدا چ یوا-

 . کشمیم یآه

 .. میکن یکار  کی  دیاومده. بچه ها با دیسعشده باشه تا االن  هوشمیاگه ب  یحت-

 .دی گو یبا بغض م ارغوان

 ..دیکاره بودم. خودتون شاهد بود چیخونه. من طاقت زندان ندارم. من ه  دیتو رو خدا منو بزار-

 .دهمیتکان م  یسر 

 یمنم اونجا افتاده. به هرک نی..تازه دوربدیکاره ا چیمنم..شماها ه یمنه..مقصر اصل  ری همش تقص-
 منم.. کننی که روش زوم م یکس نینکنن اول شک هم

 شود. یمتعجب م نینسر

 ؟ یکن  کاری چ یخوا یم-

 اورم.  یرا به حرکت در م نی استرس ماش اب

 هنوز به اونش فکر نکردم..-
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 *** 

 

و   کنمی و بعد با تمام سرعت سمت خانه حرکت م کنمیم  ادهیپ  شانیو ارغوان را مقابل خانه ها نینسر
و   نمینش ی م واریآرام گوشه د یو با صدا  ترکدیشوم. بالخره بغض خفه کننده ام م یوارد اتاقم که م

  ؟یمامانم چ یاراشد عاقبتم؟ داغ بابام کم نبود؟ داغ ک نیکرده بودم که ا کاری چ ا،ی. خداکنمیم هیگر
انصاف نبود. واقعا انصاف   نی. ازنمی با بغض به سرم م شدم؟یم  یقربان دیاونم کم نبود؟ خودمم با

ِد خو  یمقصر اصل ندفعهی:»امیگو یکه بود، خدا نبود. با بغض م  یمقصرهرک گهید ندفعهینبود. ا
 خودمم«

و دنبال   روم ی کمدم م یو با استرس سمت کشو زندیبه سرم م یفکر  هویکردن  هیساعت گر کی بعد
  س به ساعت. با استرابمی یاز آن را نم یرد کنمیو رو م ری . اما هرچه کشو را زگردمیشناسنامه ام م

دست   نن. مطمئ گرفتمیفردا سراغش را از مامان م دی. ساعت از دوازده شب گذشته بود. باکنمینگاه م
خارج شوم. بله   رانیتا وقت هست از ا دیفرصت کمتر بود. با گذشتیروزها م  ی او بود. اما خب..هرچ 
 هست.  نیهم حیفعال تنها کار صح 

 

 

 *** 

 

 

ا  اش بود. ت ی می دوست صم دهیمامان مشغول قهوه خوردن با سپم. رو یم نییعجله از از پله ها پا  با
 .دیگو یم  یافتد با لبخند مصنوع ینگاهش به من م

 عجله؟   نی. کجا با اری صبح بخ  زم،ی سالم عز-
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و او  دهمیتکان م دهیسپ  یبه نشانه سالم برا یاندازم و سر  یام م  یبه ساعت مچ  یحوصله نگاه یب
 . کندی م منگاه چندش یبا لبخند شهیهم مثل هم

 مامان؟ هیپاسپورت من کجا نیا گمی. منینسر  شیپ  رمی سالم دارم م-

 رود.  یمامان باال م یابرو یتا کی

 ؟یپاسپورتت افتاد  ادیشده که  یپاسپورت؟ چ-

 ..گمیالزمش دارم. بعدا برات م-

 .. یگفت یکاش زودتر م-

 . کنمی م تعجب

 ه؟ یمنظورت چ-

 عتبار بزنن. اعتبار نداره دادم برات ا دمیآخه د-

 ؟یداد یک  ؟یک-

 اومد ازم گرفت..  دتیمج ییدا روزی د نیاتفاقا هم-

 دهم.  یتکان م یو سر  کشمی م یپوف

 کشه؟ یچقدر طول م ؟حاالیبه من نگفت  یز یاز دست تو مادر..آخه چرا چ یوا-

 . پردیکالممان م انیم دهیسپ

 ؟ یر ب یخوا یفکر کنم حدود دو سه روز طول بکشه، حاال پونه جون کجا م-

 .زنمیم یکج  لبخند

 خوب!  یجا کی-

 . خنددی م یالک
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 ا خب پس مارو هم ببر..-

خواست به   یدلم م  یلی. خ کنمیرا مشت م  میدست ها  یروم. حرص  ی و سمت در م زنمی م یپوزخند
خودم را   کنمیم  یسع یلی. خمیبگو  یز ی کرده بود، چ چارهی مادرم را ب نیهم یکه من، بابا و حت  یکس

 .میگو یم دهیبه سپ خطاب چرخمی پا م کی یتوانم و با پوزخند رو یمآخر ن دست  یکنترل کنم ول 

 ن،یکه باهم هست ییخواد عالوه بر شبا  یدلش م یلیخ  دمیببرتتون؟ شن نیگیچرا به کامران جون نم -
 ..نیهم نش دهیکه د ییبهتر از جا ییکنه، پس چه جا یروزا هم باشما سپر 

 . زنمی م یچشمک

 مثل خارج از کشور.. -

شوم و با لذت سوار   یاز خانه خارج م  دهیسپ یر مقابل نگاه بهت زده مامان و نگاه عصبان د دبع و
خوشحال   ده یرود که چقدر از کنف کردن سپ  یم ادمی گری شوم د یکه سوار م نی شوم. هم  یم  نیماش

  یام م  یبه ساعت مچ یافتد. نگاه یدوباره غم به دلم م شبیاتفاقات د یادآور یبودم و با 
و به   کنمی را روشن م  نی بروم. ماش نیشب بشود به خانه نسر نکهیقبل ا دیبود و با یموقع خوب .زمااند

  ی. با تک بوقکنمیساعت بعد مقابل خانه شان توقف م م ی. نکنمیحرکت م  نیسرعت سمت خانه نسر
 . ترسمیاش م دهی چهره رنگ پر دنیشود با د  یکه سوار م نی. همپردیم رونیاز خانه ب 

 ن؟ یچت شده نسر-

 . ردیگ یرا بغل م   شیها دست

 نتونستم بخوابم.. شبهیاسترس دارم. از د دونم،ینم-

 . گذارمیفرمون م یو سرم را رو کشمی م یپوف

 درست مثل من.. -

 پونه؟ میکن کاری چ یگیم-

. فقط دهیجواب نم  رمیگیبا خونشون تماس م یارغوانم گم و گور شده. هرچ نی. ادونمیاصال نم -
 خوان برن شمال خونه مادربزرگش..  یبا مادرش م یه گفت چند روز م ککن  دایباباشو تونستم پ 
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 اخه چرا رفته؟ -

  فتهی ب ری گ یاگه قراره کس یروز افتاده. اصال حت نیحق داره. اون دختر بخاطر من به ا نینسر نیبب -
 برم..  رانیاز ا دیمنم با  یول راحته  کمی  المیاون منم نه ارغوان. اما االن که اون رفته خوبه، خ

 . کندی هنگ م نینسر

 ؟ یبر  یخوا یکجا م -

 . کشمیم یو اه زنمیبه فرمون م یمشت

 پام سبز شده..  یمانعم جلو کی..تازه دونمیاصال نم -

 ؟ یچ-

طول   یپاسپورتم اعتبارش تموم شده و مامان داده برام اعتبار بزنن که اونم حداقل دو سه روز -
 .کشهیم

 ؟ یکن  کاریچ  یواخ  یحاال م یوا-

.  ششیرو هم ندارم که منم مثل ارغوان برم گم و گور شم پ  یکنم. کس کاریچ دونمینم ال اص دونم،ینم-
دارن همه جا دنبال قاتل   سایدوست دخترش مرده و حتما االن پل دهیفهم د یتازه تا االنم حتما سع

 .شناسهیمنو خوب م نیدورب دمیمن تو اون خونست و سع نیو از اون بدترم که دورب گردنیم

 .زندی مورتش به ص نینسر

 رفته بود.  ادمی. یگ یراست م یوا-

  یاون دختر  یدلم برا ی. حت شی. نه راه پس دارم نه راه پشمیم وونهیکنم؟ االن دارم د کاریچ  نینسر-
  یمادرش حساب  . حتما پدر وسوزهیگناه بخاطر کار مسخره من جونش رو از دست م یکه ب

 خدا..  یعزادارشن..وا

 . ردیگ یم دستم را ن ینسر کنمی که م بغض

 منم هستم پونه تو رو خدا غصه نخور.. ی. هرجا که باش رمیبرات بم   یاله-
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 ؟ یچجور   ن؟یاخه نسر یچجور -

 دنیبا د نیشود. نسر یبلند م  یکس یام بعد مدت ها جلو هیشود. بالخره گر یام بلند م  هیگر کدفعهی
 . ردیگ یو در آغوشم م   ردیگ یاش م  هیگر میاشک ها

 غرورت..  نیهاتم تنگ شده بود. از دست تو با ا هیگر یاه. دلم بربرات پون رمی بم  یاله-

 . کنمیو هق هق م  فشارمیرا در مشت م  نینسر یمانتو

 نیاز دست ا ن؟یکنم نسر کاریدرمون اومده سراغم..چ یدرد ب  یوقت  نینسر خورهیغرور به چه دردم م-
 بکنم؟  یعذاب وجدان چه غلط 

 کرد؟  شدیشد گفت. آخر چه م  یهم نم یز یچ .دیگو ینم  یز یو در جوابم چ کندیم  سکوت

  ی اش بند م ه یگر نی نسر هویکه  میکن ی و زمان التماس م نی و به زم  میزی ر یصدا اشک م یب  مانیهردو
 . ردیگ یدو دستش م نیو صورتم را ب  دیآ

 .. دمی..فهم دمیفهم-

 .کشمیام را باال م  ینیب اب

 ؟ یدیفهم  ویچ-

 .. یکه کجا بر  نیا-

 .کنمی را پاک م می و اشک ها  دارمیمور برداشب یاز رو یدستمال

 ؟ یکرد یچه فکر  ه؟ی کجا برم؟ منظورت چ -

 ..هیعال  یرفت خرمشهر، به نظرم تو هم بر  شی سه روز پ نیپونه من داداشم هم نیبب -

 رفت؟  یرفت خرمشهر؟ واسه چ  مایخرمشهر؟ ن -

  یحیمس یتا جوونا  فتهگر یو سپاه  یجی جبهه. از بس رنیجوونا دارن م  یبخاطر جنگ بابا، االن تمام-
 . االن داداش منم با دوستش رفتن جبهه..یو ارمن
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 شده؟ اون که فقط نونزده سالشه.. ر یمگه داداشت خله رفته جبهه؟ از جونش س-

عالوه بر مردا و   گفتیبه حرف نکرد. خالصه داداشم م ینرو ول  میبهش گفت یلیاره بابا من و مامانم خ -
. تو هم که نونزده سالته برنیهم بلدن رو داوطلبانه م یامدادگر تار و و پرس یکه پزشک ییپسرا، دخترا
برو بعدم برگرد.   یمدت کی. گردهینم  یدنبال کس ی. فعال چون اونجا اشوبه کسیبر   زارنیبه نظرم م 
تو  ی تونی. مشترهیو بمب و بارون ب یباز  شیات کمیخرمشهر. چون اونجا  یخوادم بر  یتازه نم 

 .. یمونابادان ب یمارستانایب

. من کارم به بردمی و من آب دهان فرو م  گفتیم نیروم. نسر یو من در فکر فرو م  گفتیم نینسر
و   یجنازه خون  یبرم وسط توپ و تفنگ؟ وسط کل که مجبور شوم برم جنگ؟  ییبود؟ به جا  دهیکجا رس

 من! یخدا  ؟ی شیبمب آت یکل

 گم؟ یم یچ  یفهمیپونه..پونه باتوام..م-

 دهم. یتکان م  یسر 

 ..آره.. رهآ-

 ؟ یکن کاری چ یخوا  یخب؟ م-

 .کشمیبه صورتم م یدست

 ..دونمی..اصال نمدونمینم-

  کاریچ یول  ومدمیمامانم نبود منم باهات م  یاگه ممانعت ها  شییبود. خدا شنهاد یپ کیفقط  نیا-
 .. گهی د یدونیکنم. خودت م

 .دهمیتکان م  یسر 

 ی ..حق دار یبگ ستی ن یاز ی ..ندونمیاره م-

پسرم مرد شده رفته از  گهی. مستی ن الشیخ  نیبابامم ع   یسردرد گرفته ول یه مامانم کلفتر  مایاالنم ن-
 ناموسش دفاع کنه. بابا ناموِس پسرش منم هستم که منم تو تهرانم..واال

 .کشمی م یپوف
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 فکر کنم.. دیبا-

 گذارد. یدستم م  یدستش را رو نینسر

 پونه..زود بجنب..  ستای وقت ن ادیز-

 .میگو یکمرنگ م یاندازم. با لبخند ی به صورتش م ینگاه

 کردم ببخش.. تتیاگه اذ-

 . زندیم میبه بازو یمشت

 ..یمفت  ی. چه حرفانمیبرو گمشو بب-

  میبرا یدر را ببند بوس نکهیقبل ا ی شود ول  ی م ادهیپ نیو از ماش  زندی م ی. او هم لبخندخندمیم حالیب
 . بنددی و بعد در را محکم م فرستدیم

 . زندیداد م نیماش شهیاز پشت ش کنمی مرا که روشن   نیماش

 .. مونمیمنتظر خبرت م-

 . گذارمیاز کنارش م  یدهم و با تک بوق یتکان م  شیبرا یدهم و دست یتکان م  یسر 

جنگ؟ وسط آن  رفتمی م دیجبهه؟ با رفتمیم  دیبا یعنی  شد؟یبه کجا ختم م د یراه با نیآخر ا ا،یخدا
 من! یهمه آتش؟ اخ خدا

 *** 

 

اندازم،   یبه کوچه م  ینگاه مطمئن  نکهیبعد ااندازم و   یم  نیداخل صندوق عقب ماشا ر فمی عجله ک با
شوم و به سرعت   یم  نیمشخص نباشد. سوار ماش ادیتا چهره ام ز کشمی ام را جلوتر م یمشک  یروسر 

تا   ندکنم. هرچ یبا مامان خداحافظ  کنمیوقت نم  یکه حت کنمی. انقدر با عجله حرکت م کنمی حرکت م
 شناسم،یکه من م یدی. ان سعشدیکه اتفاق افتاده بود خبردار م یان یدر مورد جر دیاو هم بابه االن 

و بعد از گذشت حدودا دو ربع، مقابل مسجد   بخشمی سرعت م نی. به ماشمکردیمن را زنده رها ن
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و   کنمیرا باز م  نیشده و درب صندوق ماش ادهیپ  نیدهم و از ماش ی. آب دهنم را قورت مکنمی پارک م
دارم   ینگه م ن ییام را همچنان پا یشوم. روسر  یسمت مسجد روانه مرا برداشته و با استرس  فیک

که گوشه درب مسجد   نمی بیرا م  یرمردی به مسجد پ دهیواضح باشد. نرس  یلیتا مبادا چهره ام خ 
 . گفتیذکر م  حشی نشسته بود و با تسب

 اقا..  دیببخش-

 سالم دخترم..-

 جبهه؟ یبرا کننیم م ثبت نا نجای هم دیسالم، ببخش-

 . زندی م یگرم لبخند

پر   تیخوان دفتر ثبت نام رو ببندد چون فعال ظرف  یاره دخترم برو تو. اتفاقا تا قبل اذان مغرب م -
 شده..

  یدهم و با عجله وارد مسجد م یتکان م  یافتم و با اضطراب سر  یحرفش به هول و وال م نیا با
 یوارد قسمت برادران م ین، اشتباهخواهرا قسمت  بروم نکهیا یشوم اما از شدت استرس به جا

 یخورد. با چشمان گرد شده خنده ام م یمرد اونجا بود به من م یشوم نگاه هرچ یشوم. تا وارد م
شوم،   یاز آنجا خارج م یو وقت کنمی عقب گرد م یدیگذارم و با ببخش یدهنم م  یو دستم را جلو ردیگ

 دست تو پونه! از یوا می گو یو با خنده م زنمیام م  یشان یبه پ یمشت

و   کردندیدهند. داخل محوطه مسجد ثبت نام م یقسمت ثبت نام را نشانم م  پرسمیچند نفر که م از
  یتعجب من را باز م  یلیخ  یز یشوم چ  یتر م کینزد یبودند اما وقت ستادهیهم به صف ا یادیافراد ز

بودند و خطاب به مسئول ثبت نام   ستادهیبود که در صف ا ییپسربچه ها ادیدارد و ان هم تعداد ز
آورم و در صف   یم رونی ب فمی تا آنها را هم ثبت نام کند. شناسنامه ام را از داخل ک  کردندیاصرار م 

 شلوغ نبود.  ادی . صف خواهران نسبت به صف برادران زستمیا یخواهران م

از همان   یک یکاود.  یتا نوبتم شود، نگاه کنجکاوم آن پسربچه ها را م ستمیا  یکه منتظر م همانطور
 :دیگو ی م هیپسربچه ها با گر

 م؟ یشیامام دستور دادن همه برن آخه مگه ما شامل همه نم  م؟یما بر نیزار یآخه چرا نم -
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 .د یگو یو با لبخند م  گرداندیرا بهشان برم  شانی شناسنامه ها مسئول

 ین. فقط باالخوره عموجو یسن شما نم  یول دیهست یگل یکه شما چه پسربچه ها دونمیمن م-
 ثبت نام کنند.  توننیهجده سال م

 .دیگو یم گر یپسربچه د یکی اون

مرده و خودم دارم با ننم   کسالهیبه سن و ساله؟ من خودم بابام   یو مرد یمگه بزرگ ؟یچ  یعنیآخه -
 اونوقت حاال شدم بچه؟ ارمیخونمونو در م  یخرج

 . زندی لبخند م مسئول

 ؟یتنهاشون بزار  یخوا یونوقت ماالن فقط شمارو ندارن؟ ابدتر شد. مگه مادر شما  نکهیخب ا-

حرفش به من نشان داد  یبچه بود ول  یلی. درست بود خ زدیری قلبم فرو م زندی که پسربچه م یحرف با
 که واقعا مرد بود. 

 من نباشم، بابام نباشه، خدا که هست.. -

 دهد. ی تکان م یسر  مسئول

پشت جبهه ها  نیانشاءاهلل زود جنگ تموم بشه و تو هم دیو دعا کن دیشما بر ی . ول یگیبله درست م -
 به رزمنده ها، باشه؟  دیکمک کن یکل

 .دی گو یم گریآخر سر خطاب به آن دو نفر د برد،ی شان که از اول در سکوت به سر م یسوم  نفر

 .. میبر  نیای. بگنیبچه ها، آقا راست م-

 یم  گرید. آن دونفر دشتن باشبه برگ یخورد راض   یبه چهره اش هم نم  اد یزشوم.  یم متعجب
 . کشاندشانی و دنبال خودش م کند یآن هارا به سکوت دعوت م  ینفرسوم  یخواستند اعتراض کنند ول

 شود. یکه بالخره نوبتم م کنمیلبخند رفتنشان را نگاه م با

 خانم؟ -

 دهم.  یشناسنامه ام را به دست مسئول خانم م یدیو با ببخش میآ یخودم م به
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 د ییسالم بفرما -

 د؟ یکن یسالم. اسمتون رو لطف م-

 رزادهیپونه، پونه ام-

مشخصاتم را  یبرگه ا یشود. بعد از ان هم رو  ی شناسنامه ام م ی با دقت مشغول بررس خانمِ 
 . کندی م ادداشتی

 جبهه؟ دیبر  دیخوا یم  یچ یبرا-

 م؟یکه بگواصال چه داشتم  گفتم؟یچه م دیحاال با یافتد. وا یبه تپش م قلبم کدفعهی سوالش  نیا با
 و.. ی پرستار  ،یافتم. امدادگر  یم  نینسر یحرفا اد ی هویبودم که  یفکر  ی ر ی درگ نیهم  نیدر ح

 ..یو پرستار  یامدادگر  ی..برایبرا-

 د؟ یپرستار هست-

 دهم. یتکان م یاسترس سر  با

 ر ی خ-

 د؟یبر  دیخوا یپس چرا م -

 خوام برم به رزمنده ها کمک کنم.. یخوام..م  یم-

 افتم..  یپسرک مان هم یحرفا ادی هوی

 ..چون امام به همه دستور دادن، به مردا که فقط نگفتن..گهیخوام به حرف امام گوش بدم د یم-

  م ی و چشمها کشمیم یلبخندش نفس آسوده ا دنی. با دندینش یلب خانِم م  یرو یحرفم لبخند نیا با
 . بندمیرا با دلشوره م

. انشاءاهلل فردا  دیبود ت یفرات آخر ظرف ا جزء ن چون شم  دیخب خانوم، خدارشکر به موقع اومد یل یخ-
 . دیباش   نجای. انشاءاهلل ساعت پنج صبح امیصبح زود اعزام دار
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 . رمیگ  یشناسنامه ام را پس م خوشحال

 ام؟یب  تونمیجدا؟ جدا م-

. انشاءاهلل  دیزاریم هیکشورتون ما  یبرا تونیاز جوون دیشما جوون هارو بده که دار  ریبله حتما. خدا خ -
 .. یبش  ریدخترم و عاقبت بخ یبرس  تیق یخواست حقبه 

  یلیگشتم،خی. اگر برمگشتمیبرم دیافتد نبا یم ادمی هویتا بروم که  چرخمیو م زنمی م یسرسر  لبخند
من..آن موقع  یخدا یبه سراغم امده باشد. وا دیسع یحت ایباشد  دهیهم بود که مادر ف ادیاحتمالش ز

 کردم؟ یچه م دیبا

 .پرسمیانِم و مضطرب م ت خسم  گردمیبرم  دوباره

 بمونم؟   نجایشب ا تونمی خانم، من م دیببخش-

 .کندی تعجب م یکم  خانمِ 

 بهتره..  یلی خ  یمونن. اگر نمون  یاکثرا مردا هستن و شب م  نجایچرا دخترم؟ ا-

 . کنمی م بغض

م؟  وقت شب کجا بر نیراهم دوره..آخه من االن ا  ارتم،یببرتم و ب  یرو ندارم که ه یاخه خانم من کس -
 ام؟ یب  یبا ک ی اون زودبعد صبح به 

 دهد. یتکان م یو برادر هم سر  دی گو یم یز ی دهد و خطاب به مسئول برادر چ ی تکان م یسر  خانمِ 

و صبح   بندنی ده م یخودشون در مسجد رو شب ساعتا  یجمال  یها آقامنت یبمون یتون یم زمیباشه عز-
 ده انجام بده.قبل تا  یداشت ی. اگر کار ضرور کنندیموقع اذان صبحم باز م 

 .زنمی لبخند م خوشحال

 حتما..   یمرس یوا-

روم. بالخره مشکلم حل شده   یمسجد م  رونیگذارم و سمت ب  یم فیذوق شناسنامه ام را داخل ک با
افتاده بود برگردم.   ابیهم که آب ها از آس یمدت کیراحت بروم و بعد  الیتوانستم با خ   یبود. حاال م
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که چه   آخ. شدیخوب م یلیشد و کال نظام فرق کرد. اون موقع هم خ روزیصدام تو جنگ پ نیا دمیشا
 شود..  یم

  گزمی. با استرس لبم را مرسانمیم  یتلفن عموم نیتر کی شوم و خودم را به نزد  یمسجد که خارج م از
 . شدیم یکه چه بدبخت یباشن؟ وا دهی. نکنه تا االن همه فهمرمیگ  یرا م نی و شماره نسر

  چدی پ یم  یآرامش پشت گوش  یدهد. تا صدا یجواب م  نینسرکندن بالخره سه بوق جان  بعد
جواب تلفن را بدهد. ناشناس   اطیبا احت نقدریا نیشوند. اصال سابقه نداشت نسر یسست م  میپاها
 نداشت..  رناشناسمیو غ

 د؟ ییالو بفرما -

 ..می گو یلرزان م یصدا با

 .. نینسر-

 . دیگو یشنود با استرس م  یرا م میصدا تا

 ؟ ییپونه تو یوا-

 !کندی م بمی تعق یسرا داشتم که نکند ک  نیاندازم. مدام اضطراب ا یبه اطراف م ینگاه

 خودمم..-

 ؟ یدختر؟ رفت  ییکجا-

 رم یآره، فردا از تهران م-

 !ریچقدر د ؟یکنی م یشوخ -

 ؟ یزن ی شده؟ چرا انقدر آروم حرف م یز یچ ن، ینسر گمیآره..م-

 . کندی بغض م کدفعهی

 .. نجاستی االن مامانت امت پونه اما خوام بترسون  ینم-
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 دهم.   یدهانم را قورت م آب

 ؟ یگیمامانم؟ واقعا م -

 آره اما از اون بدتر.. -

 ن؟ ینسر یچ ؟یچ-

 باهاشه..  دمیسع-

 . چرخدیدور سرم م  ایدن دیآ یم دیاسم سع تا

 ن؟ینسر  یکنی م یشوخ -

  پرسنیدارن از مامانم م و. فعالخالص ش  یشهر نکبت نیزود برو. زودتر از ا ینه پونه، لطفا هرجا هست-
نشه اما با من بازم در تماس باش پونه.   عیضا یلیدارن که خ کاریچ نمی بب  رمیکه من کجام. منم زود م

 به من زنگ بزن.. ع یبه تلفن سر یداشت یو دسترس ید یمن نگرانتم. اگر رس 

 جالب کار خودم انداختم..که تو و خانوادتم تو من نی. شرمندم نسرزنمیباشه باشه اگر تونستم زنگ م-

 نره. االنم برو..برو به سالمت.. ادتی نوی. پس ایدوست من نیمسخره نزن پونه، تو بهتر یحرفا  لطفا-

 باشه.مراقب خودت باش. فعال -

از  نکهینکند قبل ا کردم؟یچه م دیگذارم. حاال با یلبم م یدستم را رو  یشود با نگران   یکه قطع م تماس
 ه! من طاقتشو ندارم..نه ن یکنند؟ وا  رمیغم و دستگراس ندیای تهران بروم ب

 

 *** 

 

مناسب   یشوم و در گوشه ا یداخل مسجد م یمحوطه مسجد، به آرام یقدم زدن و وارس یکل بعد
اندازم.   یمسجد م واریکس در قسمت خواهران نبود. نگاه مضطربم را به در و د  چیشوم. ه  یم ریجاگ
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  گبا مادربزر   کباری فقط  دیآ یم  ادمیبود. قبال که کودک بودم  ییبای حال ز نی ساده و در ع  یچه جا
 هرگز! گریام به مسجد آمده بودم، اما بعد از آن د  یپدر 

 ..رزادهی خانِم ام-

از  گر؟یکه بود د نیا ای. خدانمینش  یم میسرجا خیس کدفعهیمرد از پشت پرده برادران،  کی یصدا با
 ..ایخدا یمرا بلد بود؟ وا یلیکجا فام 

 رزاده؟ ی انم امخ-

خواهند بدانند که تو  یدهم. بد به دلت راه نده پونه آخر آنها از کجا م  یدهانم را قورت م آب
مسجد پارک کرده   کینزد نویکرده بودم. چرا ماش یر ی . عجب خل گنمیماش نم،ی ماش یوا ؟ یینجایا

 کنم..  شی باشد فردا حتما بروم و جا به جا ادمی. یوا یوا یبودم؟ وا

 د؟ یینجایا رزاده،ینه امخانم پو -

 . کنمی را صاف م میشوم و صدا یپرده م  کیآورم و با استرس نزد ینم طاقت

 بله؟ -

 براتون شام اوردم..  دیببخش-

! اما  شینبود؟ اخ  کردمی که فکر م یز یآن چ یعنی. ستدی ا یشود و قلبم از حرکت م یگرد م چشمانم
هوا با   ینه هستم. ببودم که چه قدر گرساصال فراموش کرده  یشام؟ شام؟ مگر ساعت چند بود؟ وا

 اندازد.  یم نییخورد و سرش را پا  یجا م چارهیمرد ب  هویکه   زنمی ذوق پرده را کنار م

 ؟ یشام اورد-

 دهد.   یرا به دستم م  ینیس  یجی بس مرد

 د ییبله بفرما -

 شود. اه اه فضول ها  یم دهیسمت کش نینگاهشان ا گریآن طرف چند تا مرد د از

 .. یدیزحمت کشم چرا ممنون یوا-
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  کنمی . خوب که دقت مکشدیدهد و عقب م یتکان م یبا خجالت سر  یسپاه دانمینم  ای  یجی بس مرد
 خودمانه! حاال چه زود هم پسرخاله شده بودم.  یِ جمال  یکه همان آقا نیبه ا  نمیبیم

ور  مونه. بخاطر حض یداخل مسجد نم  ی کس م،یدر مسجد رو ببند گهید میخوا  یم کنم،ی خواهش م-
به  دی داشت از ین  یز ی. فقط اگر به چدیبرادرا برن تو محوطه بخوابن تا شما راحت باش  میشما گفت 

 .. امیبنده م  دیآبدارخونه بزن نیهم شهیش

 شوم.  یزده م  خجالت

 .. گهید میدیخواب  یهمه باهم م ن؟یکرد تشونیچرا اذ د،یکن رونی خواست برادرا رو ب  ینم یوا-

 شود.  یگرد م یج ی چشمان مرد بس هوی

 بله؟ -

 زده بودم؟ یحرف بد یعن یشوم.  یم متعجب

 برادر..  زنمیبود خودتو صدا م یبابت غذا. باشه اگر کار  یمرس  یلی..خ یچ یه زهیاا چ-

  میاندازم و دوباره به سرجا یرود. من هم با خنده پرده را م یدهد و م یتکان م یسر  یجی بس مرد
.  دیچقدر چسب یهمه گرسنگ ن یکه بعد ا . اخشوم یو با ولع مشغول خوردن آبگوشت م  گردمیبرم

 بود. دست آشپزش درد نکند.  یخوشمزه ا  یعجب غذا

 ی. براکشمی ارم و همانجا دراز مگذ یسرم م ریرا ز فمیو ک  زنمیرا کنار م  ینیشود، س یکه تمام م میغذا
هم  یخت. عجب تجربه جالب و سدمیخواب یتخت نرم و گرمم م ری غ ییبار در عمرم بود که جا نیاول
 بود!

جان  یکه بالخره بعد کل کنمی بعدتر فکر م یو فرداها یبعد  یچه قدر به اتفاقات فردا و فردا دانمینم
 ..ی. ان هم چه خواب بردیکندن و اضطراب خوابم م

 از کابوس..  پر

 

 *** 
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 ..رزادهی خواهر ام-

 . کنمیدستم را بلند م زند،یم میکه صدا یمرد یصدا با

 منم..-

 بوس.. ین یم نیتو ا نی ایب-

  ینی م ییشوم. قسمت جلو یبوس م ین یبه اطراف، سوار م  یاجمال یدهم و بعد نگاه یتکان م  یسر 
دو   یصندل ی شده بودند. رو ریعقب جاگ یها یهم در صندل  بوس مرد ها نشسته بودند و چندتا خانم

 .زندیم یلبخند دنمی. دختر با دنمی نش یهمسن و سال خودم م بایدختر تقر کیکنار  ینفره ا

 سالم..-

 .زنمی م یکمرنگ  لبخند

 سالم..-

 ه؟ یاسمت چ-

 اسمم..اسمم پونست -

 کمک؟ یجبهه؟ برا یایم یاسم منم کوثره، دار  ؟یجدا؟ چه اسم قشنگ-

 .میگو یدهم و با پوزخند م  یتکان م  یسر 

 .. بای تقر-

 با؟ ی ا چرا تقر-

 کمک..  یبرا ام یآره دارم م ی عنی یچ یها؟ ه-

 دهد. یتکان م  یسر 
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خب تو   ی همه همسن ما هستند ول  نجایکردم البته ا دایهمسن و سال خودم پ کیکه  خوبه چقدر-
 ..یمن  هیشب ادیز کمی

 جدا؟ چقدر خوب.. -

 ؟ یاره تو پرستار -

 .. ستمی. پزشکم نستمینه من پرستار ن-

 ..یاا؟ پس به صورت داوطلب اومد-

 .. بای اره تقر-

 با یتقر یگ یبابا چقدر م یا-

 . خندمیم

 ..م یانشاءاهلل حرکت کن می خوا ی؟ مهمه آمادن-

. بالخره داشت تمام  میرفتیم می. بالخره داشت کنمی را مشت م میراننده با استرس دست ها یصدا با
 .شدیم

 .. یخب نگفت-

 .گردمیسمت کوثر برم به

 و؟ یچ-

 ..یراست گفتمیاا نه من داشتم م-

 .زنمی اش لبخند م یخنگ به

 من پزشکم.. -

 شوم.  یم متعجب

 جبهه؟ یای م یوقت دار جدا؟ اون-
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 ام؟ یآره چرا ن -

 ..شهیم بتینص  یبهتر  یها تی موقع یلیکه خ رانی ا یخب تو اگه بمون-

 هاست..  نیو باالتر از ا شتریب  یلیباشه. من هدفم خ  یداره هدف آدما چ یآره اما خب بستگ-

 رود.  ی باال م  میابرو یتا کی

 ؟ یمثال چ-

رو بدم. بعدش هم   لمیزکات توان و تحص ها بکنم و به رزمنده یادیز یدوست دارم کمک ها نکهیا-
 باشه عاقبتم ختم به شهادت بشه.. نیداشته باشم و صالح کارم ا اقتی اگر ل

 ؟ یر یبم  یتو؟ دوست دار  ی! مگه چقدر سن دار الیخ یشهادت؟ ب -

 شود.  یم ره یخ  رونی دهد و با لبخند به ب یتکان م  یسر 

 ..شنی. آدما با شهادت تازه زنده ممیکه ما دار سته  یپوچ  یِ زندگ نی. مرگ استی مرگ ن نینه ا-

 اندازم.  یباال م یا شانه

 دا یواال مخت تاب برداشته ببخش-

 . خنددیم

من دوست دارم اثبات کنم   یشن ول ینم  دیدخترا شه  گن یها م یلی. راستش خشمینبابا ناراحت نم-
 ..یاونم چه شهادت  شن،ی م  دیکه دخترا هم شه

 . خندمیم

 ..ای ما مذهبش دیزنیم یب یعج  یداره؟ واقعا عجب حرفا یوبمرگ ادما چه خ اخه نشون دادن-

 . خنددیم

 م یمتفاوت یلیما خ دونمیتو..اره م یهست یچه ادم باحال یوا-
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  نیبه خاطر هم  دیرس  یمضحکه و خنده دار به نظر م اد ی ز شیخب حرف ها ی بود ول  یبامزه ا دختر
با من   یخب او با مهربان   یول رمیجبهه بگ یگاه ایسکوت کنم  شیدادم در برابر حرف ها یم  حیترج 

تا بالخره با هر   میکن یرا رد م  یمختلف یها ستگاهیبه مقصد ا  دنی. تا رسکردی نم یو تند زدی حرف م
به اطراف   یبا نگران   کندیبوس که توقف م ینی. ممیرس یکه بود به مقصد م  یجان کندن و اضطراب

از   یخستگداد. با   یام هشت شب را نشان م یساعت مچ اندازم. کوثر خوابش برده بود.  یم ینگاه
کنار   یمکت یشوم. ن یبوس خارج م   ینیدهم و از م یبه تنم م  یهمه نشستن، کش و غوص  نیا
خود   یآمدند و برا یم یقرار داشت. مردم هرازگاه شی رو  یگذاشته شده بود و سماور بزرگ ستگاهیا
کرده بودم. تازه   یهوس چا بیودم اما آنجا عج. نسبت به قبل کم خوراک تر شده بختندیر یم یچا
 !گریبودم د ب یعج  دانم،ی. نم دیچسبی م شتریهم ب یآنجا چون گرم بود چا نکهیا

 ی. آقاستمیا یروم و کنار کوثر م   یم تی به سمت جمع  یجمال یآقا یبا صدا نوشمیرا که م میچا
از   یخواند و وقت  یرا م یمو سپس تک به تک اسا کندی م نییپا  باال و یکاغذ دستش را کم یجمال 

. من و کوثر و  کندیم یی مخصوص راهنما یشود همه را به سمت قرارگاه ها یحضور همه مطمئن م 
  یم یجمال  یآقا یبا صدا هویکه  میتا به محل مربوطه برو میکن یقصد م هیچندتا خانم هم مثل بق 

 .میستیا

 خواهرا.. دیببخش-

 شود.  یمتعجب م  کوثر

 بله؟ -

 اندازد.  یم نییا پا ش رسر  یجمال  یآقا

آبادان مشغول به کار و کمک شن و منم   مارستانیدارن که تو ب ازی به بنده گفتن به دونفر ن دیببخش-
  دیتونیم ست ی. اگر براتون سخت ندمیم  شنهادیرو سراغ نداشتم به شما پ یچون فعال جز شما کس 

 د؟ یرو قبول کن  تیمسئول نیا

 .چرخدی سمت من م کوثر

 ه؟ ونپ هینظر تو چ-

 . کشمیم یپوف   یاندازم و از شدت خستگ یباال م یا شانه
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 م؟ یزودتر بخواب میبر شهینداره فقط م یفرق چیمن ه یبرا-

 .گرددیبرم  یجمال   یو سمت آقا گزدیحرف من لبش را با خنده م  نیبا ا کوثر

 انشاءاهلل؟  هی . فقط زمان اعزام کمیکن ی باشه ما موافقت م-

 .م یمون یقرارگاه منتظرتون م  یح جلوانشاءاهلل فردا ساعت هفت صب -

 ممنون باشه چشم. یل یخ-

 ی اعلی-

 .دیگویو با خنده دم گوشم م ردی گ یدست مرا م کوثر

 .. ییای حیدختر تو چقدر بانمک و ب  یوا-

 . دریگ یاز حرفش خنده ام م کدفعهی

 ف؟ یتعر ای االن فحش بود  ه؟یچ گهید نیا-

مدرسه مخروبه بود با چند اتاق   کی . ساختمان دکشانی خنده دستم را سمت ساختمان مقابل م با
 و البته مجهز به چند بالشت و پتو.   یخال

 کجاست؟  گهیجا د نیکوثر ا یوا-

 . کندیم وار ید یرو  خیم زانیآورد و آو یچادرش را از سرش در م یخوشحال با

 بهشت.. گنیم  نجایبه ا-

 . کندیاضافه م و

 ..هیبهشتش خاک کمیالبته -

 .مزنی م نهیبه س دست

 ه؟ یمنظورت چ-
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 . میبکش نجایبه ا یدست کی دیبا فهی کث  یلیخ  نجایوا منظورم مشخص نبود؟ ا-

نکرده بودم چه برسد به   زی. من تا به حال در عمرم اتاقم را هم تمکنمیگرد شده نگاهش م یچشمها با
 . نجایکردن ا  زیتم

 ..ستمی من ن یکوثر  الیخ یب-

 .کشمی موکت دراز م یهمانجا رو و

 دهد.  یتکان م یو سر  زندی د ملبخن کوثر

 نداره..  یب یاز دست تو باشه ع یوا-

و   یخستگ نی از شدت ا یتا مگر کم  رمگذایهم م یرا رو می چشم ها یکم شیها  یاو و خل باز  الی خیب
بهتر بود   د یکه شا یاستراحت قو کیاستراحت داشتم.  کیبه  ازیکاسته شود. واقعا ن  ،یحوصلگ یب

شوم. با خواب   یم داریب یآرام پچ پچ کس یکه با صدا گذردیچقدر م دانمینشوم. نم داریب گریهرگز د
 .کشمیچشمم م ریبه ز  یدست یآلودگ

 کوثر؟  یکن ی م کاریچ-

 کیآورد پالست یبندد. چادرش را که از سرش در م یبه دست وارد اتاق شده و در را م  کیپالست کوثر
 . گذاردیمن م یرا جلو

 .میبخور  ایب-

نان   کیبا  یکنسرو ماه  کیاندازم.  یم یو داخلش را نگاه رمیگ یستش ماز درا  کیپالست  کنجکاو
 داغ..

 ن؟ یفقط هم-

 دهد. یو سر تکان م ندینش  یلبخند مقابلم م با

 بدن؟ ونیخب مگه قراره تو جبهه چلوکباب و مرغ بر-

 شوند.  یم زانیآو میها لب
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 آقا من گشنمه.. -

 .. یشیم ری رسیاره. سبرکت د نجایا یبخور دخترجان، غذاها ایخب ب -

. البته آن جور که  کندی م و کنسرو را باز کرده و با اشتها شروع به خوردن دیگو  یخودش بسم اهلل م و
گذارد و مشغول  یسوم نان م ک یسوم کنسرو را داخل  کیبود که  نیا شی با اشتها معنا گفتمیم

 شود. یخوردن م

 .. یبرنداشت  یخاص  زیکه همش برا من شد. چ نیخب ا-

 که گفتم برکت داره..ن م-

 ه؟یتو چ  قای برکتش دق-

بگم که من   دیازت بقاپم. البته با کدفعهی که همشو بخوام  ستمی گرسنه ن یلی که من فعال خ نهیتو ا-
 گفتم حواست باشه..  نوی. اخورمیهمشو م ینخور  نمیبب ستماین  ینجور یا شهیهم

بود و   یخوشمزه ا یشد واقعا غذاغ نبا. درو کنمی از حرفش شروع به خوردن م دهیو ترس زنمی م یلبخند
  نیبعدتر ها، جزء مجلل تر دیبعد و شا یبت روزهاغذا به نس نیبگم که ا دی. هرچند بادیچسب  یحساب 
 آمد. یعمرم به حساب م یغذاها

 

 *** 

 

 . نالمیو با غرغر م زنمیم هیتک  واریبه د  یحوصلگ یب  با

 داره؟واسه انجام دادن ن یکار  چیه  نجایکوثر چرا ا گمیم-

 اندازد.  یبه من م ینگاه  میبا لبخند ن کوثر

  کیبا  ویو راد ونیزی برات تلو یجنگه. نکنه انتظار داشت   نجایدخترجان، ا یزن یم  یبامزه ا  یچه حرفا-
 ارن؟ یهم ب  یکاسه پر از تخمه ژاپن
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 .کشمی م یپوف

 باشه..  تونستی تلفن که م کیحداقل   یول  یچی حاال اونا ه-

 شود. یم رهی دقت به کتاب دستش خ د و باانداز یباال م یا شانه

 نه! دمیباشه، شا دیشا دونمینم-

 دستت؟  هیچ اون-

 ؟ یچ-

 ه؟یاسمش چ  ،یخون  یم یکه دار   یاون کتاب-

 ؟ یکنجکاو شد-

 .. یتوش غرق ش گهید کمی ترسمیم ،یاخه بدجور بهش زل زد-

 . خنددیم

 فعال غرق شدم  قتیدر حق -

 نجاتت بدم؟  امیب-

 دا تو بمب و بارون بهم بکن.. و بعلطف نینه ممنونم ا-

 . خندمیم

 اسمشو.. یباشه، حاال نگفت -

 استعاذه..-

 .نمی نش یکنارش م یو با کنجکاو پردی باال م میابرو یتا کی

 ه؟یک سندش ینو  ؟یچ یعنی-

 ؟ یتو ام اهل کتاب -
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 دارم.  یران یو ا  یکتابخونه بزرگ پر از کتاب و رمان خارج کی. من تو اتاقم ادی ز یل یاره خ-

انسان از شر   یهست. مربوط به پناهندگ  بیدستغ دی کتاب مال شه نیخوش به حالت، راستش ا-
..البته اگر آدم  کنهی آدم م کمیمثل من رو  یگناهکار  یکه آدما  هیجور کتاب کی به خداست.  طانیش
 میبش

 .کنمیتعجب نگاهش م  با

 ؟ یکن ینگام م ینجور یچرا ا ه؟یچ-

 .. یتواضع داشته باش مهه نیا شدیاخه راستش اصال باورم نم-

 . زندیم می زانو به  یخنده مشت با

 ؟ یاز من داشت ی. حاال مگه چه تصور تهی. واقعستیکه تواضع ن نیا ال،یخ یب-

 .زنمیم یکج  لبخند

  حتیو نص چرخوننیم حشونمی تسب  ی که ه ییحاج خانوم با دائم الذکر صلوات بودن و از اونا کی-
 .. کننیم

 .ددخنیحرفم م  نیغش غش از ا کوثر

 کرده بودم؟ کاریدختر. اخه مگه چ یبی واقعا عج-

 داشتم.. ایتصور رو از همه مذهب نیکال ا ،ینکرد یتو که کار -

 . زندیم  لبخند

حرفش با عملش   اره،ی ادا در نم یاما مومن واقع ه،یاشتباه انی که ب ینداشته باش پونه، مذهب-
  یل تو کارش نبود و اداعم یبزنه و ذره اکه فقط بلد بود حرف  یدیرو د  یکی. اما اگه کنهی مطابقت م
 . مومن نما هست.ستیاورد. بدون اون مومن ن یمومنارو در م

 . زنمیم  پوزخند

 ..رممکنهی غ بای. تقرالیخ یب-
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 و..  ردی نگفت؟ انتظار داشتم االن جبهه بگ یز ی. چرا چدیگو ینم گرید  یز یو چ  زندیم  لبخند

 هست. او کوثر بود!  یعیخب طب  اما

 ؟یکوثر   میبخواب میریبگ گمیم-

 .. میبخواب کنهی م تتیاگر برق اذ  اد؟یخوابت م-

 . میاز خواب بلند ش  میکه زود بتون میبود بخواب  نینه نه منظورم ا-

 چشم خانوم. چشم!-

 . داردیمطالعه اش را از چشمش برم  نکیبندد و ع  یرا م  کتابش

 ؟ یمگه تلفن الزم نداشت یراست-

 خب من..اما   گفت، ی. راست مدیآ یم ادمی کدفعهی

کرده اند و دارند   دایآنها رد مرا پ دیبگو  نیزنگ بزنم و نسر دمیترسیم  دم،یترسیدهم. م یتکان م  یسر 
 . دمیترسیدنبالم.. واقعا م ندیآ یم

 خوام یفعال نم گه،ینه د-

 شود.  یجا بلند م از

 ام ی..من برم مسواک بزنم میباشه گل-

 شوم.  یبلند م منم

 .. امیپس منم م-

 

** * 
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بعد   ی. کممیمان یم یجمال  یو منتظر آقا میزنیم رونیکوثر سر ساعت مقرر شده از ساختمان ب هراهم
حرکت    یادیز یل یبا سرعت خ  میشو ی. سوار که مستدیا یمقابل ما م  نیسوار بر ماش یجمال  یآقا
 .دیگو یو نگران م  ردیگ ی. کوثر لبه چادرش را سفت م کندیم

 د؟ی. عجله داردیری چقدر تند م  یجمال یاقا دیببخش-

 .دیگو یبا دلهره م  یجمال  یاقا

و به خط   مارستانیخوام زودتر شمارو برسونم ب  یم  نی هم یشدن برا کینزد   یلیخ  ایعراق  گنیم-
 برگردم. 

 شوم.  یم متعجب

 کنن؟ ی م کاریدارن چ  روهاتونی خب پس ن-

  نیبه خاطر هم .میهم حقه بخور  یجوون تلف بشن و کل   یکرد که کل یکار  کیصدر نامرد   یبن نیا-
 ..مانهیا یرویبه ن دمونیام شتریکم اومده اما خب ما ب روهامونین

 . زندی لبخند م کوثر

 انشاءاهلل..  میشیم روزی توکل برخدا ما پ-

 . زنمی م یپوزخند

جلو، به   انی رن مسالح ها دا نیتر شفرفتهیو اونا با پ  میندار یخاص  زاتیتجه  چی ه یوقت ؟یروز یچه پ-
 ..میبزار م؟یکه دفاع کن میدار ی ..اصال چه اصرار هیمنظرم که شکست ما حت

 . رمی گ یدهنم م یشود و دستم را جلو یچشمانم گرد م هویکه  رسانمینم  انی حرفم را به پا هنوز

عالمه   ک ی نهیبی نامرده. نم یلی خ  یصدر لعنت  یبن نی. امیدفاع کن یقو یلیخ  دیبا  یعنی دیا ببخش -
 .. یروز ی جنگ جنگ تا پ  میبگ م یاصال ما اومد ده؟یادامه م اونوقت هنوز داره رن؟یم یجوون دارن م

و سکوت   زنمی م کردیرو به کوثر که با تعجب نگاهم م  ییشود لبخند دندان نما یکه تمام م حرفم
 . کنمیم
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 کاشته بودم! یکه چه گند آخ

 

 *** 

 شوم.   یمقابلم بهت زده م مارستانیب دنید با

 کوثر؟  هیچ نیا-

 ه؟ یمنظورت چ-

 جنگ خونه؟ ا ی تانهمارسیب نیا-

 .کنندیم بی تخر مارستانویب  زننینامردا هم م نیجنگه واقعا جنگه. ا گنیم  یوقت گهیخب بله د-

 .. مارایبدتره واسه ب  یلیکه خ  نجایخب ا-

 دختر انقدر فکر نکن..   میبر  ای. ب . توکل به خداگهیکردن د یفکر  کینه نگران نباش بالخره  -

به دلم   یبی عج ی مانیپش کیجنگ   یو اصل  یواقع یحنه هان به صتر شد کیجلوتر رفتن و نزد بایتقر
افتاد   یاتفاقات نم نیکاش اصال ان شب ا یگذاشتم. ا ی را در جبهه نم  میافتاده بود که کاش هرگز پا

  یمارستان میبدتر شد که وارد ب یرا تحمل کنم. داغ دلم زمان   ییمکان ها نیچن  شدمیو منم مجبور نم 
 پا.. یک ی  ایدست نداشت و  یکی  ایکه  نمیب یم  را  ییشوم و رزمنده ها

به عقب    رتی شود. با ترس و ح  یم دهیمانتوام از عقب کش هویبودم که  امدهی داخل ن یقدم چند
 شود.  یمقابلم ظاهر م یخون یکه پسربچه ا  گردمیبرم

 کمکم.. ای .خانم بخانم.-

 .کنمیگمش م  تی ان انبوه جمع انیم یکه کوثر را صدا بزنم اما انگار  گردانمیترس سرم را برم با

  یشوم، صورتش به نظرم آشنا م  یم رهیاش خ  یبه چهره خون ی. وقت زندیم  میدوباره صدا پسربچه
 .دیآ

 خانوم، کمکم کن.. -
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 گذارم. یم شی زخم پهلو یاضطراب دستم را رو  با

 چند..سالته؟-

 .کشدی نفس م یسخت به

 دوا..زده سالـ..مه-

و با   کنمیرا م  میمانتو نییشود، قسمت پا   شتریاش ب یز یمبادا خونرو از شدت ترس که  گزمیرا م لبم
 .. بندمی را م شیلرزان دور پهلو  یدستان

 ..زنمیپزشک رو صدا م رمیاالن م ار ی..طاقت ب اریطاقت ب-

 . کشدیرا م  میباره مانتوخواهم بروم که دو  یم

 خانوم.. -

 دهم.   یدهانم را قورت م  اب

 ؟یخوا یم یز یشده؟ چ  یچ ؟یچ-

 قبل رفتنم..  ی..ولـ..ولرمیدارم..م.من من.-

 دهد. یو ادامه م ردی گ یم  ینفس

 ..به..دوستمدیکاغذ رو..بد نی..قبل رفتنم..لطفا ا یول-

 شوم.  یم هول

 ؟ یاز جات بلند ش  یتون یحالت بده؟ اصال م  ی ن یبی نم ؟یبر  یخوا یکجا م  ه؟یمنظورت چ-

 . زندی م یکمرنگ  لبخند

 خدا..  شیپ-

 . کنمی و با استرس نگاهش م  دارمی. به ناچار کاغذ را برم ردیگ یمدستش را مقابلم   کاغذ
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 ..ادیصبر کن برم دکتر رو بگم ب-

..برسه گهید کمی..اسم..دوستم..جواده..احتماال..دی..من رفتم..ممنونم که..اومدادیب  یتا موقع-
 ..همسن..منه.. نجایا

 .. دمیباشه فهم-

  یدکتر را م کیاندازم تا بالخره   یم یرا نگاه  تانرسمای شوم و با سرعت اتاق به اتاق ب   یجا بلند م از
 چه کند.   دانستیبود که نم ری خودش انقدر درگ چارهی . دکتر بنمیب

 ..دهیپسربچه داره جون م کی. گمیکه م یینجایا دیای فا بدکتر لط  یدکتر اقا یاقا-

که همراه  ی اما تا موقع . دیایتا همراهم ب  کندی را مامور م یدهد و پرستار  یتکان م یسر  دنمیبا د دکتر
 ستدیا یسرش م یاو جانش را از دست داده بود. پرستار ناراحت باال میرو یپسربچه م  شیپرستار پ
 . زندیرا صدا م  یو مرد

 سردخونه.. نی رو ببر  دیشه نیا ایب  میاقا کر-

او   .کنمینگاهش م رهیو خ  نمینش ی رود. با بهت کنار پسربچه م  یشود و به سرعت م یهم بلند م بعد
داشت با من حرف   شیپ قهیچند دق نیاالن مرده بود؟ جانش را از دست داده بود؟ تمام شد؟ او هم 

 بود؟  شداشتند؟ مگر چند سال  یچه حال  گریحاال پدر و مادرش د  رم،ی بم شی برا  یاما االن؟ اله زدیم

 . کنمی م بغض

 ..نجایا یآخه چرا اومد-

به  نم یرود. با پشت است یکاغذ دستم م متس اریاخت ی. نگاهم بچکدیدستم م یرو  یاشک قطره
 . کنمی کاغذ را باز م ی و ال کشمیچشمانم م

 همان! رمردی پسربچه که نه، ش نیا  تی کردنم همانا و شناختن وجود و شخص باز

 میاهلل الرحمن الرح  »بسم

عجل   یالسالم و صاحب زمانم حضرت مهد هیعل  تیبزرگ اسالم و اهل ب امبریو درود من به پ سالم
اشقانه و  اسالم که تاکنون ع اورانی و  ارانی یو تمام   شانیو خاندان مطهر ا  فیفرجه شر ی تعال اهلل



 ی ازدواج جنگ

45 
 

بر دل ها    یمبماند و تمدن اسال ی جان تالش کردند تا اسالم، با شکوه باق یعارفانه و مجاهدانه تا پا
ه بسا  بلکه چ ندارم.  یو پند خاص تی وص ین یفرزند کوچک امامم روح اهلل خم رضا، ی کند. من عل شهیر

روشن و   میسئله برام کیکنم اما فقط  حتی چون شمارا نص یهستم که نتوانم بزرگان  ری آنقدر حق
  هیفق تی وال ازجان  ی. تا پادی را تنها نگذار هیفق تیهست که هرگز وال  نیواضح است و آن هم ا

  هیفق یب وجود ول اسالم را تنها به سب نی. بلکه خداوند ادیاو عمل کن یو به دستورها دیکن  تی حما
که عاشقانه به  زمی خطاب به پدر و مادر عز یهست که ثابت نگه داشته و استوار است و چند جمله ا

است که من به  نیتا من رشد کنم و در خدمت اسالم باشم، ا دندیبنده خدمت کردند و زحمت کش
اما  پست بکنم  یایدن نیرا درا تانیجبران زحمت ها ی نتوانستم ذره ا دیتالش کردم که شا یگونه ا
لطف   نیکنم. پس خدارا بابت ا دتانیباعث عزتتان باشم و رو سف ایدهم که در آن دن یوعده م
 .دیکوشش کن  اری حفظ اسالم بس یو در راستا  دیکه به من داد، شکر کن یشهادت 

 یرزمنده ها نیاست که ا نیاست به خاطر ا زیکه حجاب شما عز مییگو یاگر م نمیخواهران سرزم و
. بلکه  دیزنیبه قلب دشمن م یر یو شما با حجابتان ت ابندی  یچون شما پرورش م  یاز دامن مادران زیعز

  دیکه مروار دانمیرا م نینتوانم وصف بکنم اما ا ری که من حق دیشما ان قدر ارزش و مقام و منزلت دار
 .دی ن هستبا ارزش تر از آ زی شود، پس شما ن یم  یآن قدر با ارزش است که در صدف نگهدار 

و از خدا شاکرم که شهادت را   کنمی اسالم م میرا تقد زمی کوچک تنها جان ناچ ی در آخر من رزمنده ا و
 من کرد نه مرگ را! بینص

 و رحمه اهلل و برکاته«  کمی عل وسالم

متن توانسته بود من را  کی یعن یشده است.   سیخ س ی صورتم خ  نمیب یم م یآ یبه خودم م  یوقت
 من بودم؟  نیعا اهمه بشکند؟ واق نیا

درست   یپسربچه ا گردمیبرم  ی.وقتزندی م میاز پشت صدا یشوم که کس  یبلند م  میبغض از جا با
 . نمیب  یمقابل خودم م  رضای همسن و سال عل

 سالم خانم..-

 .کشمیبه سرش م  یلرزاند. دست یدلم را م بغضش

 شده آقاپسر.. یسالم. چ-
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 دوست مِن؟  نیا-

 . ترکدیدوباره بغضم م رضای عل دنی. با دکنمی پشت سرم نگاه م به

 اسمت جواده؟-

 .دهمیدهد. با دست لرزان کاغذ را به دستش م یتکان م  یسر 

 ..هیمال تو نیا-

 . کندیتعجب به کاغذ نگاه م با

 ه؟یچ نیا-

 داد تا بهت بدم..  رضایدوستت عل  نویا-

 .رد ی گ یاش اوج م هیگر

 خانم.. -

 جانم؟ -

 ..شناسمیمن شمارو م-

 رود. یباال م می ابرو یتا کی متعجب

 از کجا؟ -

که   میتو صف بود گمیو دوست د  رضای من و عل کردند،ی جبهه ثبت نام م یاون روز که داشتند برا -
 ..میاجازه ندادن ثبت نام کن

 شوم.  یزده م بهت

 د؟ یکن یم  کاری چ انجیپس شما ا-

 . کشدیم یآه
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شه و بعدشم  دهید شتریسنمون با ت میداد رییتولدمون رو تو شناسنامه تغ خی و تار میهمون روز رفت-
 . میو ثبت نام کرد گهیمسجد د کیبه  میرفت

 . رمیگیرا مقابل دهانم م دستم

 آخه چرا؟ -

منم دعا  یمزدش رو گرفت. خانم لطفا برا رضا،ی . خوش به حال علنیهم میرو انجام داد  مونیما وظ -
 . دیبشم. تو رو خدا دعا کن دیشه دیکن

از   ی. نگاهم را به سختردی گ یو در آغوشش م  رودیمغض سمت دوستش و او هم با ب میگو ی نم یز یچ
چگونه با کوثر   هوی  دانمیشوم که نم  ی . آنقدر در افکارم غرق مزنمیافتاده قدم م ی و با سر  رمیگ یآنها م 
 . کنمی خورد مبر

 ؟ یدختر؟ کجا بود یسالم پونه، خوب-

 دهم.  ی تکان م یحال سر  یب

 خوبم.. -

 . ردی گ یرا م میها شانه

 شده پونه؟  یز یچ-

 . کشمیم یآه

 .شمیم وونهیهمه جوون د نیا یدارم از شدت نفهم ،یچ یه-

  مکتین یتا رو   کندی و کمکم م دیگو  ینم یز یافتاده چ می برا  یکه احتماال حدس زده بود چه اتفاق کوثر
 . نمیکنارمان بنش

 ؟ یاالن خوب-

 دهم. یتکان م سر

 بمونم.. ینجور یخوبم، البته اگر بتونم هم-
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 اندازم.  یم دشیبه لباس سف یهنگا

 ..ادیم دیچقدرم بهت سف -

 .خنددیم تلخ

 ..یانگار تو متخصص تر  یول-

 . کنمی نگاهش م یسوال

 پر از خونه.. ؟ یبه مانتوت نگاه کرد-

 . زنمیم یلباسم پوزخند  دنید با

 چشمام جون داد.. یبچه جلو کیآره..-

 رود. یم  لیتحل شیصدا

 .. رمی بم  یاله-

 ؟ یک  یبرا-

 .. رهیصدام گور به گور شده بم نیهمه و انشاءاهلل ا  یبرا-

 . زنمیم  پوزخند

 ؟ یچرا ناراحت گهیپس د د،یکن ی شهادت پرواز م یشما که واال برا-

 . زندی م یکمرنگ  لبخند

کرد.  لشیو تحل   ریتفس  شهیها نم  یراحت نیهست و به هم  یا دهیچ یبحث پ  یل یفلسفه شهادت خ-
 .. یفهم یم یانشاءاهلل خودت به زود 

 اندازم.  یباال م یا نهشا

 کوثر؟  میولش کن. از کجا شروع کن-
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 . خنددیم

 منو بگو.. ،یواال شما که شروع کرد -

 . زنمیم  لبخند

 داغونه کوثر.. نجایاوضاع ا یل یخ-

 .کشدیم اه

حاضر   یاونجا. کمتر کس  یپرستارا و دکترا چارهیچه خبره..ب  ینی خط مقدم بب  یکه خوبه، نرفت نجایا-
 بره اونجا.  شهیم

 شده باشن برن خط مقدم. واال..  ریمگه از جونشون س-

 .. رمیدادن، م تی هروقت بهم مامور کنمی من دوست دارم برم اما صبر م یول-

 ..یموجود ُخل  کیاخه تو -

 شود.  یو از جا بلند م  خنددیم

 چادرت؟  نیبا ا یشینم  تیاذ گمیم-

 ه؟ یپی دست داره و ز یجا ین یبی نه واال نم-

 دهم. یتکان م  یسر 

 کنم ی شروع م ییجا کی از دست تو..باشه برو به کارت برس منم از -

  هویاندازم که  ی به اطراف م  ینگاه نهیرود. من هم دست به س یدهد و با لبخند م  یتکان م سر
 دوم.  یافتد و به سرعت سمتش م یم یخانم حامله با سر و صورت خون  کینگاهم به 

 

 *** 

 



 ی ازدواج جنگ

50 
 

 .زندیم میصدا یکه کس من ی نش یم مارستانی ب مکتین  یرو  یخستگ با

 رزاده؟ ی خانم ام-

 شوم.  یاز جا بلند م یجمال یآقا دنید با

 سالم..-

  نجایبه ا کباری حداقل  یروز  میبود نجایکه ا یچند هفته ا نیاندازد. ا یم نییپا شهیرا مثل هم  سرش
 .گفتیکوثر چرت و پرت م گفتمیهرچند من بازم م زدیآمد. به قول کوثر مشکوک م  یم

نداره و  یاز رزمنده ها اصال حال مساعد یکیمزاحمتون شدم.  دیببخش رزاده،یانم امسالم خ-
 د؟یبهش بنداز یو نگاه د یایداخل. امکانش هست همراه من ب  مشیاریجا نداره ب  مارستانمیب

گرفته بودم اما   ادی یز ی چ یبودم کم نجایکه در ا ی. درست بود چند هفته اکنمیرا گم م  میو پا دست
 بلد نبودم.   یبخصوص زی باز هم چ

 رو صدا بزنم..  یرفضلی برم خانم م دیصبر کن -

 ..میراستش اونقدر وقت ندار-

با او آشنا شده    یاز پرستارهارا که به تازگ یکی سمانه،  هوی شوم که   یم رهیاش خ  یخون  یدست ها به
 . نمیب یام م

 .. نجایا ای سمانه ب-

 .دیآ  یجله به سمتم مع  با

 شده پونه؟  یچ-

 ه؟ یکوثر کجا یدون ینم گمیم-

 ه؟ یرفضلیکوثر؟ منظورت خانم م-

 آره آره همون.. -
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 هنوز حاال حاالها کارش تموم بشه.. کنمی االن که تو اتاق عمله فکر نم-

 .کشمی م یپوف

 اها باشه ممنونم..-

 .پرسمیم  یجمال یخطاب به آقا دیرود با ترد یکه م سمانه

 اون رزمنده کجاست؟  دیببخش-

 .. مارستانهیب  رونی ب-

 دنی. با دمیدو یم  یو به سمت رزمنده زخم میشو یخارج م مارستانیسر هردو به سرعت از ب  دییتا  با
  یرزمنده به کل ی. پاکندیاسترس به جانم رخنه م اریاخت یب شه،یکه داشت مثل هم  یرزمنده و حال 

 شکافته بود. را  شیبازو  یقطع شده بود و ترکش بزرگ

 نبود.  قیعم ادی. زکشمی به زخمش م  یدستو  نمینش یاسترس کنار رزمنده م با

 شد؟  ینجور یا یک-

 . کندیمضطربانه نگاهم م یجمال  یاقا

 کردم..  داشیاز کنار جاده پ شیپ قهیچند دق نیهم دونمینم-

شوم. حدود    یو مشغول به کار م  دارمیو به سرعت چند باند از داخل جعبه کنار دستم برم گزمیرا م لبم
  ی . قلبم به تپش مکشدینفس م   یرزمنده به سخت   کنمیکه احساس م  دکشیکارم طول م یا قهیده دق

 من، نکند حالش را بدتر کرده بودم؟ یافتد. خدا

 ه؟ یاسمت چ ؟ینفس بکش یتون یم ؟یخوب -

 . کندی را باز م  شیچشمها یبه سخت  رزمنده

 خوام برم..   یخوبم، م-

 شوم.   یم یعصبان 
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 کمی تازه بستمشون. بزار  اد؟یون مست و پات خ داره از د ی ن یبی نم ؟یبر  یخوا یکجا م  ه؟یمنظورت چ-
 بعد دوباره برو خودتو بکش.. ادیخونشون بند ب

مسخره شان  یها از بس با کارها یشوم. لعنت  یم مانیافتد. از حرفم پش  یم  ری سرش به ز رزمنده
 توانستم کنترل زبانم را داشته باشم.   ینم  گریکه د کردندی اعصاب آدم را خورد م

 تا منتقلت کنن عقب. باشه؟  یینجایکن، تا من برم داخل و بگم تو ا  راحتاست  نیبش کمی-

متاسف از افتد.  یم نیگذارم و محکم به زم یخواهد بلند شود که نم یم  کدفعهیحرفم  نیا با
 گزم. یلبم را م تشیوضع

 بلند نشو؟  گمیمگه نم-

 .دیگو یم  یبا نگران یجمال  یاقا

  انیب گمیو م رمی . خودم االن مستیخوب ن  تتیاالن وضع .گهیپسرجان به حرف خانم دکتر بکن د-
 ..امیمنتقلت کنن عقب. فقط صبر کن تا من ب

پسر اما هرچه بود  نیا یها یاز دست سرکش ای بخندم   یجمال یدانستم از لفظ »خانم دکتر« آقا ینم
 . کندیرزمنده با تعجب نگاهم م هویشود که   یخنده ام غالب م

 ؟ ی کنیمنگاه  ینجور یچرا ا ه؟یچ-

 . کشدی اندازد و خجالت م یم ن ییرا پا  سرش

برگرده.   یجمال یآقا نیصاحابت بزار تا ا  یب  گریاون ج یدندون رو کمی. دمینگران نباش به تو نخند-
 باشه؟ 

 ن؟یمگه شما...کار..ندار-

راحت    التی. پس خ نیی. نه متاسفانه کار مِن بدبخت فلک زده فعال شمایزبونم دار  نمیب یبه به م-
 ه.. باش

 .. نمی..بنشنجایا ییتنها تونمی..من خودم مگهید ن یبر  نیخب پاش-
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 . زنمیم  پوزخند

 .. یتا من برم و تو هم زود فلنگو ببند یمنتظر  دونمیپسرجون، منتها م ینیبش ییتنها یبلد دونمیم-

 .کشدی م یپوف

 ..نی بر  نیپس پاش بندمی نه فلنگو نم-

 دروغگو؟ نقدریاهلل ا  لی سب یرزمنده ف -

 . کندیداغ م کدفعهی

 ..ییجا  ییدستشو کی خوام برم   یم ن؟یبر شهیخوام فرار کنم م یبابا نم -

خجالت بکشم   شهیتوانم مثل هم ی افتم و چون نم یشوم و به سرفه م یداغ م  کدفعهی حرفش  نیا با
 یبد  یشد فکرها  یاز کنارمان رد م  یتوانستم خنده ام را کنترل کنم؟ هرک ی. حاال مگر مرخندهی ز زنمیم
و   ندین صحنه را بب یافتاده بود. کجا بود کوثر ا یگرفتار چه امدادگر  چارهیواال. رزمنده ب زدیش م سر به

 اش باد کند؟ یرگ مادربزرگ 

 . کنمیشوم و پشتم را به او م یبلند م یشود با خونسرد یام که تمام م خنده

 ..گهیخب پاشو د-

 برم؟  ییدستشو همه آدم نیرفت و آمد ا  یجلو  نجای هم یواقعا انتظار دار -

 !چارهی ب گفتیم . راستگردمیو برم زنمی به سرم م یمشت

 .. یتا تو برگرد ستمیم یوا نجایمنم هم وارید نیخب، برو پشت هم یل یخ-

 شود.  یبلند م یو به سخت ردی گ یم نیو دستش را به زم  کشدی م یپوف

 کمکت کنم؟  یخوا یم-

 شود. یگرد م شیچشمها

 بله؟ -



 ی ازدواج جنگ

54 
 

 برادر است.  کیاو  یستکه را دیآ یم ادمی کدفعهی

 مونم. یبرادر، منتظرتون م یچ یه  دیاخ ببخش-

رساند. حدود ده   یم واریخودش را به پشت د یدهد و به سخت یتاسف تکان م یاز رو یهم سر  او
شوم و   یم  رهیخ  واری. متفکر به پشت ددیآ یازش نم  یمانم که خبر  یقدم زنان منتظرش م یا قهیدق
 .میگو یم  رلبیز

 م گذاشته؟نکنه قال-

 دنیدوم که با د یم  واریسمت د تی و با عصبان ندینش یبه خون م  میمسئله چشمها نیفکر به ا با
 کنه رزمنده برادر خل!  کارتیکه خدا نگم چ ی. ادیآ یاز آدم قلبم به دهنم م یصحنه خال

 . گردمیشوم و با غرغر سمتش برم  یخارج م  یدرون تی از عصبان یجمال   یآقا یصدا با

 بله؟ -

 پس اون رزمنده؟ و ک-

 . زنمیم  پوزخند

 فرار کرد. گهید یچ یه-

 . کندیم هنگ

 فرار کرد؟  یچ ی عنیفرار کرد؟ -

دارم و   ییاون گفت که من دستشو یول  کردمی من کنارش بودم و داشتم ازش مراقبت م نکهیا یعنی-
 نگو که اقا به فکر فرار بوده و راحت فلنگو بسته..  یمنم دلم به حالش رحم اومد، ول

 . زندیبه سرش م  یتسد

 .. گهید کباری-

 شوم.  یم متعجب
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 ؟ یچ-

 ..میدار  ادیمدل رزمنده ها تو جبهه ز نیخوشبختانه از ا ایمتاسفانه  یچ یه-

 ..کنمی م دایپ  نیقی یج یخب خوبه کم کم دارم به خل بودن برادران بس-

 بله؟ -

 . باز بلند حرف زده بودم؟ رمیگ یرا م دهنم یجلو کدفعهی

 ن؟ یندار ی. با من کار یجمال  یبرم آقا  دیبا کهی.. من دیچ ی ه..یجی ..هـچـیه-

 برم.. دی. منم بامیشرمنده وقت شمارو هم گرفت-

 باشه با اجازه.. -

 . زندی م میخواهم از کنارش بروم که دوباره صدا یم

 ..رزادهیخانم ام دیببخش-

 رود.  ی باال م  میابرو یتا کی

 بله؟ -

 اندازد. یم ن ییسرش را پادهد و با خجالت   یبه دستم م یکوچک جعبه

 .. دییبفرما-

 . کنمیبه جعبه نگاه م متعجب

 ه؟یچ نیا-

 شماست..  یبرا-

و من    کندیبا سرعت تمام از کنارم عبور م  هوی یرا به من داد نیو چرا ا یچ یخواهم بپرسم برا  یم تا
که   بردمیم  یپ نیکم کم به ا رشی اخ یجعبه و رفتارها  نیا دنیگذارد. با د یرا در بهت کارش فرو م 
شوم   یم  رهیخ  هرفتنش ک  ریدارند. به مس ییباال تیمسائل هم هوش و درا ن یبله، کاراگاه کوثر در ا
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با   د؟یفهم ی که اگر کوثر م یو من کجا؟ وا  کردی م ریدر کجا س یجمال یآقا چارهی . بردی گ یخنده ام م
شده بود  یعجب روز م. شو ی م مارستانیگذارم و زمزمه کنان وارد ب  یم بمی خنده جعبه را داخل ج 

 امروز! 

 

 *** 

 

 

 کوثر..  رمیم یدارم م یوا-

 .. میینجایماهه که ا کیخوبه هنوز -

 شدم..  مونیمن که شخصا پش ست؟ین   یواقعا به نظرت کاف-

 . کندی را عوض م  شیو با حوصله پانسمان مچ پا خنددیم

 ؟ی کنی کار م یچ مثل یزدن پاتو ترکوندن اونوقت هنوز دار  ا،یهست یواقعا تو چه آدم یعنی-

پام نشسته که اونم  یترکش کوچولو رو کینشدم که.  یبس کن پونه انقدر منو نخندون. کار -
 . کنمیبازش م  گهیهفته د کی خدارشکر بهتر شده و 

 . کنمی نازک م  یچشم پشت

 از دست تو کالفه شدم.. گهیمن د-

 ؟ یبر   یخوا یتو هم م ،یمرخص یقراره همه رو بفرستن برا گنیم یراست-

 افتم. یو به سرفه م پردیآب دهانم در گلو م ی اسم مرخص دنیشن  اب

 تو؟  یشد یچ-

 .کشمی م یق یعم  نفس
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 خوبم خوبم..  یچ یه-

 نجا؟ یاز ا یبر  یانقدر دوست دار  یعنی-

 . کنمیمن م من

انقالب و امام را تحقق   یجا بمانم و آرمان ها نیجان در ا یخواهم تا پا یمن م هیچه حرف نینبابا ا-
 ببخشم.. 

 . کندیخنده نگاهم م با

  یگ یم کباری  جنگنی م رنیچقدر نفهمن که م نایا یگیروز م کی ،یکن ی بابا تو چقدر زود شبکه عوض م-
 ..یروز ی جنگ جنگ تا پ

 داده بودم. یسوت  یلیخ یافتم. انگار  یبه خنده م خودمم

 ..ریبه دل نگ گه،یخنگم د-

 ؟ یبر  یخوا ی نم گم؟یم یحاال جد-

 ؟یبر  یخوا یتو م   ؟یراستش..تو چ-

 .گردمی و انشاءاهلل دوباره برم  زنم ی بهش م یسر  کی رم یو م شهیبرم. مادرم دلتنگ م دیآره من با-

 شد.  ینگرانم نم یهم کس گشتمیاگر برم ی. من حت کنمیم  یدل بهش حسود در

 ..ششیرو ندارم که بخوام برم پ یاها خوش به حالت. من کس-

 شود.   یم محزون

 چه بد!  ؟یگیم یجد-

 . زنمی م یو لبخند تلخ گزمیمرا  لبم

 ..گهیاره د-

 . دیگو یم هویرود و  یدر فکر فرو م  یکم
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 خونه ما..  میری خب پس باهم م-

 شود.  یگرد م میچشمها

 نه ممنونم..  یبله؟؟ وا-

 مگه من باهات تعارف دارم؟  ه؟یحرفا چ نیا-

که به  دمی ترسیم  یلدوست داشتم با او بروم و یل یخ یل یدهم. خ  یرا به نشانه نه تکان م میها دست
 کنند.  میدایپ  یراحت

 بمونم راحت ترم..   نجایمن ا  ،ینه نه ممنونم کوثر -

. حرفم نباشه  میایو باهم م می ری خوام برم و برگردم انشاءاهلل. م یدخترجان من کال دو روز م  نیبب -
 که گفتم.. نیهم

 گفتم آره..  یشک کند و اگر م توانستیو م شدیم عیضا یلینه خ  گفتمیم اگر

 م؟ یایزود ب  یدیقول م-

 . کندی م ذوق

 معلومه گل دختر.. -

 .کشمی م یپوف

 م؟ یریم ی باشه..ک-

 .. میشیم یانشاءاهلل پس فردا راه-

 

 *** 

 

 شوم.  یو بلند م کنمیرا محکم م میکفش ها بند
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 نباشه؟ اجیوقت بهمون احت   کی م،یستیچند روز که ما ن نیا یکوثر  گمیم-

. میگردی. زود برممیری هم نم دایتازه ز  ،یبره مرخص تونهیم  یهرکس  نه گل دختر هماهنگ کردم. بالخره-
 . کنمی بودنت شک م یی کم کم دارم به فضا ا،ی هست یواال عجب ادم

 . ردیگ یخنده ام م م،یرو یم نیکه سمت ماش  همانطور

 ه؟ یمنظورت چ-

 میارا دچر  یگیم کباریخسته شدم و طاقت ندارم باز  گهیمن د یگ یم کباریواال،  گمیخب راست م-
 ؟ یمرخص میریم

 اندازم.  یباال م یا شانه

 متفاوت باشه.. دیبا زادیآدم-

 . دیگو یو خطاب به راننده م ردی گ یکوثر چادرش را محکم تر م م،یشو یکه م  نیماش سوار

 انشاءاهلل.. میسالم برادر، بر-

 دهد. یتکان م یسر  راننده

 سالم باشه چشم..-

در کمال   گردمی. سمت صدا که برمزندیم  شیصدا یکند کس را روشن  نیخواهد ماش یتا م  راننده
و راننده هم با   دیگو یم یز یو در گوشش چ دیآ یکه سمت راننده م مین یب یرا م یجمال   یتعجب آقا

 . ردیگ ی م یجمال   یرا آقا شیشود و جا  یم ادهیپ نی تکان دادن سر از ماش

 .دیگو ی م یخنده اش را قورت دهد و با خونسرد  کندی م یسع کوثر

 افتاده؟  یاتفاق  ،یل برادر جما دیببخش-

شما کارتون    نکهیا یگفتم برا نیبرادرمون قراره امروز ظهر اعزام شه به خط بخاطر هم نینه خواهر، ا-
 لنگ نمونه خودم برسونمتون..

 . زنمیم  پوزخند
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 اره جان خودت.. -

 .دیگو یکوثر با خنده در گوشم م کند،ی که حرکت م نیماش

 .. میبرادر و ما خبر نداشت نیا هیعجب مجنون -

 بابا..  الشیخ یب-

 .ادیخوشش ب  یرو سرت کن   دهیکه برات خر یاون روسر  یخوا یم گمیم-

 کوبم.  یم شیبه بازو  یحرص مشت با

 ی گیچرا چرت و پرت م   ؟یساکت باش شهیم-

 اندازد.  یباال م یا شانه

و  شهیسمتت پرتاب م شخواهرم. عشق داره مثل بمب از چشما قتهیحق ه؟ی نه واال چرت و پرت چ -
 .. یفهم ی تو نم

من باهات   زمیعز یاالن بپرم بغلش و ماچش کنم بگم وا نیهم یخوا یازم؟ م یدار  یچه انتظار -
 کنم؟ یازدواج م

 . دیگو یکه از شدت خنده، در حال انفجار م یبا صورت قرمز  کوثر

  ای به خدا ب ه یپسرخوب یول بکنم.  دی با کاریچ گهید دونمیدختر، از دست تو به خدا نم یمسخره ا یل یخ-
 ..شنیم دایاالن کم پ ییمردا نیباهاش ازدواج کن. همچ

 .رمیگ  یعق زدن م حالت

شونه  شاشونوی ر دیدوساعت فقط با یازدواج کنم. فک کنم روز  ایج ی بس شویر نی با ا  امیفک کن من ب -
 چقدر شپش و..  ست یبزنن تازه معلوم ن

 شوم.  یچشم غره کوثر ساکت م با

 ااایادب نبود یب قدرا همان-



 ی ازدواج جنگ

61 
 

 .کشمی م یپوف

 خب باشه..  یل یخ-

انفجار و   یصدا یک ینزد نیهم هم  یدر دور دست ها و گاه یکه هرازگاه کشانمی م رونی را به ب نگاهم
عادت   نجایبودم هنوز نتوانسته بودم درست به ا نجایکه ا  یچند وقت نیشد. در ا  یدود و باروت بلند م 
و   رشدنیو با کابوس اس دمیپریانفجار از خواب م یبا صدا دمیخواب  یشب ها م یکنم. هنوز هم وقت

و   یکابوس واقع کیبود.  یبی عج  زی. جنگ، جنگ چکردمی کشته شدن دست و پنجه نرم م یحت ای
پسربچه   ی که حت نمیب  یم یخب وقت  یجنگ هستم ول  نیوحشتناک. درست بود که کامال مخالف ا

  کی شن،یکشته م اریو با عشق و اخت  کننی گ تالش مساله واسه اومدن به جن  ازدهیده  کیکوچ یها
 . کنمیعشق هنگ م  نیدر فلسفه ا ییجورا

 .کشدی م رونی مرا از افکار درهمم ب ندینش یدستم م یکه رو یگرم دست

 ؟ یخوب -

کرده بودم و او با   تشیقت اذچندو نیا یلی پر از مهر و محبت.خ  یبا نگاه شهیبود. مثل هم  کوثر
هم  یو گاه  زدی لبخند م یو حت کردیسکوت م  میها طنت ی ها و ش  تی ابر اذدر بر  یو مهربان یصبور 

 اما خب، کو گوش شنوا؟  کردی رو گوشزد م  یمثل مادرها نکات

 خوبم.. -

 ؟یگرسنه ا-

 اد ینه ز-

 بخور..  نارویا ایب-

 شوم. یم  رهیدستش خ یبه کمپوت ها  متعجب

 از کجا؟  نایا-

 . خنددی م زیر

 ..دنیلطف کردن برامون خر یجمال  یاقا-
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 شود.  یگرد م چشمانم

 مغازه داره؟  نجایاز کجا؟ مگه ا ده؟یخر-

حق   نایتدارکات گرفتن و چون ا یهم گفتن که از بچه ها شونیو ا نیدینه منم گفتم از کجا خر -
 خودشون حساب کردند.   یشخص ب یاز ج  نشویالناسه هز

 . زنمیم  لبخند

 تشنمه..  یکه حساب  ادی کمپوتو بده ب زبانش،ی م الیخ یب-

 . زندی م یچشمک

 ناقال.. یا-

و اب کمپوت در   ستدیا یم نیخورم که ناگهان ماش یاز آن را م یو قورت  کنمیخنده کمپوت را باز م  با
که او با    میده یم یجمال  یافتم. من و کوثر با تعجب نگاهمان را به اقا یو به سرفه م پردیم میگلو

به صورتش    رسکوثر با ت  میریگ  ی را که م شود. رد نگاهش  یم رهیبه مقابل خ  رلبی اضطراب و ذکر ز
 . زندیم

 »ع«  نیامام حس ای-

.  زنمیچنگ م دهم و با وحشت به قلبم یمقابلمان، اب دهانم را قورت م یعراق ی بعث  یروهای ن دنید با
 امکان نداشت. اخر چگونه ممکن بود؟  نینه ا

 . کندیبا استرس زمزمه م یجمال  یاقا

 .. دیفرار کن  نجایسرعتتون از ا تی خوام با نها یشم. فقط ازتون م یم ریجلو و باهاشون درگ رمیمن م-

 .میگو یم نگران

 ! ستیانصاف ن  نیا ؟یپس شما چ-

 . زندیم  یخدا لبخند تلخ بنده

 .. امتیتا ق دارمونیاگر قسمت نبود، انشاءاهلل د یول رسمی اگر قسمت بود که انشاءاهلل من بهتون م-
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 . کندی بغض م کوثر

 ..ـی مقاومت کن  میبهتر بتون دیشا ینطور ی. امیکن یخب ماهم مقاومت م -

 .میخور یم که ی من و کوثر  زند،یم ی جمال یکه اقا یداد با

 ...ادهی ز ایلعنت نیعده ا  نی ..زود باششنیم کی دارن نزد دینیب ینم د؟ی بر  دیپاش گمیمگه نم-

گلوله سمت   لیس کدفعهیکه  میشو یخارج م  نیو به سرعت از ماش میکن  یمعطل نم گریو کوثر د من
بود و ما   یبود که درست کنار جاده تپه ا   نیهم شانس، ا دیشا ای  یشود. اما از خوشبخت  یما روانه م

  یم نییو پا میخور یتپه قل م یو وحشت رو  غی . با جمی کنیرتاب مبدون فکر خودمان را سمت تپه پ
  یدلخراش غیفم جشوم و از درد کت  یمتوقف م یتکه چوب بزرگ کیبا برخورد به  کدفعهیکه  میرو
شوم و دست به کمر به   یاز جا بلند م یترس، به سخت  یدهم و از رو ی. اما وقت را هدر نم کشمیم

  شیادوم و صد ی. به سرعت سمتش م نمیب  یانطرف تر م یاندازم که کوثر را کم  یم یاطراف نگاه 
 نهیس دنیکه با د گردانم  یو سمت خودم برش م  کنمیخورده بود. معطل نم نی . با صورت به زمزنمیم

 .زنمیم یف ی خف  غیاش ج  یزخم یو پا

 کـــــــــوثر.. -

 . ردیگ یو دستم را م  کندیرفه مخون دهانش، س انیم

 پاشو برو..-

 . زنمیداد م هیگر با

 اخه؟ کجا پاشم برم؟  هیمنظورت چ-

 . فشاردیهم م یرا رو  شیدرد دندان ها با

عاقبت   کنمیو فکر نم   یشیم ری اس رنت،یزنده بگگه ..ا ن ییپا انی دارن م ای. اون لعنتنیسرتو بب یباال-
 ندارن..  یرحم  چی...به زنا ه ای...برات رقم بخوره. اون لعنتیخوب

 . کنمی م بغض

 .. دارمیقدمم برنم  کیبه جان کوثر قسم بدون تو   م،یریباهم م-
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 . کندیاش اشاره م نهیو به زخم پا و س زندیحرص چادرش را کنار م با

 ..تو هم برو...شمیم  یجا مخف  کی رمی...من ممتون ینم ؟ینی ب یمگه نم-

نامرد در حال گشتن بودند. هرلحظه امکان داشت مارو   یها ی. بعث کنمیسر خود نگاه م یباال به
که در جان   یو به سرعت و با تمام رمق  زندی به سرم م  یچشم برهم زدن فکر   کیدر  کدفعهی. ندی بب

 دانمی . نمکنمیت ماندازم و لنگ لنگان حرک  یم مو دستش را دور گردن کنمیداشتم کوثر را بلند م 
 دیتا از د می برس یز یچ یتپه ا کی حداقل به   کردمیم یاما با تمام سرعت سع   میرفت ی کجا م میداشت
افتاد.  یم شیو جان من ر  دیکش  یم ی. کوثر هر لحظه از شدت درد اهم یها در امان باش یبعث
 .ذارمتوانستم کوثر را تنها بگ ی که نم دانستمیرا م نی قرار بود اخرش چه شود اما فقط هم دانمینم

و به کوثر    نمینش یم هیسا ر یز یتپه سنگ کیخسته و کوفته کنار  م،یرو یکه راه م یادیمدت زمان ز 
 . کنمیو عرقم را خشک م  کشمیام م یشانیبه پ یرمق دست یبدهد. ب  هیتا تک کنمی کمک م

 کوثر؟  یخوب -

 . زندیم یحال   یب  لبخند

 ..یهست ی..قو یل ی.دختر..خ دمت گرم.-

 . فشارمیهم م یخشکم را رو یو لب ها  خندمیم  پوزخند

 ..میچاره باش کیبه فکر   دی. باستیکردن از من ن فیفعال وقت تعر-

 .  نطوریکنم به خودم. تو هم هم ه یتک ی...کم یرمق ندارم..حت گهی...از دست دادم. دیادی من خون ز-

 . کندی به کتفم اشاره م یکوثر با ناراحت  کدفعهیکه  کشمیم یاه

 ..ی شد  یتوهم که..زخم-

 لباسم خراش برداشته بود. یشوم. کم  یم  رهیبه کتفم خ  متعجب

 شدم..  ینطور یبه چوب خوردم ا  ینه فکر کنم وقت-

 بندد.  یرا با درد م  شیچشمها
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 !یترکش...خورد  ست،یچوب ن کی..زخم یاون جا-

 . گذارمیمد، بو یکه از کتفم جار  ییخون ها  یدستم را رو متعجب

 ؟ یکنی م یشوخ -

 . کندیاز چادرش را با دست پاره م یگزد و تکه ا یو لبش را م  دیگو ینم یز یچ کوثر

 ببند دور کمرت..  نویا-

 شوم.   یخودش م نهی و مشغول بستن پا و قفسه س رمی گ یپارچه را از دستش م یعصبان 

 باش.. یمنطق کمی لطفا -

 بندم.  یو دور کمر خودم م کنمیپاره ماز چادرش را  یشود تکه ا یکه تمام م  کارم

 نالد.  یحال م  ی ب کوثر

 پاشو برو پونه.. -

 ه؟ یمنظورت چ-

بردارم...  گمیقدم د کی...تونمیحالم نم نیمونم نه تو..من با ا ی...نه من زنده میاگر نر  ،یبر  دیبا-
 ..ی ار ی و کمک ب یبر  دیبا

 . کنمی م بغض

 زارم تنها ب نجایتو رو ا تونمی کوثر. من نمبس کن  -

 برات مهمه؟  شتریمرگ من...ب یعن یپس -

 شوم.  یم  یحرص

 ..ستمیرو بلد ن  ییخب باشه اما من جا یل یخ-

ها جلوتر  یچون..از قرار معلوم بعث  یزودتر...حرکت کن دیهست. فقط با ادی رزمنده..ز  نجایا-
 .. ایزود ب  اریمنم امنه خدارشکر..برو کمک ب یاومدن...جا
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 .کارمی اش م یشان یپ یرو یاه بوسه اشوم و با   یصورتش خم م یرو

 دوست دارم کوثر، انقدر خوب نباش.. یل یخ-

 .زندیم یمحو لبخند

 چشم!  گمیتو باشم...م یو مهربون  یهروقت تونستم...به پاک-

 شوم.   یاز جا بلند م هیگر با

 .. ای نر یی..فقط جاامیزود ب  دمیول ممراقب خودت باش، ق -

 دهد.  یتکان م سر

 زود برگرد.. -

 . زندیم میصدا کدفعهیهم بروم که واخ یم

 پونه..-

 . کنمی صورتم را پاک م  یسیپشت دستم خ  با

 جانم.. -

 رفت..حاللم کن  ادمی-

 . کنمیم اخم

 ..کنمیحاللت نم یاما بدون اگر بر  ام،یبابت بد یمنو ببخش دیکه حاللت کنم تو با ینکرد یتو کار -

 پر خون!  خندد،یم

 باشه..زودبرگرد..-

 دوم!  یدرنگ، م یبار بدون لحظه ا نیو ا رد ی گ یمام  هیگر دوباره
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 *** 

 

. انقدر  یبلد بودم و نه نشان  یشده بود. نه راه شیگرگ و م بایرفتم. هوا تقر ی از کجا م دیبا دانمینم
شده بود.   شتریو درد کتفم هم نسبت به قبل ب دیکشیم  ریاز شدت درد ت  می راه رفته بودم که پاها

  رم یبم  تیبرا یافتم. اله یکوثر م ادی شوم و   یم رهیبا بغض به اسمان خ احتماال عفونت کرده بود. 
  یکمک تی ته ام برانتوانس یکردم و حت  تیکوثر که حتما زخم تو هم عفونت کرده. اما مِن نامرد رها

خاک   یو همانجا رو شکندیم میرمق زانوها   یو ب کنمیچشمم را پاک م یسی. با پشت دست خاورمیب
 .. کنمی زمزمه م  یانلب با ناتو ریو ز ردیگ یفروغم آسمان را نشانه م یِه ب . نگاکشمی ها دراز م

  دونمیمن م یکن ی من رو نگاه م یو دار  یتو اونجا هست  دونمیبابام..من م  یکوثر، خدا یخدا ا،یخدا-
  یبرا یحساب دونمی. میندار  یعالقه ا  چیو نسبت به من ه  یکوثر هست یچقدر عاشق بابام و حت 

 نیبه ا یکوثر گفته و اعتقاد  نویالبته ا یکنی و کمکشون م یزار ی سنگ تموم م ی دار که دوست  ییاونا
  شتیستا یح و شب، ظهر و عصر براحرفش ندارم چون االن تو، کوثر رو، بنده خوبتو که هر روز صب 

. با اون وضع االن تنهاست و هرلحظه  یتنهاش گذاشت  کرد،ی م شتیو ستا گذاشتیسر به سجده م
  وکنند  رشی نامرد اس یها یتر اون بعث ی وحش وونیاز ح  یحت  ای و  یوحش یها  وونیح  ایممکنه سگا 

اما حداقل به پاس اون همه  ی براش بکن یخواد کار   یخب نم   یلی. خ یکن یبراش نم  یکار  چیتو ه
  یکنی بنده هاتو امتحان م یتو دار  گفت یندارم که م یکوثر کار  یمراقبش باش. من به حرفا شتیستا

  شمراقب کوثر باش. مراقب کنمی . التماس م کنمیاما االن ازت خواهش م فهممینم  نویو منم فلسفه ا
 . کنمیباش تا منم زودتر براش کمک ببرم. التماس م

که   کردندی م سیرا خ   نیو زم دندیغلت یگونه ام م یدانه دانه رو میاشک ها زدم،یکه حرف م همانطور
.  کنمیشوم و به اطراف نگاه م یم  زی خ  میندرست از بغل گوشم با وحشت  ریرگبار ت یبا صدا کدفعهی

روم. درست    یجلو م  یو کم شومی و از جا بلند م دهمیانجا نبود. اب دهانم را با ترس قورت م یاما کس
لرزاند. نکند امده بودم به منطقه   ی شود و وحشت تمام تنم را م ی بلند م  یچند متر انطرف تر دود بزرگ

 نالم.  یاخر مبار  یاندازم و برا یبه اسمان م  نگاه مضطربم راها شده بودم؟   یبعث   ریدشمن؟ نکند اس

 .. ایگفتم کوثر رو کمک کن، نگفتم منو بدبخت کن. اما لطفا..لطفا کوتاه ب-

 ؟ ی هست یتو ک-
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شدن به من  کی اسلحه به دست در حال نزد ی. رزمنده اچرخمی چشمان گرد شده به طرف صدا م با
 حرف زد؟ نکند...  ی چرا فارس ال..اصالشد؟ اص شیدایاز کجا پ  گرید نیبود. ا

 ؟ یهست یتو ک گمیم-

 .کشمی م میبه چشمها یاضطراب دست با

 نم؟ یبی دارم درست م-

 رود.  یباال م   شیابرو یتا کی

 د؟ یهست یشما ک -

مرد   نیا یصدا و حت   نیامد. انگار قبال ا یصدا چقدر اشنا م  نیمرد، ا نی. ادهمیدهانم را قورت م  اب
 بودم. دهیرا د

 ن گم شدم...ممن-

 . زندی م یپوزخند

 ؟ یباش   یستون پنجم دیخانوم؟ شا ک یوسط جنگ؟ اونم -

 . کنمیم اخم

  هویکه  یمرخص  میرفتیم میگم شدم. ما با دوستم داشت گم یواسه تو داستان ببافم؟ م  کارمیمگه من ب-
ه من  شد و نتونست همرا  یزخم یاما اون حساب میجلومون سبز شدن. من و دوستم فرار کرد  ایعراق
 دوستم کمک ببرم..  یبرا  عیسر دیبودم و گم شدم و االنم بارو بلد ن  یی. منم جاادیب

شوم اما با نوک اسلحه اش به پارچه دور کمرم   یاورد که متعجب م یم نیی اسلحه اش را پا  نوک
 . کندی اشاره م

 ه؟یچ نیا-

وسط جنگ  هیچه سواالت مضخرف نیاخه ا ،یکافشن از نوع گره ا گنی تو دهات ما بهش م-.
 ..بفهم!رمی میم یشدم؟ دارم از شدت تشنگ یزخم   ینیب ینم  ؟یپرس یم
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 اندازد. یدستش م یو با اخم نگاهش را به قطب نما دیگو ی نم یز یچ

 کجاست؟  قایدق  نجایا ارم؟یاز کجا برم کمک ب  دیمن االن با-

 ..دونمینم-

 دونم؟ینم یچ  یعنی ه؟یمنطورت چ -

 کجام..  دونمینم قایمنم دق یعنی-

او  میخواهم بگو  یبودم اما تا م دهیاو را کجا د دیا یم  ادمی کدفعهیکه  کنمی و واج نگاهش م جاه
 قتل.. یاز ماجرا  دیشا شناختی. اگر..اگر او مرا مرمیگ یدهنم را م یفورا جلو ستیک

مارا گرفته بود. آخ، آخ که چقدر آن شب از دستش  ن یماش  یهمان مافوق بود که ان شب جلو او
 ! ختی ریب یشوی. رچالنمی او را م یدهد حساب  قیآخ اگر به قول کوثر خدا توف. شدم یکفر 

 کنم؟  کاری چ دیاالن من با-

 . کشدیصورتش م یو دو دستش را رو کوبدیم نی زم یرو  ینما را با ناراحت قطب

 هم خرابه.. یلعنت نیا-

 .شودیم ند بل شیکه صدا  میگو یم  یشود.اخ یکه درد کتفم دوباره بلند م  زنمیبه کمر م دست

 دوستتون کجاست؟ -

 .کنمیاخم نگاهش م  با

 ؟یداره؟ نکنه دکتر  یبه تو چه ربط-

 .کشدی م یپوف

 . میکمکش کن  میخودمون بر نکهیجز ا  ستین یا گهیاما در حال حاضر چاره د ستمیدکتر ن -

 را کنترل کنم.  میلرزش صدا کنمیم  یاما سع کنمی کوثر بغض م یاداور یبا   دوباره

 کنم.. دایرو پ   ییجا ک یبتونم   دیشا رمی تر مجلو من .ستین یاز ین-
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 !ستین-

 ست؟ ین یچ-

 .. ستین یکس  چینقطه رو گشتم اما ه  نیسرتاسر ا بای من تقر ستین ییجا چیه-

 نالم.  یاه م با

 م؟ یکن  کاریچ  دیخب پس با-

 . دهدیو به دستم م کشدی م رونیب یداخل کوله اش قمقمه ا از

 ..دیاب بخور نیفعال از ا-

 افتم. یکوثر م  ادی هوی که  کنمی و درب قمقمه را باز م دهمیرا قورت م  ب دهانمتعجب ا با

 خورم..  ینم-

 . کندی تعجب م دهمیرا که به دستش م قمقمه

 ..گهید دیتشنتونه؟ خب بخور دیمگه نگفت-

 .گردمی که امده بودم برم  یر ی و از مس کشمی م یپوف

 داره..  اجیاب احت نیاز من به ا شتریدرسته اما االن دوستم ب-

 .دیا ینم  شیصدا

 اب کمه.. نیاگر ا دیببخش-

 اندازم.  یباال م یا شانه

 نوشته شده بدبخت! رمی. مِن فلک زده کال تو تقدستیمهم ن-

زمان  مدت  دانمیبود اما م یچه مدت دانمیامد. نم یو او هم پشت سرم م کردمی جلوتر حرکت م من
 افتم. یم نیزم  یرو حالیکه اخرسر ب میکن یم  یرا ط یادیز
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 .ستدیا  یسرم م یباال مافوق

 شد؟  یچ-

 نالم. ی م یرمق  یبا ب   یحرص

 .. کنمیم  یگرفته..دارم گرگم به هوا..باز  می..بازیچ یه-

 . ندینش یانطرف تر پشت به من م یاما کم  دیگو ی نم یز یچ

 م؟ یدیهنوز نرس-

 نالم.  یم

 کجا؟ -

 دوستتون.. یجا-

 . کنمیکوثر بغض م  تی وضع دنیبا شن  دوباره

 ..انگار اونجارو هم گم کردم.. دونمیمنه..ن-

 کرده.. یز ی فکر کنم زخمتون خونر ؟یخودتون چ-

 حرف زدن نداشتم..  ی. ناکنمیم  سکوت

بود. از شدت   یعی. طب زدی. او هم لنگ مدیا یم شی پا یصدا  ند،ینش یهم م یکه رو میچشمها
 کند اخر؟   ی همه راه را ط نیا توانستیم  یک یخستگ

 .. دیبخور نویا-

 .قمقمه را سمتم گرفته بود.کنم ی را باز ممم چش یال

  گهید د یتون یکه نم دیشما بدتر از دوستتون هست. شما اگر نخور  تی. االن وضعدیبخور دیمجبور-
 با خودم حمل کنم.. گهیجنازه د  کیمنم حوصله ندارم  دیادامه بد

 . کنمی زمزمه م  یحال یشوم و با ب  یم  زیخ  میاخر حرفش ن کهیاز ت  یعصبان 
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 کنم ی تو سرم..م یخاک ک ی..رمی..االنم..برگرد..خودم م یستی ..نمجبور-

رود. با بغض درب قمقمه را باز    یانطرف تر م  یو چندقدم گذاردیو قمقمه را در بغلم م کشدی م یپوف
 دیا یم یسوز بد  کدفعهیکه  بندمیدرد م  یرا از رو میخورم و چشمها یاب م یقلپ  یو با تشنگ  کنمیم

 افتند. یبه لرزش م میو شانه ها

 سرده..  یل یخ-

. دیدار یز یبشه. تازه شما هم خونر  نجایا کینزد یوحش وونیشده و ممکنه ح  کیتار یلیاالن هوا خ-
 .. میریپناه بگ ییجا کی میبر دیبا

افتم و ناله  یرود و دوباره م یکه بلند شوم اما توان از دستم م  رمیگ  یم نیدستم را به زم یرمق  یب  با
 .کشمی م یف ی خف

 ..ی..کمکم کنیای..ن یوقت کی-

 .ردی گ یشود و گوشه لباسش را سمتم م یم کمی درنگ نزد یاما بعد لحظه ا دیگو ی نم یز یچ

 .. دیو بلند ش  دیریاز لباسم بگ-

 . کنمیم اخم

دست نامحرم   سنیواست عذاب دوزخ ننو یوقت کی . رمی از تو کمک نگ اهی خوام صدسال س یم-
 بخوره به لباست.. 

 شی در پ  یو پ  قیعم یمشخص نبود اما از نفس ها ادیزچهره اش  محض حالت یکی ان تار در
 شده.  یعصبان  یمشخص بود حساب 

 بشم..  یوحش یها  وونیح  ری شما اس یها یبخاطر لجباز  خوامیمن نم  دیلطفا زود باش-

  یم یتپه سنگ کیقدم زدن کنار  یشوم که بعد کم  یو با کمک او بلند م رمیگ یکرده لباسش را م  اخم
غار کوچک درست شده   کیداشت و  یفرورفتگ یقسمت از تپه که کم کیاره او داخل ا اشو ب میستیا

  دبرخور  یکه دستم به پارچه نرم نمینش  یم نیزم یرو   یبه سخت میشو ی. وارد که ممیرو یبود م
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شوم ناگهان وحشت   یم قیان دق یکه رو یو کم رمیگ  یصورتم م یکه متعجب پارچه را جلو کندیم
 شوم.   یزده از بلند م

 کـــــــوثر.. -

 . کندیبا تعجب نگاهم م مافوق

 شده؟  یچ-

 افتم. یم هیگر به

اوردمش..اما االن..اما االن  نجایهم  قای..دقنجایهم قای. دقادیم ادمیکوثر بود. اره  نجای..انجایا-
 کجاست.. 

 .کشمیصورتم م  یافتم و تکه پارچه را رو یهق هق م به

 کوثر.. رم یبرات بم   ی. الهدمی رس  ری که انقدر د رمی بم  یکردم. اله  یکوثر که بدقول رمیبرات بم   یاله-

در   نیپوت دنی. با دداردیبرم نیزم  یرا از رو یز یچ کدفعهیخورد که   یتکان م  شیدر جا یکم مافوق
 افتد. یدستش قلبم به لرزش م

 ن؟ یشما..تنها بود-

 دهم. یشوک سرم را تکان م  با

 اره..-

 اندازد. یم ن ییسرش را پا متاسف

 متاسفم...-

 ..لرزدیام م چانه

 امکان نداره.. نینه..نه ا-

 .. کنمی م بغض
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 امکان نداره..نه نه! نیا-

 .کنندی م سیو تند تند صورتم را خ دهندیمجال نم  میها اشک

 اخه چرا؟ اخه چرا؟ -

 .کشانمینگاهم را به باال م تی عصبان با

 چیه یدیگفتم حرفام راسته؟ د یدیگفتم بهت اعتقاد ندارم؟ د یدید ؟ینجور یگفتم تو ا یدید-
به  ؟یکرد  اشی عراق  ریاس یاز کوثر. به راحت نمیاون از بابام، ا ؟یست یبنده هات قائل ن یبرا یتیاهم
 اخه تو چقدر.. ؟یراحت  نیهم

 بســـــــه..-

 خورم.   یم کهیمافوق  یعصبان  یصدا با

رو به خدا  ستین  ت وهس یسخته اما چرا هرچ  طتتونیو شرا  نیهست یعصبان یلیدرسته االن خ-
 ن؟ ی دیربط م

 نداشتم. گریرا د  یجی بچه بس  کیمن غاز  کی ی. حوصله حرفاکنمیم اخم

 دوست دارم به اون خداتون بگم. انقدر بگم بگم که بفهمه.. بفهمه.. یخواد هرچ یاصال دلم م-

 . شودیم ناراحت

  کیبه معبود  نیدار تی درصد انسان کیبه خودتون مربوطه اما اگر  نیدار یخب هر اعتقاد  یل یخ-
 ..ن ینکن  نیتوه گهینفر د

 . نمینش یم میو سرجا کنمیم اخم

 به کمک ندارم..  گهیهم د یاز ی. ن ستیدوستمم ن  گه؟ید یدیخب، پاشو برو. د یل یخ-

 . کندیرا دراز م  شیپا یز یاخ ر با

 . دیبش ریشمارو تنها بزارم. ممکنه شماهم اس تونمیاالن نم-
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 . زنمیم  پوزخند

 شهیمن هم یو نباش  یبه من لطف کردن پس چه باش یل یاالن خداتون خن نباش. تا هه نگران م-
 . پس خودتو به خاطر من بدبخت نکن. شمی هم م ری بدبختم و اس

 .کنم ی من بخاظر شما هرگز خودمو بدبخت نم-

 .زنمیصورتم کنار م یرا از رو میموها یعصبان 

 .. ما یباهات ب هگیخوام د  یاقا من نم ؟ یکن ی پس چرا ولم نم-

 .کشدی م یپوف

  کنهیرو ندارم پس منطق صدق م ییمنم بهتره اما االن شبه و منم جا یبرا ینجور یخب باشه ا یل یخ-
 باشم و صبح که شد پاشم برم..  نجایتا صبح ا

بند امده بود اما  ی. خونش کمگذارمیکتفم م ی. دستم را روکشمی و همانجا دراز م کشمی م یتلخ اه
 .اوردیبه سرم فشار ن  ادیسنگ ز یتا سخت کنمی جابه جا م یسرم را کم  یهنوز درد داشت. با ناراحت

 .. دیبخور نو یا دیایب-

 . کنمیچشمم را باز م  متعجب

 ه؟یچ نیا-

 . رمیگ ی را از دستش م  یقوط

 ..استیکنسرو لوب -

 دیا یم ادمی  هویخورم که  یانقدر تند م .کنمی و با ولع شروع به خوردن م دهمیدهانم را قورت م  اب
 د؟یگو ی نم یز ینخورده، پس چرا چ یچیبدبخت هم که ه نیا

 مال تو..  شی ..بقایب-

 . رفتی ور م شی پا نیپوت  با
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 خوردم..  یز ی چ کینه ممنون من -

 اخه رزمنده و دروغ؟  ؟یگیچرا دروغ م-

 .. ستیدروغ ن-

 . دهدیم هیو سرش را به سنگ پشت سرش تک کشدی م یپوف

 اون سهم شماست.  دیبخور-

 . دهمی را به دستش م یقوط

 خوام.   ینم-

 . کشمی دوباره دراز م و

 د؟ یبهتر-

 .کشمی به کتفم م یدست

 .. ارمیب رونیاره اما هنوز نتونستم ترکشو از کتفم ب -

 اندازش چقدره؟ -

 .. زهیر  یلیفکر کنم خ یول دونمینم-

 ..دیبرسون  ییجا  کیو خودتون رو به  دیجلو بر دیتون یفردا تا م  دیپس با-

 ؟یچاقو دار   ایا خودت پنس ممکنه ترکشم عفونت کنه. ب-

 شود.  یم متعجب

 چرا؟ -

 .. یار ی در ب دیترکشو از تو پهلوم با نیچاقو ا کیصبح که شد با -

 .دیگو یمکث م یاز کم بعد
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 .. تونمیمن نم-

 . کنمیم اخم

 ادم در خطره؟  کیجون   ینیب یشد؟ نم  ی باز محرم و نامحرم ه؟یمنظورت چ-

 . دیگو ینم یز ی و چ کشدی م یپوف

به ذهنم فشار اورده  یروح یاما من که ان شب نتوانستم درست بخوابم. انقدر خستگ نمادیرا نم او
آزاد   ریکابوس ها تمام شود و مِن اس نیپلک بگذارم. کاش..کاش زودتر ا یپلک رو گذاشت یبود که نم

 اعدام شود. کاش!  یقاتل به زود ن یرسد و ا انیبه پا رقتلی مس نیشوم. کاش ا

 

 *** 

 

اندازم که با   یم  یو منگ به اطراف نگاه جیشوم و گ یم  داریاز خواب ب  چدیپی کتفم مکه در  یدرد با
دهم و از داخل   یدهانم را قورت مشوم. اب  یبلند م می جناب مافوق هراسان از جا یخال  یجا دنید

 شممچ یجلو   یجز برهوت و خشک یز ی اندازم اما چ یم  ی. به اطراف نگاهمی آ  یم رونی ب ی فرورفتگ
 شود.  ینم  انینما

 د؟ یشد  داریب-

ذوق مرگ نشدم دروغ گفتم. با لبخند به   یاز شدت خوشحال میمافوق برادر اگر بگو یصدا دنیشن  با
خنده ام   شبشیزشت د  یرفتارها ی ادآور یرود. ناگهان با   یم  نیینگاهش پا کدفعهی که  کنمیاو نگاه م
 دهم. یم  قیعم  یرا به اخم  شی دهم و جا یرا قورت م

 ؟ یکجا رفته بود-

 دهد.  یو اسلحه اش را به دستم م شودیم کی خوران نزد تله

 به اطراف بندازم..   یاهنگ  کیرفته بودم -
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 . رمیگ یاسلحه را از دستش م متعجب

 ه؟یچ نیا-

 . کنمی پوزخندش، حرفم را اصالح م با

 به من؟  شیدیچرا م نهیمنظورم ا یعنی-

 راه خودتون.. یپ راه خودم و شماهم یبرم پ  دیمن امروز با شبمونیطبق قرار د-

ان حرف هارا زدم!   شبیکرده بودم د یعجب غلط ای. خدالرزدیاز ترس دلم م ش ی حرف ها دنیشن  با
 وقت نرود؟!  کی ،یوا

 دهد.  یم ادامه

ها قرار   یحمله عراق  ای در معرض خطر  یوقت  کیشما باشه بهتره. توش پره و اگر   شیاسلحه پ نیا-
 . دیاستفاده کن نیاز ا دیتونیم دیگرفت

 . کنمیم اخم

 نه ممنون مال خودت باشه.. -

 . کندی کج م را رشی و مس کشدی م یپوف

 .دیحالل کن دیدید یبد یخوب -

 جمله را تکرار کرد. نی لحظات هم نیدر آخر قا یافتم. او هم دق یآخر کوثر م یحرف ها ادی

غرور   نیچرا دست از ا یپونه لعنت یکه ا کنمیم یرفتنش را نظاره و در دل خودخور   تی عصبان با
 رهمی. اگر اسیشو یم ریرود و تو هم اس  یحاال او م  ؟یتا زنده بمان  یگذار یو نم  یدار یبرنم  تیلعنت
 ! یر ی میزنده زنده م یبمان   نجایاز بس در ا ینشو

 یرانداز ی ت یصدا کدفعهیکه   کنمی دهم و سمت مخالف او راه کج م یدلهره اب دهانم را قورت م  با
  یرا رو میافتم و دست ها یم نیزم  یو رو زنمیم  یغیت جبا وحش شود.  یاز پشت سر بلند م یدیشد

  وحشتشود که با  یم شتریرفته رفته ب یرانداز یت ی. صدازنمیم ادیو از ته دل فر گذارمیم میگوش ها



 ی ازدواج جنگ

79 
 

  یرانداز ی ت یدر پ  یمشخص نبود اما پ یبود. فرد یرانداز یدهم که مبدا ت یسوق م ینگاهم را به سمت
داد مافوق از   یصدا کدفعهیکه   رمی گبروم تا پناه ب  یسمت تپه کوچک زیخ نهی س کنمی. قصد مشدیم

 شود. یپشت سرم بلند م 

 من اون اسلحه رو..  نیبد-

  یو او هم ماهرانه خودش را کنار من رو کنمی او اسلحه را به سرعت سمتش پرتاب م دنیذوق از د با
پناه   یکی همان نزد یخته سنگ. از شدت ترس سمت ت کندی م یرانداز ی اندازد و شروع به ت یم نیزم
چقدر  دانمی . نمبندمی را م میو چشمها گذارمیم میگوش ها یرا رو میو با وحشت دست ها  رمیگیم
که   یاما بعد مدت طوالت گذردیچند لحظه از عمرم م یحت ا یو  هیچند ثان قه،یچند دق دانمینم گذرد،یم
شود و   یع مقط یرانداز یت ی د، صدااندازه سالها ترس و رعب و وحشت به ارمغان اورده بو میبرا
  دارمیرمب می گوش ها یرا از رو می. با چشمان گرد شده دست ها شودیبلند م یناله کس  یصدا کدفعهی

. مافوق برادر  کشمیم  یفی خف غیصحنه مقابلم ج  دنیدهم اما با د یو نگاهم را سمت مافوق سوق م
ت  شده بود. اب دهانم را قور  و صورتش از شدت درد فشرده دیغلت یم نی زم  یغرق در خون رو

 . زندیداد م کدفعهیکه  شومیو با استرس سمتش روانه م دهمیم

 جلو..   این-

 . کنمیم اخم

 ..یخورد ری ت ین یب ینم ه؟یمنظورت چ-

 باشه.. یممکنه..ممکنه هنوز کس-

مغرور بودم و اصال   یلیروم. درست بود خ   یم زی خ نهیتوجه به حرفش، س یو ب کشمی م یپوف  یحرص
  نمیبب توانستمیآمد اما انسان که بودم. نم یخود جناب مافوق برادر خوشم نم  یو شکل و حت  از سر
به   تی باشد و ان وقت من خودم به فکر حفظ جان خودم باشم. پس انسان یحد زخم   نیدر ا یکس

 رفت؟  ی کجا م

 خورم.  یم کهیغرق در خونش   یو پا زخم پهلو  دنیبا د شومی م کشی که نزد نیهم

 تو..تو.. -
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 .گزدیم  یرا به سخت  شبل

 .. نیبر نیپاش -

 شوم.   یکه گفت نم یشوم که اصال متوجه حرف یم شیزخم ها یقدر محو سرخ ان

 ؟ یچ-

 .زندیحرف م یسخت به

 .. دی..و..خودتون رو..نجات بددیبر  دی..شما..بااد یب  یممکنه بازم..کس-

 . کنمیم اخم

 ؟ یچرت و پرت نگ  شهیم-

 .رودیدر هم م شیها اخم

 .. دیاری..و کمک بدی..حرکت کنم..حداقل..برمتونیمن..نم-

 . کنمی نگاهش م ناباور

 محاله.. -

 . زندیداد م یعصبان 

 د؟ یکنی..میچرا لجباز -

 . ابمیاز ترکش ب  یتا حداقل بتوانم اثر  کشمی زخمش م یدستم را آهسته رو شیتوجه به حرفش ها  یب

انسان   کی خوام  یدادم. االنم نم  دوستم رو از دست یکار رو کردم و به راحت  ن یا کباری نکهیبخاطر ا-
 شده رها کنم.  یکه بخاطر من زخم گهید

 .شودیسخت م شیصدا

 نشدم  یمن..بخاطر شما..زخم -
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حرف ها   نیاو لجباز تر از ا  میدانستم هرچه بگو ی. چون ممیگو ینم  یز یو چ کنمیم یغروچه ا دندان
 کارم را بکنم.  یبه آرام کنمی م یپس سع  رفتی م ورتمهیاعصاب من  یبود و فقط رو

 ..شهیم شتریب تیز ی حرف نزن..خونر ادیز-

. واقعا دهدی بروز نم یز یو چ  کشدیدارد درد م یداد حساب  یاش نشان م یدر پ ی و پ قیعم  یها نفس
 هزار بار مرده بود و زنده شده بود اما او..شگفت آور بود. هرکه بود تا االن  می او برا یبه سخت یفرد

  کیپالست  بشیرا ببندم که آهسته از ج شیخواهم پا یو م کنمی اره مرا پ میدست گوشه مانتو با
 . ردیگ یاورد و سمتم م یم رونی ب  یکوچک

 .. دی..بزارنمیا-

 . میگو یم متعجب

 ه؟یچ نیا-

 . کندیم سرفه

 ..کنهی به زود خوب شدن..زخم..کمک م-

صورت و   یر گیو با تکه پارچه د کنمی را به سرعت پانسمان م  شیدهم و پهلو و پا یتکان م  یسر 
 . کنمیم  زیغرق خونش را تم  یدست ها

 ممنون..-

 اندازم.  یشد، م یرانداز ی که به ما ت یبه نقطه ا  یو با اضطراب نگاه دهیکش یق یعم  نفس

 ست؟ یاونجا ن  یبه نظرت کس -

 . کشدی م یسخت نفس

 ..درست زدم..وسط قلبش. ادمهی احتماال..نباشه..چون -

 . مگذاریم میزانوها  یسرم را رو یناراحت با
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 .. دیرو بکش  یاصال کس دیتونیم ید؟چطور یکن یرانداز ی رحمانه ت یانقدر ب دیتونیم  یچطور -

 . زندی م یپوزخند

خودمون..و  می..ما فقط..دوست نداررهیبم  ی..کسمی..ما..قصد ندارمیستیرحم ن   یما ب-
..به هیل یمجنگه تح کیجنگ... نی..از خودمون..امی..دفاع کندی..بانکاریا ی..پس برارنی خانوادمون..بم

 شدن..  یجنگ..آسمون نی..به واسطه..همیبزرگ یشد..هرچند..انسان ها لی ما..تحم

 جنگ ادامه داشته باشه..   نیخواد ا یم یتا ک   ؟ی. تا کفهممی نم-

  ی..ما فقط..نممیرو..ندار گهید  یکشورها یحت ایوجب از..خاک عراق.. کی ی ..حت ری ما..قصد تسخ-
 نی ..همفتهی به دست دشمنا..بوجب از خاکمون.. کی..میبزار میخوا

 در حال سوختن بود!  نجایآفتاب داغ ا ری . زبندمیرا م میو چشمها کشمی م یپوف

 تموم شه..  یز یجنگ و خونر  نیهرچه زودتر ا  دوارمیاما ام دونمینم-

 . دیگویم یاز دم پس

 !نهی..همه..همیدعا-

  نیب نی و در هم یخشک د وبو  یاندازم. سرتاسر خشک  یبه اطراف م یشوم و نگاه یبلند م  میجا از
 دهید یی آورده بود. درست بود که فعال جا رونی ب نی برگ هم سر از زم یچندتا درخت خشک و ب

بدتر شده بود. اگر قبال غرور    یاما اوضاع االن کم می دیرسی م ییجا کیبه  د یاما مطمئنا با شدینم
همه  نیاما االن با ا  میکردیم ادی و زودتر نجات پ  شدینم یحداقل مافوق زخم  کردم ی ام را رها م یلعنت

 قدمم بردارد. کی یبتواند حت دانمیم  دیزخم بع

 ه؟ یخب..برنامت چ-

 .. دی..خودتون بردیبرم..پس با یی..جا تونمی..من نمگمیم-

 شوم.  یم  رهیخ  نی به زم متفکر

 مونه..  یراه م کی پس فقط -
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 .شودیم متعجب

 ؟ یچ-

  یبا »نه« بلند کدفعهی که  رمیبگ   شیاز بازو خواهم که به سرعت یو م شومی م  کشی نزد شخندین با
 . کشدیم ادیاز شدت درد فر  نیبه زم  شیکه با خوردن پا کشدی خودش را عقب م

 .زنمی داد م تی عصبان با

 با خودت؟  یکن ی م کاریچ-

 .گذاردیم شی پا یبندد و دستش را رو یرا م  شیاز شدت درد چشمها یعصبان 

 ؟ یدست از..سرم بردار  شهیم-

 . کنمیم اخم

  یجهنم یوقت کیواقعا برات متاسفم.. کنم؟ی دارم کمکت م ینیب یخداتم باشه جناب..نمز ا-
 بهتره برات؟   یعنی یر ی م..بینش

 . دوزدیم  نیو نگاهش را به زم دهدیرا ماساژ م  شیپا تی عصبان با

 رم ی بم  نجای..همخوادی ..من و اعتقاداتم..به خودم مربوطه پس دلم..مدیبر  نجایلطفا از ا-

 .زنمیم ش یمحکم به پا یشوم و لگد یبلند م میجاز  ا تی عصبان با

 ..ری پس بم-

بهش    یخواهم نگاه یم مانیشود، پش  یدادش که بلند م یروم. صدا یبه سرعت از کنارش م و
 . دهدیاجازه نم یغرور لعنت نیکه باز ا  ندازمیب

شوم. با   ی م رهی و به مافوق و حرکاتش خ ستمیا یم یک یهمان نزد یدرخت هی سا ریو ز دهیکش یپوف
شوم. با وجود    یو شرمنده م  لرزددیدلم م کدفعهیکوه،  یرفتنش سمت همان فرورفتگ  زیخ نهیس دنید

از عملکرد خودم   مانیو پش دیآ  یبه رحم م شی برا یل یآمد اما دلم خ یآن که اصال ازش خوشم نم
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به سرم    یفکر خوب کدفعهی تفکر  یافتد و پس از اندک یم  نیزم یرو ینگاهم به شاخه ها کدفعهی
 . زندیم

 دوم.  یو با ذوق سمت شاخه ها م زنمیم یبود لبخند دهیچی که در سرم پ  یاز فکر  خوشحال

 

 *** 

 

 

اندازم تا از سالم بودنش مطمئن شوم. اما   یبه عقب م  ینگاه  یو هرازگاه کشمی تلوخوران او را م تلو
از  ن هم تشنه بودم اما او فرو رفته بود. درست بود م یق یاو اسلحه به دست، با آرامش در خواب عم

  ییها تی اذ نیابا وجود همه  دانمیگناه داشت اما نم ی لیهم بود. خ  یمن تشنه تر بود. تازه او زخم 
 افتاد؟! یچرا زبانش از کار نم  شدیکه م

 زبانت از کار افتاده است!«  یلیکه تو هم خ زند»نهیم بیدر دلم نه  یکی کدفعهی

بود و  دهیو تمام لباسم به تنم چسب  ختیر  یو صورتم شرشر م  رفتم عرق از سر یکه جلو م  همانطور
برسم که حمام داشته باشد. به اندازه سالها اب   ییجا کیبود به  یفقط کاف یعنی. زدی حالم را به هم م

پاک شود. با   دمها از وجو یف یچرک و خون و کث نیتا اثر تمام ا شورمیو خودم را انقدر م کنمی م یتن
بابا و پرنسس مامان؟ کجا بود   یشود. کجا بود آن دختر نازناز  یم بلند م آه از نهاد گذشته ام  یدآور ای

مانند؟   یب  یها ینی ریو ش  انیپا  یب یبابا؟ کجا بود ان خنده ها  یها دنیو نازخر  یآن همه لوس باز 
شد؟   دهیکش یبه نابود کبارهیها به  یهمه آن خوش کدفعهیشد که  یافتاد؟ چ یشد؟ چه اتفاق  یچ
 شد؟  ی شد؟ چ یآسمان یبابا با آن همه خوب  کدفعهی که شد یچ

 .کشانمیکرده نگاهم را به آسمان م بغض

..لطفا..نجاتم بده..کمکم کن..خسته شدم.. دخترتو.. پونتو.. عسلتو نجات  ییاون باال دونمیبابا..م-
 بده..باشه بابا؟ 
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تا االن   یحتمافوق،  شود. هه  یمافوق بلند م فیخفناله   یصدا  چکد،یکه از چشمم م یاشک قطره
 بود!  یچ  یجناب ُمنج ن یبودم اسم ا دهینفهم

 م؟ییکجا -

 اندازم.  یم  یو به اطراف نگاه کشمی م یپوف

 ..م ییهنوز کجا دونمیاما..نم شهیم دهیطرف و اون طرف د نینخل ا ییچندتا کی..دونمینم-

 م؟یچقدر..راه رفت -

 .میگو یو طعنه زنان م زنمی م یپوزخند

 .. ــــرمی..دارم راه مکنهیکم کم داره..غروب م دیکه خورش از صبح تا االن-

و شدت   یحال یو ب   یجان یبا وجود تمام ب   شیها یاز کم حرف  ی. من هم عصباندیگو ینم  یز یچ گرید
از   که یو تند تند سمت نخلستان  بخشمیسستم سرعت م  یکه داشتم، به قدم ها یو تشنگ یگرسنگ
اما خب حق داشتم.  شدمیم یبشر عصبان نیمش از دست اا هچر دانمیروم. نم  یشد م یم دهیدور د
روم و چه مقدار   یچه قدر راه م دانمی. نم کردی م یعصبان ش یرو بود و من را با حرف ها  پرهمش 
 یبرگ ها و علف ها یتازگ دنی. خوشحال از دمیرسیاما بالخره به نخلستان م م یکنی م یرا ط  یمسافت

داد مافوق برادر بلند   یصدا کدفعهیشوم که  یولو م  نیزم یو همانجا رو زنمی م ینخلستان لبخند
 .شودیم

 ؟ ی..خوبیوا یا-

 .کشدی م یپوف

 .. دیکشیکم کم خودتون..منو م -

 اندازم. یفروغم را به اطراف م یو نگاه ب ردی گ یام م خنده

 ..میدیرس  یاباد کیبالخره به -

 . شودیاز پشت سرم بلند م شیصدا
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 خدارشکر.. -

 . چرخمیم  و سمتش کنمیم اخم

 ؟ یکنی همه کولت کردم اونوقت فقط از خدات تشکر م نیا ن؟یهم-

 . کندیمکث زمزمه م یو پس از کم  دهدیتکان م  یسر 

 نجات من شمارو فرستاد.. یاون هست که برا-

 ست؟. چه گفت؟ چرا..چرا انقدر حرفش به دلم نشلرزدیدلم م کدفعهی

 .. یاز من تشکر کن  دیباشه..با ی..هرچ یهرچ-

هم  کباری ی. حاضر بودم قسم بخورم حت کشمی م غیرفتارش ج  نیاز ا یاندازد. حرص یم ری به زرا   سرش
توجه او   م یبرا  دیبود چه برسد به..اصال..اصال به من چه مربوط بود؟ چرا با نداختهین  ینگاه میمرا ن

 بود؟ خاک بر آن سرت کنند پونه!  یمهم باشد؟ مگه او ک

 دست شما..دردنکنه..-

 . شومیبلند م میازجا یو به سخت  کنمی ک م ناز  یچشم پشت

 .. میکن دایپ  یز یچ یاب  کی میبتون  دیجلوتر شا میبر دیبا-

 ..دیای من ب شیبود پ ی ز یو اگر چ  دی..بردیخسته ا  یلی شما االن..خ-

 م.ده یتکان م  یسر 

 نه!-

 ه؟یمنظورتون چ-

خواد   یدلم نم نکهیر انه..بخاط ایبرام مهم هست  یوقت فکر نکن   کی. کنمیلحظم ولت نم  کیگفتم که -
 .. میباهم بر  دیجونشو از دست بده...پس با گمینفر د کیبخاطر من 

 . کندی و اسلحه اش را جابه جا م کشدی م یپوف
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 باشه.. -

  ی. کمکنمی و حرکت م کشمیم نی زم یو رو دارمیبود برم دهیدراز کش شیرا که رو  یتخت چوب دوباره
شود. خوشحال   یم دهید یچشمه کوچک یگنار نخل بزر شود و در ک  ی م شتریب ی جلوتر سبزه زار ها کم

هوا رها کرده و به  یرا رو یتخت چوب غی و با ج زنمی م یق یچشمه و آب روانش لبخند عم دنیاز د
. حاضرم قسم  کنمی فراموش م یدر ذوق کرده بودم که مافوق را به کلدوم. انق یسرعت سمت چشمه م 

. خوِد خوِد بهشت! آن قدر نجای. انگار بهشت بود اکردی کار را م نیهم بود هم  یگر یبخورم هرکس د
 .. یخواست چشم از آن بردار  یو سرسبز بود که دلت نم   بایز

. انقدر  زنمی و به سر و صورتم م کنمی با شعف کف دستانم را پر از اب م رسدیکه به اب م میها دست
اندازم   یت سرم نگاه مبا لبخند به پش  دیآ ی. حالم که جا مکنمی م یاب باز  یخوشحال بودم که حساب

 وجهکه مت  نی. همکنمی خودم حس م یمافوق را رو رهی نگاه خ رمنتظرهی حرکت غ کیکه در ناگهان 
 نیدهد. متعجب از ا یاندازد و اب دهانش را قورت م یم ن ییش را پاشود، سر یمن م ینگاه

بود که   یز یهش چه چ..اما.. در نگاکردیبار بود که..نگاهم م نیاول ی..برای. برا لرزدینگاهش دلم م
 د؟ یدلم لرز نگونهیا

 ارم؟ یآب برات ب -

 .دیگو یو سرد م  زندی م یپوزخند

 خورم.. یهوا آب م ی از رو ینجور ینه..هم-

 .کشمی م رونی روم و قمقمه ابش را از کوله اش ب  یکرده سمتش م اخم

 ...ومدهیبه تو ن  یهه هه نمکدون. خوب -

 !«شهی آدم نمبشر اصال نیپونه خانم، ا اینالم»ب  یدل م در

  یم یز ی لب چ  ری صبر ز  یدهم. او اما برعکس من با اندک یو به دستش م کنمی را پر از آب م قمقمه
کم از آب قمقمه را   یشود. بعد از خوردن مقدار  یآب م دنیرعه جرعه مشغول نوشو سپس ج دیگو

 . کندیدهم و تشکر م یدستم م

 قدر؟  نیهم-
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 ! هیممنون..کاف-

 اما خب.. -

 عادت کنم! یبه تشنگ کنمی م یدارم سع-

 رود.  ی باال م  میابرو یتا کی

 ! یا وونهی..دی ا وونهید گمیم یوقت-

رو به  با ی. هوا تقرزنمیو به صورتم آب م گردمیکه دوباره با لبخند سمت چشمه برم دیگو ی نم یز یچ
. امشب میگرفتیپناه م ییجا کیهرچه زودتر  دی. بادیوز یهم م یسرد م یو نس  رفتی م یکی تار
 .شدی سرد م نجایا یاب حس

 

 *** 

 

و   میرو  یخورد که خوشحال به آنجا م یخرابه به چشممان م یچشمه، کلبه ا یها یک ینزد همان
.  میها در امان باش یو حمله بعث   یوحش  واناتیتا حداقل از شر ح میشب را همانجا بمان  میکنیقصد م

  اکوزه در آنج  کیجز  یا لهیوس چینبود و ه  دنینشستن و دراز کش یبرا یمحل خوب ادی داخل کلبه ز
کشاورز بوده   کیکلبه مربوط به  نی مافوق احتماال اما خوب بود. به قول  ینبود. اما خب هرچه بود برا
 رفته!  نجایگذاشته و از ا  شویکه به خاطر جنگ همه زندگ

خواست   ی . انقدر خسته بودم که دلم مزنمیم هیتک  واریو سرم را به د   کنمیرا دراز م میپاها  یخستگ با
 نشوم.  داریهرگز ب گر یآن قدر بخوابم که د

 .. دییبفرما-

 . کنمیچشمم را باز م  کی یجناب مافوق ال یصدا با

 ه؟یچ-
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 . کندیکنسرو دستش اشاره م  یقوط به

 ..مونیی..غذارهی ذخ  نیاخر-

 . رمی گ یرا از دستش م یدهم و قوط  یدهانم را قورت م  اب

 تموم شد؟  یعنی-

 دهد. ی تکان م  یسر  متاسف

  دادمیم حی. ترج گردانمیرا به مافوق برم  شترشیخورم و نصف ب  یاز کنسرو را م ی و مقدار  کشمیم یاه
 شده بود.  فیضع ی که از دست داده بود حساب   یبخورد. بخاطر زخم ها و خون  شتریاو ب

 د؟یچرا انقدر..کم خورد-

 . زنمیم  پوزخند

 عادت کنم.. یبه گرسنگ کنمی م یدارم سع-

چند روز از جا   نیچند وقت و ا  نی. خسته از اتفاقات ادیگو ینم یز ی و چ ردی گ  یام را خوب م طعنه
مهتاب هم از  یاندازم. حت  یمطلق م یاه یسرتاسر س رونِ یبه ب  یشوم و از پشت پنجره نگاه یبلند م
 و خون! دید یخون م  یفقط سرخ دیتاب   یشهر شرم داشت. حق هم داشت! اگر م نیبه ا  دنیتاب

 بندم.  یرا م میو چشمها  کشمیم یاه

 عذاب تموم شه..   نیزودتر ا شهیم یچ-

 شود.  یمافوق بلند م  یصدا

 ..امتحانه ستیهرچقدرم دردناک باشه..اسمش..عذاب ن-

 .برمیام، فرو م یپاره و خاک یمانتو بیو دستانم را در ج زنمیم  پوزخند

 خوش به حالت!  ،یخوب خودتو قانع کرد -

 د؟ یکن ی هنوزم باور نم-
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 .دهم یتکان م  یسر 

 نه.-

 ه؟ی..بخاطر ک میینجایاگه االن..ا-

 . زنمیم  پوزخند

 ه؟یبدبخت   نیمنظورت تو ا-

 نه..-

 ؟ یپس چ-

 کلبه و.. نیچشمست..منظورم اومدن..به ا نیبه ا دنیمنظورم نجاتمونه..منظورم رس-

 . دیگویم یاخ

 شد؟  یچ-

 .گذاردی م شی پهلو یو دستش را رو گزدیرا م  لبش

 ..یچ یه-

روم و   یم  شیبرا ی. چشم غره ارودی عقب م یکه کم کشمی به زخمش م یتو دس نمینش  یم کنارش
 اندازم.  یم یدوباره به زخمش نگاه 

 عفونت کرده..-

 . کشدیم یاه

 خداراشکر..-

 . کنمیم اخم

 واقعا هم خدارشکر داره..-
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 که هنوز زندم..خداراشکر داره..  نیهم-

 اندازم.  یم یرا هم نگاه شیو زخم پا  کشمی م یپوف

  رونیرو که به پهلوت اصابت کرده ب یگلوله ا تونمیبکشم اما واقعا نم رونی اتو بتم ترکش پفقط تونس-
 ! ترسمیداخل رفته و من..م یلی. گلوله خ ارمیب

 دهد. یتکان م  یسر 

 .. ستین یاز ین-

 .کشمی ام دراز م یقبل  یاندازم و دوباره سرجا یباال م یا شانه

 .. یراست-

 ..کنمیزمزمه م ی ر ی به سقف حص  رهیخ

 هوم؟-

 زخمتون..بهتره؟ د؟یخوب -

 . زنمیم  پوزخند

 ..یدی پرسینبابا..بزار فردا م-

 . گذارمیام م  یشانیپ  یو ساعدم را رو بندمی را م میتفاوت چشم ها ی. بدیگو ی نم یز یچ

 خوبم.. -

هم   یرا رو میراحت چشمها  الیبه خواب رفته، با خ نکهیو خوشحال از ا د یآ ینم  شیصدا گرید
  یشود و باز روز   یصبح م  یک فهممی نم یکه حت  قیروم. آن قدر عم  یفرو م یقیعم و در خواب  گذارمیم
 هم...  دیو سخت تر از قبل و شا دیجد

 شود!  یم شروع
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 *** 

 

و وادار به   کشد یم رونیو آرامم ب  بای مرا از خواب ز تابد،یبه چشمم م  رهایحص یآفتاب که از البه ال  نور
  یافتد که مشغول نماز خواندن بود. پوف یبه مافوق م. با چشمان پف کرده نگاهم کندینشستنم م

طلوع نکرده   یدرست و حساب دی . هنوز خورشزنمیم رونی شوم و از کلبه ب یبلند م میو از جا کشمیم
گشتن  یاما بعد کل کنم  دایخوردن پ یبرا یز یتا مگر بتوانم چ زنمی قدم م ینخل ها کم نی بود. در ب

  یبود که حت رهی خ  نیغرق در تفکر به زم ی. جناب مافوق به قدر دمگریدست از پا دراز تر به کلبه برم 
 .شودیمتوجهم م کدفعهیکه  نمی نش یشود. کسل و خسته کنارش م یمتوجه امدنم به کلبه نم

 د؟یسالم. اومد-

 . کنمیم اخم

 سالم. نه هنوز تو راهم..-

 . گزدیو لبش را م دیگو ی نم یز یچ

 رو کشف کنن.. یتازه ا زیه چکه انگار قرار یشد یی چرا مثل کسا ه؟یچ-

مکث گره   ی و بعد از کم  ندینش یصورتش م  یرو یز یاخم ر کدفعهینه که  ایاز حرف من بود  دانمینم
مقدمه سمتم  یو ب کدفعهیشوم که  یم رهی شود. متعجب به حرکاتش خ یدوباره باز م  شی ابروها
 .کندیو زمزمه م گرددیبرم

 د؟ یکنیبا من ازدواج م-

 خورم.  ین مکات میدر جا شوکه

 جانم؟ 

 بله؟

فرمودن؟ گوش   ینه، چه مزاح مسخره ا ایکردن؟  یاالن چه غلط شونیاالن فرمودن؟ ا یچ شونیا
 رود. یو ضربان قلبم باال م  کشدی سوت م میها
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 .کنمی رفته زمزمه م ل یتحل ییاخم و صدا با

 ؟ ی..االن..گفتیچ-

 . کشدی م یبندد و پوف یرا م شیها چشم

 د؟ یکنی م با من ازدواج گمیم-

 شوم.  یبلند م میاز جا تی عصبان با

من فقط قصد کمک بهت داشتم ها؟ انگار هوا برت   ؟یگیم یچ  یمعلوم هست دار -
 ..نی..همیادا دار   کمی..فقط یادما ندار  ه یبا بق یفرق چیداشته..هه..معلومه..تو هم ه

چرا   یحت  ایبودم   یبانچرا عص  دانمیآمد. نم یم رونی . انگار داشت دود از سرم بشدیباورم نم اصال
 !یباشم..فقط عصبان  یعصبان   دیبا دانستمیبودم، اما..اما االن فقط م دهیانقدر زود به مرز انفجاررس

 شود.  یمحکمش بلند م  یصدا کدفعهی که بروم  رونیخواهم به سرعت از کلبه ب  یم

 ! دیلحظه صبر..کن کی-

 .کنمیرا مشت م میو دست ها ستمیا  ی برگردم م نکهیا بدون

 جا..  ی..درخواست..بکی درخواست..معقول کردم..نه  کیمن..من -

 . رمی گ یصورتش م یو انگشتم را جلو  گردمیاش برم یفتگیهمه ش  نیحرص از ا پر

رو ندارم که محتاج   یکس یکس و کارم؟ فکر کرد یمن ب یفکر کرد ؟یفکر کرد یخودت چ شی تو پ-
  ؟یدیتو افتادم..حاال فهم ریگ که از بخت بدمگم شده بودم  نجای..من فقط اری آقا..نخ  ر یتو شدم؟ نخ
  ینم میلعنت یبود که حس انسان دوست نیاصرار داشتم کمکت کنم فقط بخاطر ا یدیتازه اگرم د
نمک   هینجاتت دادم..اما تو نی ..بخاطر همرهی بم یالک یالک یجور نیهم  یکی خواست 
 .. ینجور ینشناس..ا

 .شودیم یعصبان کدفعهی
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نجات دونفرمون   یدرخواست رو فقط برا نیبا شما ازدواج کنم اما ا ادینم خوشم یل یمنم خ دینیبب -
خوام. چون  یمن م دی. اگر شما هم نخوامیراهم باهم بر هیبق  دیبا میاومد نجایدادم. االنم که تا ا

 کیبه  میرراه ب گهید لومتریاگر چد ک  دونمیو م شناسمیاطراف رو م نی. من امیشیم کینزد میدار
پر از گرگ    ریمس نی..از اترسمیم  ریمس نیکمکمون کنن و ببرنمون. اما از ا توننیکه م میرسیم  ییجا
من رو نجات   دیشما مجبور ش یحت  ای مجبور شدم شمارو نجات بدم  ریمس نی ا یتو دی. شاترسمیم
کوتاه مدت   غهیص  کی دهیبهم اجازه نم ممی رانیا رتی ..غدیشما به من نامحرم هست نکهیو ا دیبد

 یم دی قبول کن  دیخوا یمن بود..م شنهادیپ نیو بعدم ولتون کنم به امان خدا..ا ونمبخ تی محرم
 !دیقبول کن دیمجبور ..اصال..اصالدیقبول نکن دیخوا

 .کنمیبشر پر رو بود..دستم را مشت م نی. چقدر..چقدر اکنمیگرد شده نگاهش م یچشمها با

 ره ی منو بگ یجلو  تونهیم  یک نمیخوام قبول نکنم..بب   یاصال م-

 . بنددی را م شیو چشمها کشدی م یپوف

 . کندی مکث م یکم

 .دیگو  یبا آرامش م کدفعهی

 ! دی..با من..ازدواج کنکنم ی ازتون..خواهش م-

در قلبم به وجود   یرانیبود تا قلبم را بلرزاند. او االن چه کرد؟ چه و  یقدر کاف نیلحنش هم  آرامش
 آورد؟ چطور توانست قلبم را نرم کند؟ چطور؟ 

کنان از   ه ی. گرزنمی م رونی و از کلبه ب شومیبغضم بشکند به سرعت بلند م  نکهی و قبل از ا منکی م بغض
.  کنمیو شروع به هق هق کردن م  نمینش یکنار چشمه آب م شومیکه دور م  ی. کمرمیگ یکلبه فاصله م 
 نالم. یاورم و خطاب به خدا م یدستم را باال م

نفر   کی ..اما انقدر بدبخت شدم..که یداشت .زنده نگهم..قبول که.یکمکم کرد یقبول که تا االن..کل-
 مجبورم به ازدواج کنه؟ انقدر بدبخت؟ 

 .زندیم  بیدر دلم نه یکی
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هم در حقت   کباری یهست اما..تا به االن حت ییشوی ادم نچسب و ر یلیانصافا پونه..درسته که خ-
 نکرد..  تتیاذهم  کباری..اما او یکه او را کرد ییها تینکرد. با وجود همه اذ یبد

 .میزدا یم را مچشم یس یو با پشت دست خ کشمیم یاه

 مرد ازدواج کنم؟ نیتا ابد با ا ی عن یازدواج کنم؟  یعنی کنم؟  کاری چ دیحاال با-

 .زدی ریدر دلم فرو م یز یچ

خودش گفت از   یدی..ندیدیند  ؟یهم گرفت چ یگر یاز من..زن د ریرفت و به غ میاگر مثل باورها-
 اد؟ ی من خوشش نم

 نالم.  یدل م در

..االن فقط مهم  یر ی گ یازش طالق م یکرد دایاصال بتوچه..مگه برات مهمه؟ اصال تو هم تا نجات پ-
  یحت ای یشد ریاگه اس گهیبزاره  بره..بعد د  یکردنته..ممکنه اگر درخواستشو قبول نکن داینجات پ
قمار   تی..با زندگندتیبا ا یکردم به حرفش گوش نکردم ها..درسته دار  یعجب غلط ینگ یکشته شد

 .. یشیو بعد هم راحت..از شرش خالص م یکن  داینجات پ نهی..اما..اما مهم ایکن یم

 . زنمی م یلبخند

 درسته..  نمیاره هم-

 شوم. یم رهی شوم و به آسمان خ  یجا بلند م از

خوام کمکم    ی..ازت میشنوینه..اما اگر صدامو م ای یهنوز زنده ا دونم ی..نمیسالم کوثر -
 ..باشه؟ کنمی ن..از توهم خواهش مباجو..با یکن

 شود.  یمافوق از پشت سرم بلند م یصدا کدفعهی

 ن؟ یفکراتونو..کرد-

 ..گردمی و آهسته برم  کنمیم یاخم  شیصدا دنیشن  با

 ن؟ ینگفت-
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 . بندمیم چشم

 اره..-

 .شودیم  کمیکه از تختش جدا کرده بود، نزد یبا همان تکه چوب تلوتلوخوران

 خب؟ -

 .کشمی م یق یعم  نفس

 قبوله.. -

 .کند یمکث زمزمه م یشود. پس از کم  یم رهیخ  نیاندازد و به زم  یم  نییرا آهسته پا  سرش

 بخونم؟  نجا ی..خطبه رو..همدیدیاجازه م-

 . بندمی را م میچشمها

 بخون.. -

 .کند یزمزمه م یسخت به

 ه؟ یمهر-

 . دیآ یو گوشه لبم کش م  کنمی نگاهش م  یرچشمیز

 ..یو ندار  یدار  یهرچ-

 .کشدی م یق یعم  نفس

 اسمتون؟-

 زیچرا اما..دوست داشتم اسمم را بداند. اصال انگار دوست داشتم همه چ دانمی. نم لرزدیقلبم م کدفعهی
واکنشش را   میگو یاسمم را م یرا درباره ام بداند..اما..اما چرا پونه؟ مخصوصا دوست داشتم وقت

 شود کرد؟! یبودم اما خب چه م وانهید دانمی. منمی بب

 !ادهزریپونه..ام-



 ی ازدواج جنگ

97 
 

مکث،  بسم اهلل الرحمن   یدهد و پس از کم ینشان نم یواکنش خاص چیاما برخالف افکار من ه او
 . کندیآرام، زمزمه م یی. آخر سر با صداکندی م ییشروع به خواندن ذکرها  یو به عرب دیگو یم  میالرح

 اورم؟ ی در ب ینی حس یمحمدعل  یئم آقابنده شمارا به عقد دا لمیوک ایآ  رزادهی ...خانم پونه ام-

 .می گو یلب م ریتجربه اش هم نکرده بودم، آهسته ز یکه تا به حال حت یبی حس عج کی با

 بله..-

 

 *** 

 

 

 ؟یقشنگ راه بر  یتونیم-

 رود.  یبزرگش، لنگ لنگان راه م یبه چوب دست هیتک

 خوبم.. -

و   دیجد دانستم اما در حال تجربه کردن حس یبه قبل، با محبت تر شده بودم. علتش را نم  نسبت
 شو،ی ر  خت،ی ر یدانستم گرچه ب یکه حداقل م یهمسر او بودم. همسر کس  نکهیبودم. ا  یبی عج

  کی یمسئله چه قدر برا نیکند. و ا ینگاه نم یگر یمغرور است، اما هرگز به زن د یحت ای بداخالق و 
  یاه نمبه تو هم نگ یکه همسرت هست، حت  یدمر یاگر بدان یباشد. حت  نیری تواند مهم و ش یم نز 

 کند.

 خسته شدم.. -

 به من کند. اما االن..  یقبل تر، انتظار نداشتم توجه  دیشا

 .. میکی..نزدکنمی..درست باشه..احساس مرمونی ..مسدوارمیام-
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تا به  م،ی. از صبح که در حال حرکت بودسوختیم  یام حساب دهیخشک ی. لب هازنمی م یکمرنگ  لبخند
 ی. ممیکم آب خورده بود  یلیکرده بودم. خ یادیعف زبود، ض دهیوسط آسمان رس دیاالن که خورش

 . میبه مقصد نرس دهیمان تمام شود و به شب رس رهی ذخ میدیترس

 . کندی شکسته نظرم را به خود جلب م یخشک، شاخه ا یپر از ماسه ها ری مس نیب

 داشته باشه؟ یچه حکمت تونهیشاخه م نیوجود ا-

 . ندیشن یکوچک م یتخته سنگ یو رو کشدی م یق یعم  نفس

 .. میرسی..به مقصد..ممیدار ایاورده.. نجا یباد اون رو..به ا ای-

 روم.  یم کشیو نزد گزمیرا م لبم

 م؟ یکن کاریچ  دیها افتاده باشه..اونوقت با یخب اگه..اگه مقصد مورد نظر هم دست عراق -

 باشم. کشیدوست نداشت نزد یاندازد. انگار  یم ن ییرا پا  سرش

 ..توکل..به خدادونمینم-

 .کنم یبرداشته و شروع به حرکت م  نیزم  یو شاخه را از رو کنمیم ماخ

 جناب همسر؟  یای ب یخوا  ینم-

 و! . چه برسد به اردی گ یلفظ، خودم هم خنده ام م نیا از

 همسر، آن هم من با او!  هه

 دی ..آروم تر..راه برشهیم-

شود.   ید مچشمم ر یبا شدت از جلو یر یت کدفعهیکه  چرخمیو با حرص سمتش م کشمی م یپوف
  یو محکم رو ردیگ یم میاز شانه ها یکس  ،یبا داد محمدعل کدفعهیبودم که  امدهیهنوز به خودم ن

 شوم.  یپرت م  نیزم

  ی محمدعل کدفعهی. اما کشمیم غ یو از شدت ترس ج  می آ یافتم تازه به خودم م  یم  نیزم  یرو یوقت
 . کندینگاهم م یگذارد و با چشمان عصبان  یدهنم م  یدستش را رو
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 ..ساکت..باش سیهـــ-

 یرانداز ی ت یصدا گذردیکه م ی . کمزنمیشوم و دم نم  یم رهی چشمان گرد شده به او و دستش خ با
شود،   یمطمئن م زیاز همه چ یاندازد و وقت یم یبه اطراف نگاه دیبا ترد یشود. محمدعل  یقطع م
 شود. یبلند م

قصد   کردمیکه هر لحظه احساس م  زدی ند متند ت ی. به قدر زندیصد م  یچرا اما ضربان قلبم رو دانمینم
 دهم. یو اب دهانم را قورت م کشمیم میبه موها یام را بشکافد. دست نهیدارد س

 د؟ یخوب -

 بود از شدت ترس خفه شوم. کی. نزدگذارمیم میگلو یاندازم و دستم را رو یم  ریرا به ز نگاهم

 خوبم.. -

حرکت    ی و به سخت داردیرا برم  شیو عصا دیگو ینم  یز یاز من نداشت. چ  ی هم انگار دست کم  او
زمزمه   گذرد،یکه در سکوت م  ی. کمدارمیو کنارش قدم برم کنمی دوشم جا به جا م ی. کوله را روکندیم
 . کنمیم

 دن؟ یما رو د-

 . دیگو یم سرد

 نه..-

 بود؟   یخورم. چرا..چرا انقدر عصبان یم کهی کالمش  یسرد از

 ؟ یخوب یمطمئن -

 .کشدی م یپوف

 شه..  اتیعمل نجای..هر لحظه ممکنه..امی زودتر..بر دیخوبم..با-

 یکه ب کنمی . متعجب نگاهش مکشدی عقب م کدفعهی که  کنمیم  کیاسترس خودم را بهش نزد با
از رفتارش و به   ی . عصبانبخشدی ناتوانش سرعت م یدهد و به قدم ها یادامه م رشی توجه، به مس
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. پسره پر رو، فکر کرده  زنمیقدم م  ر از اوو تندت  کوبمیبه سرم م یسبک خودم مشت یخصوص رفتارها
 !یتو نجاتم ند اهیخوام که صد سال س یهست. م  یک

 

 *** 

 

 ..رزادهی خانم ام-

 . کنمیم اخم

 ه؟یچ-

 .. دیقمقه آب رو..به من بد شهی..مشهیم-

 دهم. یو قمقمه را به دستش م دهیکش یپوف

 .. ایب-

 .ردی گ یو سمتم م  کندیآرامش قمقمه را باز م با

 د یور...بخلطفا-

 خودت بخور.. -

 دی دار اجیآب..احت نیبه ا  شتری..االن شما..بدیشد فیضع ی لیشما..خ-

 .. یبرام دل بسوزون  یک ی ندارم تو  یاز ین-

 کنه ی ..منطق حکم مستیدل سوزوندن ن-

 من؟ یبرا یشد لسوفمیف-

 . کشدیم یاه
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 لطفا.. -

 . رمی گ یو قمقمه را از دستش م کنمی نازک م  یچشم پشت

 خسته شدم! م؟یرسی م یک-

..ادامه  می رو مستق  ری مس نی. اگر هممیباش   کی..نزدیل یخ  دمیاحتمال م ی..ولستمیمطمئن ن  قیدق-
 از اردوگاه ها..  یکی به محل..استقرار  میرس یاحتماال..م میبد

 . واقعا تشنه بودم! نوشمیآب م یا جرعه

 خرمشهر؟  ای  می..ما االن آبادانگمیم-

 میما تو خاک خرمشهر-

 .نمیچ یبرم  لب

 ..میکجا اومد م،یما کجا بود نینامرد. بب یها یبعث یا-

 یها دیام نیادامه دادن راه. اما هم ینداشتم برا یتاب و توان گریسوخت. د یاز شدت درد م  میپاها
 راه رفتن و ادامه دادن..  یکنم برا  دایپ  یتر  یتا عزم قو شد یباعث م  یمحمدعل

 .زندیم میصدا  یدعلحمم کدفعهی که  بردمیافکار به سر م نیهم  نیب در

 م؟یست یبا کمی شهیم-

 . سوزدیم شیبرا دلم

 ؟ یخسته شد-

 . کندیم  سیاش را با زبان خ  دهیخشک  لب

 غروب کرده! دیوقت نمازه..خورش-

 بندم.  یرا م میو چشمها کشمی م یپوف

 ..بعدا بخونگهید میرسی خب م م؟یک ینزد یگ یمگه نم-
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 اورد.  یم رون یرا از دستش ب  قشیشتر عقانگو  زندیم  هیکنارش تک دهیرا به درخت خشک  شیعصا

 چه برسه به.. ،یستیبا یتونیم ی تو به سخت ؟یز بخون نما  یخوا یم  یچطور -

گذارد و بعد به صورتش  یخاک ها م  یو کف دو دستش را رو ندینش یم  نیزم یرو یسخت به
 . کشدیم

 ؟ یکن ی م کاریچ یدار -

 . رسدیو بعد نوبت به دست چپش م دکشی دست راستش را م یابتدا رو یخاک یهمان دست ها با

 ؟ یکنی م کاریچ یدار  گمیم-

 شود.  یو سپس بلند م کندی زمزمه م یلب ذکر  ریز

 کردم..  ممیت-

 . کنمیم هنگ

 ؟ یچ یعنی-

 .دیگو یاز سوالم م متعجب

 ه؟یچ  ممیت دیدون ینم  یعنی-

 اندازم.  یباال م یا شانه

 بدونم؟   دیچرا با-

 د؟ یخون  یشما نماز نم یعنی-

 . زنمی م یپوزخند

 بخونم؟   دیچرا با-

را   یو سنگ نسبتا صاف و بزرگ  کندیبعد دور و برش را نگاه م ی. کم دیگو ینم  یز ی و چ کندیم  سکوت
 .داردیبرم
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کنم و بعد   مم یوضو گرفتن، ت یبه جا دیوضو گرفتن در دسترس نداشته باشم، با یبرا یمن آب یوقت-
 نماز بخونم.. 

 شوم.  یم متعجب

 آب که بود..-

به مشقت   ی به خاطر تشنگ رم،ی و اگر من با اون آب وضو بگ مش،یبود که بخور نیا یبرا اون آب-
 . میفتیم

که نه خودمان  یداشت. برنامه ا یبرنامه ا یهرکار  ی. چه خوب بود که برا دی آ یحرفش خوشم م از
  یمطرح بود که چرا با وجود زخم  میسوال برا نیو نه نمازش کنسل شود. اما خب ا میشو تیاذ
 دارد؟یبرنم شی ، باز هم دست از سر خدادنشبو

 ؟ ی..از خودت ساخت ایدار یعجب راه حل -

 .کندی م امی کمک عصا ق با

 راه حل رو بهم داده... نیا نمینه..د-

 . زنمیم نهیزده، دست به س  پوزخند

 واسه همه کاراش راه حل داره؟ نتون،ید یآقا نیا-

 . کندیو زمزمه م گذاردیرا کنار گوشش م  شیها دست

 !نیخوِد انسانه. هم  یفقط سالمت ن،ی. قصد دهیراحت  نِ یاسالم، د نید-

 .»اهلل اکبر« کندیزمزمه م رای گ یبعد با لحن  و

 

 *** 
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افتم.  یم  نیزم  یو رو شکندیم میزانوها کدفعهیکه  کشمیم  نیزم یرو یرا به سخت میخوران پا تلو
تر بود اما مقاومتش مرا  یمن زخم شود. با وجود آن که او از    یاز پشت سرم بلند م یمحمدعل  یصدا

 . کردیشگفت زده م

 رزاده؟ی ..خانم..امدیخوب -

 . اما..چرا؟ ندینش یبه دلم م شیصدا  ینگران

 .کنم ی باز و بسته شان م ی . به سخت سوختندیاز شدت درد م میچشمها

 ..ضعف کردم!کمی خوبم..فقط -

 .کنمیحال زمزمه م  ی. بزمیخ  یو برم  دهمیم میبه عصا هیتک

 ده؟ ونم یل یخ-

  یز یشود. اما قبل از آن که بتواند چ یم رهی دهد و به مقابل خ یقورت م یدهانش را به سخت  اب
همانا و پاره شدن  ریشود. پرتاب شدن ت یبه سمتمان پرتاب م   ریاز رو به رو چند ت  کدفعهی د،یبگو

 پرده گوش من، همان!

  ی افتم. محمدعل یم  نیه زمشود و ب یم دهیتم از پشت سر کش دس کدفعهیکه  کشمی م یف یخف   غیج
 یرانداز ی تند تند ت گرشیو با دست د ردی گیسرم م یو دستش را رو  کشدیدراز م  نیزم  یکنارم رو

 یکنان خطاب به خدا هیو گر گذارمیم میگوش ها یرا رو می. من هم از شدت ترس دست هاکندیم
 کنم!« انکارت ن  گهید دمیقول م ،یدفعه نجاتم بد نیا زنم»اگری م ادیرف  یمحمدعل

گوشم  یرا از رو  میقطع شود. متعجب دست ها یرانداز ی ت یصدا کدفعهیبود که   یجمله کاف نیهم و
 یبلند یبا صدا کدفعهیمکث  یشود. پس از کم  یم قی با تعجب به رو به رو دق  ی. محمدعلدارمیبرم
 . زندی م ادیفر

ـ -  ..نی ..نزنــــــ نینزنــــ

  نیزم یو منگ رو جیاز طرف مقابل خاموش شود. گم ه  یرانداز یت یبود که صدا  یکاف ادیفر نیهم
شوم آنها   یشدنشان متوجه م  کیدوند. با نزد یچند نفر سمتمان م کدفعهی شوم که  یم زی خ مین
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  نیزم یخراب رو  ی. او اما با حالدوزم یم یهستند. خوشحال و ذوق زده نگاهم را به محمدعل  یج یبس
 افتد. یم

 ی محمدعـــل -

 شوند. یشوکه م  یمحمدعل  دنیبا د کدفعهیکه  ستندیا یت کنارمان مها اسلحه به دس یج یبس

 که فرماندست.. نیکه..ا نی..انیا-

 . کندی بلند م نیزم  یرا از رو یمحمدعل  ینفرشان با خوشحال  کی

 فرمانده..حالتون خوبه؟-

کار  که به  یشوم که اصال به لفظ »فرمانده« ا   یها و نجاتمان خوشحال م ی جیآن بس  دنیقدر از د آن
 . کنمی نم  یتوجه برند،یم

  نیمسخره..زود باش یدنایهمه سوال پرس نیا ی. به جارهی م یداره م ست؟یخوب ن  نین یب  ینم-
 .. مارستانیب  نشیببر

 .زند ی م ادیاز انها فر یکی

  میاریفرمانده رو م یه بودن فرمانده رو بده. من و علخبر زند  یمسعود زودباش تو برو به سردار باقر -
به عقب منتقل  عیکوپتر بفرستن تا فرمانده رو سر یهل  کی عیو سرخبر دادنت بگ  عقب. فقط بعد

 ..میکن

رود. آن   ی و به سرعت سمت موتورش م دیگو یپوست و بامزه بود، چشم م رهی ت یکه پسر  مسعود
. خوشحال از نجاتمان کوله کنندیسوار پاترول م عیو سر کنندی را کول م یهم محمدعل گریدو نفر د

  هرا هم که ب یقول  یشوم. آن قدر از نجاتمان خوشحال بودم که حت یاندازم و سوار م یم م دوش یرارو
 . اما خب..مرد بود و حرفش!کنمی خدا داده بودم فراموش نم

 

 *** 
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 دین لطف کردبه م  یلی چند روز خ نیخانم..ا  هیممنونم مرض -

 هیاز جونتون ما دیارکه د دیشماها هست  نیدخترم؟ کدوم لطف؟ کدوم زحمت؟ ا هیحرفا چ نیا-
 . میشماها باش ونیمد دی. ما بادیدیو ما مردم رو نجات م دیزاریم

 . زنمی م یلبخند

 برم.  دیبا گهیمن د-

 ..نجایا ارتونی بهش گفتم نهار ب نی. واسه همشهی امروز همسرت مرخص م  دمیاز مسعود شن-

 . دیفتیتو زحمت م یل یخ یوا-

تم. براتون اب گوشت بار گذاشتم که هم همسرت  گف که  نیهم  ؟یدخترم. چه زحمت هیچه حرف نیا-
 !یمرخص شد مارستان یهم تو. خودتم که تازه از ب  رهی قوت بگ

 دهم. یتکان م  یسر 

 ممنونم. چشم!-

 منتظرم بود.  نی. مسعود داخل ماشبندمیو در را م میآ یم  رونیب  هیمرض  یب  یخانه ب  از

 ! ری .صبح بخین یسالم خانم حس-

هه چه جمله  «ینی .»خانم حسفتمی جمله مسعود م ادیشوم. دوباره    یم نیو سوار ماش کنمیم سالم
 ! یبی عج

 شونیاز ا کنمی . لطفا خانم فرمانده، ازتون خواهش مشنی مرخص م  مارستانیامروز از ب ینیحس  یآقا-
.  دیشناس  ینزارن. اخه شما فرمانده رو نم  رونی خوب نشدن پاشونو از خونه ب  نکهیتا قبل از ا دیبخوا
خوب   اشونه هیلجبازن. دفعه قبل که مجروح شدن، هنوز بخ ی لیاما خب خ دیشناس ی. مدیبخش البته ب

توجه به خون   یب  شونیاما ا کنندی م یز ی خون ر کدفعهی  اتیلنشده بود پاشدن اومدن خط. وسط عم
. فتهیو اون منطقه دست ما م م یش  یم روزیکه بالخره ما پ  دادنیاونقدر شجاعانه ادامه م شونیزیر

رو از   شونیخواد ا یخب دلمون نم   یما رزمنده ها هستن ول  یبرا یخوب و مهم  یالگو شونیا خالصه
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  دی..گفتم شالنی مردا هرچه قدرم درجه دار باشن، زن ذل گهیم شهیکه ننم هم یی. از اونجامیدست بد
 به شما بگم..کار ساز باشه..

 . زنمیدل پوزخند م  در

 برده!  نیاز ب شیها یکار ساز؟ او مرا هم با لجباز -

 . کنمی لبخند کمرنگ اکتفا م  کیجوابش تنها به  در

ساختمان خرابه بزرگ بود.   کی هی شب بایکه نه، تقر مارستانی. بکندیپارک م  مارستانیب  یرا جلو  نیماش
از چند روز   دیآ یم  ادمیبه نسبت خرمشهر کمتر بود.  ش ی ها یبود که حداقل خراب نیآبادان ا  یِ خوب

  ییتنها یبرا دلمدر آن لحظه  یدانم چرا ول ی. نممیآ یبالخره به هوش م یوشه یقبل که بعد سه روز ب 
که آنجا بودن، تنها بودند.  ی همه کسان  نمیب یم کنمی به اطرافم نگاه م یسوزد. اما وقت  یم میها
 دادن! یجان م ییو تنها  گرستنیم ییتنها دن،یخندیم ییتنها دن،یکشی نفس م ییتنها

به دو هفته در آنجا    کیروم و نزد ی همراه مسعود به خانه مادرش م یهم به خواست محمدعل بعدش
همه  نی و امروز بعد ا کندیم یان یحالم کمک شا یبه بهبود  شیمراقب ها یمانم. مادر محمدعل  یم

شوم. هه آن هم چه همسر   ا یتا بروم مثال حال همسرم را جو میآ یم رونیمدت بالخره از خانه ب 
 !یشتاقم

 د؟ یش ادهیپ دیخوا یخانم فرمانده، نم -

از هجده سال هم نداشت اما پسر بامزه و   شتریب دی. شاردی گ یبامزه حرف زدن مسعود خنده ام م از
 شد.  یم دهید یشجاع

 االن..االن. -

.  کنمی م یاز او خداحافظ ی شماره اتاق محمدعل دنیشوم و بعد پرس  یم مارستانی مسعود وارد ب همراه
هم  د ی. شاخندمیدر بساط نداشتم. در دل م یآه چ یخب ه  بد بود اما یل یآمدنم خ  یدست خال 

قدر در فقر به   نیشد. حاال ا یم ختهی ر شیها بیپول در ج کرد،ی که هروقت اراده م ی. دختر میگریم
 . هرچند.. بردیم سر
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مثل  مارستان یرسم. ب  یم یبه پشت در اتاق محمدعل   یک فهممیروم که نم   یقدر در فکر فرو م آن
 آه!  یخون بود و صدا یبود. بو شلوِغ شلوغ شهیهم

  یفروغ، به آرام یب  یبا چهره ا یشوم. محمدعل   یمکث وارد اتاق م یکم و پس از  زنمیبه در م یا تقه
 . بندمیو آهسته در را م  زنمیم یبود. لبخندکمرنگ دهیخواب

 . کنمی لب زمزمه م ریز

 تو خواب هم چهره ات پر از جذبه هست..  یحت-

خوب  یلینظر خ  نی. در اتاق فقط او بود. از انمینش یکنار تختش م یلصند یشوم و رو  یم کشینزد
 بود اما..

  دای..نجات پای خب..ب  ؟یوصل شد  یچرا به محمدعل ؟یچرا نرفت  ؟یکن ی م کاریچ  نجایپونه..تو االن ا اما
 مالقاتش؟  یچرا اومد ؟االنی..مگه قرار نبود بر یکرد

 ..خب اون االن..خب

 اج دائم نکنه..خواست ازدو  یبه درک! ماون همسرته؟  ؟یاون االن چ-

 ..اما من قبول کردم..اما

 .. یر یطالق بگ  یکرد دایقرار بود هم نجات پ ی..ولیخب قبول کرده باش-

 طالقم نده.. دی..شادیخب..شا-

با ذوق   یکه هم بگ ادی بشر انقدر از تو بدش م نیبه درک که طالق نده اما نگران نباش. ا نکهیاول ا-
 ..کنهیقبول م

 کنم؟ کاریچ  یگیخب..م-

 بشه..برو!  داریب نکهی..پاشو قبل ایچ یه-
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واقعا برم؟  یعن یبرم؟  یعنیشوم.  ی م رهیخ  یدهم و به چهره محمدعل  یدهانم را قورت م آب
بشر نچسب..خوشم اومده  نیمرد..از ا نیمن از ا یعنی ..یعن ی کردم؟ی اصال..اصال چرا داشتم اصرار م

 بود؟

 امکان نداشت!  نیشده بود. نه نه..ا تندتر  تمشی. رارمگذیقلبم م یرا رو دستم

 لرزد. یپلکش م کدفعهی

 شه برو..  داریب نکهیپاشو زودتر برو..قبل ا ؟یپاشو برو پونه..چرا نشست-

  یبلند م  یمحمدعل  یخواهم برگردم که صدا  یشوم و م  یبلند م میاز سرجا کدفعهی چرا اما  دانمینم
 شود.

 ن؟ یری م نیکجا دار-

 دهم.   یم را قورت م دهان اب

 ؟ یشد  داریب-

 .کشدی م یق یعم  نفس

 سالم..-

 . نمینش یم  یصندل  یرو آهسته

 سالم..-

 د؟ یاومد یک-

 اندازم.  یبه ساعت اتاق م ینگاه

 .. دمیتازه رس-

 .کشاندی م ری را به ز نگاهش

 د؟ یبهتر شد-
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 . ندینش  یم میپهلو یرو دستم

 ؟ ی بهترم..تو چ-

 . کشدیصورتش م  یرا  رو دستش

 .الحمداهلل!بهترم.-

 .میگو یپوزخند م  با

 ؟یفرمانده ا ینگفته بود-

 مگه مهمه؟-

 مقام و منسبش له کند! نی توانست مرا با ا یخورم. مهم نبود؟ نه واقعا مهم نبود؟ او م یم کهی

 واال.. دونمینم-

 ..مهم تقواست! هیاسم و رسم الک ک یهمشون فقط  نایا-

 ؟ یچ یعنی-

ه..ارزش و اعتبارت چه مقداره..خب ارزش و اعتبار هم نزد خدا بر  چه قدر خدا درجت  شیپ نهیمهم ا-
 کمتر گناه کنه..درجش باالتره..  ی اساس تقواست..هرک 

 قرار بود خدارا انکار نکنم! دیآ  یم ادمی کدفعهیبپرانم که  یز یخواهم چ یم

 گه؟ ید یخب..ولش کن..بهتر -

 خـ.. -

 شود. ی و با خنده وارد م کندی در را باز مبا شدت  یک ی  کدفعهیشود که  یجمله اش تمام نم  هنوز

 و..  یخوب شد  یکه حساب نمیب  یخـــب م-

  یدختر چادر  دنی. من هم متعجب از دستدیا یم شی افتد، شوکه سرجا یتا نگاهش به من م اما
 .ستمیا یمقابلم م
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 سـ..سالم..-

 رود.  ی باال م  میابرو یتا کی

 سالم؟ -

 شود.  یتر م کینزد یچادر  دختر

 شما؟ -

 شود.  یم رهی که نگران به مقابل خ کنمینگاه م  یبه محمدعل جبمتع

 بپرسم شما؟  دیمن با-

 . کندی نگاه م یشده به محمدعل جیگ دختر

 ه؟یدختر ک نیمحمد؟ ا-

 . کنمیم اخم

 کنم. ی شما معرف یخودم رو برا تونمیمن خودمم م-

 . کندیهم اخم م دختر

 ؟ یهست یخب؟ ک -

 .میگو یم  اری اخت یب

 ..میمن همسر محمدعل-

 گذارد. یدهانش م  یشود و دستش را رو  یم رهی خ یناباور به محمدعل  دختر

 ن؟ یمحمد ا گهیم یچ-

  یعنی..یعنی..  یحرکات محمدعل نی بندد. ا  یرا م شیاندازد و چشم ها یم نییسرش را پا  یمحمدعل
 دختر..  نیا
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 .گردمیبرم یزده سمت محمدعل  رتیح

 ؟ یتو..تو زن داشت-

 شود.   یبلند م شیاب دهد، دختر صداخواهد جو  یم یمدعلمح تا

 گه؟ ی..راست می..محمدعلیگیدروغ م  یدار -

 .دیگو یو خطاب به دختر م  کشدی م یپوف  یمحمدعل

 .. ستین  دیکنی که شما فکر م یاون طور  هی..قضدینیبب -

 بود؟!  یصحت داشت. او..او زن محمدعل  هی . پس قض کنمیم هنگ

  یم  رونیو سمت ب  زنمیم رونیو از اتاق ب  کنمیعبور م  می راز کنار م  اد،یز  یدانم چگونه اما با سرعت ینم
 یادی کردن مسافت ز یدوم که پس از ط یکه از خودم سراغ دارم آن قدر م یدوم. با تمام سرعت
 میها نهگو  یرو میجا بود تا بغضم بشکند و اشک ها ن ی. همانجا بهترنمینش  یم یخسته کنار درخت 
توانند پست باشند؟   یبه ظاهر درست تو..چه قدر م یه هابند نیمن ا یمن..خدا یروان شوند. خدا

دختر   کیدهند. بعد هم با دل   یو به او وعده م  کنندی م یباز  میمثل مر یا چارهی دختر ب کیبا دل 
گذارم.  ی م سرم  یو دستم را رو کنمی . هق هق مکنندی م  ریکرده و اس یمثل من باز  یگر یبدبخت د

  اهیچه قدر من س نی..ببنیانکارت نکنم..اما بب  گهی. قول دادم دنیی..ب ایمن چه قدر بدبختم. ب ایخدا
  عیبود تا سر  یاحساس کاف نی . اما همدیآ یپسره پر رو خوشم م نیبودم از ا دهیبختم..تازه فهم

 ..اما حاال.. ستی. او مال تو ن ستیبفهمم او سهم تو ن 

 کمکم کن..! ایخدا

 

 *** 

 

شوم و همانجا   یرمق وارد مسجد م   یرسم. ب یم یبه اشده بود که به مسجد مخرو  کیتار  اریبس هوا
 . زندی م میصدا یکه خانم  نمینش یم یگوشه ا
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 مادر؟  ینشست نجایسالم دخترم. چرا ا-

 . کنمیروحم را نثارش م  یب نگاه

 .. ستیحالم خوب ن-

 . ردیگ یو دستم را م  کندیمهربانش را حواله ام م نگاه

 بهت غذا بدم..  کمی مادر تو.. میبر  ایب-

  یلباس م  یک یخانم مشغول کار کردن بودند.  ادیز ی. عده امیشو یهمان خانم وارد مسجد م راههم
  یک ی. کردی نقل و نبات جا م یکی . کردی م یغذاها را بسته بند یکی . کردی غذا درست م یکی دوخت. 

 .. یکی . کردیم می کنسرو و کمپوت تقس

 .دیآ یم کم یکاسه آش نزد کیبعد همان خانم با  یو کم نمینش یم یا گوشه

 مادر بخور..  ایب-

 .دیا یکاسه آش حالم جا م  دنیدهم و با د  یدهانم را قورت م  اب

 ممنونم.. -

 نی. چه قدر احساس مادرانه در اکنمیبه رفتنش نگاه م   یرود. با لبخند کمرنگ ی بوسد و م  یرا م  سرم
 زد. چه قدر محتاج محبت بودم. چه قدر.. یزن موج م

 نگاش نکن..   ینجور یا-

 شوم.  یم ره ی که کنارم نشسته بود خ یبه خانم عجبمت

 . حستیسالم. اسم من مل-

 دهم. یتکان م  یسر 

 سالم..-

 ابهامتو برطرف کنم..  امی گفتم ب  یشد رهی بتول خانم خبه  یل یخ دمید-
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 ؟ یابهام چ-

 . خنددیم

  یبدون برات جالب باشه دی. اما خب شاکنهی زن تعجب م نیا یاز مهربون  ادیم  نجایا ی. هرکدونمینم-
 ..دهیزن مادر سه تا شه  نیا

 افتم. یو به سرفه م  پردیم میغذا در گلو کدفعهی

 ؟ یچ-

 دهد. یرا ماساژ م  کمرم

 وونهیزن منو د نیشد. اما خب مقاومت و صبر ا دیاز پسراش شه  گهید یک ی  روزی د نیاتفاقا هم-
کشم االن داره ..پسر کوچتهیخط مشغول فعال کی نزد مارستانیدخترم داره که تو ب کیکرده. 

 ..هیزن صبور یلی..خالصه برات بگم خجنگهیم

غم و غصه وجود نداشت.   یحت  ای یاز ناراحت  یدر چهره اش اثر شوم.  یم رهی به بتول خانم خ ناباور
..که درجه یمحمدعل  گفتی! راست مرزنیش نی..نه به ایخورم. نه به مِن نازک نارنج  یواقعا غبطه م

 ...اما.هیتنها به داشتن تقوا

شد که تو   یم  یاندازم. ک  یم نییشود و سرم را پا  یآه از نهادم بلند م ی اسم محمدعل یاآور یبا   دوباره
 ؟ یک  ؟یمحمدعل یهم دست از سرم بردار 

 

 *** 

 

خورد. غرغرکنان سر    یم میاز پنجره به چشمها می. نور آفتاب مستقکنمی را باز م میچشمها یکرخت با
 دهم. یبه تنم م یو کش و غوص  کشمیم میبه موها یو دست نمی نش یم میجا

 سالم..-
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 شوم.  یشوکه م  یمحمدعل دنی با د کدفعهیکه  گردمیترس و چشمان گرد شده به سمت صدا برم با

 ؟ یکنی م کاری چ نجایتو..تو ا-

گوشه  کدفعهی  یشوم که بروم ول  یو بلند م زنمی را کنار م میاندازد، با عجله پتو  یم  نییرا که پا  سرش
 افتم. یم نیزم یدهم و مقابلش رو  یکه تعادلم را از دست م  ردی گ یرا م میمانتو

 شده بودم من؟  ی. چه نازک نارنجکنمی بغض م  اری اخت یب

 ؟یدار یچرا دست از سرم برنم -

 دست از سر شما بردارم؟  دیچرا با-

 . فشارمیرا م  میبازو

 یاگه م گمیا..مه ییوپر ر  یلیخ  ؟یایبازم دنبال من م  ی زن دار  نکهیبا وجود ا  یکش یتو خجالت نم -
 پر شه.. نتیج  ریبگ گمید یک یبرو  یخوا

نه واقعا  د؟ی. او االن چه کرد؟ خندکنمی. با چشمان گرد شده نگاهش مردیگ  یخنده اش م  کدفعهی
و    بایبودم. چه ز دهیخدا شاهد است تا به حال خنده اش را ند د؟یبار خند  نیاول یبرا د؟یخند

 ! تخ یر  یمردک ب د، یخندیمحجوب هم م

 ..فهمم ی منظورتون رو نم-

 . کنمیم اخم

 نجا؟ یا یاومد ی. االن واسه چیش یخوبم ملتفت م-

 از لبخندش نبود. به درک!  یاثر  گریدهد. د یحالت م   رییتغ کدفعهی

 اومدم شما رو با خودم ببرم!-

 باشم.. یزن دوم و سربار کس  ادی. خوشم نم امیبا تو نم  ییجانم؟بله؟ من جا-

 .. دیستیهمسر دوم ن-
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 رود.  ی باال م  میابرو یتا کی

 نکنه همسر سومم؟  ؟یچ یعنی-

 .کشدی م یپوف

 ندارم. یا گهیمن همسر د-

 پس..پس اون دختره..-

 که.. میگم بشم با هم ازدواج کن نکهیخانم نامزد من بودن. قرار بود تا قبل از ا میمر-

 . کنمی اخم م کدفعهی  یچرا اما ته دلم خوشحال شدم، ول دونمینم نکهیا با

و برو سر خونه    ریکردم..اصال نگران نباش پسرخوب..قشنگ پاشو برو دست زنتو بگ رتیکه من اس-
 و..  رمیگ  یطالق م رمیخوشگل م  یلی..منم خ یشد ری. فکرم نکن استی زندگ

 ! دمیطالقتون نم-

 لرزد.  ی.ته دلم مشودیپر رنگ تر م اخمم

نجاتم  یکنم. قبال مجبور بودم برا  یندگخوام با تو ز یاصال من نم ؟یهست یمگه تو ک ه؟یمنظورت چ-
 .. رمی خوام طالق بگ ی. مستمیباهات ازدواج کنم اما االن که مجبور ن

 ..دمیمنم گفتم..طالقتون نم-

 ..دهینم  مویمهر گمی م کنمی م تیشکا رمیاا چه قدر پر رو..اصال م-

عد هم دست آورد. ب  یم ونری کوچک ب یو قرآن کندیسمت راستش م بیو دست در ج کشدی م یپوف
  رونیب  یالی و چندتا سکه چند ر قی انگشتر عق کیو  یپالکارد نقره ا کیسمت چپش کرده و  بیدر ج
دهد. متعجب که  یهمه شان را به دستم م کدفعهیشوم که  ی م رهیآورد. متعجب به حرکاتش خ  یم

 .دیگو  یاندازد و م  یم  ریکنم، سرش را زی نگاهش م

که   ییزهای چ نیبگم..ا دی. اما بادیو آرزوهاتون بوده، ازدواج کنت دیاگر نشد اونجور که شا دیببخش-
خواهر دارم که اون  کیندارم..از خانواده هم فقط  یچیه  نایاالن دستتونه..تمام دار و ندارمه..من جز ا
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ه مهرتون رو  هم االن نیاگر دار و ندارم کمه..اما هم د ی. ببخشکنهیم  یهم با خانوادش مشهد زندگ
تا   میبر  ییجا کی دیخوا  یاگر م یبپردازم ول شهینم نجا یهم هست که ا گهی د یکی  . فقطپردازمیم

 هم جزء دار و ندارم هستند. نای.. چون اارمیتنم رو هم درب یلباس ها

شوم.  یم رهی افتاده اش خ نییهمه صداقتش شل شده و بهت زده به چشمان پا نیاز ا ناباور
پونه؟ مگر   ییگو یچه م گریبودم؟ چقدر نامرد بودم! حاال دمرد را شرمنده کرده   کی نقدری..من اایخدا
  هکه انسان باشد. منصف باشد. عادل باشد. عاقل باشد. درست است ک یخواست  یرا نم یمرد شهیهم
ه ک یکس یو ب ییتنها طیشرا  نیکه باشد، مرد است. در ا یبدخالق و مغرور است اما هرچ  یاو کم
آب   یوقت یتوان  ی بهتر شد م  طتیشرا یمرد است. تازه وقت  نیهم  تیموقع نی. بهتر یهم هست یفرار 

 ..یستخوا  ی. همانگونه که میو او را ترک کن یافتاد و جنگ تمام شد از کشور خارج شو ابیها از آس

 .. باورکن

  کیکه بفهمد من  یهستم و مامورها دنبال من هستند و روز  یمتوجه شود من ک یروز  کیاگر  یول
 زند؟یحرف هارا به من م ن یباز هم هم ایقاتلم..آ

 ؟ یندار  یباشه که نتونم بهت بگم..مشکل یراز  کیمن.. یِ اگه پشت زندگ ی..حت یحت-

 . کندیمکث زمزمه م یاز کم  پس

 ندارم! یکه ندونم. نه مشکل نهیاگر صالح به ا-

  یکم دی. درست است شاندیکنم که به دل او بنش یرا باز  یحاال به بعد نقش کس   نیهمبودم از  مجبور
من آب خوردن شده بود. کاش..کاش زودتر   یروزها برا  نیکردن ا یسخت باشد، اما نقش باز  میبرا

 و نه...  یز ی و نه خونر نمی بب  ینه جنگ گریبروم. د نجایتمام شود و من هم از ا زیهمه چ

 . کنمیرا کج م  سرم

 ؟ی . خونه مونه دار نمی خونت؟ اصال بب یمنو ببر   یخوا  یم ینطور یهم-

 شود.  یزده م  خجالت

 خونه اجاره کنه..  کیمحل کار خودم برام  کیسپردم نزد یندارم. اما به عل-
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 ؟ یاجارشو بد یخوا  ی..چطور م یخب..خب تو که پول ندار -

 خدا بزرگه..-

 .کشمی م یپوف

 کن!  ریم بخ مرد خت نیعاقبت مارو با ا ایخدا-

 

 *** 

 

 

. گذارم یاز خانه م یم را گوشه او ساک میشو یاجاره کرده بود م  مانیبرا یکه عل یخانه ا وارد
خانه   یی رایطاقچه پذ یو رو بوسد ی اندازد و قرآن دستش را م یبه خانه م ی نگاه اجمال  یمحمدعل

 راهداشت به هم ییرایاتاق به اندازه همان پذ کیکوچک و  ییرایپذ کینبود.  ی. خانه بزرگگذاردیم
 قرار داشت.  . حمام خانه هم در راه پله هایبهداشت سی آشپزخانه و سرو

 کجاست؟  گهید نجایمن..ا یِ وا-

  کندیو آب را چک م رگازی شود و ش  ینگفت. وارد آشپزخانه م یز ی نه اما چ ای دیشن یدانم محمدعل  ینم
 . دیگو یو م

درستش  امیلوله آب گرم که انشاءاهلل امشب م یمونه خراب یهمشون الحمداهلل درستن. فقط م-
 . کنمیم

 شود.  یاز نهادم بلند م آه

 تا شب حموم نرم؟ یعنی-

 رود.  یو سمت در م دیآ  یم رونی آشپزخانه ب از
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. شام هم خودم  ارمیتا براتون ب  دیشب که اومدم بگ د یالزم داشت یز یبرم. اگر چ دیشرمنده. من با-
مثل شما تنهاست. همسرشم اکثرا شبا   شونمیخانم دوستم هست. ا مون،ی. واحد بغل ارمیم  خرمیم
  مالز ی ز یهم اگر چ  دیایدر م  ییبه نفعتون هست. هم از تنها  دیریتباط بگ اگر باهم ار   یول  ستین

 . دیداشت بهشون بگ

 دهم. یتکان م  یسر 

 باشه. فقط.. -

 !دمیپرسی . کاش نم زمگیرا م لبم

 .میگو ینم  یز یچ کند،ی که نگاهم م منتظر

 . ممنون. خداحافظ!یچ یه-

. گرددیبرم   یکه حداقل ک یدیپرس ی م. کاش میگو یرود در دل م یم یرود. وقت یصدا م  یاو هم ب و
 شد مگر؟  یآوردم؟ اصال م یامکانات دوام م  یو ب  یخانه خال نیدر ا دیبا یمن تا ک  یعنی

. خانه موکت بود و چند دست ظرف  گردمیو دور تا دور خانه را م کشمی ام را از سرم م یروسر   کنجکاو
اندازم که  ی م رونیبه ب ینجره نگاهحوصله از پ  یو ظروف و رختخواب هم در آشپزخانه موجود بود. ب

  یوب شوند. خ یم ز یت میبود. چشمها یشود که مشغول صحبت با خانم  یجلب م یتوجهم به محمدعل 
داد. چشمم روشن، فکر کنم از   صی شد، چهره ها را قشنگ تشخ یبود که حداقل م نیقه دوم اطب

  یآب وانیروم و ل یو به آشپزخانه م رمیگ  ینگاهم را از پنجره م ی. حرص دیآ یم  ییآقا بوها نیوجود ا
با   دیچه؟ اصال چرا او با یعنیببرد.   نیصورتم را از ب  ی تواند داغ یآب هم نم یخورم. اما سرد یم

 صحبت کند؟  یخانم 

 « یکرد یصحبت نم  یجنس مذکر  چی که تو اصال با ه  زند»نهیم  بیدر دلم نه یکی

 !«هیمحمدعل  ،یلپونه ام. اما محمدع م»من،یگو  یوار م  هیرا توج جوابم

نباش   هم شاخ دار بود. نگران میبودم من. بهانه ها ی. عجب آدمردیگ یجواب خودم هم خنده ام م از
شود. حاال من    یافتد. آه از نهادم بلند م یدارم.نگاهم که به ساعت م تیبرا  ی. حساب یآقا محمدعل 
 چگونه؟ ایخدا  کردم؟ی تا شب تحمل م دیچگونه با
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. همان طور مشغول خواندن کنمیم  یدستم باز  حیحوصله با تسب   یو ب گذارمیم یسرم بالشت ریز
که وارد خانه  یشود. محمدعل یو در باز م  چرخدیدر م یرو  دیشوم که کل  یعاشقانه حافظ م یشعرها

شوم. زودتر از من سالم  یم  زیخ  میکردنش، ن ریاز د یشود، هم ذوق زده از آمدنش و هم عصبان  یم
 . یتا مگر مرا نگاه کن اورمی کاسه در برا از   تی که من آن چشمها یاندازد. ا یم نیی پا و سرش را  کندیم

 سالم.  کیعل-

رود و   یو به آشپزخانه م گذاردیم  نیزم  یدستش را کنارم رو یها کیپالست یواکنش خاص  چیه یب
 .دیگو یم کند ی آورد. سفره را که پهن م یاز کجا با خود م دانمیرا که نم  یسفره ا

 کردم.  ریشرمنده د د؟یه موندگرسن-

 اندازم. ُنه شب بود.  یم  یرا نگاه  ساعت

 داره..  یخجالتم حد-

 . دیری گ یم یز یچ  هیاز خانم همسا دیری . فکر کردم مدیببخش-

 رود.  یباال م  میصدا  اری اخت یب

 داشته باشم؟  دیچرا اصال خودم نبا رم؟یبرم از اون بگ دیآخه چرا با-

ها را   کیو پالست کشمیم یافتم. شرمنده پوف یم یمحمدعل بیکه ته جو چند س  یپول  یب ادی کدفعهی
را هم  شی نجایفکر ا دیبا ،یبود پونه خانم. تو که قبول کرد یغرغر ها نامرد نی . ارمی گ یاز دستش م

 .ییآ یکالس م نگونهیا یکه ازدواج نکرد  سی. با شاهزاده انگلیکردیم

 ؟یدیخر  یحاال چ-

 . گذاردیسفره م یآورد و رو  یم رونی ب کیتکه نون را از پالست چند
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فقط  نی. بخاطر هم ارندیجنس نم ادیز یبد اقتصاد تی آبادان بخاطر وضع یراستش مغازه ها-
 گهی. چند روز دهیو نصف شانه تخم مرغ. البته به صورت نس رمیبگ  ایو لوب یتونستم چندتا کنسرو ماه

 . میریتا براتون چند دست لباس بگ برمیم  . هم شما رودمیشه، هم پول اون هارو م  زیکه حقوقم وار

 ! دهیگفته بود؟ بدبخت ند یشود. مگر چ  یم نی ریته دلم ش  اری اخت یب

 .ستیممنون الزم ن -

 .دیلباس ندار  یچیالزمه. ه-

 ..هیخانم داده فعال کاف هیدست رو که مرض کی نیهم-

و با دو کاسه و قاشق و نمکدان  رود   یانه م. دوباره به آشپزخ کندی و کنسرو ها را باز م دیگو ی نم یز یچ
 .گرددیبرم

به  دیا ی شما ب نکهیمن قبل از ا د؟یدار ازین  ییزهایبه نظرتون چه چ د؟یامروز همه جارو نگاه کرد-
موکت و چندتا ظرف   نی. مثل همارهیب  نجایکنه و ا هیرو ته  یضرور  یزهایسفارش کردم چ یدوستم عل

 . دیالزمه بهم بگ یز یچ  دیکن یو ظروف. اما باز هم اگر احساس م 

 . ستیازش بخواهم که در توانش ن یز ی چ دمیکشیم  خجالت

 . گذارمیبه دهانم م  یقاشق

 نه ممنون..-

 . شودیم یجد شیصدا

 .دی حرف بزن یکنار. منطق   دیلطفا تعارف رو بزار-

  کممی و  ری شامپو بگ کی نکهیکه بتونم برم حموم. بعد اآب گرم رو حلش کن  نیخب لطفا اول ا-
 پر کن..  رو  خچالی

 .گذاردیدر دهانش م  یدهد و تکه نان  یتکان م  یسر 

 گه؟یمورد د-
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 . کنمی م یباز  میغذا با

 خوبه..   ناینه فعال هم-

 .کشدی م یپوف

 د؟ یغذا رو دوست ندار-

 دهم. یتکان م  یسر 

 محبوبمه.فعال اشتها ندارم.  ینه اتفاقا. غذا-

 براتون تخم مرغ بزنم؟  دیخوای اگر م-

 .. ستین  یاز ینه ن-

را جمع و جور    زیشود، همه چ یکه تمام م مانیشود. غذا  یو مشغول خوردن م  دیگو ینم  یز یچ رگید
  کیکلمه هم نگفت که  کی یحت ی خسته است ول   یمعلوم بود که حساب چارهی شورد. ب یو م  کندیم

.  میچه قدر پر رو دانمی. خوبه خودم هم مخندمی. در دل میدوتا ظرف رو بشور  نیهم  یر یوقت نم 
هم در عمرم نشستم. چه برسد به شستن ظرف ها   وانی ل  کی یداد. من حت یبه من حق م   دیاخب ب

 و غذا درست کردن. خدا به دادم برسد..

. او هم  کنمی م یشود که احساس خستگ یشستن ظرف ها، مشغول درست کردن لوله آب گرم م بعد
 د.کر ینم  یدر کنارش زندگ یکس چیه  ییچنان در سکوت مشغول کارش بود که گو

 شود.  یشوم که وارد اتاق م یپهن کردن تشکم م مشغول

 . رونی برم ب دیمن با-

 شوم.  یم متعجب

 ؟ یچ-

 خب دوست دارد برود. به تو چه مربوط است؟   ؟یکه چ یچ یعنی.  کندی نگاهم م یپرسش

 اها باشه..برو. فقط آب گرم حل شد؟ -
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 بله درست شد. -

 اها خوبه.. -

ها از ادرس خونم   ی. ممکنه ستون پنجم دیوان باز نکنعن چیه ه. لطفا در رو بامی وقت ب ر یممکنه د-
 برسونن.   یبی مطلع باشن و بخوان به شما آس

 دهد. یافتم. ادامه م یدلهره م به

 دیکل نمیکه منم..ا دیمتوجه بش دی تون ی. اون وقت مزنمیم  کیچهارتا ضربه کوچ  امی هروقت خواستم ب-
 . دیدر رو قفل کن دیدست شما که بتون

 شوم.  یو بلند م  ندینش یبه جانم م استرس

حداقل کارتو بنداز   ؟یشبا بمون  دی. مگه نبایاما..اما خب تو مسئول یکه کار دار  دونمی..مدونمیم-
 .. شترهیب تمیبهتره. خب من امن یاگر بمون نیبب   یعنیکه باشـ...  ستیمهم ن نیروزا..بب

 شود.  یبلند م میصدا  اری اخت یب

 ..یتو در قبال من مسئول -

بشر   نیگفت مسعود، ا  یبروند؟ راست م ن یقرار بود از ب یاخم ها ک نیبندد. ا یرا م شیها مچش
 واقعا ترسناک بود! 

رو که نسبت به شما دارم انجام بدم اما   یا فهیتمام وظ  کنم ی م یمن فعال دفاع از کشورمه. سع فهیوظ -
 .. دیببخش دوارمیبود ام یاگر کوتاه 

 ..بخشمی نم-

 رود. یم مت درو س کشدی م یپوف

 د؟ یالزم ندار یز یبرم. چ  دیمن با-

 شوم.   یم یعصبان 
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  یدر خطره اون وقت دار  نجایناموستون ا  ن؟یریم نیواسه دفاع از ناموس دار ن یگیم ینجور یهه هم-
 همش شعاره؟  ؟ی دفاع کن  یاز چ یر یم

 .دیگویبرگردد، سرد م نکهی. بدون استد یا یحرفم م نیا با

متوجه  یبنداز  رونی نگاه که به ب کی . یزنی حرفا م نیراحته از ا  التیخ و یسرپناه دار  نجایشما چون ا-
در   یبرا  یسقف یکه بخاطر جنگ آواره هستند و حت ی شیم نجا یا میتیهزار کودک و زن  یپناه یب

  ملت و ناموِس  نیکه از ا نهیمنم ا  فهی. وظ دیینجایکه ا دی شکرکن  دیبرن. بر  رشیامان بودن ندارند، که ز 
 کنم نه فقط همسر خودم..  ملت دفاع نیا

  نیکه لطفا ساکت باش. ا زنمیبه دل ساده ام تشر م کدفعهی رود. اما  یلفظ »همسرم« دلم غنج م از
 ! یدل بلرزان شی که برا ستین یبشر آن 

  یلعنت ی. لعنتکنمی پرت م واریو محکم به د  دارمیبرم  نیزم  یبالشت را از رو یرود. عصبان  یکه م نیهم
کردن  ی باور کن داخل خرابه زندگ ؟یمرد خوش کرد  نیا هیدلت را به چ ،ی لعنت ! آخر تو پونهِ یلعنت
. واقعا  کنندی م تحملمرد بدعنق مانده ام چگونه سربازانش او را  نیکردن با ا یبهتر است از زندگ  یلیخ

 ماندم ام!

ها   یث و بع نی ز هجوم منافقکنم بخوابم. اما ترس ا  یم یو سع کشمی تشک دراز م یو کوفته رو خسته
از خواب  ادی شب با فر یها مهیترسناک که ن ی. به قدر نمی شود که تمام شب را کابوس بب  یو.. باعث م

چه شده   یعنی. زندیم یشتر یخورد، قلبم با شدت ب یاتاق م یک یکه چشمم به تار نیشود. هم یبلند م
 برق را خاموش نکردم اما االن... دمیکه خواب یبار  نیبود؟ آخر

 د؟ یخوب -

  یشوم، آب دهانم را قورت م  یاز وجودش مطمئن م  نکهی. اما بعد ازنمی م غیج   ،یمحمدعل یصدا با
 .کشمی و الجرعه سر م  رمیگ یآب را که سمتم گرفته بود، م وانیدهم و ل

 د؟ یدیخواب بد د-

 دهم. یرا به دستش م  وانیل یعصبان 

 . کردمی نگاه م یینمایس لمینه داشتم ف-
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 شود.  یجا بلند م دهد و از  یتکان م یتاسف سر  با

 ؟ یاومد یک-

 رود. یم رونیاتاق ب  از

 .. شیپ قهیچند دق-

 ؟یچرا برقا رو خاموش کرد-

 موشک بارون، برق روشن نباشه بهتره..  تی وضع نیتو ا-

 روم. یزده دنبالش م  بهت

 بمونم؟   یکی تار نی تو ا یور من چط یستی ن  ییوقتا  ؟یچ یعنی-

 .گذاردیرا داخل آشپزخانه م وانیل

که  یی. شبارآبی فانوس گذاشتم کنار ش کی ،یمواقع ضرور  یاما برا دیبرق رو روشن نگه دار دیتونیم-
 .. دیقرمز هست، از اون استفاده کن تیوضع

  ،یکودک یماند. ا یاز من نم یز یشد. قطعا چ  یم یخطر  یل یبه بعد اوضاع خ نی. از اگزمیرا م لبم
 حال و روزم را؟!  ین یبب ییکجا

 تونمیانجام دادن. اما م یندارم برا یکار   نجایمن ا ام؟ی به بعد همراهت ب نیمنم از ا شهی..مشهیم-
 تا تنها نباشم..  امیهمراهت ب 

 شود.  یو مشغول وضو گرفتن م زندیلباسش را باال م نیاست

 ..شهینم-

 . زنمیم غر

 .پوسمی م ییاز تنها یینجایخب. ا امینم دوست دارم بم  ؟یچ یعنی-

 .. ستی خانم ها ن   یاونجا جا-
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 کنم؟   کاری ب پس چخ-

 .زنمی م یکه بشکن دیآ یم  ادمی یز یچ کدفعهی

 مارستان ی ب رم یبه بعد م نی. از ادمیاها فهم-

 .دیگو ی تفاوت م یب

 د یباشه. بر-

مرد هم   شدیناراحت نشدم دروغ گفته بودم. مگر م می خورم. اگر بگو یم کهی کالمش  یسرد نیا از
 رحم؟   یقدر ب نیا

 شوم.   یخودش سرد م مثل

 .. ریشب بخ -

  رفت؟یپذ ی. چرا او مرا نم کنم ی فکر م یکالم محمدعل  یسرد نیروم و تا صبح به ا  یبه اتاق م و
 ..اما خب..ردیخواستم که بپذ  ینم یعنی..یعنی

. بعدشم تو چه یکنیبهت توجه کنه اما انکار م  یدوست دار  یبس کن پونه، انقدر دروغ نگو. مثل چ -
 رتت؟ ید بپذکه بخوا یدار  یمحبوب و محجوب یارهایمع

 . میگو یم یعصبان 

 خوام..   یخوام قرآن بخونم. اصال نم یخوام نماز بخونم. نم یخوام چادر بپوشم. نم  ینم-

 پس ساکت باش لطفا!-

و بعد  دیآ یبه اتاق م یبعد، محمدعل یساعت می. حدود ن زنمیم یغلت می و در جا کشمی م یپوف
قد   کیمو و  کیبا  کردی . بدبخت فکر مخندمی . با رفتنش مگرددیبرم ییرایبرداشتن رختخوابش به پذ

 .. چه قدر گناه داشت!یتوانست از راه به در شود؟ اله یوقواره مانکن م

 . هه، مانکن! کردمی م فیچه قدر هم از خودم تعر حاال
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که لعنت   ی. اگرفتیدانستم از کجا نشئت م یبود که نم یحرف ها بخاطر حرص  نیهمه ا البته
 لعنت! یبرمن..ا

 

 *** 

 

بود که خانه  یبه چند روز  کی بروم. اما نزد مارستانیکه آمد با او به ب  یدادم محمدعل یم  حیترج 
 شده بودم. بود و من نگران  امدهین

 یشوم.  سع  یدر م کینزد دهی ترس  یخورد. متعجب و کم   یبه در اتاق م یشود، تقه ا یکه م عصر
 و بعد.. ضرب، دو ضرب، سه ضرب کیبه نحوه در زدنش دقت کنم.  کنمیم

 یمواجه م یخانم بامزه چادر  کیبا   یناباور  نیدر ع کدفعهی. اما کنمی و در را باز م زنمی م یق یعم  لبخند
 شوم. 

 .. زمی سالم عز-

 دهد. ی. کاسه دستش را به دستم مکنمی سالم م متعجب

 ..ی.آش نذر دییبفرما-

  یچال گونه اش فرو م د،زیهم لبخند م یبود. وقت یزنقشی . دختر بامزه و رکنمی زده، تشکر م  لبخند
 رفت. 

 د؟ یهست ینی حس  یشما همسر آقا-

 دهم. یتکان م  یسر 

گفتم خسته   ی رتون. چند روز قبل خواستم مزاحمتون بشم ولآقا هستم. دوست همس یمنم همسرعل -
 ..دیو حوصله مهمون ندار دیا

 .. هیچه حرف ی. ادیلطف کرد-
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 . کندی به خانه اشاره م یکنجکاو با

 تو؟  امی ب تونمیم-

 روم.  یدر کنار م  یخجالت از جلو با

 .د یی. بله بفرمادیببخش-

 آورد.  یاش را از سرش در م یشود، چادرش رنگ یخانه که م وارد

. تعراف معارف هم میا هی. بالخره ما همسادیبهم بگ د یالزم داشت یبغل دستتونم. هرچ نیمن هم-
 ها..  نی نکن

 . خندمیم

 بله چشم..-

 .. یهمش شام درست کرده باش دمیترسینه؟ م  ینکرد خب خانم خونه. شام که درست-

 . گزمیرا م لبم

 نه..-

 .شودیم کمیو نزد خنددیم

که روش    میفرش نداشت یباورت نشه اما حت دی. شامینداشت ی چی . هنجایکه اومدم ا یما هم روز اول-
فت و  گر یز یآقا حقوق ناچ یعل نکهی. تا امیدیخواب  یمن م  یچادر مشک  یهفته رو کی . تا مینیبش

 به خونمون سر و سامون بدم..   کمیهم پس انداز کردن،  یتونستم با کم کردن توقعم و کم

 . گردمیو برم گذارمیو کاسه را داخل آشپزخانه م کشمیم یآه

 .. نیلطفا بش-

 .ندی نش یم خوشحال

 ؟یناراحت نبود یاومد نجایا  نکهیخب راستش، از ا-
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 . زندیم  لبخند

م . منجنگهی و م کشهی اقا چه قدر داره با عشق زحمت م  یکه عل دمید یم یاولش چرا. اما خب، وقت-
خودمم ازش محروم نباشم، همراهش   نکهی. و بخاطر ارمیعشق مقدس رو ازش بگ نیروم نشد ا

  ادی. اما خوش به حال تو..همسرت زستین ادیاومدم آبادان. اما خب اون مدام خطه..شبا هم ز
 !شتهیپ

 . خندمیم

 ! نمشیب  یم ن ادینبابا..اتفاقا ز-

 .گذاردیهم م یرو چشم

 .میاز کنار هم بودن استفاده کن نهی. مهم اگذرهیروزا زود م نیا-

 دهم. یتکان م  یسر 

 .. دیشا-

شد.آخ کوثر، آخ!  یم دهیکوثر د  یبه مهربان  قایافتم. او هم دق یکوثر م ادیو من  زندی باز لبخند م و
 کوثر؟  یی. کجاکنمیمن چه م ین یبب ییکجا

 ؟ یدار  یقیچه عال-

 .کنم ی نگاهش م  کنجکاو

 ه؟ یمنظورت چ-

 ؟ یانجام بد ییدر طول روز چه کارها یدوست دار  یعنیامــم خب -

عالقه  یل یخ  یو نقاش  ی. اما به طراحمارستانیقراره برم ب  اد،یب  یکه محمدعل  ندهیخب از چند روز آ-
 دارم

 شود.  یم خوشحال

 ؟ یپس هنرمند-
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 اندازم.  یباال م یا شانه

 . کشمی م یفقط در حد سرگرم. ادینه ز-

 . دیگو یم یخوشحال با

 من و بچم رو بکش..  یاومد. نقاش ایبچه منم به دن یپس وقت -

 شوم.  یم متعجب

 ؟یباردار -

 دهد.  یتکان م سر

دوست داره.   یل یآقا هم خ یبچه داشته باشم. عل یدوست دارم. دوست دارم کل یلینبابا. اما خب خ -
 . مینکرد دایپ  یقی توف نیاما خب هنوز چن میینجایباشه ما ا  یکسالی دیشا

 . فشارمیرا م دستش

 ..یزود مامان ش   دوارمیام-

 .کشدی را م لپم

 .. یوقت شما زودتر مامان نش کی-

 بودند. عیضا ادیز میگونه ها یسرخ ی. انگار رمیگ  یحرفش گر م نیا با

 ن؟ یمگه چند وقته ازدواج کرد ؟ی کش ینبابا. خجالتم م-

 . خندمیها با لذت م بار بعد مدت نی اول  ی. براخندمیو غش غش م بندمیم چشم

 دم؟ یاز دست تو. کجاش خجالت کش-

با من؟   ؟او؟ی. فکر کن کردیگ یافتم و دو باره خنده ام م ی م یعاشقانه محمدعل   یاخالق و رفتارها ادی
 !یبامزه ا فهیعجب لط  ایخدا یمن مامان و او بابا؟ وا 

 . گهید یدیکش ؟یدی وا مگه خجالت نکش-
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 ..میتازه ازدواج کرد یه اصال. ول ن-

 جدا؟ -

 ماهم نشه..  کی  دیآره شا-

 . دیریبگ  جهی. انشاءاهلل پس زود نتیاله-

 . خندمیم

 حتمـــا! -

 ه؟یرفت. اسم من شهرزاده. اسم تو چ ادمیکه  میاسمم رو نگفتم. انقدر گرم حرف زدن شد یراست-

 پونه..-

 ..یچه اسم قشنگ یوا-

 مثل اسم تو..-

 . کندی شود و چادرش را سرش م یند م بل  شیجا از

 برم..  گهیخب پونه جون بهتره من د-

 شوم.  یم بلند

 ارم ی ب  ییخواستم برات چا یکجا؟ م -

 اندازد.  یم یذوق به ساعت نگاه  با

 دلم براش تنگ شده. یلی. خادیآقا م  یعل گهید کمی-

 . کنمی اش م بدرقه

 . من تنهامنجایا ای بازم ب-

 شود.  یم خوشحال
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 تو. چطوره؟  کباری من.  کباری. ا ی تو هم ب چشم حتما.-

 . کنمیرا کج م  سرم

 . ستی ن یحرف -

 . دیگو یم کدفعهی در را ببندم،  نکهیا قبل

 ؟یر ی م مارستانیب  ییچه وقتا یراست-

  یمنطور یشد. احتماال باز هم ه یعوض م فتمی مشغول بودم بعد ش یاز صبح تا عصر  رفتمی قبال که م-
 داره طی به شرا  یباشم. بستگ

 دهد. یتکان م  یسر 

. کنمیکمک م یاط یمسجد محل و به خانم ها تو خ  رمیاما من صبح ها م امیدوست دارم ب یل یمنم خ-
 کنه.  تیتو حرفه خودش فعال  دیبالخره هرکس با

 . خندمیم

 راحت باشه..  اطشیاز بابت خ  المیخ  رم،یبه به پس برم پارچه بگ-

 . کندی م ذوق

 البته. چه قدر هم خوب! البته-

 چشم..-

 .. یراست یراست-

 . خنددیم

 بپرسم..  ی ز یچ ادی م ادمی ریبه د  رید یمنم ه دیببخش-

 بود. درست مثل کوثر!  ن یریدختر ش  نی. چه قدر ازنمیم یمحو لبخند

 جانم؟ -
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 ؟ ی..شما دکتر گمیم-

 دهم. یتکان م سر

 گرفتم ادی زهایچ یسر  کی که اونجا بودم.  ینه..به عنوان داوطلب اومدم. اما خب، اون مدت-

.  ادیخواد ب  یگلم. برو به کارات و خودت برس که شوهرت م گهی. باشه دیدار  ولیدمت گرم بابا. ا-
 ..رسهی منم برم که االن آقام م 

. »برو به کارات و خودت  کنمیکرمآخرش ف ی. به حرف هابندمی و در را م کنمی م یخنده خداحافظ با
 اد« یخواد ب  یبرس که شوهرت م

 شوم.  یانه م و وارد آشپزخ زنمی م یپوزخند

  یوقت  ده؟یاز خودش نشون نم  یواکنش چیشوهرم ه یبه کارام برسم؟ وقت  ایبه خودم   دیچرا با-
  یوقت  شه؟یدلش هنوز با نامزد قبل یوقت اد؟ی شوهرم از من خوشش نم یشوهرم انقدر سرده؟ وقت

 با من ازدواج کرده؟ آخه چرا..  یاجبار 

 نالم.  یدل م در

  ینکرده. هرچ یاما هرگز بهت بد ستیاصال خوب ن  شیرفتارها پونه. درسته ستیانصاف ن  نیا-
به اندازه توانش سنگ  یدانیشاهکار نکرده اما خودت هم م  یلیبرات فراهم کرده. درسته خ یخواست
اورده.  یم ییموادغذا تی فرستاده و برا یرا م یچند روز نبود اما هر روز کس  نیا نکهیگذاشته. با اتمام 
خبر نداشت    یبود! اما محمدعل  ینبود ول  ادیپول اورد. هرچند ز یمقدار  میراب ی روز هم کس   کی یحت

  دمیترس  یهم نداشتم. از درست بودن راه مطمئن نبودم و م یر یروم. تقص   ینم  مارستانیکه من ب
 !یمجلل ی. ان هم چه غذاهاکردمی بود خودم غذا درست م  یبشوم. چند روز  نیمنافق  ریاس

 وا رفته!  یآب رفته و ماکاران  ینی زم بی، سسوخته یتا دم ریبگ  مروین از

بود.  دهیغذاهارا ند  نیا ی. خدارشکر تا االن محمدعلردی گ یخودم خنده ام م  ی شاهکارها  یادآور ی ای
 . کردیخره ام موگرنه چه قدر مس
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شورم تا    یو کاسه را م  کنمیرا که شهرزاد آورده بود، گرم م  یو آش گذارمیگاز م  یرا رو  یکوچک  قابلمه
  یاتاق م نهیی آ یو جلو کنمیرا خاموش م  رشیشود، ز  یرصت، بهش برگردانم. آش که گرم مسر ف
 .  کشمیم میبه موها یو دست ستمیا

 اد؟ ی از من خوشش ب یرسه که محمدعل یم یواقعا روز  یعنی-

 شوم.  یم  رهینامرتبم خ  یچهره اصالح نکرده و موها به

 بشه؟  تیشلختگ نیا  هیعاشق چ دیبا قایدق-

  کی کند و تنها  هیته میبرا  یبود تا لباس امدهین ی روم. هنوز محمدعل یو سمت ساکم م شمکی م یپوف
 یتمندی خوشحال از عوض شدنم، لبخند رضا. کنمینداشتم. همان را عوض م شتریب  زیلباس تر و تم 

  ی محمدعل یعنیافتد.  ی و قلبم به تپش م ندینش ی. استرس به جانم مدیآ یکه در به صدا م زنمیم
 !یوا یابود؟ و

 از سر عشق؟! ایاسترس از سر ترس بود  نیا

 !! عشق؟

 .دیآ   یدر به صدا م دوباره

 اومدم!-

 ضرب، دو ضرب، سه ضرب!  کیدهم.  ی. دوباره به ضربات در گوش مستمیا یدر که م کینزد

زده   رتیح  ،یمحمدعل  یدر به جا  یجلو یا بهیفرد غر دنیبا د کدفعهی که  کنمیدر را باز م  یخوشحال با
  یدر م یرو   دیبار کل نیدهم که ا  یم هی. با استرس به در تک بندمیو در را محکم م کشمی م یف یخف   غیج

 .شودی م کمی که با چهره برافروخته نزد کنمی شود. متعحب نگاهش م یوارد م یچرخد و محمدعل 

 شده؟ یچ ه؟یسالم. چ-

 بندد.  یرا م  شیچشمها یعصبان 

 د؟ یو باز کرد. چرا درزنمیسالم. مگه نگفتم چهار ضرب م-
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 فکر کردم چهار ضرب بود!  ؟ی. اما خب که چدیآ یم ادمی

 . کنمیم اخم

 خب؟ -

 را کنترل کند. تشیداشت عصبان ی. انگار سعکند یرا مشت م  شیو دست ها گزدیرا م  لبش

 دم در؟  نیاومد ینطور یپس چرا ا-

نداشتنش   ایداشتن  نداشتم. که البته یبد نبود. فقط روسر  ادی. ظاهرم زکنمی م میبه سرتاپا ینگاه
 نداشت..اما..اما..اما یبرام فرق  ادیز

گفت. او  یراست م ی. محمدعلگفتیمن..راست م یِ من..وا یِ . واکشدی سرم سوت م کدفعهی
 ! یبود پونه. محمدعل  یمحمدعل

 خام!  الی عاشقت شود؟ هه، خ  ی خواه  یم ینجور یهم

او هم مرا..؟  یعنیباال بزند.   رتش ی شود و رگ غ یعصبان دیناراحت شود. چرا با دیخب..چرا با اما
 !نهی هم یج یبس یچرت نگو پونه، مدل همه مردا

 ن؟ ید یو چرا نم جوابم-

 کرد؟ یجواب دادن به من، او مرا باز خواست م ی به جا یهمه مدت دور  نی. بعد اکنمیم اخم

 ..یگیم یر نجویباز نکردم ا ی. من که از دستییاصال؟ خب حواسم نبود. فکر کردم تو یدار  کاری تو چ-

 . کشدیدستش را به سرش م  یعصب

 خب اصال من باشـ..-

 بندد. یرا م شیها چشم

 د؟ یچرا..چرا..چرا انقدر لجباز-

 شود.  یمشت م میها دست
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..اصال زود باش به من بگو یباشم. چون زِن تو شدم..چون تو هم لجباز  ینجور یچون دوست دارم ا-
 ؟یومدیوقت من مردم، نمردم.. ها؟ چرا شبا ن  کی یگ  ینم ؟یکجا بود ؟یچند وقت نبود  نیچرا ا

ذره   کی..ازدواج..ازدواج..ازدواج..خب پس چرا یمگه نگفت ستم؟یمن مهم ن ی عنیفقط کارت مهمه؟ 
 ها؟  یستیشوهر ن هم

سر خودم هم درد گرفته بود.   دمی. از بس داد کشسوزدیم میافتد و گلو یبه خس خس م  نفسم
 هم خودش را! کندی م یخودش بود. هم مرا عصبان  ریتقص

 . کندی و سکوت م دیگو ینم یز یمن چ یاو در برابر سر و صداها اما

 ؟ یسکوت کن  یه یخوا یم ی تا ک-

گفتند؟ چرا   یچه م گرانیبودم؟ پس د ختیر  یانقدر زشت و ب یعنیاندازم.  یبه ظاهرم م  ینگاه
و او را نرم   ندی نش ینم یبه دل محمدعل  یهست که حت ییبایچه ز نیا م؟ی بایمن ز گفتندیانقدر م

خورم.   یم کهی  کدفعهی یکارها را بخاطر تو کردم ول  نیهمه ا میشد بهش بگو ی نم  میرو  یحت  کند؟یم
 چه کردم؟  قایدق

 خوام..  یمعذرت م -

 .برمی م میموها نیب  یو دست کشمیم  یقی. نفس عممیآ یم کوتاه

 ..گهیخب. باشه. عادت کردم د یل یخ-

. هرچند دست  کنمی را تحمل م شی رفتارها  نیسالهاست دارم ا عادت کردم انگار میگو یم  نیهمچ
 آن هم نداشت.  از یکم

 نبود.  نیچه بود؟ اصال حواسم به ا گرید نی. ارد یگ  یسمتم م یکیمکث، پالست یاز کم  پس

 ه؟یچ نیا-

 شماست..  یبرا-

شم را  واکن ستادی نا یادب حت یرود. ب   ی. او به آشپزخانه مرمیگ یرا از دستش م  کیپالست متعجب
داخلش    یلباس ها دنیاندازم. با د یم  کیبه داخل پالست  یروم و نگاه ی. کنجکاو به اتاق مندی بب
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واقعا   طیرامن در آن ش ینبود اما برا ادیگرفته بود. ز می. چند دست لباس برا زنمیم یلبخند ذوق زده ا
 بود.  یعال

 . میگو یزده م ذوق

 ؟ یاز کجا گرفت  نارو یا-

 ازمغازه.. -

 . زنمیم  پوزخند

 . کدوم مغازه.. یاز مغازه گرفت دونمی. خب م یکنی م یشوخ -

 داره؟  یمگه فرق-

 ! گفتیاندازم. راست م یباال م یا شانه

 نه نداره-

 شام..   دییبفرما-

 را آماده کرده بود. زیهمه چ شهی . خودش مثل همنمینش  ی و کنار سفره م گذارمیم یها را کنار  لباس 

 .. دیدیزحمت کش-

 . دمیهم زحمت کش  یلی. خخندمیدل م در

 آقا درست کردن یمن درست نکردم. همسر عل -

 .. دیدیبازم زحمت کش-

 . واقعا خوشمزه بود! گذارمیبه دهان م یو قاشق  زنمی م یپوزخند

 ؟ یچ یبار برا نیا-

 .. یبابت همه چ-
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 رود.  ی باال م  میابرو یتا کی

 ببخشمت..  شهیحرفا باعث نم نیا-

 .کشدی م یق یعم  نفس

 !هیکاف  دیکن  یم  یکه صبور  نیهم-

 حواست باشه!  ستم،یصبور ن  ادیمن ز-

 .گذاردیبه دهان م ینان  تکه

 مارستان؟ی ب دیچرا نرفت -

 .زنمی هم م یآشم را حساب یرو کشک

 ؟ یدیاز کجا فهم -

 . دی. اما اونجا نبودمارستانیامروز رفتم ب-

 سراغ مرا گرفته بود؟   یعنیشود. او امروز آنجا بود؟  یدلم گرم م ته

 ..یکه رفت ی. اما رفتمیتا باهم بر یایرو بلد نبودم. خواستم تو ب  قشیقآدرس د نجایز اراستش، ا-

 ! ی. چه سرعت عملکندیرا تمام م  شیغذا

 برمتون یفردا م-

 دهم. یتکان م  یسر 

 ..ینش میدفعه مثل دفعه قبل زود ج نیا دوارمیام-

 . کندی م یو با گوشه سفره باز  دیگو ی نم یز یچ

 انشاءاهلل..  دمیدفعه قول م نینه ا-
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رود.   یو به آشپزخانه م کندیحواله ام کند. سفره را جمع م  ینگاه مین  یحت نکهیبدون ا شه،یهم مثل
 . زدیر یو دور و برش چندتا کاغذ م دیآ یم ییرایبعد شستن ظرف ها به پذ

ا  هم به طور کامل مر کباری  ی. حاضر بودم قسم بخورم حتنمینش یکنارش م  شی رفتارها  نیاز ا ناراحت
 بود؟  یچه ازدواج نی نگاه نکرده بود. آخر ا

 پونه خانم! یخواست  یم  ینجور یتو که هم-

 خب..خب من..قبلش..-

  قایجنبه ات..دق یخاک بر آن سر دل ب ؟یحاال دوسش دار   ؟یقبلش دوسش نداشت ؟یقبلش چ -
 ! ؟یمرد شد نیا هیعاشق چ

دلم را هم کم  یحرف ها ،یر یهمه درگ نیا نی. بشودیروم که ساکت م یبه دلم م  یغره ا چشم
 داشتم! 

 .میگو یم آهسته

 ن؟ یچ نایا-

 دختر!« گهی! خب کاغذن دتابنینالم»قابلمه و ماه یدل م در

  یی گو یم یانداختم. خب خوب است دار  یبه خودم م یدرست و حساب کهی ت کی اگر من بودم که  آخ
 است! یاو محمدعل  دخترجان. ستندین  تیترب  ی ادب و ب یاگر خودم بودم. همه که مثل تو ب

 انجام بدم..  دمیخورده کار که نرس یسر  کی-

 ؟ یچند روز کجا بود نی..اگمایم-

 اندازد. یبه ساعت م ینگاه

 کار داشتم.. -

ادب تر از من بود. اصال ادم  یب یل یپسر خ نیقدر سوال نپرس. اه اه ا نیبخواب و ا  ریبرو بگ  یعنی نیا
  یچه انتظار  ه؟یروم. خب چ ی و به آشپزخانه م کنمی م حرف بزند. اخمتواند دو کالم باهاش  ینم
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.  یکن یم  یسوال ستیور دلش ب  ینشست  ،یببر  شیبرا ییچا ینی س کی یپاش نکهیا یبه جا ؟یدار 
 خسته است؟  ینیب  ینم

 بود! ی دِل من هم عجب مادرشوهر  نیاندازم. ا یبه دلم م یمتعجب  نگاه

 نوکرشم؟ نبرم. مگه من  یبراش چا اهیخوام که صد سال س یم-

 « ی.»همسرش که هستزندیدر گوشم صدا م یکی بروم که  رونیخواهم از آشپزخانه ب یم

 . زنمی م یپوزخند

 آره هستم!  ه،یاگر منظورت اجبار-

 بندم.  یروم و در را محکم م   یبه اتاق م و

 

 *** 

 

 زودتر از من امده بود.  ی. محمدعلزنمیم  رونی و از ساختمان ب کنمیام را سرم م  یروسر 

 ردم؟ ک رید-

 نه..-

 .دیگو  یم کدفعهیخواهم سوار پاترول شوم که  یم

 . دیلطفا سوار نش-

 شوم.  یم متعجب

 ؟ یچ-

 .د یلطفا سوار نش  گمیم-
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 بودم. دهیند   گریمدلش را د کی ن یماند. ا یوا م دهانم

 حالت خوبه؟  ؟یچ یعنی-

 کند. یرا روشن م  نیماش

ازش بکنم.   یتونم استفاده شخص ینم نیالماله، به خاطر هم تی . مال بستیمال من ن  نیماش نیا-
 برگشتم.  دیصبر کن  قهی. فقط اگر چند دقگردمیو با موتور دوستم برم رمیمن االن م

رود.   یو با سرعت م   دفشریپدال م یرا رو  شیبدون ان که به من امان صحبت کردن بدهد، پا و
چه  کردمیال اگر استفاده مچه؟ خب حا یعنی نیمن، ا ی. خدا کنمی متعجب و وا رفته به رفتنش نگاه م

ناراحت    یکارش کم  نیحوصله صبر کردن نداشتم و از ا نکهیآمد؟ با ا یم نی شد؟ آسمان به زم یم
  یحت المیدارد. خ  یسربازان  نیکشور چن نیراحت شد که ا المی راحت شد. خ یکم  المیاما خب خ شدم
کم کم داشت فلسفه   یند و انگار کن  یاز کشورم دفاع م  یسربازان نی خودم راحت شد که چن ندهیآ یبرا
 شد!  یروشن م میو شهادت برا  دیشه

 *** 

 

روم و سراغ کوثر را از او   یم یبه اتاق خانم نجات  کنمیکه م  یکار  نی شوم، اول  یکه م  مارستانیب وارد
 . کندی محکم بغلم م قهیشود و تا چند دق یبه شدت خوشحال م دنمی. از درمیگ یم

 ؟ یت. خودشهی دخترم باورم نم یوا-

 د؟یخود خودمم. شما خوب -

  الیهمه ما خ ؟یشد که زنده موند ی. چنمی گرفتم. بگو بب یانرژ  یشدم. کل ی عال دمیتو رو د یوقت-
 .نیشد  دیتو و کوثر شه  میکرد

 اندازم. یم  نییرا پا سرم

 سخت گذشت!  یل یخ-

 .گذاردیشانه ام م یرا رو دستش
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 ..یهست  یرزنی اما تو هم درست مثل دوستت ش-

 شود.   یمحزون م  کدفعهی. خندمیم تلخ

 .. زمیعز گمیم  تی بهت تسل ،یراست-

 .کنمی نگاهش م متعجب

 ه؟یمنظورتون چ-

 کند.  یم بغض

 ..دیکوثر به شهادت رس -

 . او االن چه گفت؟کنمیسکوت م  قهیچند دق تا

 . کنمی نگاهش م ناباور

 د؟یگیم  یچ ه؟یمنظورتون چ-

 کوثر.. -

 شده..  ری کردم اس الی من خ-

 دهد. ینه تکان م یابه معن یسر 

که حداقل   میاسرا اعالم کرده بود. ما خوشحال بود نیاسم کوثر رو هم ب ویشده بود. راد ریدرسته. اس-
خوره و در جا به شهادت   یبه سرش م  میا، گلوله مستقدفاع از شم نیهم در ح  یجمال یزندست. آقا

 جا خوردم.   یابحس  دمتیاما االن که د یشد دیتو هم شه میکردی رسه. ما فکر م یم

 افتم. یم هیگر به

 شد؟ دیشه یکوثر چطور -

 . کشدیم آه
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رو   یبعث   یخوان تا رزمنده ها  یپزشکه و ازش م فهمنیبرنش، م  یبه اردوگاه اسرا م  یوقت گنیم-
.  ادیتا از پا در م دنیهم انقدر شکنجه اش م نی. به خاطر همدهیرو انجام نم نکار یدرمان کنه و اونم ا
 رسوننش!  یو به شهادت م  کنندی م زونشیدرش آواخر سر هم از چا

 .زنمی و هق م رمیگ یدهنم م یرا جلو دستم

ها و  دنی ها، نخواب یفداکار  ادی  یشد اما وقت یباورم نمکرد اولش  فیبرام تعر ناروینفر ا کی یوقت-
به خاطر همون به جبهه  قایکه دق یهدف یو برا فتمیکوثر م یها یها و خوش اخالق یسخت کوش 

 دادم.. قرار میزندگ یبه طور قطع شهادت و رسالتشو باور کردم و کوثر رو الگو کنم،یده بود، فکر م اوم

 . نمینش  یکنارم م یصندل  یو همانجا رو ستمیتوانم سر پا با ینم

 خبر شهادتش اومد؟ یک-

 .کشدیم اه

 ..شهیم یهفته ا کی-

 . کنمیاز گذشته م یادیبغض  با

 ؟یدینم انجام مازت بک یخواهش کیپونه،  گمیم-»

 باشه؟   یچ تا-

  یماد دینامه هم حتما نبا تی نامه داشته باشه. وص تی وص  کی شیتو زندگ  دیبا   یهر آدم نیخب بب-
داره،  گرانید یکه برا ییاز حرفا یل یقضاش و.. و خ ینماز و روزه ها   تیاز وضع دیباشه. بلکه آدم با

  ینبغ یه»ما یصلوات اهلل عل  امبرخدای فته پنامه نوشتم. طبق گ تی منم وص نیاطالع بده. به خاطر هم
 زدهمیالحکمه، جلد س زانیتحت راسه«م تهیاالّ و وص  لهیل  تیبیمسلم ان  یالمر 

 سرش باشد" ریز  تشیوص نکهیکند، مگر ا یرا سپر   یکه شب ستیسزاوار ن یمسلمون  چی"بر ه

 ن یتو هم  ییجا کیناممو  تیمن وص  نکهی. خالصه امیداشته باش ینامه ا  تیهمه وص  دیبا
شدم که تو اونو برش دار و به   دی. اگر من زودتر شهگمیکردم که فقط به تو م یمخف مارستان،یب

نامتو به جامعه  تی من وص  ،یکرد دایشهادت پ قی اگر تو زودتر توف یبده. ول لی خانواده ام تحو
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. تازه  دیرس که توبه کرد و به شهادت  یر کن؟ دختر . فکشهیهم م یدم. تازه داستان جالبیم لیتحو
 !یشی م  یخوب یکتابتم چاپ کنند. واقعا الگو دمیم

 . خندمیم

 شم  دیدرصد بخوام شه کیفکر کن -

 . زندیم چشمک

 خواد..«  یم اقتیشهادت ل -

 

 .کشمیم آه

 داشت.  اقتشویواقعا ل یبود ول فیکوثر ح -

 گذارد. یشانه ام م یرا رو دستش

. میبش ری دعا کنه که مثل اون عاقبت بخ برامون می ازش بخوا دیخوبه. با  یل یاون االن جاش خ-
  نهیا کنهیکه م  ییاز کارها یکی. هیباال یل یخ امتیروز ق   دیشفاعت کنه. مقام شه  امتیروز ق   دوارمیام

 تونه شفاعت کنه. خدا کنه من رو از قلم نندازه.. یکه م

 .کشمی م یپوف

  نی. امکانش هست استمین. اما من آدرسشون رو بلد میبه خانوادش بد دیرو با نامه کوثر    تیوص -
 زحمت رو به دوش شما بزارم؟ 

  نیمادر ا  کیدوست داشتم خودم از نزد یل یرفتم. خ یدوست داشتم خودم م   یلینالم. خ  یدل م در
 !دمیترس یاما خب.. م  فشردمیو در آغوش م  دم ید یدختر بزرگ را م

 !دم یترس یرفتن از جبهه و برگشتن به شهر م از

 . زندیم  لبخند

 انشاءاهلل..   میکنیم  اشدیحتما، پ -
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انسان باشم.   دی. من بادمیکشیدست م دی. من نباکنمیو اشک چشمم را پاک م  کشمی م یق یعم  نفس
 رسالت کوثر را ادامه دهم. درست مثل او! دیداشته باشم. با تیانسان  دیبا

 ع کنم؟!شرو  دیمن از کجا با-

 

 *** 

 

بودم و عصرها هم به خانه   ارستان م یکردن در ب تیکه مشغول فعال شدیم  یبه چند ماه  کینزد
  کیبه  کیاوقات نزد  یکه گاه یکم شده بود، به قدر  یلیهم خ  یمن و محمدعل   یدارهای. دگشتمیبرم

م  یبرا دیخر  یفرستاد تا کم  یرا م ی شد و کس یمن نم الیخ ی. اما او هرگز بمیدی د یرا نم  گریماه همد
! البته رمیحداقل نم نکهیا یبرا زهیچندتا خرده ر  ینعیآن قدر هم ابهت ندارد.  دی خر میگویبکند. البته م

  یلیچند مرحله خ یچند ماه ط نیکمتر شده بود. در ا یدوستانش کم  یسر زدن ها نیاواخر ا نیا
طالب)ع(«    یببن ا یاعل یالمقدس«  و با رمز » تی»ب  اتیسخت، طبق گفته بچه ها، خرمشهر در عمل 

شوند.   یواقعه شاد م نیو کل کشور از ا شهیآزاد م دیمجروج و شه یچند روز طاقت فرسا با کل  یط
ه چه بر مهم نبود ک  میقبال برا دی خندم. شا یبالخره از ته دل م یادیمن هم بعد از مدت زمان ز یحت
و.. را   یجمال  یآقا ،یجات خانم ن   ،یچون کوثر، محمدعل  یافراد یتالش ها یاما وقت دیآ یم رانیسر ا
  یب د،یآ ی و کشور م نیاسم دفاع از د یدارند، وقت  ایدن نیکه به ا یقه اکه با وجود همه عال نمیب یم

 ی. مدندیجنگ یم  یر یافتم که با دل یم ییآن نوجوان ها ادی  یجنگند، وقت  یتفاوت به جانشان م
دست و    یکم نید نیارزش دارد. هرچند ا یلیخ نیارزش دارد. دفاع از د یل یفهمم دفاع از وطن خ 

 بسته باشد. اما خب نه آن قدر!مثل من را  یآدم یپا

 . زندی م میصدا ینجات  خانم

 خونه دخترم؟  یر یم-

 دهم. یتکان م  یسر 

 و تنهام..  شهیم کیوا تاره گهید کمی بله بهتره االن برم. -
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 دوست دارن مثل تو ازدواج کنند.  نجایا یاز جوونا یلی. خ یسرپناه دار  کیخوش به حالت حداقل -

 . خندمیم

 کنند؟   یخب چرا ازدواج نم-

 نیدخترهارو بزن. االن اتفاقا تو ا نیمادر. اما مخ چندتا از هم  دونمیاز دست شما جوونا. نم یه-
 ..دنی چرا دل به شوهر نم  مدونمی ن مارستانیب یدخترا نیشده اما ا ادیجنگ ازدواج هم ز  طیشرا

 نه که خواستگارا صف بستن..-

 . زندیم چشمک

 .. ادینم رشونیهمه که مثل شما فرمانده گ-

 افتم.  یم یحرف محمدعل ادی کدفعهی

 .. ستی انسان بودن که به لقب و منسب ن-

 شود. یگرد م  چشمانش

 ؟ یخودت  یمطمئن -

 شود.  یگرد م چشمانم

 .. دیشا-

 .کند ی ام م یخنده راه با

 ه؟ یی.. خبرادمی..شایخون به مشامت خورده توهم زد  یبرو به سالمت دخترم. از بس بو-

 شوم.  یسرخ م کدفعهی. اما نمکی خودمم به خودم شک م یحت

 نا؟ یبال شد  ،یخانم نجات نیهــ-

 . کندیم بی و دست در ج  خنددیم
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. نه به شوهرت و نه به تو. سرتا سر شهر از اقتدار و  یکرد اهیمنم س یرو گهید یک یبرو دختر. تو -
 زنِ   رسرتی باش بابا..خ نیسنگ  کمی تو.. یها یاز دلقک باز  مارستانیو کل ب   گنیشوهرت م تیجد

 ..یفرمانده ا

 !« ی.»آن هم چه زِن فرمانده ازنمیدر دل م یپوزخند

 

 *** 

 

باز آب گرم خراب   نکهیروم. به خاطر ا  یآورم و به حمام م یم  رونیرا ازتنم ب   میلباس ها  یخستگ با
شوم که در به صدا در   یم می. در حال خشک کردن موهاکنمی با آب سرد حمام م  یناچار  یبود، از رو

 دو تقه! شهیهم. مثل دیآ یم

و کامال هم  میکرده بود بیخودمان قانون در زدن تصو یمن و شهرزاد برا ،یمحمدعل نیقوان برخالق
 شود.  یگرفته وارد م یا افهیکه شهرزاد با ق کنمی. با لبخند در را باز ممیبود یراض هیقض نینسبت به ا

 سالم..-

 .بندمیدر را م  متعجب

 شده؟  یز یشهرزاد؟ چ یسالم. خوب -

 .داردیرا از سرش برم   ادرشچ

 ه..ن-

 شوم.   ی.نگران مندینش یم  نیزم  یکرده رو بغض

 ؟یکرد هی شده؟ چرا صورتت قرمزه؟ گر یخب پس چ-

 .دیزدا  یچشمش را با پشت دست م یسیخ

 امروز از تهران برگشتم..-
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 خب؟ -

 ..میدکتر رفته بود-

 شوم.   یتر م نگران

 .. ی..نصف جونم کردگهیخـــب؟ بگو د-

 .دکشیم اه

 بهم گفت..بهم گفت.. -

 افتد. یم هیبه گر کدفعهی

 ..یبچه دار بش یتون یبهم گفت نم-

 .میگو یو آهسته م  کنمی اندازد. سرش را نوازش م یکه خودش را در بغلم م کنمیزده نگاهش م  بهت

 نیمشکلتو حل کرده. چرا ا شهیتوکل به خدا؟ خب خدا که هم شهیهم یگفته؟ مگه خودت نگفت یک-
 ؟یخوا  ینمبار ازش 

 . کندی را بلند م  سرش

  یاما نتون یبچه داشته باش اقی همه مدت اشت نی. فرض کن استیخوام..اما خب دست آدم ن  یم-
بچه دوست داره. اون حق نداره به خاطر من   یلیهم خ ی ! تازه عل یلیسخته پونه، خ یل ی. خیمادر بش
 تباه بشه. 

 . کنمیم اخم

 ه؟ یمنظورت چ-

خوام،   یمن بچه نم گهیو م شهیم  یو بچه دار شو. اما عصبان ریبگ گهید زن کی برو  ای ب گمیبهش م-
 خوام! یفقط تو رو م

شود. خوش به حالش. از همسرش سرتاسر   یام م ی بهش حسود  ییجورا  کیرود.  یغنج م دلم
 خواست؟  یچه م گریمحبت داشت و محبت! د
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 ..ادی م رتیگ یپسر و دختر گوگول  کی مطمئن باش بالخره -

 .شدکیم اه

 ها.. شهیم  کیکنم. حواست هست اصال؟ داره سالگردت نزد فیمن ک  یخداکنه حداقل تو بچه دار ش-

 دارم!  جانی. چه قدر هم هزنمیم  پوزخند

 ها.. یشد نی ب ندهیآ یل یکو بابا تا سالگرد؟ خ-

 . کندی را پاک م  شیها اشک

البته مطمئنم که نگاه  بهم نگاه کنه. شهیمهربون مثل هم یکارم شده فقط دعا. انشاءاهلل که خدا-
 ؟ی درست کرد یشام چ  نم،ی. حاال بگو ببکنهیم

 . گذارمیروم و دوتا تخم مرغ آبپز داخل آب م یآشپزخانه م به

 ؟یتخم مرغ. دوست دار -

 .ستدیا یم  کمیخنده نزد با

اشکنه   ،یاملت کیتنوع بده.  کمیخب بابا  ؟ید انقدر بهش تخم مرغ دادشوهر تو، خسته نش چارهی ب-
 ..یز یچ ،یا

 .ستمیبلد ن  گفتمیبهش م دمیکشی. اما خب..خجالت م گفتی. بدبخت راست مکشمیم اه

 اما من فقط.. میدار ییاتفاقا موادغذا-

 اندازم. یم  نییرا پا سرم

 گرفتم! ادی  یبلدم. تازه اونم با بدبخت مروی اما من فقط ن-

 .کوبدی پشت دستش م به

  یآشپز   یدوست ندار  کردمیمنو بگو فکر م ؟یکش یمخجالت ن ؟یگیم نویهمه مدت حاال ا نیبعد ا-
 !یکن
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 شود.  یو مشغول م زند یکه کنارم م  خندمیم

 کجان؟  اهاتی لوب-

 دهم.   یسرعت نشانش م به

 ؟ یبرنج چ -

 .. نتهیداخل اون کاب-

 ن؟ روغ-

 اونجاست.. -

ه قورم یچطور  رمیگ  یم ادیدهد تا بالخره  یو آموزش م  کشدی از من کار م یان شب شهرزاد حساب و
بدون گوشت به قول شهرزاد  یقورمه سبز  یکه داشتم اما وقت یدرست کنم. با وجود خستگ یسبز 

 . کنمیم فی ک  یدهد، کل یلعاب م

 

 *** 

 

بس بود. به قول کوثر   گری..دیخستگ   یحت ا یقدرم غرور داشته باشم، احساس داشته باشم و  هرچه
نگاه نکرده بود و آن  یدرست و حساب هنوز مرا  ی اما محمدعل دیکشیسال م کی ازدواجمان داشت به 

  دیشدم. امشب با  یدست به کار م گرید دیبود. امشب با نداختهیلفظ مسخره »شما« را از سرش ن
نبودم   ی زندگ نیبودم. اگر مرد ا رفتهی با او را پذ یو زندگ  یشدم خانِم خانه. من محمدعل یم گرید

دادم.   یم لی خودم را به مامورها تحو و گشتمیشدم و به شهر برم یم مانی اول پش یهمان روزها
  یعلمحمد یها یها و بداخالق یسرد  ین یریش گریکرد، اما االن د ینم میدرست بود عذاب وجدان رها

به دلم نشسته   یحساب  مش،یرمستقی غ یصداقتش، عفتش، شجاعتش، زحماتش، محبت ها  نیدر ع
 یاز او و خانه ا یتوانم دور  یم نمی تا بب امدمیچند وقت شب به خانه ن یرفت. حت  ینم رونی بود و ب

خانه آورم و به  یتاب نم دهینه؟ اما به شب دوم نکش ایرا تحمل کنم  ستی که هرچند او درآن ن
  یم یمختلف منتظر آمدن محمدعل یدر طرح ها مروین  کی. هر شب با کنمیم  هیگر یو کل  گردمیبرم
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تنها   یتنها  شهیو مثل هم دیآ  یاو نم شدمیمطمئن م گرید گذشتیساعت از نه م یشدم اما وقت
 یها هوقتا هم با شهرزاد به مغاز  یاز نو. گاه  یو باز روز از نو و روز  دمیخواب  یخوردم و م   یشامم را م

و من   کردی م دیخودش خر یو بمب باران کمتر بود و او برا یر یکه امکان درگ میرفت  یاطراف شهر م 
که گرچه نبود اما با فرستادن حقوقش به   یمراعات حقوق هم همسرم را بکنم. همسر  کردمیم یسع

است. درست   بندی اش پا یهمسر   فیوظاداد که حداقل به  یرا نشان م نیطور تمام و کمال به من ا
  یچند وقت، وقت نیکردم اما ا یفکر مادر بودن را هم نم یحت ای اهل خانم بودن و  ادی است که قبال ز

خواهد خودم هم   یدلم م نمیب یو خانواده شان را م  هستم و عشق مادرها به فرزندان مارستانیدر ب
ت کنم. گرچه ی رزمنده ها ترب نیمثل ا یخواهد خودم فرزند یرا تجربه کنم. دلم م  یعشق نیچن

ندارد که چه  ی. فرقدیآ یم نید یحت  ایدفاع از وطن و  یپا یهستم اما وقت دنیمخالف جنگ و جنگ 
  یار یکه بس  دمیفهم یرا وقت نیه که باشد ارزش دارد. او..هرچ  یزرتشت ت،ی حیباشد، اسالم، مس  ینید

  ین یبا عشق به امام خم  زیاوردند و ان ها ن یم مارستانیو... را به ب   یزرتشت ،ی حی مس ینده هااز رزم
شدند و بعد   یبه قبل شهادت مسلمان م  یار یو چه بس  دندیرس  یبه شهادت م  نشانیره و دفاع از د
و   یو مسلمون نیبه د ی. درست بود که قبال اعتقاد راسخنددیرس  یبه شهادت م  نیگفتن شهادت

. گرچه بلد نبودم اما  خوانمدور از چشم همه نماز ب  یگاه یکه حت  کنمی مذهب نداشتم اما االن تالش م
 یخوند و االن هم برا یم یدختر خانم آشنا شده بودم که در نزد پدرش درس طلبگ کیبا  دایجد

به من در نماز   یادیهمان دختر طلبه کمک ز نبیآمده بود و ز انستماریکمک به عنوان داوطلب به ب
 نیحجاب قانع کنم اما خب از ا  فهکرد. گرچه هنوز نتوانستم خودم را با وجود تمام فلس یخواندن م

 بود، خرسند بودم! دهیکه روحم به آرامش رس یخودم به سمت یج یتدر رییتغ

بودم  دهیرا که خر  یشود، عطر کوچک  ی م که تمام مار. ککنم ی و رنگ روشنم را تنم م دیجد یها لباس 
  نیاز ا یبودم. خوشحال و راض دهیخر یمحمدعل  یکه برا یچی وهم به بسته کادوپ زنمیهم به خودم م

 ود،چرا اما امشب به دلم افتاده ب دانمی. نم زنمیبه غذا م یروم و سر  یبه آشپزخانه م  تیوضع
 یو مدام به ساعت نگاه م نمی چ ی. سفره غذا را مدی آ ی. مطمئن بودم م دی آ یحتما م   یمحمدعل

وقت بود   یل یخ  ی. محمدعلندینش  یگذرند، استرس به جانم م یاندازم. عقربه ها از ساعت نه که م
  کنمیو قصد م کنمی آمد. دمغ شده به سفره شام نگاه م ی حتما تا االن م  د،یایبود. اگر قرار بود ب امدهین

غذاها   یشود. بغض کرده گوشه سفره را رو ینابود م یبه کل  میشتهاشام بخورم اما ا ییکه به تنها
با نبودن   یدان ی! میل یخ ،ی محمدعل یانصاف یب  یلی. خکنمی روم و تشکم را پهن م  یو به اتاق م کشمیم

 یها ات یمشغول عمل یروزها حساب  نیا دانمیم ؟یامدیاست که ن  میماه و ن ک یبه  کیامشبت، نزد
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  ینگفت یدانم چرا؟ مگر همان روز که دنبالم آمد ی. اما نمیمرا دوست ندار  یکه حت  دانمیم  ،یمختلف
دلبسته که  ؟ی چرا وابستم کرد ؟یکرد رمی چرا اس ،یده یدهم؟ خب نامرد. اگر طالقم نم  یطالقت نم 

  یرو یم  یو وقت ییآ یتو م کهشود   یشرع م میبرا یاز روز  ای سخت است. انگار دن یبماند، وابستگ
و باهم از   یی ای. کاش ب ینجنگ  گری و د یای. کاش ب ینرو گر یو د ییایشود. کاش ب   یتار م میایدوباره دن 

..کاش  می برو رد،ی گ یرحم که مدام تو را از من م  یب یکره خاک   نیاز ا یکشور و حت نیشهر، از ا نیا
 ..ییایب

 

 *** 

 

خورم و   یم هکی  یمحمدعل دنی. با دپرمیجا م  با ترس از کدفعهی که  ندینش یشانه ام م یرو یدست
بود؟ مثل   ای باز هم رو ایآمده بود؟  یمحمدعل  دم؟ید ی. داشتم درست مکشمیم میبه چشم ها یدست
 آمده بود و چراغ هارا خاموش کرده بود و فانوس به دست کنارم نشسته بود. شهیهم

 سالم..-

 . کنمی بغض م  اری اخت یب

 ؟ یاومد یسالم. ک-

 اندازد. یم ری را به ز  سرش

 کردم! دارتونیب  دیبخشاالن، ب نیهم-

 ..دمیترس-

 چرا؟ -

 نلرزد. میصدا کنمیم یسع

 !گستید یکی  ،یست یفکر کردم تو ن-
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 شوم.  ی. دستپاچه مکندیم  سکوت

 ؟ یشام خورد-

 ..میکردم که باهم بخور دارتونینه، ب-

  یمقدار کاف  نیا یعن ی. شتریحد بود. نه کمتر، نه ب نیفقط در هم شی. محبت هازنمی م یکمرنگ  لبخند
 بود تا انقدر عاشقش شوم؟ 

 حتما غذا سرد شده، بزار برم گرم کنم.. -

 شده بودم! یی در فراقت چه کدبانو  یمحمدعل  یببن ینبود

 گذارد. یخواهم بلند شوم که نم یم

 ..دمی. خودم انجام مدین یبنش-

 نه نه..بزار منـ.. -

 شود.  یم مانعم

 من..  یپا شی نه، بق-

  ا،یشود. خدا یش، قند در دلم آب مخوشحال از آمدن  زی د. من نرو  یم رونی بلند شده و از اتاق ب و
است. درست مثل   یشود؟ او محمدعل  یزند»مگر م  یم  بیدر دلم نه  یکینرود. لطفا..اما  گریلطفا د

 !« یکوثر، آسمان 

 . دیآ یم رونی با قابلمه از آشپزخانه ب  یو محمدعل گذارمیرا وسط سفره م  فانوس

 ..د یدیزحمت کش یل یخ-

 . زنمیم  پوزخند

 کنمی واقعا؟ فکر نم -

 .کشدیخودم و خودش غذا م یبرا
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 ..گمیراست م -

شد   یخواست او بخورد و من نگاهش کنم. کاش م یکرده بودم. دلم م دایاشتها پ یحساب  دنشید با
 . ستدیبا نحایزمان هم

 غذا سرد شد. د؟یخور  ینم-

و   میها یگر  یو وحش یسرکش یروزها اندازم. نه به آن   یم نییام، سرم را پا رهیزده از نگاه خ   خجالت
 دلبرانه ام!  یها دشدنی سرخ و سف نینه به ا

 خورم..  یم-

 فتاد؟ ی براتون ن یچند وقت، اتفاق نیتو ا-

 خورم. یغذا م یاندازم و قاشق  یباال م یا شانه

 مگه مهمه!-

 !میایب شد ینم م،یبود  اتی عمل-

 .میگو یم  اریاخت ی. بکشمیم آه

 عادت کردم.. -

 . کشدی . پس از چندقاشق خوردن، کنار مدیوگ ی نم یز یچ

 . کنمی م تعجب

 ؟یخور  یچرا نم -

 .. هیخوردم، کاف-

 . نکند غذا بدمزه بود؟ رمیگ  یم دلهره

اون دفعه که توش پر فلفل و نمک و زردچوبه   یمرویاندازه اون ن زند»بهیم بیدر دلم نه  یکی کدفعهی
 تونسته بدمزه بشه؟« یبود ختهیر
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 . کشمیم  خجالت

 ؟ یدار دوست ن-

 . گزدیم لب

 بود.   یدوست دارم. اما کاف یهم قورمه سبز  یل یدوست دارم. خ-

 دهد. یامانم نم  استرس

 ؟ یشام خورد-

 . ردیگ یلقمه م یماست و سبز  یکم

 گرسنه بودم.. یل ینه اتفاقا، خ-

 . میگو یم متعجب

 ؟یخور  یخب..خب پس چرا نم -

 .کشدی م یق یعم  نفس

 خوشمزست.   ی ل یاتون خخورم. غذ یچون دوست دارم نم -

 و رو نکن!  ر ی انقدر دلم را ز ،یمحمدعل گری. بس است دزدیر  یم نییپا یهر  دلم

 .دیگو  یمکث م یاز کم  پس

 شم..  ریاس ترسمیم-

 شوم.  یم جیگ

 ؟ یچ ری اس ؟یرش یاس-

 نفسم..  یهوا ریاس-

 شود.  یگرد م چشمانم
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 ه؟یچ گهید نیا-

شهادت   اقتیاگر ل یحت  ایم، لحظه مرگ بدم که دوستشون دار ییزهایتن به چ شهیخب من اگر هم-
کرده باشه و  شهیتو دلم ر ایحب دن  شهی. باعث م شهیبرام سخت م   یلیکنم، اون لحظه ها خ دایپ

 ..گهید یگناه ها یلیاز خ یحت  دیبگذرم و شا ا ی دن نینتونم راحت از ا

 ؟ یقورمه سبز  کیبا -

ما   نهیب ی م یاندازه اما وقت یه ممارو به گنا شهیهم طانیوسوسه هستش، ش یابتدا یقورمه سبز -
 نفسه.. یشه و اون هوا یوارد م ی. از راه سخت تر میریمتعال م یخدا یو به سو  میکن  یتوبه م

 ..یکرد جمیگ-

  نیریهست که در ظاهر برامون ش  ییهوس ها نی. بلکه خود استین  طانی دشمن ها ش نیدشمن تر-
جز هالکت   یا جهی نت م،یبری م یهوس ها پ نیااز  یرویپ  جهینت  ایبه عمق  یت اما وقتو دلچسب هس 
 .. مینیب  یگناه نم یبه سو تیخودمون و هدا

 گناه کرده آخه؟  ینجور یکدوم آدم بوده که ا-

 . باز هم!دیرود. باز هم خند ی. دلم غنج مزندیم  یتلخ  لبخند

 افتاد.. یمسئله به سخت نیانسان ها از همون ابتدا با هم ی. اتفاقا زندگادیز یل یخ-

 ه؟ ینظورت چم-

خواد. هردو  یم  یمتعال ازشون قربان یکه خدا ی. دو برادر نیدی. حتما داستانشو شنلیو قاب ل یهاب-
 یهوا ریاس  یشرابخوار نبوده ول  یحت  ایکه عرق خور  لیهم کردند. اما قاب  یو قربان ندی پرست ی خدارو م
 سه،ر  یه بهش نمک یاون خواسته ا یو حت ییجو یو برتر  نهی و بخاطر حسد و ک شهینفسش م 

 ره یگ یبه قتل برادرش م میتصم

که   یرس یم  ییجا کیبه  ،ینفست نه بگ یوقتا به هوا  یگاه  یکه اگر نتون دهیمسئله نشون م نیهم
عمربن سعد   د،یزی عه کربال، و..واق  ریدرست مثل خوارج، طلحه، زب  ، یبکش ریحق هم شمش یبه رو دیبا

که   یا  وهیاما بنا به خواست و ش دندیپرست یتعال رو مم یافراد مسلمان بودند. خدا نیو.. همه ا
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  دیو..ما با دیبگ  ینجور یا د،ی بپوش  ینجور یا د،ینماز بخون گهیمتعال م یدوست داشتند. اگر خدا
 و او موال  می. چون ما بنده امیاطاعت امر کن

 واقعا..  بهیعج -

  ایملحد و  ای خوام کافر   یمتعال نگفت من م یکه به آدم سجده نکرد به خدا یهم زمان  طانی ش  یحت-
تو رو    گهیو چند هزار سال د  امیسجده ب  نیا یخوام به جا یعرق خور و..بشم. گفت من م  یحت

  لیمخدا رو هم مطابق  یخودش کار انجام بده. حت  ل یخواست مطابق اون م  قایعبادت کنم. دق
کنه.   ییخداخواست، خدا   یخواست اعوذباهلل همانطور که خودش دلش م یخواست. م   یمخودش 

  دکی رو  یهستند. اسم مسلمون ینجور یهم  مینیب  یجامعه م یتو میکه االن دار یاز افراد یلیخ
و..   میو بخور  میبپوش م،یبر میخوا  یکه م یمدل میاما دوست دار میما خدا رو قبول دار گنیم کشند،یم

 ! می هم انسان مونو ته دل

بود. چه  انمیاطراف یحرف ها ش،ی در حرف هابود. چه ق ق یدق شیلرزد. چقدر..چقدر حرف ها یم دلم
 . رمی گ یرا به خودم م شی قدر حرف ها

 هاش بگذره؟ یاز تمام دوست داشتن  دیکنه؟ با کاری چ  دیادم با نیخب..ا-

  ینم شونیو ا کنندی بهشون فالوده تعارف م یالسالم وقت هیعل  یامام عل میزنی ..اگر مثال منکهیاول ا-
معناست که   نیبشم. به ا رشیخورم و دوست ندارم اس ینم  چون خوشمزه هست گنیخورند و م

آب زودتر    یکف رو نیتا ا گذرندی م یآب یگذرا و کف رو  ،یسطح  یدوست داشتن کیدارن از  شونیا
 و لذت بخش تر و خود آب زالل برسند.  یابد ،ی واقع  ،یاشتنبره و بتونند به دوست د  نیاز ب

 ؟ یباور کن یتونیم یچطور  یدیرو ند یز ی چ کی یخب وقت -

 .کشدی م یق یعم  نفس

 د؟ یخور  یم د،یاگه به شما بگن مدفوع بخور-

 شود.  ی جمع م  صورتم

 ..یزن یکه م هیچه مثال نیا-

 چرا صورتتون جمع شد؟-
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 ..ستمی خب معلومه که ابله ن-

 متعال حرام کرده؟  یمسئله رو هم خدا نیا دیدون یو م-

 خب؟ -

حالل..اما اگر به    میدوست ندار یکرده و هرچ حرام  میدوست دار یخدا هرچ  میگیم شهیو ما هم-
ها فقط    یر ی مانع ها و جلوگ نی که ا میش یمتوجه م  میها دقت کن یحالل و حروم   نیفلسفه هم
که  ست ین نیسالمت جسم و روح انسان حفط بشه. مثال شراب اگر حرامه بخاطر ا شهیباعث م

ر وقت انسان مشروب بخوره عقلش  انسانه. ه یرفتن سالمت  نیبلکه باعث از ب سانهان یموجب مست
و   یحجاب سالمت روح  نی. همستندیمسئله اصال واقف ن نیشه اما انسان ها به ا یم  لیزا جیبه تدر
خانواده از هم  کی بدحجاب باشه، کانون  ی خانم کی یجامعه رو به دنبال داره. وقت  کی یجسم یحت
خودش در   ک یدرجه  یحت ایمسر شکسته با ه نهیب یم  ابونیرو که تو خ  یخانواده، زن دو مر پاشهیم

..حجاب  شهیو به طالق منجر م شنیبلعکس! بعدش از هم زده م  ایو  کنهی م سهیمقا یطول زندگ
به   گهیکه د  شهیزن و مرده..حجاب باعث م شتریهرچه ب  تی حجاب باعث محبوب .ستین  تیمحدود

که چه  میهم مشاهده کردشاه  یحکومت استبداد نینشه. خودمون تو هم گاهکاال ن  کیزن به چشم 
. زن ها مستقل میکرد یامام اومدن و انقالب اسالم یداشت اما از وقت یارزش  یب گاهیقدر زن جا

  گاهیاسالم اومده جا یو..کال زنان از وقت انیخودشون به جبهه م اریبا اخت  یو حت  رنیشدند. سرکار م
خودش  یتمند مسلمان بود و برااز زنان ثرو یکیکردند..درست مثل گوهرشاد که  دایپ یارزشمند

 السالم.. هیداشت مثل مسجد گوهرشاد در حرم امام رضا عل  یادی موقوفات ز

 مثال؟ گهید-

هست که دشمنانمون قصد دارن  یمسئله ا نیزن هست. ا هیاز د شتریمرد ب هید گنیم نیدیمثال د-
متوجه  می سئله نگاه کنمثال اگر به عمق م ی. براستیاصال درست ن  نیتو جامعه ما نشرش بدن و ا

زن اشاره شده. مثال  کی یموضوع بلکه به ارزشمند نیا ستیزن ن  یارزش ینه تنها باعث ب  میشیم
بره، اون خانواده و اون خانوم سرپرست خودش رو،   ایفوت کنه و از دن  یخانواده ا کی همسر  یوقت
  یمسئله به خوب نیخب ا دی از دست دادند و با ارهی رو که براشون پول در م یخودش رو، کس  یول

به زن برسه چون سرپرست و نون    یشتر یتا پول ب شترهیمرد ب  هید نیبراشون جبران بشه. بخاطر هم 
  یفشار ماد چیه دهیهمسر خودش رو از دست م یمرد یآور خونشو از دست داده و بالعکس وقت 

  میخوب دقت کن. اگر  شهیمتقبل م ی پون خودش نون اور خونه هست و فقط فشار عاطف   ادیبهش نم
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رسه   یارث م یبه مرد یبرده باال. مثال وقت اسالم اومده ارزش خانم رو هم یکه حت  میش یمتوجه م
  یاون ارث فقط برا برهیارث م یزن  یوقت یکنه ول  میهمسر و فرزندانش تقس نیب  دیارث رو با نخب او

 خودش هست!

 هم اشاره شده که:   میقرآن کر هیدر آ یحت

 

 مما اکتسبن«  ب  یا اکتسبوا وللّنساء نص مم  ب  ینص »للّرجال

]به  از آنچه [زی ]ن زنان یاست، و برا یکسب کرده اند بهره ا [اری[به اخت مردان از آنچه ی»برا    
 32 هیاست.« سوره نساء آ ی[کسب کرده اند بهره ا اریاخت

 

 بهش نگاه نکرده بودم.  هیزاو نیاصال از ا ،یگیراست م -

در   یعنیشده.  یدوم تلق  شده امروزه، موجود درجه فیتحر لِ یاب تورات و انج زن در کت  نکهیبا وجود ا-
  فیشر نیاما زن و مرد در د  شه،ی موجود کم ارزش تر از مرد نگاه م کیبه زن به عنوان  یجامعه غرب 

در  هیهم آ یکلبرابر با مرد.  ستیموجود یواقع یمسلمان ها یو در نزد تمام میاسالم، در قرآن کر
 موضوع اومده مثل:  نیمورد ا

ای  أ   ای  »» بَُّكُم الَّذِ  ه  ِثيرًا  یالنَّاُس اتَُّقوْا ر  االً ك  ا ِرج  ب ثَّ ِمْنُهم  ا و  ه  ْوج  ا ز  ق  ِمْنه  ل  خ  ٍة و  اِحد  ن نَّْفٍس و  ُكم مِّ ق  ل  خ 
اء ...«  نساء، آيه  ِنس    1و 

در واقع از يك نفس يا تك سلول،  كه شما را از »نفس واحده« و   یمردم پروا بگيريد از آن پروردگار  یا
نداريد، مالك برتريتان تقواست در حقيقت   یبرتر  یك حقيقت واحد و ... خلق كرده است. بر ديگر ي

 اصل و گوهر ذات واحد دارند«.

 قبول دارم -

. میاریبهتر به دست ب یزهایچ  یسر  کیتا  میگذریم زها ی چ یسر  کیبود که بگم، ما از  نیقصدم ا-
  زیچ کیدوست نداره به  یآدم چی ر. اصوال هتر و لذت بخش ت  قیماندگار تر، عم یزهایچ یسر  کی

  میریم یم یروز   کیکه بالخره هممون  میرو قبول دار نی دل ببنده. چون ا یحت  ایاکفتا کنه و  یموقت
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  ایدن نیتمام عملکرد هامون رو تو ا یباشه تا جزا یا گهی د یایدن  کی دیکه حتما با میقبول دار نمیو ا
 خوب و چه بد، بده! چه

 درسته..-

ها هست    یدوست داشتن  یسر   کی وقتا  یها بگذره. گاه یادم از دوست داشت  ستیالزم ن شهیهم-
ها هست که  یدوست داشتن یسر  کیو بالعکس  دهی که به صالح انسان هست و اون رو رشد م

 ها موجب سعادت انسانه!  یناخوش یسر  کیشه و  یموجب سقوط انسان م 

 ..صشونی ته تشخچه قدر سخ-

 ! نیدل بسپر  هیکاف ست،یسخت ن -

 

 *** 

 

 هیقض نی از ا یل یبه خط نرفته بود و در آبادان کار داشت. من هم خ ی بود که محمدعل یهفته ا کی
را داشت   می که بود و هوا نیداشتم. هم یبه محمدعل یشتر یب  یکی خوشحال بودم. چون احساس نزد

 . گرچه..دیارز یم ایبه دن

 پونه جون.. -

همسن و سال خودم بود که تازه به  یشوم. دختر  ی رو به رو م  هیکه با رق گردم یطرف صدا برم هب
 هم به من عالقه داشت.  یلیامده بود. خ  مارستانیب

 جانم؟ -

 برو اتاق عمل..  عیسر  گنیم یدکتر نجات-

 شود.  یگرد م چشمانم

 اتاق عمل؟ من؟ چرا؟-
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 ؟یدی رو ند هیپونه تو سم گمیاستش، مر دونمینم-

 اندازم.  یباال م یا شانه

 .. دمشینه ند-

و به سرعت به سمت اتاق   گذارمی کنارم م زی م یرا رو نیرود. بتاد  یدهد وبه سرعت م  یتکان م  یسر 
از من خواسته بود به اتاق عمل بروم؟ آن   یافتاده بود که خانم نجات  یچه اتفاق یعن یروم.   یعمل م
 هم من؟

 . نمیب یرا م  وفرلین ستم،یا یپرده اتاق عمل که م پشت

 پونه.. یاومد-

 . کنمیام را پاک م یشانیپ  عرق

 چرا؟ یدونیگفت دکتر من رو صدا زده. تو نم  هیآره، رق -

 اندازد.  یبه داخل اتاق عمل م  ینگاه میگزد و ن یرا م  نشیریز لب

 ..ین یبب   یبهتره خودت بر -

 شوم.  یم نگران

 افتاده بگو.. ی. خب اگر اتفاقیترسون یمن رو م یدار -

و وارد   زنمیپرده را کنار م  ی. با نگران گذردیجوابم را بدهد، از کنارم م نکهیو بدون ا کشدی م یق یعم  نفس
 هی. چند ثانشود یتخت اتاق روح از تنم جدا م یرو  یمحمدعل دنیبا د کدفعهیشوم که  یاتاق م
و کوشش    شبا تال  یدکترمظفر  ی و آقا یشوم. دکتر نجات یمتوجه اطرافم م کدفعهیکه  کنمیمکث م 

  یدوم که دکتر متوجهم م یرا عمل کند. بهت زده سمت تخت م  یمحمدعل عیداشتند تا سر یسع ادیز
 شوم.   یم رهی خ یمحمدعل  یخون  یشود. اما من شوکه به پهلو

 دخترم؟  یاومد-

 دکـ..دکتـر..-
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رو  . فقط بدو بشهی..انشاءاهلل االن عمل تموم م یپونه جان. فقط خواستم مطلع باش  ستی ن یز یچ-
 ..بدو پونه.. یدکتر مظفر  یکمک دست آقا

شوم. اما    یو مشغول کمک م ستمیا یم یمظفر  یدهم و کنار آقا یاسترس آب دهانم را قورت م  با
نشده بود   هوشیب  یدارد. محمدعل  یبرنم  یدار محمدعل  تابم دست از سر چشمان سرخ و تب ینگاه ب

دادم و در   یم  لیوسا  یمظفر  یند تند به آقا. بغض کرده، تکشدیکه دارد درد م  دمید یو به وضوح م 
 !  ینکن دشیخواهم. قول بده قول بده شه  یرا از تو م   یمحمدعل ا، ی. خداکردمیدل دعا م

 پـــونه..-

 . کنمیه نگاهش مو شوک پرسمی دکتر از جا م یصدا با

 دختر؟  هیحواست کجا-

 .کنمیرا تند تند پاک م  میزده اشک ها بهت

 .. دی..ببخشدیببخش-

  یاما بالخره عمل تمام م میمان  یسرپا م  نجایدانم چند ساعت ا ی. نم کشدیانم چه قدر طول مد ینم
 کشد. یم ن ییصورتش پا   یشود و دکتر ماسکش را از رو

 خب، خدارشکر تموم شد!-

 ! اشکرتیبندم. به قول دکتر، خدا یرا م میو چشم ها کشمیم  یراحت  نفس

 پرم.  یاز جا م یمظفر  یآقا یبا صدا کدفعهی وم که ش یمناجات با خدا غرق م  یحال و هوا نیهم در

 رفـــت! ضی رفت..مر ضی دکتر..دکتر..مر-

حرکت   یب  نهیقفسه س یناباورم رو یچشمها دانم که یرا م   نیچه شد اما فقط هم کدفعهیدانم  ینم
  ادیدهم. به فر ینم  یتیدکتر هم اهم یبه داد و هوارها ی خورد. حت   یو تکان نم  ندینش یم  یمحمدعل

 یهاچشم م،ی . چشم هاستیکارساز ن میهم برا لوفرین یندارم. تکان ها  یهم توجه  یمظفر  یآقا یها
گفت. انگار جاِن من هم با   ینم  چیرا شکار کرده بود و ه  یمحمدعل نهیفروغم تنها..تنها قفسه س یب

 رفته بود. انگار من هم..  یجاِن محمدعل
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 میآ یکه به خودم م  یشود. وقت  یقب پرت مو صورتم محکم به ع چدی پیدر سرم م یسوت کدفعهی
 . ستدیا یسرم م ینگران باال  یدکتر نجات 

 دخترم؟  یخوب -

 .. زنمیم لب

 .. یمحمد..محمدعل-

 .کشمی م یق یشنود، نفس عم یرا که م میصدا

 ..شوهرت خوبه..نگران نباش!نمیتو دختر..پاشو بب  یمنو کشت-

دهم. نبود.کجا   یم یمحمدعل  یخال   یم را به جاشوم. نگاه نگران یبلند م  لوفری و منگ به کمک ن جیگ
 رفته بود؟

 کجاست؟   ی..محمدعل یمحمدعل -

 . ردیگ یسمتم م یاب وانیل نمینش  یکه م یصندل  یبرد. رو یو مرا به اتاقش م رد ی گ یرا م  میبازو ردکت

 بخور..  نویا-

 اندازد. یخورم، نگاهش را به من م یرا که م اب

 دم..بو دهیبه اندازه تو ند یا یلیل-

 نالم.  یو در م  زنمی م یپوزخند

 مجنون؟! ی..بیلیل-

 بهتره؟-

 تو رو نداشت..  یاما انگار خدا طاقت اشکا دونمی. خدارشکر شوهرت برگشت. نم زمیمعلومه عز-

 . زنمیم  یتلخ  لبخند

 همه آدم، من؟محاله! نیا نیاز ب-
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 . بوسدی را م سرم

 همه آدم، تو؟ ممکنه!  نیا نیاز ب-

 شوم.  یم بلند

 کردم. شرمنده تونتیاذ-

 ..ی شیاز دستم ناراحت م یهماگر بعدا بف دونستمیبود که م  نیاگر صدات زدم فقط بخاطر ا-

 .. قایدق-

 . خنددیم

 خوبه حالش..  نیبچه پر رو..پاشو برو دنبال شوهرت بب -

 دهم. یتکان م  یسر 

 بردنش باال؟ -

 شود.  یو مشغول نوشتن م  کندی را باز م یا پرونده

 احتماال.. -

. مثل دفعه کنمیم  دایروم. با هزار زحمت اتاقش را پ یو به طبقه دوم م زنمیم رونی ترس از اتاق باس با
با  کدفعهیشوم اما  یوارد اتاق م یتوام با نگران   یتنها افتاده بود.با خوشحال ه یاتاق تنها کیقبل، در 

 میاخم ها  میمر دنیشوم، با د یم  قیدر چهره اش دق ی. اما وقت کنمی تعجب م ی خانم چادر  کی دنید
 روند.   یدر هم فرو م

 .سالم.-

 . گرددیبا ترس برم  میصدا دنیشن  با

 ؟ی کنیم کار ی چ نجایتو ا-

 من زل زده بود؟  یِ خواب بود. اما او..اما او به محمدعل   یمحمدعل
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 گفتم؟ یچ یدینشن-

 افتد. یتته پته م به

 من..من اومـ..-

 شوم.  یم کشینزد

 ؟ یتو چ-

 خب..خب منـ.. -

 . رمی گ یرا در دست م  چادرش گوشه

 چادر خجالت بکش..  نیاز ا-

 دهد. یهلم م کدفعهی

 ؟ یکن ی که باز واسه من نطق م شهیم ت ی از چادر حال یتو چ-

توانم تحمل   ینم  گری. دکشدیم ری ت میخورم و بازو یبود که محکم به در م  ادیآن قدر زورش ز نامرد
 . ردیگ یرا م  میچشمها یکنم و خون جلو

 ندارم.. دنشویپوش اقتیلکه هنوز  فهممیش ندونم اما ماز یز ی اگه چ یحت-

 . زندیم  پوزخند

 ؟ یزنی ..پس چرا واسه من زر میدونیهه خوبه خودتم م-

 شوم.  یم کشیو دوباره نزد کشمی م یسخت نفس

بفهمم   گهی د کباری گه،ید کباری. فقط شهینم داتیپ  نجایا گمیو د  یر یم رونیاتاق ب نیاالن از ا نیهم-
 !یداد ریکه به مرد زن دار گ گمی..مدمیخودم گزارشتو م یاومد یدعلدور و بر محم

 . کندی را مشت م  شی دست ها یعصبان 
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  یشده که تونست داتیپ یاز کدوم هرزه خونه ا ستی. معلوم ن یابون ی خ یِ عوض یستین  یج یتو ه-
 .. میمحمدعل یِ وگرنه من همسِر اصل   یرو خام کن  یمحمدعل

خواهم او را از   یو تا م   رمیخودم را بگ  یتوانم جلو ینم   گریرد دآو  یرا که به زبان م یمحمدعل اسم
ام  نهیرود و محکم به قفسه س  یچشم بر هم زدن مشتش را باال م کیدر  کدفعهیکنم،  رونی اتاق ب
  ردنمخو ن یشوم. اما زم یپرت م  نیزم  یو با شتاب رو کشمی م یف یخف   غیکه از شدت درد ج  کوبدیم

 همان... میدر صدا یحمدعلم ادیشدن فر ختهیو آم همانا 

 پـــــونه..-

  ن یروند و آخر یهم م یرفته رفته رو میافتم. پلک ها یخورد، به خس خس م ی م  نیسرم به زم یوقت
  یافتاده بود که با نگران  نییاز تخت پا  یِ محمدعل رِ یبندد، تصو ینقش م میچشمها یکه جلو یر یتصو

 آمد و ... یو سمتم م دیکش یم  نیزم  یخودش را رو

 فهمم!  ینم  یز یچ گرید

 

 *** 

 

 

مشغول خوردن سوپش بود و   ی . محمدعلزنمی م رونیاندازم و از اتاق ب  یم نهییبه خودم در آ ینگاه
مرخص شده بود، به خاطر   مارستانیکه از ب یچند هفته ا نی. در اکردی همزمان با تلفن صحبت م

خانه تلفن نصب کرده بود.  یابر  یدوستش عل فتد،یعقب ن پیت  یو هماهنگ  اتی عمل یکارها نکهیا
مراقبت کنم. هرچند با   یرفتم تا بتوانم در خانه از محمدعل  ینم مارستانیچند هفته را به ب نیهم ا نم

  یدادم. او م ینم  شیبه حرف ها یت ینماندن مواجه بودم اما خب اهم  یمبن یمحمدعل  یاصرارها
  یلیخ هگفتم وجود تو هم در جبه  شی برا  یدارند اما وقت اجی به من احت  یلیخ  مارستانیگفت که در ب

 نگفت.  یز یچ گریکشور دفاع کردم د نیمهم هست و من اگر از تو مراقبت کردم انگار از ا

 . نمینش  یشود کنارش م یکه تمام م تلفنش
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 زم؟ یبازم برات بر  یخوا یم-

شورم.    یبرم و م  یو ظرفش را به آشپزخانه م کشمی م  ی. پوفکندیر م نگاهم کند، تشک نکهیا بدون
. هرچند با هزار تا  رمیبگ  ادی یشهرزاد را به من داده بود تا حداقل آشپز  تیوضع نیخدارشکر خدا در ا

مسئله  اقعامن و یگرفتم. درست بود در ظاهر آسان بود اما برا ادیمکافات بالخره سوپ درست کردن 
 بود.  یمشقت بار 

درباره خواسته   شیقصد داشتم چند ماه پ نکهیروم. با ا یم  ییرای و به پذ کشمیم  میبه لباس ها یدست
  دیهمه اتفاقات جد نیمان صحبت کنم اما باز نتوانستم و بعد از ان هم ا یواقع یاز او و زندگ میها
و خواسته  نماستفاده ک تیموقع ن یآمد. اما دوست داشتم حداقل االن که فعال خانه هست از ا شیپ
 ..میرا بگو میها

 .. یمحمدعل -

 جلو..«  ادیاون ب زند»بزاریم بی نه در دلم یکی اما

 باشه..« میاصال هنوز دلش با مر دیکشم»شایم آه

 شده؟  یز یچ-

شود. چه قدر ان   یم سی خ می..دوباره چشمهامیو مر مارستانیاتفاقات چند وقت قبل و ب یادآور ی با
 روز نحس بود!

 شوم.  یو بلند م کشمی ام را باال م ین یب آب

 نشده.. یز ینه چ-

 . زندیم میاتاق بروم که صدا خواهم به یم

 ن؟ یبگ  یز ی چ نیخواست  ینم-

 دهم. یم هیتک   واریو به د کنمی درب اتاق مکث م نیب

 .. یمحمدعل -
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 . کندی نگاهم م منتظر

 بله؟ -

 ؟ یکن یوقت نگاهم نم چیتو..چرا ه-

سرش   دیبگو  یز ی. بدون ان که چکنمی خورد. تکان خوردنش را به وضوح احساس م یم کهیسوالم  از
 اندازد.  یم  نییرا پا

 بندم.   یشوم و در را محکم م یو وارد اتاق م زنمی م یپوزخند

 ..یبگ یچی ه ستین یاز ین-

  ر ی ..هر چه قدر منتظر ماندن و تحقگر یبود د ی. کاف زمی ر یرا در آن م  میروم و لباس ها یساکم م سمت
 بود.. یشدن کاف

ام را که  ی. روسر پوشمیرا م م یهاخورند و تند تند لباس  یگونه ام سر م یدانه دانه رو میها اشک
 . زنمیم  رونیساکم را برداشته و از اتاق ب  کنم،ی سرم م

 کجا؟ -

 روم.  یو سمت در م کشمی م یپوف

 ..کجا؟ گمیم-

دادن به او را هم  حی حوصله توض یحت  گری. دکنمیرا پا م  میجوابش را بدهم، کفش ها نکهیا بدون
  نیبود که در ع شی ها یخوب نیاصال به خاطر هم  هم خوب بود. یلیبود. خ  ینداشتم. او انسان خوب 

نبود. خوب بودنش   یخوب بودن کاف نینبود. ا یکاف نیدوستش داشتم اما..اما ا شیها یتوجه  یب
خواهم نه   یم یهمسر  ینبود. من از محمدعل یرشد کنم اما..اما کاف یشده بود من هم کم باعث
 .. تی انسان

 شود. یبلند م   شیاز جا  یبه سخت  ند،ینش یم رهیدستگ یکه رو دستم

 آخ..-
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 »دل بکن پونه!« زنمی م بیاما دوباره به خودم نه گردمیسمتش برم نگران

 . زندیشود و داد م  یشکمش خم م ی رو  کدفعهیکه  کنمیو در را باز م کشمیم یاه

 »نرو پونه!«-

 خورم..او..او االن چه گفت؟ گفت پونه؟ مرا صدا زد؟ مرا؟  یم کهی

 ..« »نرو-

  نمیحقارتت را نب  نیو ا رمی که من بم یافتد. ا یم نی زم  یکه دو زانو رو گردمیبرم سمتش متعجب
 ! یمحمدعل

 .گذاردیم شی پهلو یرا رو دستش

 ..دمیم حی برات..توض-

 کردم.  یمن اشتباه م دی بود. شا ی. بس بود. عذاب دادنش کافرندیگ  یشدت م  میها اشک

کند.  ی . باز هم نگاهم نمکنمی نگاهش م و نمینش یشوم. کنارش م  یم کشی بندم و نزد  یرا م در
دهم و  یفشارد. بغضم را قورت م یم شیپهلو یدزدد و دستش را محکم رو ینگاهش را مدام م
بهش   ی نکرده بود و فقط کم ی ز ی. خدارشکر خون رکنمی م یو زخمش را بررس  زنمیدستش را کنار م

 لعنت بر من! ی. ابودفشار آمده 

 .. دیببخش-

 .کنمی نگاهش م متعحب

 کردم..  تتونیمدت ها اذ نیاگه ا-

 . کنمی گذارم. بغض م  یلبش م یرا رو دستم

 ؟ یمن رو »شما« خطاب کن  یخوا یم ی تا ک-
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 یطور  ن یدانستم ا ی. مکنمیو دوباره به زخمش نگاه م  دارمیبندد. دستم را برم یرا م شیها چشم
و مرد آسمان ها بود. حق  نبود ا  نیکنم. او مرد زم ینم  تشیاذ ادیز  نیشود به خاطر هم یمعذب م

 . کردمیمدارا م دیهم داشت. با

 همه مدت.. نیمن..من اگه..ا-

 .کنمینگاهش م  منتظر

 ..یحت  ای..یحت  ایهمه مدت نبودم  نیمن اگه..ا-

پرم. درست بود دوست داشتم بشنوم. دوست داشتم از زبان خودش بشنوم. اما   یحرفش م وسط
 را نداشتم..  دنشیطاقت درد کش 

 ؟ یمحمدعل  یدرد دار -

 دهد. یتکان م  یسر 

 نه..ندارم.. -

. بهت  ردیگ  ی. پوست دستم آتش مگذاردیدستم م یدستش را رو  کدفعهیکه  زنمی م یکمرنگ  لبخند
 اندازد.  یم نییکه خجالت زده سرش را پا  کنمی زده نگاهش م

  یزندگ  ..با مندیخوا ی..شما نم کردمی م الی..خ دیهمه مدت..نبودم تا شما..راحت باش نیمن..من ا-
خودتون رو   یو زندگ دی..بردیکه اوضاع جنگ بهتر شد..اجازه بدم بر کمی.قصد داشتم..تا دیکن
 ..اما..اما..دیبکن 

 دهد. یبندد و آب دهانش را قورت م یرا م  شیچشمها

 فت!«..بگو که جانم ری..بگو محمدعل »بگو

 من اما طاقت..طاقت..-

 . دهدیم رونی ب ینفسش را به سخت کدفعهی

 از شما رو ندارم!  یت دور من طاق-
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 !رمی می من همانجا م و

 

 *** 

 

 ؟یباز افسرده شد نمی ب یم هیچ-

 . کنمیم اخم

 نشده.. یچ یه-

 خندد.  یم

 باز شوهرت ولت کرده؟-

 دوم که حالش اصال خوب نبود.  یم نی از مجروح  یکی روم و سمت  یم یغره ا چشم

 .. نجایا ادی رو صدا بزن ب  یحرفا پاشو برو دکتر نجات  نیا یبه جا-

 دهد. یرا به دستم م نیو بتاد باند

 ..کاری چ یخوا یم گهیدکتر د ،یپا دکتر شد کیتو که خودت -

 . زنمی م یپوزخند

 خوام که نشم..  یم-

 خندد. یم هیرق

 نباشم..  کتی نزد یطی شرا نیدر چن  دمیم حی ترج ،یهست ی واقعا عصب ینه انگار -

  یو م  گذاردیخبر م  یب  یمحمدعل امده،ی ن به من یباشم..هنوز خوش  یعصب دمینالم»با یدل م در
 رود..« 
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  لوفری. نکنمی را عوض م میروم و لباس ها  یشود، به اتاق پرستارها م ی ان مجروح که تمام م پانسمان
 . کندیوارد اتاق شده و سالم م

 ..نی خانم دکتر عصبان نمیب یبه م-

 ؟ی شد هیتو هم مثل رق-

 . کندی را عوض م  شیخنده لباس ها با

 ..ستمین مثل اون نباور کن م-

 اره مطمئنم.. -

 خونه؟ یر یم-

 .کشمی م یپوف

 نه..-

 .کندی را سرش م  چادرش

 ؟ یر ی پس کجا م-

 راستش..  دونم،ینم-

 ؟ یباز دنبال شوهرت  ؟یراستش چ-

 . کنمیم اخم

 ه؟یدردم چ فهمنی همه م کنمیمن اخم م یااا چرا وقت-

 . خنددیغش م غش

 ..ونهوی..اخه آدمم انقدر دعستیضا تی از بس عاشق -

 . دیآ یهم همراهم م  لوفریروم که ن یم رونیاتاق ب  از
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 شوهرت، من آدرس محل کارشو بلدم..  شی پ یبر  یخوا  یاگر م-

 شوم.  یم متعجب

 ؟ یتو از کجا بلد ؟یگیم یدج-

 اندازد.  یباال م یا شانه

رفم با  از اون ط  کارم،ی. منم تا شب ب میباهم بر ایب یداره. اگر دوست دار  تی داداشمم اونجا فعال-
 . گردمیداداشم برم

 ..میچه قدر خوب..باشه بر -

 نباشه..  ات یوقت عمل کیشوهرت رفته؟  یمگه از ک گم،یم-

 . کشمیم یآه

 هست..  یدو هفته ا-

 ؟ یکن یاوه..بابا تو چطور تحمل م-

 . میگو یو با تعجب م  کشمی به سرم م یدست

 واقعا خودمم توش موندم..-

 

 *** 

 

 . رمی گیم لوفرین یو از بازو  کنمیم تر م ام را محک یاسترس گره روسر  با

 ولش کن..  م،یبرگرد ای ب  لوفرین گمیم-

 .کندینگاهم م متعجب
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 .. ینی همسرتو بب یتونی..اونجا میساختمان اصل  میدی رس میبر گهیتو؟ دو قدم د یگیم  یا دختر چ-

 اندازم.  یبه ساختمان م ینگاه میدهم و ن  یدهانم را قورت م آب

 نرم بهتره.. درسته اما خب..اما خب-

 چرا؟ ه؟یمنظورت چ-

 راستش.. -

 اندازم. یم  نییرا پا سرم

 .. میاونجا و همه بفهمن من همسرمحمدعل امیظاهر ب نیخواد با ا ی راستش دلم نم-

 شود.  یم جیگ

  یآدم نی کنم همچ   یفکر نم دمیکه از همسرتو شن  ییفای..واال با تعرهیحرفا چ نیدختر..ا الیخ یب-
 باشه.. 

 .. ترسمیم-

 . کشاندی و م ردیگ یرا م مدست

 ..میبر  اینفوذ بد نزن..ب-

 . میریگ یرا م پی سراغ فرمانده ت م، یشو یروم. وارد ساختمان مخروبه که م یشده همراهش م میتسل

 نجان؟ یا پیآقا..فرمانده ت  دیببخش-

 اندازد. یبه ما م ینگاه متعجب  مرد

 ه؟ ینیحس  پیمنظورتون سرت -

 دهد.  یتکان م یسر  لوفرین

 نجان؟ یرسته..ابله د-
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 فردا برگردن.. ای روز ام  دیهست که رفتن خط. اما فکر کنم با ی راستش چند هفته ا-

 !ی چه قدر بدبخت نی پونه خانم، بب ریبگ  لی. تحوکنمی بغض م  اری اخت یب

 م؟یبهشون تلفن بزن  میتون ینم-

 . کندیمتعجب نگاهم م لوفرین

 ن؟ یمگه خونتون تلفن ندار-

 .کشمی م یپوف

اگر در مواقع  یالماله. ازش استفاده نکنم بهتره ول  ت یتلفن و خطش مال ب  نیا گفته یمحمدعل -
 صحبت کردم تا بره و پولشو بده..  هیو چند ثان قهیازش استفاده کردم حتما بگم چند دق  یضرور 

 ماند. یباز م   لوفرین دهان

 ..ولیبابا ا-

 . کنمی م یاخم

 نباشه.. ولیخوام که ا یم-

 . گردمیمرِد برم سمت

 د آقا؟ ش یچ-

 له تلفن هست.. بگم راستش، ب یچ-

 بلد نبودم.  یمانم. من که شماره ا یوا م کدفعهیکه  رمیخواهم شماره بگ یم خوشحال

 رم؟ یتماس بگ  یبا چه شماره ا دیبا-

 در دسترس باشن..  دوارمی. فقط ام رمیگ  یخودم االن تماس م-

 .دیآ  یدوان دوان سمت ما م یرود، مرد  یتلفن که م سمت
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 .. دی.مج.دیمج-

 شود.  یبلند م  زشی نام داشت، از پشت م  دیمرد که مج همان

 بله؟ -

 .. میبر ا ی . بدو بدیفرمانده رس-

 چه قدر خوب.. ؟یگیجدا م-

 .دیگو یم یکه با خوشحال  کنمی به مرد نگاه م متعجب

  بگم شما تونم یخدمتتون، فقط م  انیتا بگم ب دیصبر کن   نجایخانم، فرمانده هم اومدن، هم  دییبفرما-
 د؟ یهست یک

 .کنمیم یدست  شیکه پ دیبگو یز ی خواهد چ یم  لوفرین

 از دوستان هستم.. دیبگ-

 رود. یدهد و م یتکان م یسر  مرد

 . زندی غر م لوفرین

 .. ای پز ب کمی بابا  ؟ یهمسرش یچرا نگفت -

 . زنمیم چشمک

 راحت ترم.. ینجور یبابا..ا ستمیمن اهلش ن-

 .کشدی م یپوف

  ؟یندار  یداداشم. کار  ش یبرم پ  گهیاز شوهرت. منم د نمیا ای باشه بابا. از دست تو. خب ب-

 نه-

 پس خدانگهدار -
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اندازم و در گوشه   یبه اطراف م  یرود. ذوق زده نگاه یو او م کنمی م یخنده ازش تشکر و خداحافظ  با
.  کندی به سرم خطور م  ینطایش یفکر  نی. در همان بستمیا یبود م یاز سالن که رفت و آمد کمتر  یا

روم    یم روف  یوار ید یکردن لذت هم داشت. با خنده در فرو رفتگ تی را اذ یمحمدعل ینبود. کمبد هم 
آمد. درست   یم نجایبه ا دنیچرخ یشد، بعد از کم یمانم. اگر از در وارد م  ی م یو منتظر محمدعل 

ول مشغ  یشود و با چند نفر  یعذاب آور بود وارد سالن م  میکه واقعا برا یطوالن یا قهیبعد چند دق
داشت    یهت شود. عجب جذبه و اب یقند دلم آب م یدر آن لباس سپاه  دنشی. با دشودیصحبت م 
 همسرم 

و بعد از آن ها  دیگو یخطاب به ان چند نفر چند نکته م  تیشود با جد  یکه تمام م صحبتش
  یدر دلم فرو م یز ی چ بوسد،یان چند نفر را م  ینشایپ  یهنگام خداحافظ  ی. وقت کندی م یخداحافظ 

باشد نه   ینی زم دیبا یرفت. محمدعل  یم دینبا ی . محمدعلشدیم دیامکان نداشت. نه نبا نی. نه ازدیر
 ! یمانآس

 دارد؟ ینگه م نیرا در زم  یهمه خوب نیمگر خداوند ا اما

.  کنمی. ذوق زده خودم را پنهان تر م دیآ یسمتم م یمحمدعل  کدفعهیشوم که  یافکارم غرق م در
پرم و از پشت سر بغلش   یم  رونی ب هو یو  کنمی نقشه ام را شروع م جانیبا ه شودیتر که م کینزد
 نیااز دست  ای دانستم بخندم  یبه اندازه دو متر همان.. نم  دنشی. اما بغل کردنش همانا و پرکنمیم

 کنم. هی گر ش،یها تی محجوب 

  و رتیهم با ح  یخندم. محمدعل ی و غش غش م  نمینش  یم  نیزم یشود رو یخنده ام که غالب م  اما
و با    ردیگ یدستم را م کدفعهیکه   کندی .. به من نگاه مزیو خنده و خالصه همه چ تی وحشت و عصبان

 .کندیبلندم م   تیعصبان 

 .. میبر  ایب-

شود و در را پشت    یم یوارد اتاق عهکدفی روم.  یو دنبالش م گذارمیدهانم م یخنده دستم را رو با
او   یمتوجه نگاه عصبان  کدفعهیه بودند که  از شدت خنده به اشک نشست میبندد. چشمها یسرمان م

 شود.  یم  لیتبد هیشوم. آن قدر نگاهش ترسناک بود که خنده ام خود به خود به گر یم

 ؟یچرا اون کارو کرد-
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 شوم.  یم جیگ

 ؟ یچ-

 ؟یچرا اون کارو کرد-

 . کنمی م بغض

 نکن..  ینجور یا ا-

 .کشدی م یپوف

 .. کننی د رفت و امد مافرا نجایا ینی ب ینم ؟یخب چرا اون کار رو کرد-

 انقدر ناراحت شود.  کردمیاندازم. واقعا فکر نم  یم  نییرا پا سرم

 ..اما.. دیخب..ببخش-

 ؟ یاما چ-

 کنم.. فکر کردم...فکر کردم تو هم دلت برام.. زتی خواست سوپرا ی. دلم میخواست بخند یاما دلم م-

 .کشمی م یپوف

و   زنهیم بی غ  هویکجا  نمیبب   امیقط خواستم باشتباه کردم. ف یگ ی. راست مدیولش کن..ببخش یچ یه-
 فقط..  نیدلم برات تنگ شده بود. هم

 . ردیگ یرا م میگذارم که بازو یم رهیدستگ یدستم را رو و

 .. دیببخش-

 . گردمیسمتش برم متعحب

 و؟ یچ-

 نکن..  نجایا  نکارویلطفا دوباره ا یخبر رفتم. ول  یب  نکهیا-
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 . زنمیم  پوزخند

تو،   شی پ  ننیظاهر بب  نیبهتره. منو با ا  امیگفتم ن  لوفرمی. به نشمیم تی زیکه باعث آبرو ر دیببخش-
 . شرمنده..شهیبرات بد م یکل

شوم و محکم در بغلش فرو   یم  دهیاز پشت کش کدفعهی که بروم اما  کنمیدر را باز م گریدفعه د نیا
امان  یب  رم،ی بگامان  ی آغوش محمدعل یو از مسخ گرما میای روم. اما قبل از ان که به خودم ب یم
 زند.   یم  رونی که از خود سراغ دارد، از اتاق ب یو با تمام سرعت کندیم میرها

آرامش داشت.   گری. حاال دزدی. چه قدر تند مکشمیقلبم م  به یو دست زنمیم یمن، بهت زده لبخند اما
 شوم..  یتوان تر م یب  گر،یراحت بود. حاال د  المیخ  گریحاال د

 باش! میمراقب محمدعل  شتر یب گریحاال د ا،یخدا

 

 *** 

 میبه موها یدست ی. با خوشحالدیآ  یشوم که در به صدا در م یلبخند مشغول تا کردن لباس ها م با
رو به    یبا چهره کبود و بغض کرده محمدعل کنمی دوم. در را که باز م یو دوان دوان سمت در م  کشمیم

 شوم.   یرو م

 .. یمحمد..محمدعل-

 بندد.   یم شود و در را یخانه م وارد

 سالم..-

 شوم.  یم کشینزد نگران

 ؟ یشده محمدعل یچ-

 . ندینش  یم نیزم یو همانجا رو کشدیم  شیبه چشمها یدست

 ..یچ یه-
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 . کنمیم اخم

 ه؟ی چه حال و روز نیپس ا ؟یچ یه  یچ یعنی-

 . کندیدارد نلرزد، زمزمه م یکه سع ییصدا با

 مسعود..-

 خب..؟ -

 .کشد یمحکم به صورتش م  یو دست گزدیم لب

 شد! دیشد پونه..شه دیشد، مسعود شه  دیشه -

 گذارم.  یدستش م ی. محزون دستم را رونمینش  یبغض کرده و کنارش م  اری اخت یب

 و بعدشم شهادت؟ یروز ی هدف پ یبرا میماها اومد یگ ینم شهیخب..خب مگه خودت هم-

 . کشدیم یآه

 آره.. -

 ..دهیس اون به آرزوش ر ،یکن  یدر غم دوستت صبور   دیپس با گه،یخب د-

 شود.  یجا بلند م از

 بود! فیح  یلیاما..اما مسعود خ دونم،یم-

 ..اما.. فنی ح  یلی..همه خفهی ح یل یهم خ ی..علیف ی ح یل یتو هم خ-

 . متعجب، معنادار!کندیم نگاهم

 ..یداد ادمی ..اما خب خودت دهیحرفا از تو بع   نیا یگیم یدار  دیشا-

 . زندی م یکمرنگ  لبخند

 تو دختر.. یبی چقدرعج-
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 شوم.  یزده م  لتخجا 

 خونه مادر مسعود؟ میبر-

 . زنمیم  لبخند

 آماده شم؟  یک-

 .کندی به ساعت م ینگاه

 م؟ یاالن بر-

 روم.  یاتاق م سمت

 ! میبر-

 

 *** 

 

 . ندینش یبا لبخند کنارم م   لوفرین

 .. یایکردم ب  یفکر نم ؟یسالم. تو هم اومد-

 اندازم.  یباال م یا شانه

 .. ششیپ ام ی ن طیشرا نیزشت بود تو اخانم بودم،  هیمهمون مرض یمن مدت-

 زد،ی نشسته بود و با مهمان ها حرف م یخانم که صبورانه گوشه ا هیبه مرض  ینگاه پر افتخار   لوفرین
 . دیگو یو م  کندیم

 صبور، کمه!  یمادرا نیخدا شاهده از ا-

 دهم. یتکان م  یسر 
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  یکنه. مدام داره برا هیگر دمیند کبار ی یزن شدم. حت  نیا یرفتار و حرفا خیاومدم م یخودمم از وقت-
 ..زنهی و اون حرف م نیا

 زنه؟یحرف م  یاز چ یدی . نفهمدمیمن تازه رس-

. همش  زدی حرف م بایز  یلی. خکردمی سر و صدا شد. وگرنه تا االن داشتم به حرفاش گوش م کمیاالن -
همه  نیا ییسربازا..خدا نیبودن پسرش ب ری گفت و از حق یرزمنده ها م یر یداشت از شجاعت و دل 

 منو کشته.. یفروتن 

 .گذاردیدستش م یرو  یدست لوفرین

 واال  شنیم تیترب  ی زنان نیشهادت دارن، شهدا هم از دامن چن  اقتی ل نایواقعا هم ا-

 .کشمی م یپوف

 .. لرزهیتنم م یار یاسمشم که م-

 .کشدی به شانه ام م یدست

 ؟یواسه چ-

 .کشمیم آه

سخته. مدام به  یلی..خ لوفریسخته ن یلی. خشهیچشمم مجّسم م یجلو یهمش شهادت محمدعل-
باورت نشه   دی. شاادی خبر اومدنش، خبر شهادتش ب یو بعد به جا  ستیکه همسرت ن یفکر کن نیا
  یحت  ایپاش قطع شه و  یحت  ایجانباز شه، دستش  یمحمدعل یکاش حت  گمیوقتا م یگاه  یول  لوفرین

 نشه..  دیشه   یلخودم نوکرشم و  ادینشه. ب دیبشه، اما شه  مقطع نخاع ه

 .دیگو یخانم م هیمرض کدفعهیکه   کنمی بغض م  اری اخت یب

..من شمی .. خودمم فدا مکردمیهم داشتم، باز هم اون رو در راه خدا فدا م  یا گهیاگه بچه د ی»حت-
انت و   یخونم باب  ی عاشورا م ارتی..اگر فدا نکنم پس چرا مدام تو زستمیاگر فدا نکنم که مسلمون ن

 ..؟«یمالو  یو نفس  یام

 و صبور بود. خوش به حالش..  وریزن عجب غ نی. اکشمیم آه



 ی ازدواج جنگ

183 
 

جلو اّم  وهب روز    یخواد حت  یفرستم. من دلم نم ی »اگر مسعودم برگرده باز هم او را به جبهه م -
برگرداند و گفت من تماِم   انیدیز یو به   رفتی سر پسرش رو نپذ یسرم خم باشه. چرا که او حت امتیق

 الم فدا کردم..« الس هیعل نی حس یو خدا  نی پسرم رو در راه حس

 سوزاند.  یمادر جگر م  نیا یافتد. حق هم داشت. حرف ها یم هیبه گر  لوفرین

 یثابت قدم بمانه. من پسرم رو فدا نید نیکشور و ا  نیانقالب و ا نی»من پسرم رو فدا کردم تا ا-
ب الزمانم و از همه مهم تر  صاح یکشورم. فدا ی. فدانمید ی. فداهمی فق تیوال یامامم کردم. فدا

 متعالم..« یخدا

 . رمی گ یدهانم م یو دستم مشت شده ام را جلو  کنمی بغض م  اری اخت یب

جواب  امتی ق یفردا ،یخواد بر  یگفتم نه پسرم نم  یخوام. من اگر امروز م ینم یچی »من از پسرم ه-
تر از   ن یخونش رنگ ای دادم؟ مگر پسر من با ارزش تر  یم یفاطمه رو چ  نِ یتِن قطعه قطعه حس

. شهفاطمه هم با نیحس  یتر از اونه که نوکِر نوکرا ری فاطمه است؟ نه به خدا که پسر من حق نِ یحس
محشور شم و مورد شفاعت پسرم   هایبا حضرت زهرا سالم اهلل عل   امتیق یخوام فردا  یمن تنها م 

 بوده و بس..« نیکه از پسرم خواستم هم یز ی..تنها چنیواقع شوم. هم

من   مارِ یگفت و اشک در چشماِن ب یافتند. مادر مسعود م یم هیگفت و زنان به گر یمسعود م مادر
 یرفتم. مادر مسعود م  یفرو م  نیدر زم شتریب  یگفت و من از شرمندگ ی. مادر مسعود مزدیحلقه م

رشد   شدند،یبزرگ م  یشتر یب یو مسعود ها  گفت یشد. مادر مسعود م یآباد م شتریگفت و کشور ب 
  یکشور ساخته م کیگفت و  یشدند. مادر مسعود م   یکشور م  نیمقاومت از ا یردند و راهک یم

 گفت و..! یشد. مادر مسعود م

 

 *** 

 

 . زندی م میصدا  یشوم، کس ی ولو م  نی زم یرو یکه از شدت خستگ نیهم

 رزاده؟ ی خانم ام-
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 شوم.  یجمع و جور م  میجا در

 د؟ ییبله بفرما -

 شما..  شیپ ام ی گفتن ب دارم، یق یکار تزر کیمن  دیببخش-

 شوم.  یو بلند م  کشمی م یپوف

 بهت دادن؟  یچ-

 دهد. یرا به دستم م کیپالست

 .. نارویا-

 مشخص بود از خط امده بود.  شیبود. از لباس ها  یجوان مرد

 اونجا..  امیراهرو. م یبرو اون اتاق انتها-

که  زنمیم ییبه دختر کوچولو یبروم، سر  قاتیرود. قبل از آن که به اتاق تزر یدهد و م یتکان م  یسر 
 مارستانیدر ب  یمدت  دیخورده بود و با  شیبه پا  ریشده بود. ت یبستر  مارستانیبود در ب   یچند روز 
. از بودفرو رفته   ی. در خواب ناز کنمی و سرمش را عوض م ستمیا یماند. کنار تختش م یم یبستر 
  یصورتش خم م  یبا نمک بود. رو  و بای ز یل یعاشقش شده بودم. خ یدختر امده بود حساب  نیا یوقت

 رونینشوند از اتاق ب  داریبچه ها ب گریکه او و د یو بعد طور   کارمیاش م  یشانیبه پ یشوم و بوسه ا
 کرد!   یبه بچه ها هم رحم نم یحت رحم که یرحم بود. ان قدر ب  یب ی ل یجنگ خ نی. ازنمیم

 !یرحم  یهمه ب نیاز ا آه

خواهم سوزن را   یشوم. اما تا م   یو مشغول م زنمیرد را باال مم  نیشوم و است  یم قاتی اتاق تزر وارد
 شود.  یاخش بلند م یدر دستش فرو ببرم، صدا

 هنوز نزدم که..-

 . خنددیم

 ..ترسمیم کمی من  د،یببخش-
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 شوم.  یم متعجب

 ..نیسرتون شما رزمنده ا ریمرد گنده انقدر ترسو؟ خ-

 .کشدی م یپوف

 ..می..مجبورینبابا چه رزمنده ا-

 شنوم!  یم یتازه ا یرود. به به..حرفا ی باال م  میابرو یات کی

 ؟یواسه چ-

 اومدم خدمت.. -

 . زنمی م یپوزخند

 ؟ یمجبور  ؟ یسرباز  یاومد ؟یپس واسه همون درد دار -

 ..گذرونمیدارم خدمت م گه،یمجبورم د-

 . گذارمیدستش م  یاندازم و پنبه را رو یشود، سرنگ را داخل سطل م  یکه تمام م  کارم

 ..یبر  یتونیشار بده، کارت تمومه. مف نویا-

 ممنون خانم دکتر.. -

که از خجالت سرخ شده بود.  کنمیبرخورد م هی. وسط راه با رق زنمی م رونی و از اتاق ب میگو ی نم یز یچ
 دارم. ینگهش م  با خنده

 خونه؟ی کبکت خروس م  هیچ-

 خندد.  یو غش غش م گذاردیدهنش م یرا رو دستش

 !یــدون ـیشد پونه، نم ی چ یدونینم-

 . خندمیم
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 زود باش هزار تا کار دارم..  ه؟ینجایهمه مجروح ا نیا ین ی بی نم گه،یخب بگو د-

 .دیگو  یو در گوشم م کشاندمیم  یخنده به کنار  با

 کرد.. یاز من خواستگار  یکی-

شوم و   یرو به رو م  هیخندم که با اخم رق  یخنده. انقدر م ری ز زنمی م یشود پق  یاش که تمام م جمله
 . کنمیخنده ام را جمع مکم کم 

 ه؟ یخب چ-

 حسود؟ یخند  یم یدرد، واسه چ-

 اندازم.  یباال م یا شانه

 شده یفکر کردم چ  یسرخ شد نیبگم. ازدست تو دختر. همچ یواال چ-

 مسئله مهم تر؟  نیاز ا-

 شازده بدبخت؟  نیهست ا  ینه واال. خب حاال ک-

 .کوبدیبه دستم م یمشت

 ..گمیاصال بهت نم  یادب یب  یل یخ-

 . رمیگ ی را م شیخواهد برود که بازو یم

 نخندم.. دمیخب باشه. حاال بگو. قول م یل یخ-

 . کندی ذوق م کدفعهی

 .. یجبار  یآقا-

 .میگو یم  یبا خوشحال کدفعهیاسم چه قدر آشناست که  نیا ایآورم که خدا ی در ذهنم فشار م یکم

 مارستان؟ یخادم ب  یجبار  یاهــــا آقا-
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 دهد. یتکان م  یسر 

 آره.. آره -

 . کنمی م بغلش

 آقا..  نیا هی. واقعا مرد خوبهیبرات خوشحالم رق  یل یخ یوا-

 . کشدی م یف یخف   غیج

 ..دونمیخودم م-

 دهم. یتکان م شیتاسف برا یاز رو یسر 

 ..ادهی. به خدا شوهر زه یواقعا برات نگرانم رق-

اشت و روزم را شب  د یدختر مرا به خنده وا م نیا یها  یخل باز  شهی. همزندی م ییدندان نما لبخند
 .کردیم

مونه  یدختر مجرد م  یشن. اون وقت کل دیهمشون اومدن جنگ که شه ست ین ادینه باور کن ز-
 ..گمیملت. باور کن راست مدست 

 . خندمیم

 خونه بخت؟   نیریم  یباشه باشه قانع شدم. حاال ک-

و بعدشم   ی ده خواستگار با خانوا ان یم یجبار  یخوام برم شهرمون. اونجا آقا یمن که امروز و فردا م -
 .. نجایا میگردیدوباره برم ای یزندگ  یبرا میمون  یهمونجا م ای

 . زنمی م یگرم لبخند

 .. یکنی خوب م-

تو هنوز به فکر   ی. سالگردتم تموم شد ول میما آرزو به دل نمون یوردین  ین ین کیپونه..تو هم  گمیم-
 .. یفتادین
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 . زنمیم  پوزخند

 !الیخ یاوضاع جنگ؟ بچه؟ ب نین؟ تو ابابا چرا همه به فکر بچه من یا-

 . ندیچ یبرم  لب

 ؟یواقعا دوست ندار  یعنی-

 نیافتم که در ا یم ییدختر کوچولو ن،ی نازن یها ینی ریش ادی م؟ واقعا؟ لرزد. دوست نداشت یدلم م ته
 چند وقت همدمم شده بود.

 !دی..شادونمینم-

 . زندیم چشمک

 .. فتهیاتفاق م  نیپس مطمئن باش زود ا-

 بچه پر رو؟ برو به فکر خودت باش..  یو چرا انقدر نگران منحاال ت-

 کی دی مملکت هستند. با کیفرمانده  ین یحس  پی. نگران فرماندم. سرت ستمیواال من نگران تو ن -
 زنده رو نگه داره؟  دیشه  نیو نام ا ادی باشه تا  شونیاز ا یز ی چ یوارث

 . کنمیم شوم. دلخورانه نگاهش  یم یعصبان  اری اخت  یحرفش ب نیا با

 ه؟ یرق  هیچه حرف نیا-

 . گزدیم لب

 ! یخداحافط پونه عصبان  ؟یندار  ی. غلط کردم. کار دیببخش یوا یا-

. چرا..واقعا  کشمیم میبه چشمها یو دست کشمی م یشود. پوف یمحو م  میچشمها یسرعت از جلو به
 ا؟یچرا خدا م؟یایتوانستم کنار ب  یمسئله نم  نیچرا با ا

 پونه؟ -

 . گردمیتعجب برم با
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 سالم دکتر! -

 . زندی م یلبخند ینجات  دکتر

 مبارک باشه..-

 شوم.  یم جیگ

 ؟ یچ-

 ؟ ی دونیواقعا نم -

 را؟  یز یروم. چه چ یبه فکر فرو م  یکم

 ؟ینه..چ-

 فکر.. یدختر ب گمیم کیسالگرد ازدواجت رو تبر-

 را!  یز ی رفته بود؟ عجب چ ادمی یوا یماند. وا  یباز م دهانم

 رفته بود..  ادمی یکل . به دیدکتر ممنون که گفت یوا-

 . خنددیم

  ادتی. اونوقت تو شمرنیاز سالگرد اول تا سالگرد دوم همه روزاشو م گهید یاز دست تو دختر. زنا -
 !ستیخانوما ن  هیشب ت ی چی رفته؟ باور کن ه

 شوم.  یزده م  خجالت

 کردم..  دایپ نیقیمسئله  نیخودمم به ا-

 ؟یستیکه خانم ن  ؟یکه چ-

 . خندمیم

 احتماال.. -
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  رتیاوضاع بهتر شده. خدا خ یل یخ  نجایا یاومد ی. از وقتیبمون مارستانیخواد ب ینم  نیاز ا ترشیب-
رو ادامه  یانشاءاهلل جنگ تموم شد حتما برو و پزشک  ی. وقتیهست  یبده. واقعا دختر پر تالش و خوب

 بده..

 .. برمی تا حاال بهش فکر نکردم. اما از کمک کردن به ادما لذت م دونم،ینم-

برنامه   کیافتخار کنه. االنم برو دخترم. برو خونت و به فکر  یفرزندان نیبه چن   دیبا رانیا اواقع-
 باش..  یحساب 

 . تلخ!خندمیم

 خطه..  یمحمدعل ؟یک  یبرنامه برا-

 .دی گو یم یرک یبا ز کدفعهیرود.  یفکر فرو م در

 اما..  هیکار خطرناک ونمدیم-

 ؟ یچ-

 خط..  یبر   یتونیم-

 شود.  یگرد م میچشمها

 ؟ یچـــــــ-

 .زندی م ییدندان نما لبخند

االن  نیهمسرته. به نظرم هم ِپ ی گفت که تو ت  یاز رزمنده ها م ی کیفردا باشه.  اتشونیاحتماال عمل-
 یانرژ   یخوشمزه درست کن ببر براش خط. هم اون خوشحال شه هم رزمنده ها کل  کیک کی برو 
 .. رنیبگ

  یم زشیسخت و ترسناک بود. اما به سوپرا کمیبود هم نبود. درست  یروم. بد فکر  یفکر فرو م در
 .کشمی را م ی. با لبخند لپ خانم نجات دیارز

 شما خانم..   نی هست ییعجب بال-
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 . خنددیم

 چاکر شما..-

 

 *** 

 « ی»محمدعل

 

 .کشمی اصغر م یبه شانه عل  یلبخند دست با

 حالت بهتره؟ -

 آره برادر، بهترم!-

 مادرت چطور بود؟ حالشون بهتر شده بود؟ -

 افتد. یم هیبه گر کدفعهی

 ی. واقعا مادرم نسبت به قبل بهتر شده. همش دعاگوامرزهیبده برادر، خدا پدر و مادرتو ب رتی خدا خ-
 .دیزاریمارو تنها نم  نکهیشماست. ممنون از ا

 . کنمی م یاخم

 . همه کاره اون باالست. باشه؟ستمین یمن کاره ا-

 دهد. یتکان م  یسر 

 رتن.. برو نهار. بچه ها منتظ -

 غذا نخوردن؟ یعنی-

 . زنمیم  لبخند
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 .میزن یدست به غذا نم میتا هممون سرجمع نش گنی. مگهید شونیشناسیم-

 . ندزیم  ینیری ش  لبخند

 دست به غذا بزنند.  ییتنها دیبا گهیاز فردا د-

 رود.  ی باال م  میابرو یتا کی

 چطور؟ -

 .گزدیاصغر لبش را م یعل

  ییبایخواب ز شبی. راستش..راستش دگردمیبرنم  اتی عمل از گهیفردا د کنمی برادر، من احساس م-
پدرمم گفت   ؟ی. بعد من گفتم پس مادر چمیبر  ایاومده بود به خوابم و گفت ب امرزمی. پدر خداب دمید
 ..یکه سربلندم کرد  میبر ایراحت باشه. ارباب از تو دعوت کرده. ب   التیخ

 .هیگر ریز  زندی م دوباره

  اهِ یخوشحالم که بالخره ارباب، غالم س اقتیل  یشحالم. چه قدر مِن بمن چه قدر خو یدونیبرادر نم-
 .. رفتیپذ سپاهشو

 . رمیگ ی و سرش را در آغوش م کنمی م بغض

 آقا؟  ینره..باشه عل ادتیخدمت آقا، منو  یدیرس  یوقت-

 دهد. یتکان م  یسر 

اول سالم شمارو   السالم رو داشتم. هیعل  نیاربابم حس دنید اقتیاگر ل  دمیبرادر. قول م دمیقول م-
 بهشون برسونم..

 .دیگو یشود و با خنده م یاز کنارمان رد م یعل کدفعهی

 اصغر!  یعل  یزن یچقدر نور باال م -

 !ن ی ری. گرم و ش خندمیم
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 ..گمیمنم بهش م-

 شود.  یاصغر خجالت زده م یعل

 بچه ها..  شی . بدو برو پ یخواد خجالت بکش یحاال نم -

 . کشدیم رون یب یکاغذ بشی د و از جده یتکان م  یسر 

 به مادرم..  نشیبد کنمی شما باشه. ازتون خواهش م  شینامه من پ ت یوص   نیبرادر لطفا ا-

 .گذارمیهم م یرو چشم

 چشم! -

و   چکدیاز گوشه چشمم م ی رود، اشک یکه م نیرود. هم یدهد و م  یتکان م میبرا  یلبخند دست با
 شود. یم دهینگاهم به آسمان کش

 چه بخوام؟چه؟« نیجز ا  اقتیل یتر از اونم با شهدا محشور شم، اما مِن ب  تاقی ل یب  دونمی»بارالها، م -

 

 *** 

 

 »پونه«

 

 . کنمی شانه ام جا به جا م یرا رو فم یو ک  رمیگ یرا دستم م  کیذوق قابلمه ک با

 م؟ یدیآقا هنوز نرس-

 خواهر..   میرس یم  گهید قهیده دق کی-
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  دایپ ییبای رفت و ماه در آسمان جلوه ز  یم یک یر. هوا رو به تاکشانمی م رونی لبخند نگاهم را به ب با
بندم و در دل   یرا م میچشمها ی. با انرژ رفتی م یبود. ماه رو به کامل ییبایکرده بود. امشب شب ز

 شکرت!«  ا،یکنم»خدایزمزمه م

 .میآ  یم  رونی راننده از فکر ب یکه با صدا گذردیچه قدر از زمان م دانمینم

 . میدیخواهر رس-

 کنم؟  دایرو پ ین یفرمانده حس میتونیا ممن کج دیببخش-

 دهد. یرا نشان م  یدستش مکان با

 ..دونمیکه تو اون سنگر بودن. اما االن رو نم  شهیهم-

 شوم.  یم ادهیپ  نیماش از

 ممنونم. خدانگهدار.. یل یخ-

 .. دیخدانگهدار. سالم مارو به برادر برسون -

 . زنمیم  لبخند

 چشم..-

از  یدهم. وا یامده ام را داخل م رونی ب یموها گرمیو با دست د  رمدایدستم قابلمه را نگه م کی با
 یشد. نگاِه پر از وسواسم را به داخل قابلمه م ینامرتب م  کردمی م یمن، هرکار  یروسر  نیدست ا

افتم. چه قدر سر درست کردن   یبا شهرزاد م میها یمسخره باز  ادیافتد  یم کی ک اندازم. نگاهم که به
  یدر زندگ شانیها ییداشتم. راهنما کمی را در نزد انیاطراف نیدارشکر من ا. خ میدیخند کیک نیا

بدهم.  یتا امشب به محمدعل  دمیخر بای ز دیسف  راهنیپ  کیهم  لوفرین شنهادی واقعا کارساز بود. به پ
اما خب، من   ودناراحت ش دمیترس ی. م دمیترس یم یاز برخورد محمدعل  کمی  میاما خب دروغ نگو
 ادم بشو نبودم. 

 اندازم.  یبه اطراف م  یاسترس نگاه با

 ..کهی تار نجایکردم. چه قدر ا  یعجب غلط-
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. دو سه نفر هم در زدیم رونیب از انها  یکم  یل یتا سنگر کنار هم درست شده بودند که نور خ چند
بودند. سمت    یدبانیسنگرها مشغول صحبت و چند نفر هم اسلحه به دست در حال د نیمحوطه ب

از پشت   ی خواهم وارد شوم، کس یم که راننده به آن اشاره کرده بود. اما تا م رو یم یهمان سنگر 
 . زندیم میاصد

 ؟ ی هست یتو ک-

 . بردی شود. سر اسلحه را محکم در کمرم فرو م  یگرد م میچشمها

 ؟ یهست یتو ک گمیم-

 .زندیخواهم برگردم که داد م  یو م کشمی م یپوف

 گلوله حرومت کردم..  کیبا  یبرگرد-

 . کنمیم اخم

 بابا من اومدم با فرماندتون کار دارم..  ؟یچ یعنی-

 شود.  یآرام م  یکم  شیصدا

 ؟ یهست یک-

 از اقوام فرمانده.. یکی ..یکی-

 بد شود!  ی محمدعل یهستم. ممکن بود برا یگفتم ک یم دینبا

 ..یدروغ بگ دیشا ه؟یاز اقوام چ یکی منظورت از -

 شوم.   یم یعصبان 

 تا بهت ثابت کنم..  اری رو ب خب برو فرمانده  ؟یگیچرا مضخرف م -

 باش..  الی خ نیبه هم ؟یبعد فرمانده مارو ترور کن  ارمیبرم فرمانده رو ب  ه؟یهه مگه الک-

 دستم قابلمست؟  ین یبی ..بابا نمیار یشورشو در م یدار  گهید-
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 . زندیم  پوزخند

 ؟ یهست یک  نمی. زود باش بگو ببنهیهم ا ی کار همه ستون پنجم-

 آورم.  یسر طاقت نم اخر

 جناب؟ ی خب بابا. من همسر فرماندم. االنم اومدم مالقاتش، اجازه هست عال یل یخ-

 اورد. یم نییرا پا  ن ییاسلحه پا سر

 برگرد.. -

 دهید یمعلوم نبود. اما مرد کم سن و سال ادیصورت شخِص مقابلم ز  یکی . در ان تارگردمیاخم برم با
 شد.  یم

 برم؟  تونمیشد؟ م  تیخب، رو-

 ن؟ ییاا شما-

 شناخت؟ عجب معروف شده بودم! یبود که مرا م  یک گرید نیوم. اش یم جیگ

 بله؟ -

 مارستان؟یهمون خانم دکتر؟ امروزاومدم ب ن؟ییشما -

 امد. ینم ادمیرود. اصال  ی باال م  میابرو یتا کی

 ...ادینم  ادمی-

 . خنددیم

 ومد؟ ین ادتونی . بازم قات ی. شرمنده. اصال حواسم نبود. امروز اومدم اتاق تزردیمنو ببخش-

 . کنمی فکر م یکم

 اومد. همون رزمنده ترسو؟  ادمیاها -
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 خاراند.  یرا م  سرش

 با اجازتون.. -

 افتم. یخنده م به

  دیخانوم نبا کی . با شدیمن بود زهر ترک م ریغ یا گهی. اگر کس دستیاما اصال کارت درست ن-
 برخورد کرد. ینجور یا

 شدن.. یحرفه ا  یلی خ ای روزا ستون پنجم نیخانم دکتر. ا دیدونیشما نم-

 دهم. یتکان م  یسر 

 ..دونستمیمن نم د؟یهمسر فرمانده هست دیگفت-

 کرد! خی کمی . کزدی . چه قدر حرف مکشمی م یپوف

 نم؟ی بب شونویا تونمیبله، کجا م-

 شود.  یم خوشحال

 ..شون یا شیپ  برمتونیمن م د،یای همراه من ب-

 کی یکه جلو میرو یراه م یمتر به چند   کی. نزدکنمی دهم و پشت سرش حرکت م  یتکان م  یسر 
پرت و   ی. جاکنمی شوم و احساس ترس م  ینگران م ی. کمستدیا یبود م  یخال  بای سنگر که کنارش تقر

 بود.  یکی تار

 نجان؟ یفرمانده ا-

 . زندیم  لبخند

 فقط به من گفتن.. نینشه. به خاطر هم  ایکه ر انی م نجایخوان عبادت کنند. ا ی م یبله، فرمانده وقت-

 شوم. یم خوشحال

 تو..  میپس بر-
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 .ستدیا یدهد و کنار م  یتکان م  یسر 

 داخل..  دییبفرما-

 شوم.  یو وارد م زنمی پرده سنگر را کنار م جانی با ه ز،یسوپرا یدهم و اماده برا  یتکان م یذوق سر  با

 ســـالم..-

 . ستین نجایکه ا یشوم. ِا کس یرو به رو م  یبا سنگر خال  کدفعهی اما

 ..می. فکر کنم اشتباه اومدستین  نجایآقا آقا فرمانده ا-

 شوم.  یبا چهره مرموز رزمنده مواجه م  گردمیکه برم  نیهم

 ..می نه اتفافا درست اومد-

 کرد؟ یم ینجور یچرا ا ن یشوم. ا یم متعجب

 ه؟ ی. منظورت چستی فرمانده که ن-

 .دیآ  یجلو م یقدم

 ؟ یکنی م ینطور یرا اچ-

 روم!  یعقب م ی. قدمگرید قدم

 ؟ یچطور -

 . زنمایم غی عقب، جبرو -

 . بردی فرو م بشی و دست در ج  خنددیم

 بزن! -

 . رمی گ یدهم و قابلمه را مقابلش م  یاسترس آب دهانم را قورت م  با

 .. زنمتی جلوتر م  یایب-
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 . خنددیغش م غش

 جدا؟ بزن! -

دهد و  یم  یخال  یحرکت جا کی که با  کنمی با قابلمه به سمتش حمله م اریاخت یب  دیآ یکه م  جلوتر
افتم و از  یم  نیزم  یرو یبد  غیدهد. با ج یو با کف کفشش محکم هلم م ردیگ  یرا از دستم مقابلمه 
 شوم.  یشکم جمع م یدرد رو

 .. یلعنت-

که   کندیحواله صورتم م یمشت محکم  م،یایخواهم به خودم ب  ی. تا مکندیو بلندم م  دیآ یم کینزد
که  کشمیرا م شی آورم و موها یرا باال مشود. با تمام توانم دستم  یروح از تنم کنده م  کنمی احساس م

 . ردیگ یدهد و اسلحه اش را سمتم م یهلم م کدفعهی

 سرجات..  نیبش-

 شوند.  یبه زور باز م  میافتم. پلک ها یم  نی زم یرو  یدرد بد با

 ؟ یبکن  ی..چه غلطیخوا  ینکنم..م-

 .. رمی بگ ت یانتقام خودم رو از اون شوهر عوض تونمیحداقل م-

 . زندیبه سرش م   یفکر  کدفعهی  کند،یم مینظ اش را که ت اسلحه

 . ندینش  یزده کنارم م  شخندین

 کنم فرمانده بکشتت؟  یکشتنت، کار  یاصال چطوره به جا-

 دهم. منظورش..منظورش چه بود؟  یقورت م   یدهانم را به سخت آب

 دست..از..سرم..بردار.. -

 . بردیام م یشود و دستش را سمت گره روسر   یم کمینزد یخنده مـستـانه ا با

 .. یچ یعن یرفتن آبرو  دم یاالن بهت نشون م-
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با تمام توان و  کدفعهیو  ردی گ یرا م میچشمها یخون جلو کند،ی ام را باز م یکه گره روسر  نیهم
 زنم یم ادیز خود سراغ داشتم، فرکه ا یرمق

 ا«ی»خـــــــــــــــدا-

 

 *** 

 

 « ی»محمدعل

 

  یم یوارد سنگر فرمانده  مهیناصر سراس  کدفعهی که  میفردا بود اتیعمل یبرا یز ی برنامه ر مشغول
 شود.

 .. ایب  ای..با یب  ینیبرادر، برادر حس -

 شوم.   یم  کشی نزد متعجب

 شده؟  یچ-

 .کندیاشاره م رونیو به ب زندینفس م نفس

 .. دمیزن..شن کی غی ج ی..صداهویدادم..بعد  یم یداشتم..داشتم نگهبان -

 شود.  یگرد م میچشمها

 ناصر؟   یگیم یچ  یفهمیم-

 دهد. یتکان م  یسر 

 .. دمیجفت گوشام شن   نیبرادر جان..خودم با هم  گمیبخدا راست م-

 .ستدیا یکنارم م  یعل
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 محمد..  میبجنب بر-

که   یی. سمت جامیشو  یبا عجله از سنگر خارج م دیو ناصر و سع یدهم و همراه عل یتکان م  یسر 
 .میگو یم  تیدوم و با عصبان  یدهد م  یناصر نشان م

 ه؟یمال ک گهیسنگر د نیا-

 .د یگو یآهسته م د،ییدو یکه م یدر حال  یعل

 ..میانبار آذوقه درست کن یبرا  نویا یخودت قبال گفت -

 گفت!  یم. راست ماور ی به ذهنم فشار م یکم

 یاهسته م یو عل دیشوند. خطاب به سع یبا اشاره من همه متوقف م م،یشو یسنگر که م  کینزد
 .میگو

 .. دیششما از پشت هوا رو داشته با-

پرده که   کی . نزدمیداریروند. من هم همراه ناصر آهسته سمت سنگر قدم برم  یو م کنندی م اطاعت
 قلبم همان! دنیکش ر یهمانا و ت  غشیشود. بلند شدن ج   یبلند م  یزن  غیج یصدا  کدفعهی میشو یم

 صدا...؟ نیا

 که.. نی..انیا-

 شود.   ینگران م ناصر

 شده برادر؟  یچ-

 .زنمیداد م ت یدهم و با عصبان  یپرده را کنار م یمعطل یگرد شده، ب یچشمها با

 از جات تکون نخور.. -

شود. او پونه بود.  یو تار م  رهیت  میبه رو ای بندد، تمام دن ینقش م  میچشمها  یکه جلو یز ی با چ اما
 پونِه من..اما او االن..



 ی ازدواج جنگ

202 
 

 یافتاده بود م نیزم  یجان رو یو اسلحه اش را سمت پونه که ب  گرددیبا خنده سمتم برم یلعنت مرد
 نه، نه!  ای. خداکردیام م وانهیافتاده بود د یچه اتفاق نجایکه ا نیفکر به ا ی..حتی. حتردیگ

 . زنمیداد م تیخواهد وارد شود که با عصبان   یناصر م 

 تو ناصــــر!  این-

 اما خب..قربان..اونجا..-

 .زنمیم داد

 گفتم؟ یچـــ یدینشن-

 چشم..چشم.. -

 . دارمیبه جلو برم  یبه خون نشسته قدم یها و چشم  تی عصبان با

 بزار کنار اون المصبو.. -

 . خنددیم

 شدن!  یفرمانده مهربان عصبان  نمیب یم-

کاسه تو هست. اما   مین ریز یکاسه ا دونستمیاون المصبو بنداز کنار. از اولم م گمیمضخرف نگو. م-
 .. یاشته باشبا ناموس مردمم کار د  یکه بخوا یشرف باش  یانقدر ب  کردمی فکر نم

 . زندیم  پوزخند

 ثوابم داره.. چ،یبلکه مشکل که نداره ه دشمن. کی ایکافر  کینه ناموس  یبله ناموس مردم بله، ول-

 کنم. ربارانیهر لحظه دوست داشتم او را ت  تی. از شدت عصبان فشارمیدر دستم م شتریام را ب اسلحه

 .. کنمی خالصت م  ری ت کیبنداز وگرنه با -

 .. ایکن  یخداحافط  دیبا زنتم با ین تو؟ بز ایمن -

 بندم. یرا م میها چشم
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 ؟یخوا  یم یچ-

 جونتو.. -

بسته شده بود و از دهانش خون    شی. چشمهاچرخانمی و نگاه نگرانم را سمت پونه م زنمی م یپوزخند
 نه هرگز!  گذارم؟یزنده اش م یراحت  نیبا او چه کرده بود؟ فکر کرده بود به هم  یامد. لعنت یم یادیز

شود و قصد  یمتوجه م کدفعهیحرکت او را بزنم که  کی تا در  کشمیماشه م یدستم را رو  تی عصبان با
و با   زنمیم یادی زهرا س«ِ بلند، فر  ا ی» کیچطور اما با  دانمیتر از من ماشه را بکشد که نم عیسر کندیم

که از  حهاسل. زنمی م شیبه پا ی ر یو بعد از ان هم ت کنمیم  کیمحکم به دستش شل یر ی ت  تیعصبان 
. اما او هم دارم یو اسلحه اش را برم کشمی م زیخ  نیزم یرو  عی حرکت فرز و سر ک یافتد با  یدستش م
  میسمت دستش که پا یر ی ت فتمیب  نیزم  یاما قبل از آن که رو کشدی را محکم م  میدهد و پا یامان نم

داد   تی ند که با عصبانشو  یوارد سنگر م یبا نگران  یو عل  دیسع کدفعهیکه  کنمی م کیرا گرفته بود، شل 
 . زنمیم

 ! ـــــــرونیب  نیبر-

شود.   یاز سنگر خارج م عیسر دی دهد و همراه سع یتکان م یهم خجالت زده سر  ینگران و کم یعل
شوم،    یجان شدن مردک خاطرجمع م یاز ب  یدهم و وقت یهم فشار م یرا با درد رو  میچشم ها

 . رمی گ یم میدست ها نیو سرش را ب نمینش  یکنار پونه م عیسر

 ؟یشنویمنو م یپونه..پونه..صدا-

 خورند.  یارام تکان م شیها لب

 محمـ..ـد.. -

 . کنمی اش را درست م یو روسر  گزمیرا م لبم

 ؟ یینجایپونه؟ تو چرا ا یشد ینطور یچرا ا-

 اورد.  یباال م  یرمقش را کم  یرا باز کند، دست ب  شی که چشمها نیا بدون

 ..نگرانت..کر..دم دیببخـ..ش-
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 چه وقت آمدنشان بود؟ گرید  یلعنت یاشک ها نی. اکشمی م میبه چشمها  یو دست کشمی م یپوف

 ناصــــر.. -

 .زندیکه داخل شود، داد م نیا بدون

 جانم برادر؟ -

 بگو لطفا سنگر تدارکات دوم رو اماده کنند.. -

 چشم..-

 . گذارمیم میپا یرو  یپونه را به ارام  سر

 اونجا دست بزنم.. پونه؟ بگو تا کمتر به کنهیکجات درد م -

 . کندی جان زمزمه م یب

 .. نمیقفسه..س-

 دهم. یتکان م  یسر 

 ؟ یبلند ش   یتونیم-

 ؟« یمحمدعل تواندیتواند؟ واقعا م ی.»نه، واقعا مزندی م بیدر دلم نه یکس کدفعهی

 کنمیمکث م  یکم  رون،ی ب یشوم. خجالت زده از بچه ها  یم مانی از حرفم پش د، یگو ینم یز یچ یوقت
  کیشوم و با  ی م یافتد از خودم عصبان یفروغ پونه م یباره نگاهم به نگاه سرخ و ب دو یاما وقت

  چارهیبدر قلبم فرو رفتن همان!  ی ز ی. اما بلند کردنش همانا و چکنمیدست بلند م  یحرکت پونه را رو
 !یشو فیکه باعث شدم تو انقدر نح  رم یمن بم ید. او الغر شده بو فیپونه چه قدر ضع

 .میگو یم یاز سنگر خارج شوم، خطاب به عل  نکهیاز ا قبل

 .. دیبه کارتون برس دیبر دیشما و سع-

 . دیآ یم دیسع یصدا



 ی ازدواج جنگ

205 
 

 .. دیخوا  یفرمانده..م-

 .زنمیم شی صدا یعصبان 

 !دیسعـــ-

 الزم باشه؟  یکمک دیشا  میما بمون دیخوا  یبرادر م دیا ببخش -

  نیبچه ها و اه و افسوس از چن نیاز ا فیفداکار. ح  یبچه ها نیاز ا فی. حزنمی م یمهربان  لبخند
 ! یمرِد عوض ن یمثل ا یمرداِن منافق

 منافق رو با خودت ببر..  نی و ا ستایزحمت شما وا  ینه قربونت، فقط ب-

 چشم..-

پشت به    دیو سع ی عل زنم،یم رونی ب  یما وقتروم، ا یم رونیو از سنگر ب  زنمیخجالت پرده را کنار م با
شوم و از   ی. چه قدر در ان لحظه ممنونشان م کنندیحرف زدن م و خودشان را مشغول ستندیا یمن م

 . کنمی م یبودنشان قدردان دهیفهم نیا

مشخص نباشد، سمت اتاق تدارکات   ادیکه ز یو با عجله از پشت سنگر ها طور  کنمی را تلف نم  وقت
 یسوز داشت و من م یوقت سال کم نی. هوا در افشارمیدوم و پونه را محکم در اغوشم م یم
اماده  رانداز یز دنیشوم، با د ی تب هم بکند. وارد اتاق تدارکات که م  ،یپونه عالوه بر کبود  دمیرست

دست  کدفعهیخواهم بلند شوم که  ی. ممکنیآن دراز م یرو ی و پونه را به آرام زنمی م یلبخند کمرنگ 
 شود.  یپونه دور مچم حلقه م 

 نرو.. -

 بود!  هدیچه قدر ترس چارهی . بندینش یبه غم م میچشمها

 .. ارمی دکتر ب  رمیم-

 .. شمی ..خواد..خوب..مینم-

 .بوسمی اش را م یشانی شوم و پ  یصورتش خم م  یرو  اری اخت یب
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 ..نمت یبب ینطور یپونه، طاقت ندارم ا امیزود م-

شوم سراغ خانم   یدوم. وارد که م یم  یو سمت بهدار   زنمی م رونی با عجله از اتاق ب  کندی که م سکوت
 . رمی گ یرا م  یسلجوق

 ستن؟ ین  یالم احمدجان..خانم سلجوقس-

 ..یسالم برادر..نه واال رفتن مرخص -

 کردم؟ ی م کاریچ دی. حاال باگزمیم لب

 کرد؟  کاری چ دیخورده باشه، با نشیبه قفسه س یضربه بد یکی احمدجان..اگه  گمیم-

 شود.  یم متعجب

 مجروح شده؟  ینصفه شب کس -

 افتم. یمن من م به

 ..خانمم..زهی ..چیعنی-

 .دیا یبه خودش م عیشود اما سر یگرد م شیچشمها

 معالجشون کنم.. عیسر دی برادر؟ خب با نی کجا-

جان    یضرور  طیشرا نیداد. هرچند در ا یصاحابم امان نم ی به احمد خاطرجمع بودم. اما دل ب نسبت
.  میرو یداشت. همراه احمد به سرعت سمت سنگر تدارکات م  تی اهم شتریب  میبرا یز ی پونه از هر چ

 . کشاندیشود مرا به پشت سنگر م   یکشد و کارش که تمام م یطول نم ادیجه احمد زمعال

 ادیتنفس شدن که البته اونم ز یبرا  یدچار سخت کمیندارن اما  یمسرتون مشکل خاص خوشبختانه ه-
سرم وصل کردم   کی. فعال براشون شهیخوب م  یلیروز استراحت حالشون خ کی نداره. با  ینگران  یجا

 بشه..  یدگیبهشون رس دیاما حتما با

 اندازم. یم  ریرا به ز سرم

 .. اتهیفردا عمل -
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 .گذاردیشانه ام م یرا رو دستش

 برادر! یکرد رهارویتدب  نیبهتر شهیخدا بزرگه، هم-

 . زنمی م یگرم لبخند

 شما.. ینه مثل همت ها-

 . زندیم میخواهم بروم که دوباره صدا یم

 برادر محمد.. -

 جانم؟ -

 . زندی م یکمرنگ  لبخند

 بهت بگم.. یز ی چ دیبا-

 .کنمیو متعجب نگاهش م منتظر

 ؟ یخب بگو، چرا معطل -

 شوم.  یم جی. گکشدی در آغوشم م هکدفعی

 احمد؟  یشد یچ-

 . خنددیم

 پدر شدنت مبارک پسر..-

 افتم. او االن چه گفت؟  یشود و به سرفه م  یگرد م میتمام شدِن جمله اش چشمها با

 .زندیپشتم ضربه م به

 بابا..  د ی. ببخشیدبسه بسه خفه ش-

 .کشمی م یق یعم  نفس
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 بگو؟؟ گهید کباری احمد؟  یگفت  یچ-

 . گذاردیشانه ام م ی خنده دستش را رو با

خانمت شدم. فقط خدا رحم کرد که ضربه   یمتوجه باردار  کردم،یم نهیداشتم خانمت رو معا یوقت-
. اما خب خدا دهیرسی م یبیبه شکم خانمت نخورده وگرنه با اون ضربه حتما به بچه اس یاون عوض

 خوره..   یقسمت باالتر م کیدوست داشته و ضربه به  یلیخ

 رفتم. اما چطور ممکن بود؟  یدر بهت فرو م شتریو من ب  کردی صحبت م احمد

 شه؟ یهنوز باورت نم-

 شود.  یم دهیلبم کش گوشه

 احمدجان؟ یگیراست م -

 . خنددیم

 ؟ یدیم  یک نشویری ش-

 . خندمیم

 ..یهروقت تو بخوا-

 *** 

 

 .زندی م میدر افکار خودم بودم که ناصر صدا قغر 

 .. دیبرادر، ببخش-

 جانم ناصر؟ -

 . ردیگ یقابلمه به طرفم م کیو   چیبسته کاغذ پ کی

 همراه خانمتون بوده.. نایانگار ا-
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 . رمیگ یرا از دستش م  لیوسا متعجب

 ؟ یمطمئن -

 دهد. یتکان م  یسر 

 اره بخدا.. -

 .. یبر  ی تونیباشه..ممنونم..م-

به   کیک ینبود اما بو  یز یاز چ ی. اثر کنمی به قابلمه نگاه م یرود. با کنجکاو یدهد و م یم  تکان یسر 
شوم.   یمواجه م یرنگ دی سف راهنیکه با پ  کنمی خورد. متعجب بسته را هم باز م یمشامم م

 ها امده بود؟ نیدادن ا یهمه راه را برا نیپونه..ا یعنی..یعنی

 ا دوست داشت؟ در مرپونه انق یعن یلرزد.  یدلم م ته

 

 *** 

 

 پونه خانم.. -

 و بعد به من!   کندیبه اطراف م ی. اول نگاهکندی را باز م شی چشمها یحال یب  با

 ؟ ی محمدعل ییتو-

 . خندمیم

 باشه؟ یک  یخواست یم-

 . کندیم اخم

 ؟ یاومد ری چرا انقدر د-

 شوم.  یم متعجب
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 بودم.. نجا یا شبیمن تماِم د-

 شود. یگرد م شیچشمها

 ؟ یگیراست م -

 اندازم.  یم ری به ز سر

 باور کن.. -

 . کشدیم  خجالت

 نجام؟ یمن ا دنیهمه سربازا فهم  یعنیخب..خب -

 . ندیبنش کنمیو کمکش م  رمی گ یرا م دستش

 ؟یشی اگه بفهمن ناراحت م-

 . زندیم میبه بازو یمشت

 ؟ی گیدروغ م  ی..چرا دار شناسم یمن که تو رو م -

 شوم.  یم یجد

 لطفا کمتر تکون بخور..-

 شود. یمگرد  شیچشمها

 ؟ یمحمدعل یخوب -

 . گزمیم لب

 چرا؟ -

 ..یانقدر حساس نبود روزیواال تا د-

 شوم.   یم شرمنده
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 جبران کنم.. دیمنو ببخش..من کمتر حواسم بهت هست، با -

 . کندی نازک م  یچشم پشت

 ..یدون یخوبه خودتم م-

 اندازم. یبه ساعتم م ینگاه

از دوستام سپردم شما رو برگردونه   یکی. به میدار اتی برم. امروز عمل دیپونه خانم، من با-
 .. شتیپ  امیتموم شه م اتیمنم انشاءاهلل عمل  یگردیشهر..برم 

 . کندیم اخم

 نجا؟ یاومدم ا شبیمن د یچ  یبرا یدونیاصال م-

 .زنمیم یمحو لبخند

 .. دونمیم-

 ؟ یدون یاز کجا م-

 بفهمم؟  یا گهیاز کس د دیمن با-

 . کندیم هنگ

 و؟ یچ-

 .خودتو به اون راه نزن. -

 .. یمحمدعل  یگی م یچ فهممیواقعا نم -

 . رمی گ یدستانم م نیپونه را ب  فیو دست ظر کشمی م یپوف

 باشه.. تونهی من م یِ اتفاق زندگ نی باتری مامان شدنت ز-

 دهم. یانش متک گذرد،یکه م یرود. مدت زمان یفرو م  یپونه در سکوت بد کدفعهی
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 پونه؟  یخوب -

 االن؟ یگفت  ی..چیچ-

 ؟ یبهم گفت  ریبارک. چرا انقدر دگفتم مامان شدنت م-

 . کندینگاهم م شوکه

 من..مامان؟..-

 شوم.  یم متعجب

 پونه؟ یگیم یچ-

 .گذارمی دهانش م یکه با وحشت دستم را رو کشدیم  یفی خف غی ج کدفعهی

 !سیدختر، هـــــ سیهـــــــ-

 شم؟یمن دارم مـــامان مـــ-

 ؟ ی دونستیمگه نم-

 گفت؟  یگفت؟چ ی. ک ونستمدی. معلومه که نمدونستمینه..نه نم-

 ؟ یو کادو اومده بود  کیهمه راه با ک نیا شبیواقعا؟پس چرا د-

 . کندیم اخم

 سالگرد ازدواجمون بود.. یبرا-

 شوم.  یم متعجب

 گذشت؟  کسالی-

 .گذاردیهم م یتاسف، چشم رو با

 سال گذشت!  کی-
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 *** 

 

 »پونه«

  یبه خاطر اصرار ها شتریبودم. البته ب کاسته مارستانیدر ب میبود که از کارها یبه چند ماه  کینزد
خاطر اگر   نیهستم به هم فیضع  یدر باردار  یگفت کم ی م یبود. دکتر نجات  یو محمدعل  یدکتر نجات 
 خواسترفتم و به  یم مارستانیب هر روز صبح به شه،یباشد، بهتر است. مثل هم   شتریاستراحتم ب
  ی مجروح ها کمتر حالم بد شود.  برآمدگ دنیبه بخش کودکان منتقل شده بودم تا با د یدکتر نجات 
شد من باردار باشم. عصرها هم نسبت به قبل زودتر به خانه   یکس باورش نم  چ ینبود و ه ادی شکمم ز
بودم باردار   دهیهم اول که ف ی. البته روزهامیدیخند یو م  میگفت یم  یو تا شب با شهرزاد کل گشتمیبرم

  شیاز کارها ینسبت به قبل ذره ا یخورد. محمدعلغصه   یکل یخوشحال ن یهستم، شهرزاد در ع
اما من هم نسبت به قبل پخته تر   کردیم  تیماند و فعال   یکاسته نشد و مثل قبل ثابت قدم در خط م

 .رفتمگ  یم کیرا به فال ن  شیامدن و نبودن ها رید یحت  ای شیها  امدنیشده بودم و ن 

 بچه ها..بچه ها.. -

 شوم. یبلند م می از جا تانمارسیب دیسارا پزشِک جد یصدا با

 شده سارا؟ یچ-

 .زندینفس م نفس

 خبر بدم..  یبه دکتر نجات  رمی . دارم مدارن ازیپزشک و پرستار ن یخط به تعداد یبرا گنیم-

 .زندی در سرم جرقه م یفکر  کدفعهی. گزمیرا م لبم

 ..ستمینم تو لم ینگ  یازت دارم سارا. من دوست دارم برم اما قول بده به دکتر نجات یخواهش کی-

 دهد. یتکان م ینبود. سر  انیمن در جر یاز باردار  سارا

 باشه باشه حتما.. -
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را   میبه اتاق پرستارها رفته و لباس ها عی و سر زنمیم یرود. لبخند خوشحال کننده ا  یبه سرعت م و
  یرم م مانم که چند تا از پزشک و پرستارها کنا یکه سارا گفته بود منتظر م ی . در مکان کنمی عوض م

  یسوار هل یتپنهان کنم اما وق  دشیخودم را از د کنمی م یهم بود که سع لوفری ن نی. در ان بستندیا
 . ندیب یمرا م  م،یشو  یکوپتر م

 پــــــــونه؟؟؟ -

 .رمیگ یدهانم م یرا جلو انگشتم

 دختر..  سیه-

 .کندینگاهم م تی عصبان با

 ؟ی کنیم کار ی چ نجایتو ا-

 . گزمیم لب

 خط...  امی خب دوست داشتم ب-

 . کندیم اخم

 ؟ ی کن داشیپ یخوا  یم یخطه. چطور  هیکجا  ستیبابا شوهرت که معلوم ن-

 . کنمیم اخم

 رم؟ یگفته واسه اون دارم م یک-

 نکنه واسه بچت؟   ؟یپس واسه ک-

داشته  هنیدر انقالب و دفاع از م یم یتا منم نقش عظ رم ی. دارم م ستیخانوم، واسه بچمم ن ری نه خ-
 باشم. 

دکتر   یدی تازه ند ؟یکن ی کم تالش م مارستانیمگه تو ب ه؟یحرفا چ نیپونه؟ ا یگ یپرت مچرا چرت و -
اگه فرمانده و    یدونیم ست؟ی. بستت نیایهم م مارستانیاما تو ب  ،یحرکت کن د یگفت اصال نبا ینجات 

 ارن؟ یدکتر بفهمن، دمار از روزگارت در م
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 اندازم.  یباال م یا شانه

 ..ادی ب یک  امی ..اگر من نازهیبه امثال من ن دونمیخط. م  امین ب. من دوست داشتم االستیمهم ن-

 ..ی جون بچتو به خطر بنداز   دیاما باز هم خدا بزرگه. تو نبا ازهیدرسته ن-

خب پس چه  کنم؟یو بزرگش م  ارمیم ا یدارم به دن نی د نیمن بچمم بخاطر ا گنینم شهیمگه هم-
 ؟و ول کنم بخاطر بچم نید انیمن ب  یعن یداره؟  یفرق

 .کندیم  سکوت

 فرمانده.. چارهیپونه. واقعا زبونت منو کشته. ب ستمی تو ن  فیحر گهیمن د-

 .زنمی م یشخندین

به چهارماه هم  میکه باهم بود  ییجمِع روزا  یمدِت زندگ نیدر طول ا دیفرمانده. شا چارهی واقعا ب-
 نرسه..

 شود.  یم نیغمگ

  ییبنده ها  نی. واقعا خدا به داشتن چندیتهس یشجاع و بزرگ   یانسان ها یلیواقعا تو و همسرت خ -
 .. کنهی حتما افتخار م

 . زنمیم  یتلخ  لبخند

 چرا اما من نه!  ی. محمدعل دونمیم دیبع-

 بهشون برت گردونن. گمیاونجا م میدیبهتره..رس ینفوذ بدن نزن دختر. االنم به نظرم برگرد-

 نه من نه تو.. گهید لوفرین یبکن  نکارویاگه ا-

 .کشدی م یپوف

 ..ادهی انگار ز نی . تعداد مجروحیخور   یاز جات تکون نم یاومد  یخب. ول یل یخ-

 ..میهست ما
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 . اومدم کمک کنم..نمیجا بش   کیکه  ومدمین-

  ی خشک و ب یصحرا دنی. اما با دمیشو یم ادهی به سرعت پ  ند،ینش یم نی زم یکوپتر که رو یهل
 . رمیگ ی ام را محکم م یخورم. روسر  یم  کهیرزمنده 

 .. ستی ن یمجروح  که نجایا-

 دهد.  یرا با دستش نشانم م  ییبهت زده جا  لوفرین

 ..پونه..نیاونجا..اونجارو بب-

 دنیگردانم اما با د یاشاره کرده بود م لوفریکه ن یدهم و نگاهم را به سمت  یدهانم را قورت م آب
 شود. یسست م  میصحنه مقابلم زانوها

 پونه؟  یخوب -

 .میگو یه مو بهت زد میا یبه خودم م لوفرینگران ن یصدا با

 کنن؟ ی م کاریدارن چ-

 افتد. یم هیبه گر  لوفرین

 برم جلو..  عیسر دیمن با ؟یهست نجایهم-

  یبه اعصابم مسلط باشم. بغض خفه کننده ام را به سرعت قورت م کنمیم ی. سعکشمی م یق یعم  نفس
 دهم. 

 ...می..برمینه..بر-

احساس   م،یشو  یم کشیکه نزد نیاما هم  میرو یسمت گودال بزرگ مقابلمان م لوفریکمک ن به
 .زنم ی معده ام در حال باال امدن است و همانجا عق م اتی محتو کنمیم

 .کشدی سرم داد م لوفرین

 به داد تو برسه.. دیاالن با یکی دختر.  میبر ای. بگهیبابا پونه بس کن د-
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 .زنمی و پسش م کنمیم اخم

 ..برو به کارت برس..یفکر من باش  خواد..به  ینم-

 یرود. دوباره نگاهم را به گودال پر از مجروح، زنده و مرده م یبه سرعت از کنارم م  دیبا ترد  لوفرین
 یفور  ستد،یا یکنارم م یکنان مشغول باال آوردن شهدا بود. وقت هیکه کنارم بود، گر یدهم. رزمنده ا

 . رمی گ یرا م  شیجلو

 آقا.. -

 .ستدیا یم

 بله خواهر.. -

 .کنمی اشاره م گودال نییزده به پا  بهت

شده؟ چرا همه  ختهیچرا خاک روشون ر ن؟ی نجوریرزمنده ها چرا ا نیخانوما، ا  نیبچه ها، ا نیا-
 نجان؟ها؟یا یدسته جمع

 شود. یهق هق رزمنده بلند م یشود، صدا یحرفم تمام م تا

 نگو خواهر، جگرمو کباب نکن خواهر. نکن.. -

 لرزد. یم  شیها شانه

 لطفا بگو..لطفا.. -

 . کندی زمزمه م دیلرز یکه م  ییو صدا بغض با

رو که جا نداشتن نگهشون دارن،   یر ی اس یو رزمنده ها ی نامرد چندتا از زنا و بچه ها یها یبعث نیا-
 و..  زندیر یاندازند و زنده زنده روشون خاک م یم کنند،یکه حفر م  یداخل گودال

با بغض و ترس و و بهت و  شود.  یروح از تنم کنده م کنمیشود، احساس م  یکه تمام م صحبتش
افتد که لباِس قرمز بر تن،  ی م  ییو ناله کنان نگاهم به دختر کوچولو  نمینش  یم نی زم یرو هیگر

 شود.  یدسِت خروار ها خاک سرد م دِ یهمانطور که عروسکش را محکم در آغوش گرفته بود، شه
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  کیچطور ممکن است عروسکش نگران بود. اما چطور ممکن است.  یدختر هم برا نیهم ی..حت یحت
   تفاوت و سنگدل باشد؟ یانسان انقدر ب 
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