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 معجزه خلجان 

 : اعظم فرخ زاد )آخوندزاده(سندهینو

 آخوندزاده می: مرراستار یو

 ینگار: الهه مرسل  حروف

 و صفحه آرا: آرش فرج پور  طراح

 : فرخ زادناشر 

 رانی : خانه چاپ اچاپخانه 

 جلد  1000:  راژیت

http://www.romankade.com/
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 1399چاپ: اول  نوبت

 7- 7-49-960-622- 978: شابک 

 اموت  70000: مت یق

 1طبقه   2سوم، پالک   یمتر  12 ،یشرق  یمتر  35 ه،ی: زعفرانی نشان

 09143007874: تماس 

  

 

 

 به:  میتقد

 

 و فرهنگ دوست خلجان«   میفه ی»اهال

  

 

 رمودند:  ف یار یبزرگوار که ما را در نشر و چاپ کتاب معجزه خلجان  رانی با سپاس از خ و

 حاج جابر رضا زاده  یآقا

   خانی حاج محمد صار یآقا

   یچمن ل یاسماع یآقا

   خانی اکبر صار یآقا

 زاد.  انیمحمد فرش یآقا
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 گفتار«  شی»پ

 

  یهر ملت نهی رید یوچراغ راه همه انسانها بوده است. ازجمله آرزوها یخودشناس   نهییهمواره آ خی تار   
  یحفظ تمام   زیو ن  باشدیخود م  اریو بزرگان د  یو سنن، آثار باستان نیی از فرهنگها و آ یحفظ و پاسدار 

هر   یو فرهنگ  یخی ارت نهیشی پ ی. اهتمام بر جمعآور میکن ی م ادیآن چه که ما به عنوان ارزش از آن 
 است.  جیمرسوم و را یمقاالت و کتاب امر  ر،یدر قالب تصاو یمنطقها

به جهت    زیو ن  یو ادب  یارزشمند از بزرگان فرهنگ یو آثار  یخ ین، تارکه یخلجان با داشتن قدمت    
شهر را بر آن داشت تا نگاه قدرشناسانه   انیمتول  ،ییایو جغراف  یع یبرجسته طب یهای ژگیدارا بودن و
را در قالب    ان«دور از چشم مانده و پنهان شهر»خلج یکنند و ارزشها  شانیبای ز  اری د هساریخود را سا

است  یاعصار بشر  یو برنده تمام  ایبخشند چرا که زبان قلم، زبان گو یبلند جاودانگ یاثر داستان کی
 . سازدی و جاودانه م دهدیآن کالم را در قلب ها نفوذ و رسوخ م هیکه در سا

خلجان موجب شد تا   یو فرهنگ یخ یتار تیدلسوز شهر به هو انی و متول نینگاه متفاوت مسوول     
محفوظ   اتی و پنهان شهر که در قلبها و شواهد و اسناد و روا سی آثار نف نهیمکتوبات فراوان و گنج 

  یدهایبازد ی را که نگارنده خود، ط  ی. آثار دیدوباره درآ یبه ثبت و ضبط  یخ یتار یاست، در قالب رمان 
شاهد   کی خود را حفظ نموده، از نزد ییکه اغلب ساختار روستا یشهر   یخیاز آثار تار شیمتعدد خو

 بوده است.

شود،   یم ی شهر کهن و فرهنگ  نی متعدد از هر آنچه که مربوط به ا یدهایماحصل مطالعات و بازد    
  شیرا بر دل و جان مخاطب خو یرگذار یتاث  نیشترینگارنده بر آن بوده که ب  یاست که سع یکتاب

شهر کهن حفظ گردد بلکه   نیا یخ یتار تی شده است نه تنها محور یب حاضر سعداشته باشد. در کتا
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آن از گذشته تا به   یاجتماع  خیو اصالت آن را برجستهتر کرده و به تار  تیو هو  یفرهنگ یهایتوانمند
 حال بپردازد. 

     

به  هنیو آن چه که در مستندات ذکر گشته و س  ینیگفتگو با صاحبنظران و شاهدان ع یط سندهینو
بر آن شد تا پرنده   یمجاز  یاز مطالب منتشرشده در فضا یر یبهرهگ  زیتا به امروز نقل شده و ن نهیس
ارائه دهد. پس با   رایگ یشهر »خلجان« را در قالب داستان  یتیهو یارزشها یرا پرواز داده، تمام  الیخ

حاضر   یخلجان در حافظه نسلها نهیتا گنج  دیزحمات را به جان خر  ار،یاصل با تالش بس  نیاعتقاد به ا
 محفوظ و ماندگار شود.  ندهیو آ

و   هایکاست ست،یمبرا از لغزش و اشتباه و قصور نبوده و ن یقلم چیکه ه نینگارنده با اعتقاد بر ا     
 یو زحمات افراد  رثایو معذور است اگر از ا ردی پذیرا معترف است و به جان م یق یو تحق   ینواقص قلم

 اکتفا شده باشد.  یدر قلب کتاب صرفا به ذکر نام و عنوان 

بهتر بوده و بدون نگرش متعصبانه و   یو فرداها روزیشناخت د یبرا  یراه یامر فرهنگ نیکه ا دیام    
 نیو مردم محترم شهر »خلجان« ا ردی شهر کهن و بافرهنگ قرار گ نیا میفه  یمقبول اهال  ،یسنت

 ندهی آ یبخش افقها  یو روشن ش یخو  اریشهر و د  یفرهنگ یدر جهت ارتقا یرا گام  نیحرکت نو
 . نندی بب

خلجان به   یانجمن ادب  یو دلسوزانه اعضا شائبهیب یها یو همدل تهایسپاسگزارم از حما انیدر پا    
  یشورا یو اعضا یشرق  جانیاستان آذربا یر محترم شهردا نیمسوول  ،یسرکار خانم زهرا عنصر  استیر

از   ینسپاس و قدردا نطوریو هم انزاد«ی »فرش ی»حاججابر رضازاده« و جناب آقا یشهر و جناب آقا
 نیفصول ا نتبخشیز شانیبایکه اشعار ز  یسخن  نیری هنرمندان و صاحبان قلم و شاعران ش یتمام

 .دیداستان گرد

 

 فرخ زاد« »اعظم
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 »مقدمه«

 

 م«ی والقرآن الحک س،ی»   

است که زورق   ییصدا  ستیصفحه کردن کاعذ ن  یاست صدا دهیچ یپ مانیکه در دستها ییصدا
 .  ستیجز خدا دادخواه ن  یو کس دیآیو خوناب به چشم م ییتنها

و عاشقانهاش عظمت کوهها و    یاحساسات عاطف انیاست که در م  ی»معجزه خلجان« داستان کتاب
درآورده    ری عاشقانه به تصو ی»خلجان« را به صورت رمان یروستا   م«یو »غار نغبرجها و امامزادهها  

 خانمسرکار  یجانیآذربا سندهیکتاب به قلم نو نیجاودانه بماند. ا مانیمادر  ارید یاست تا سربلند
 است.  رفتهی خلجان  نقش پذ یانجمن ادب ی»اعظم فرخ زاد« و مساعدت اعضا

  یشده است و در ط سی »محمد اعتماد« تاس یآقا یبا همکار   20/1/97خلجان در سال  یادب  انجمن
را   یبزرگ ادب  یهایی نوجوان، توانا اتیخود از جمله: شعر، داستان، مقاله... و ادب  تی دو سال سابقه فعال

 است . دهیعموم پروران  انیدر م

شود تا امورات   سیاحداث و تاس  یاکتابخانه کسرشت،ی ن یکه با اتحاد همه انسانها یبه روز  دیام با
  انیو درخور خلجان نما ستهیشا یو هنر  یو چهره فرهنگ افتهیگسترش  شیاز پ شی ب یو ادب  یفرهنگ

  بالانجمن خلجان ومتقا یاعضا یهدف مقدس، سپاسگزارم از تمام نیا دنیگردد.در به سرانجام رس 
 یفرهنگدوست زانیوعز رانی خ یوتمام خان«ی صار وسفی » یهمسر بزرگوارم آقا  غی دریب  یهایی ازراهنما
محکم  ییگامها مودنیپ  یگام استوار راه را برا نیا میدواریبودند. ام اوریراه ،ما را همراه و  نیکه در ا

 خلجان هموار سازد. یعزت و سربلند  ریتر در مس 

 

 

 چنان کن سرانجام کار  ایخدا   
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 و ما رستگار  یتو خشنود باش                      

 خلجان  یانجمن ادب  تیریمد

 یعنصر  زهرا

 

 

  

 

 

 نان یادی نیجهاندا بو اولکن  قیشیاوجالم 

   نانیسوالر بوالغدا مهد قنات آد نیسر

 

   یطاق  ندایباش  نی داغ ،یغار  ندایآد مینغ

 . نانیاوالر داد یبالل  ی باغ یوارد یشاهتوت

 

 یعنصر  زهرا
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 خلجان«  »معجزه

 

نفوذ   زیداخل چشمانم ن یو گاه خوردندیدر هوا چرخ م د ینرم و سف ییبرف مانند پرها  زیر  یدانهها    
برج  یبه باال  نییدر پا یمرد  نیآهن یشکل گرفته بود و پنجهها یز ی. نبرد وحشتانگکردندیم
 .  دیپنجههاش گرفته و له و لورده نما ان یرو م  تنم خواستیدراز شده و م یدهبانید

کبوتران حرم آقا امام   هیکه به نظرم شب یخاکستر  دیصدها کبوتر سف  انیتلوتلوخوران خودم را م    
 پنهان بمانم.   آمد،یم یعاد ری که رفتارشان به نظر غ ی رضا )ع( بودند، کشاندم تا از دسترس مردان 

و برگ محصور   شاخیتوسط انبوه درختان ب  گذشت،یکه از کنار برج کبوتر م یجاده خاک  یدو سو    
  م«یآنها را تا کنار »غار نغ  شیکه من چند روز پ آمدندیم  رونیب  یهمان راهزنان  انشانی شده بود و از م

  انیمرا م توانستندیبود که کبوتران برج خلجان هم نم دهیرس ییکار به جا گریکرده بودم. د بشانیتعق
 ! کردیرا از من سلب م  یمرا گرفته و هرگونه حرکت یمرد  نیخود پنهان کنند چون پنجه آهن یاباله 

که   یمی قد یدهبان یبرج د نیو من به پائ   دندیاز آن کبوتران به سمت آسمان پر کش کیبه    کی   
باز شده بود، سقوط کردم و   ییقرار داشت و دهنهاش چنان دهان اژدها نیرزمی هشت مترش هم در ز

  و یر ی و آسمان، داشتم در سراز نی زم انیاصابت کرد. غلت زنان و رها شده م یکمرم به تنه درخت 
مرگ و   انی در همان حال م کردمی به ته دره سقوط م اریبس  یپشت درختان با سرعت  ز،ی تند و ت بیش

 جانیآذربا  یبرجها  نیاز بلندتر یک ی گفتیآمد پدرم م  ادمیداشتم که  یوهچشم به برج باشک یزندگ
 است. 

برج   یدر باال اهیزشت و س   ی»مرگ« در لباس کردمی کبوتران بود. احساس م یفضا پر از پرها   
تا با سقوطم به درون حفره که حاال مثل قبر کنده   خواندی خود فرا م یو مرا به سو ستادهیا یدهبانید

 ! دیای به سراغم ب دمش،یدیاده مشده و آم
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نشسته و  ن یزم یبرف آرام آرام رو یمحض فرو رفته بود و دانهها یو سکوت یک ی اطراف جاده در تار   
اطرافم رو  زیمهر سکوت حزن انگ یجنبندها چی . حرکت هکردندیم دی سف  کدستیاطرافم را 

در برابر چشمانم »رقص   خوردند،یرقصان چرخ م یانبوه قاصدکها انی . صدها کبوتر که در مشکستینم
از کمر به   دیمن از شدت اصابت ضربه شا ایگذاشته بودند. فراموشم شده بود، آ شیرا به نما گ«مر 
 فلج شدهام؟   نیپائ

و  گرفتمیو ظلمت مطلق قرار م یکی در تار شتریو ب  شتریو هر لحظه ب  رفتیم  یاهیچشمانم س   
  نیری من در رخوت ش یحالت   نیو در چن  دیکشی پر به سمت آسمان م یه سبکروحم را ب اریاختیب  ییروین

  یهر آغاز   ایدن نیدر ا دانستمیبودم. م یفان یایجدا شدن روح از جسمم در حال دست شستن از دن
 بودم!   دهیراه رس انیبه پا یو پنج سالگ ستیدارد و من چه زود و در سن ب  ی انیپا

که  ییایخاص خودش رو داشته در دن   ییرای و گ تی انسان جذاب  یاز کتاب زندگ یهمواره فصل    
و کدورتها از   نهیو عاشقانه عشق را بازگو کنند، ک  کیرمانت یکرده، تا صحنهها  یار ی کلمات و جمالت 

 ق،از عش  زی و دلدادگان سرمست و لبر شودیعشق و مهر در فضا آکنده م یو عطر خوشبو رودی م نیب
 دهیسطور ناتمام اوراق کش یممتد بر رو ی. جمالت عاشقانه و عارفانه چون خطرندی گیمدوباره  ی جان

که در وجود انسان و در   یع یو طب  یز یاحساسات غر نیو هم  ستی فان زی. باور کردم که همه چشوندیم
  تی به نها جام سران یاتی که هر ح را یانقضا دارند ز خ یتار ز ی ن ندی آیعمرش به جوشش در م انیطول سال

 .  رسدیم

لبه بامش نشسته  یبعد گذشت قرن ها دوباره  رو شی برج کهن کبوترخانه که حاال کبوترها یرو    
آمد و با   رونیب  ظیغل یتوده ابرها انیکه از م دمیرا د « یپورخلجان  ین یحس دمحمدیبودند، حاج»س 

 دنبو دیفم از برف سف اطرا ی نهای زم گریشگرف و خارق العاده مرا به سمت برج کشاند د ییروین
 شده بود. دهیپوش نی سرخ و آتش یدور برج کبوتر از اللهها نطوریدشتها و هم یوگستردگ 

قابل وصف بود! چه دشت سرخ و  ری برزخ، خلقت و عظمت خداوند غ ی ایدن نیکه در ا یوا   
جنگ هشت ساله دفاع  یبه خون نشسته بود. رادمردان جبههها کپارچهیهمهجا   ییگو ؟یگلگون

و   یکه در اطراف برج بدون طبل و سنچ مشغول نوحه خوان دمیدیرو م  یخلجان دانیمقدس و شه
 زدم:  ادی فربودند.   یزن نهیس

 من مردم!   ایحرکت کنم آ تونمینم گهیحاج آقا من فلج شدم د-   
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برخاستم و  نیاز زم ی... و من مثل گنجشکزی ... برخیتوان یاو با دست به من اشاره داد: تو م   
در آن   یسال وقت یکه من سالها ی محترم یروحان  دمیرس  هایمحبوب خلجان  یپروازکنان به کنار روحان 

  شیویدنبودم و اکنون درخشش اعمال  دهیخلجان شن یرا از زبان اهال  کشی بودم، آوازه سرشت ن ایدن
 شده بود!   بمینص ی! چه سعادت سرشار دی تراویم رونی ب شی المکان از چهره نوران نیدر ا

پدر و برادرش در خلجان   ادبودیکه به  «رای»محمد مهر  یمن آقا د،یطول نکش  ادیز یشاد نیاما ا   
 ای است. آ ستادهیمحمد ا دیکه پشت سر حاجس  دمیو غسالخانه ساخته بود، د هین یحس کی
 ت غسالخانه ببرند؟ مرا به سم  خواستندیم

 داد: یگوشم را نوازش م نیدلنش یو با جمالت   دیرس یم  نیبه پائ یآرام بخشش از آن بلند یصدا   

از   یاست. تو در شب  نیهم نیآقا عبداللهالحس یکردن برا یروش عزادار  نیدخترم، بهتر  ینیب یم-   
 گرفت.    ی)ع( شفا خواه نیشهادت امام حس یشبها

 

برجسته  یروحان   نیا یچهره نوران یبلندشان مانع تماشا  یاطرافش با بغبغوها اری کبوتران بس    
زنان،   نهی س  یموج کبوتران به سمت آسمان پرواز کرد و دستهها انیم ی. هماندم مرد روحان شدندیم
 رفته و نوحهخوانان آرام گرفته بودند.   گرید

جا کجا بود!   نیمن کجا بودم ا ا،ی! آه خدایب یعاده و عج فوقال  نیپشت سرم رو نگاه کردم: چه سرزم   
 دهیکوتاه عمرم د انیداشت شهر من! فراتر از آنچه که در طول سال یباصفا و سرسبز  نیچه سرزم

زرد و   یانبوه گلها یوجود داشت. شاخهها  یبتر ی عج یای خلجان دن یانتهایب ینها یزم یبودم. آن سو
دشت سرخ و مغرور   یبرا ییپرداخته بودند گو ییوخنک باد به رقص و خودنما میمال میبا نس دیسف

و دست از   انیرا به رخ برزخ  رشیوصف ناپذ ییبایخلجان ز گریتا بار د کردندیم  ییو دلربا یعشوهگر 
  یانسانها ازکه  «یملون »محمد مهر  یسبز و انبوه از گلها نیسرزم  نیشستگان بکشد! در ا ایدن
 بود!  ستادهیا شد،یمحسوب مشهرمان  ستهیشا

  ادیتا نامش را فر کردی من بود وادارم م یکه هم دانشکدها کتای خاطرات کوتاه عاشقانهام با بابک    
کوهها   کرد،یروبرو برخورد م  یکلمات تکه تکه شده و به کوهها شدیبزنم. نام بابک که از دهانم خارج م 

 . دادندیبا سخاوت به خودم باز پس م  زین
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مهم نبود    یول  دیشنیمحبوب مردهاش را نم یزنده بود هرگز نداها  ایکه در آن دن کتای بابک  دیشا   
دشتها و رودخانه   نیو وسعت هم یو به گستردگ ا،ی دن یبه اندازه تمام  دمی شن یکه خودم م نیهم

 نینگشت روحم سبکبال و شاد از تحمل وزن سبود، ارزش دا  یدره برج کبوتر جار  نیغران که در پائ 
 من جسمم را کجا جا گذاشته بودم؟  ی. به راست کردی به سمت ملکوت پرواز م میپاها

داشته باشم  یبروم و با آن وداع  شیبه جستجو کرد،یوادارم م   یناگهان دلتنگ جسمم شدم حس   
لرزان  یبکم مثل شعله شمع داده بود. روح س یو پنج سال روحم را درون خودش جا ستیچرا که ب

.  کشاندینا معلوم م یمقصد گر،ید  یتر مرا به سمت  یقو یی روی زبانم بند آمده بود ن شدیجا بند نم  کی
بماند و آن   یدره باق  نیشدهام در پائ یدادم و گذاشتم تا جسم خونآلود و متالش ری پروازم را تغ ریمس

را رها کنم تا در    ینیخاطرات تلخ زم  خواستمیببرند، م «ی»محمد مهر  ییرا به طرف غسالخانه اهدا
و   افکارظالمانهاز  یداشتم هرچند دور  یر یوصف ناپذ یاحساس سرزندگ  نکیغبار جادهها گم شوند. ا

 آورد. -یم ادم یرو به  یوی باطل دن

  جهیامامزاده »خد یمرا به سو ی عهایماوراءالطب یرویجان، نزادگاهم خل  یانتهای ب یدشتها انیاز م   
کوچک امامزاده شدم  اطی نور وارد ح ی. در پ زدیسوسو م یکرد از دور نور لرزان متعدد تیخاتون« هدا

اکثر   یرو مزادهکوچک اما اطی در ح نجایشده بود. ا نیسنگ چ اهیبزرگ و س یکه دور تا دور با سنگها 
بر سر داشتند دور تا   اهیکه چادر س  یادیشمع روشن کرده بودند و زنان ز واریبرآمده از درون د یسنگها
 دهیسبز رنگ به دور سرش بسته بود و رخسارش د  یجمع شده بودند که شال   یگرد زن اطیدور ح 

 و در کنارش دو پسر بچه نشسته بودند. شدینم

برسانم که پشت  دهیشه دهیس  یخودم رو به کنار بانوسر زنان پرواز کردم تا   یپر، از باال یبه سبک    
 دهیکه تا به حال ند یانبوه درختان  ری از ز یقرار داشت رودخانه زالل وهیالوان از باغات م یسرش بهشت

به سرش بسته بود، رساندم تا دستانم را به  یکه شال سبز رنگ یبود. خودم رو به زن یبودم جار 
و    ستیدستان ک  دانستمینم یبه حصار درآمد ول   یمحکم یشتهام انیطرفش بردم مچ دستانم در م

 است. بلند گفتم:  یمخاطبم چه کس دانستمیما به وجود آمد، نم انیم  یلیحا

 بروم.  دهیس یبه کنار بانو خواهمیم-   

 : دم ینداشت شن تی رو که جنس یی از پشت سرم صدا   

 دختر جوان، هنوز اذن ورودت صادر نشده است. -   
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  خوامی م ست،ین  نمونیب یفاصلها نجاستیخاتون« ا جهی گن»خدیبه اون برسم م  دیاما من با-   
 جونمو فداش بکنم.

  ایکه در دن یدار  ی. تو قلب صاف و پاک یفدا کن یکس یتا برا یندار  یدر حال حاضر تو جون-   
 یدار  یو ناخالص  یهنوز کامل نشد ،یو تو هنوز انجامشون نداد به عهدهات گذاشته شده  یفیوظا

  مشانجا  دیداره که با یرسالت نی زم یدر رو ی. هر انسان ستیها ن  مهتمامین یجا  نجایو ا  یتموم مهین
 .ی برگرد ایبه دن  دیدارم تو با ی بده، برات بشارت

پنهان   یایدن نیرو ندارم. من ا  نیزم یبازگشت به رو لیهوار بزنم و بگم که من م خواستمیم   
را دوست دارم،    شیو سرسبز اهی آکنده از گل و گ یخلجان رو دوست دارم، سکوت خلجان و دشتها

بهشتگونه  یایکمتر و کمرنگتر شده است. من دن یل یخ  ایدر خلجان وجود نداره و  گریکه د یز یچ
 !ارویاون دن ینی پر مشغله ماش ی داره، دوست دارم نه زندگ  یع یرطبیشگفت و غ  ینجارو که سرسبز یا

  یبود و چهرهاش پشت شال سبز پنهان مانده بود، وقت دهیپوش دیکه سر تا پا سف ییهمان بانو   
به پا خاست و دستانش را از دو سمت گشود با دستانش   اهپوش ی زنان س  لیخ انی از م دیاصرارم را د

و  مو چش ستادهیو محزون ا نی غمگ کتا یآنجا که محبوبم بابک  کردی اشاره م یسنگ وارید یبه باال
: دختر جوان  دم یرا شن  ش یآسمان یسوزناک زنان داده بود. ندا یو نوحهها ههایمرث یگوش به تماشا

 من حاجتت را خواهم داد!  

خاتون« را به لرزه انداخت و از  جهیکوچک امامزاده »خد اطی بلند و سوزناک زنان ح ینالهها   
و ظلمت مطلق درون   یدر خاموش  یخاموش شدند وقت  یک یک یسوزان  یتند آنان شمعها ینفسها

 . دمی زنان از خواب پر ادیفر  یکی امامزاده خاتون قرار گرفتم از وحشت تار

پرده  یآفتاب جان بخش از ورا  می. نور گرم و مالبردیم  نیرا باال و پائ میرو تند قلبم لحاف یتپشها   
پراکنده ابرها در گوشه و کنار   یو صاف بود و لکهها  یآب کدستی . آسمان دیپاشیبسترم م   یرو یتور 

 بودم!  دهید  یب یچه خواب عج  ا،یخدا ی. وادیبخشیبه شهر خلجان م  یخاص ییبایآسمان عظمت و ز

که  دمیدیرو در آسمان م دیتخت که مثل نعش روش افتاده بودم، دسته کبوتران سف نی هم یاز رو   
  ی جالب شی رو در دل آسمان به وجود آورده و با چرخ خوردن و فراز و فرودشان نما  یبزرگ اریبس  یتابلو

 ی. آه خداد بر نیبودم از ب دهیرو که د یصحنهها موقتا وحشت خواب  نیهم دنی . لذت دکردندی اجرا م
 گذاشته بودم!   یخاک  یایدن نیرها شده و مجددا پا به ا  یبیعج  یایبزرگ، از چه دن
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که  یرا درک کنم، اونم وقت  یخواب  نیتوانستم مفهوم چن  یبودم و نم  جیگ ایدو دن صیهنوز در تشخ    
پدرم فقط دو سال بود که از کاشان به شهر خودمان »خلجان«  میمن به همراه خانوادهام و بنا بر تصم

 . میبرگشته بود

کاشان بر   نیعمارت و باغ ف ی حفظ و نگهدار  تی به کاشان مسوول رازی پدرم پس از انتقال از ش   
درنگ نکرده با   یبه زادگاهش پس از بازنشستگ اریعهدهاش گذاشته شد، او به جهت عالقه بس 

 . میشهر داشت، اقامت کرد  نیکه پدربزرگم در ا یگشت و ما در خونهاخانواده به خلجان بر 

تابستان را به همراه خانواده   التیهر ساله تعط  یگذشته بود ول رازی در ش میو نوجوان یدوران کودک    
بزرگش که حکم باغ را داشت،   اطی و در ح میاومدیام به منزل عمه تورانم که ساکن خلجان بود م

 .میکردیم یکه تعدادشان هم کم نبود، سپر  لی فام یشبهامون رو با بچههاو روز و   میموندیم

 یبه گوش افراد خانواده که همگ  ایبودم، گو دهیو هراسان از خواب پر دهیکه در خواب کش یادیفر   
و    ایهراسان مادرم، خواهرم پر  افهیبود چون در اتاق با شدت باز شد و ق  دهیدر طبقه باال بودند، رس

و مسخ بودم   منگ یبودم به راست دهیکه د یبی خندهدار بود. اما من به خاطر خواب عج ای برادرم ارش
بود،  دهیرو که به ذهنم رس یشعرگونه ا اری اختی نداشتم. آنها به کنار تختم آمدند و من ب یو حالت عاد

 خواندم:   یم

   دمیتو را د المیدر خ  یشب   

 دم ینفهم دمیرس یبه مست   

  نی تن و جان در قعر زم   

 دم ینفهم  دمیبه اوج سما رس    

   قانی نارف ی پا یدل فکنده بود   

 دم ینفهم  یدستش به مهر گل گرفت   

 یچه شب پر سوز و آه ،یال یچه خ  ،یچه خواب   

 ! دمیبهر چه بود نفهم ایبازگشتم به دن   
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شعر خوندنت   نیحاال ا ،یزد ادی فر یشده دخترم، واسه چ ی: چد یبه کنارم رس  هیمادرم زودتر از بق   
 ؟ یچ یعنی

  نیبود، باالخره منو به خنده انداخت و هم دهیکه به هوا پر ایشده پر خیس خی و س  یوزوز  یموها   
 : پرت کرد  یحرص مادرم رو درآورد. مادرم لحاف را از روم برداشت و به کنار 

  یدر  یکه خوابا شهیم  نیهم جهاشی زده به سرت! آدم تنبل که تا لنگ ظهر بخوابه ، نت  یحساب-   
 . نهیبب یور 

واسه پروژه   یانگار   ای در چارهیب ن یری سکه رو هم در نظر بگ گهید یگفت: مامان خانوم، لطفا رو ایپر   
 بود ها. دار یو ب  کردی تا چهار صبح کار م شیدانشگاه

 باشه اونقدر کامرواست.   زیآدم هر چهقدر سحرخ ،یحاال هرچ-   

 زد؟  ادیکه فر دید یبپرسم خواب چ ای و گفت: حاال اجازه بده از در دیخند  ایپر   

  یر یش  ،یبوده، حتما گرگ دهیند   کینداره، مطمئنا خواب رمانت دنیمادرم به سمت در رفت: پرس   
 کرده. یدنبالش م

گروه بزرگ کفترا تو   گهیگفتم: د یلب ریو از پنجره آسمون رو نگاه کردم و زشدم   زیخ  میاز جام ن   
 کوچ کردند؟   یبان دهیبرج د یحتما به باال ستنیآسمون ن

 : ستادیمادرم در آستانه در ا    

که  یکبوتر   گهید ادیم ادمیکه  ییتا اون جا یعنیساله،   یمن سالها ش؟ی تو فکر قرنها پ یبازم رفت -   
چون تو با   گه،یکارمون دراومده د  یانگار  یول  میاومد نجای. واال ادمیاون برج لونه داشته باشه ند یرو

و رو   ریخلجان رو هم ز یخ یتار یاز قرار معلوم بناها ،ی و فرهنگ دار   خیکه به تار یاون همه عالقها
تا  میدنبالت بگرد مدام  دیخواهد بود و ما با  ییجا  هیدراز و مبارکت در  یکرد و هر روز پا  یخواه

 .میکن  داتیپ

 یکاشان و بناها خی تار یاونقدر که صبر و حوصلهشو رو ای: مامانجون، درد یبلند بلند خند  ایپر   
 داشته باشه.  یواسه خلجان انرژ  گهیگذاشت و براشون مطلب نوشت، فکر نکنم د شیخ یتار
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و    رمیگیم زه یانگ شتریب کنمی کنکاش م خی تو تار یاتفاقا هر چ ا،ی پر یوونهای: ددم یپر نیاز تخت پائ   
 ارائه بدم.  یباارزش  یکارا ندهیکه دارم تو آ یحتم دارم با برنامها

داشت؟   خ یبه تار یربط  روزتیکار د یو کنجکاو یو تو گوشم گفت: مثال فضول  دیبه طرفم پر  ایپر   
  میرو با خودت روشن کن بعد تصم  فتیتکل اول  س؟ی پل ای  یکارآگاه ،یخنگار یخواهر جان، تو تار

 . ریبگ

واسه فردا مهمون   نییا یو ب نیرو ول کن هودهی ب یگفت: حاالم حرفا رفتی م رونی که ب یمادرم در حال    
 . میتا کارارو انجام بد نی کمکم کن میدار

و الحمداهلل که   نیداد یو شما صدبار مهمون  میاومد نجای مادرجان، ما دو ساله ا  یگفتم: ا یبا ناراحت    
 م؟ یندار یبازه ما کار و زندگ  هایخلجان یدر خونه هم از کله صبح تا شب به رو

خب اگه در و  م؟یکن یمهموننواز  دینبا م،یندار لی جا فک و فام نیدختر، مگه ما ا یالل بش-   
درواقع   پرسن،یازمون م ی حال گن،ی م و خوشامد  انیو م  رنیدوره و برمون م یآشناها  ا یو  ههایهمسا

 .دنیلطف و محبتشون رو به ما نشون م

همش صدام   دیدارم و نبا ادیز یو پژوهش و نوشتن  قی اما من کار تحق  ستین  یحرف   نیخب در ا-   
 ؟یعقب موند یمهموننواز  یکه از قافله کارا  ای ب یبزن 

 کرد؟  یخواه یخونهدار  یچه جور  یفردا خونه شوهر بر  ا،یدر دونمیواال نم-   

 حاال کو تا شوهر!   1!«یقالد یتوتماغ یتو  یآلد ی»خان من -   

 نکرد و گفت:  ای خواهرم پر یبه شوخ   یمادر توجه   

 !  یکمک حال من شد یک ،ی و تو کار خودت  یگرفت ارت یتو که دربست طبقه باالرو در اخت ا،یدر-  

 : دیکش یرو لبه تخت نشست و آه بلند ای ق رو بست و رفت. پرمادرم محکم در اتا    

به   رازی مارو در نظر نگرفت و مارو اول از ش اتی کرد و اصال روح یخودخواه یلی پدر خ  یدونیم ایدر-   
تو خلجان با   یزندگ ا یآ میکن کاری چ  کیشهر کوچ نینگفت ما تو ا گهید نجا،یکاشان بعدشم کشوند ا

 اد؟ ی ما جور درم هیروح 
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خوش خودش رو   یحال و هوا یی. هر جامیراض  یل یخ نجایمن که از اومدن به ا ا،ینظر توئه پر نیا-   
 داره.

خودشو    ییبافت روستا ین یبیم  یشده ول زی تبر یکه االن خلجان جزو شهرها  نیبا ا ا،یدرسته در-   
 ست؟ یروستا ن هیحفظ کرده، مگه نه؟ به نظرت هنوزم شب 

  نجایبه ا یشتر یتوجه ب دیشهر خلجان دست اونه با یکه کارا یبه نظرم شهردار  نطوره،یهم ای پرچرا -  
  یو ساخت و سازها یابونکشیتالش کنه و از هر نوع خ کیشهر کوچ  نیا شرفتینشون بده و در پ

 غافل نشه. نجایکردن ا زهیو مدرن  دیجد

  یو فعل ی میقد یبه داشتهها یل یهستن که خ یسختکوش  یآدما های نگران نباش خواهر، خلجان -   
  زی تبر یخلجان تو ارگانها و در ادارهها  نیاز مسوول  یکه بعض  ییو تالشها دنیم تی شهرشون اهم

 ! کنهی کمک م نجایو به شهر شدن ا دهیجواب م  جیبه تدر دنیانجام م 

 ! اد«یم  اری کمپزه با خ ادیبهار م  ری »بزک نم  اجان،یدر گمیم بگم اما نویدوست ندارم ا-   

 هیشب س انیاست، پا دیام یبس   یدی»در نوم یدیمگه تا حاال نشن ایپر یهست یبافیتو آدم منف    
 است«!  دیسپ

  ادیسهند قبول شدم و رفت و آمدم ز یدکترا از دانشگاه صنعت یکه برا یدونیرو ول کن، م نا یحاال ا-   
 بخره!  نی تا بابا برام ماش یکن تمیحما دیاز االن بگم که با برهیزمان م

 . ایمطمئن باش پر خره،یبابا نم -   

نبودم  یکه من کال از اومدن به خلجان راض نیبخره واسه ا دیپدر با اجان،ی در ستین نطوریا-   
و کاشان   رازی به سازم برقصن... آخه از ش دینگه داشتنم با ی اومدم، اونا واسه راض یکه مجبور  یدونیم
 ست؟ یسخت ن  ،ی بش  نیخلجاننش یایب

  ایماست بهت بگم پر یجا زادگاه مادر  نیا یول میانگار مهمون بود رازی احمق نباش! ما تو ش ا یپر-   
 و خلجان رو دوست دارم. و برعکس ت  میراض م یلیخ  نجایجان برخالف تو، من از اومدن به ا

و تو کوچه و   یهست ییکه دنبال ماجراجو دمیفهم  روزتید یباز  سیبله خواهرجان، از کارآگاه و پل -  
 . یبه راه انداخت  زیو گر بیتعق  یپسکوچههاش حساب 
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حساس هستن و منم که تو قبرستون    یبهایبه رفت و آمد هر غر نجایا یاهال ا،یپر ییچه ماجراجو-   
 و کنجکاو شدم.  دمیرو د  یعوض یو سر قبر مادربزرگ بودم اون آدما

 کنن؟یخفهات م رنیگیم ، یکن ی م بشونیتعق یاگه بفهمن دار   ینگفت-   

و تا کنار چشمه »بوالغ« دنبالشون رفتم متوجهم نشدن و اصال    دیباباحم یفعال که تا روستا-   
 . روحشون خبردار نشد

نرو و   یالک  یبرات دارم لطفا دنبال کارا یحتی!  نصدنی از ما گفتن بود خواهرجون و از شما نشن-   
واسه   کنهی و سرت درد م یهست یواسه خودت دردسر نساز چون تو ذاتا دختر ماجراجو و کنجکاو

  ینعیخلجان شده،  یاالن قاط د یباباحم یروستا  کنمی! درضمن از تو تعجب م یو پدرسوختگ یفضول
از  دنیهم سرک کش یهم مثل تو کنجکاون و تو زندگ نجا یباشه که مردم ا ادتی نمی! اما ایدون ینم

 عادتشونه.

همون »بوالغه«  ادیکه فعال تو خلجان ازش خوشم م ییتنها جا  یگفت: راست ایو پر  میدیهر دو خند   
 اونجا.   میاومده بودن رفت زیچند بارم با دوستام که از تبر شهیم  ریاطراف سراز یکه آبش از کوهها

 . ادنی ز یلی خ دمیچون اونطور که شن نمیبب نجارویا یچشمهها یدارم تمام یالبته منم سع-   

 لقب مهد قنات رو  بهش دادن. نهیواسه هم-   

 ؟یزد اد ی چرا فر ا،یبود در یحاال خوابت چ یراست-   

 خانوم فضول! ای نه به پر دیخوابتونو به آب روان بگ یرفتم: مامان گفته اول صبح  رونیاز اتاق ب     

حوض   یصورتم رو رو  دمیکش یدرپیو پ  قینفس عم نیرفتم و چند  اطی و من به ح میدیهر دو خند   
و من خوابم رو زمزمه وار به آب گفتم. سپس سرم را باال   خوردی خم کردم نوک دماغم به آب حوض م

و    بیخوابم عج یایتفاوت داشت، چهقدر دن  دمیکه در خواب د یآسمان با آسمان نیگرفتم، چهقدر ا
 بود؟   زی شگفتانگ

: من  دمیپرسیخوابم بودم و از خودم م ری دست و صورتم را در حوض شستم اما همچنان تحت تاث   
پورخوابم اومد و   ینیمحمد حس  دیرا روحم از جسمم خارج شده بود، چراحاجسچرا مرده بودم، چ 
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که او  شدمیم یمن دچار چه بحران و گرفتار  ندهیدر آ  ایخاتون«؟ آ جهیامامزاده »خد دنیسپس د
   داد؟یم تمحاج

و  دادیسطح آب حوض را موج م ختیریبه درون حوض م  ین یرزمیچشمه کوچک ز کیکه از  یآب   
  یچشم به باز  کرد،یبودم و هنوزم دلم رو پر از اندوه و دلهره م دهیکه د یاز خواب نی غمگ من متفکر و

از پشت پنجره که دستاشو تندتند   ای پر یکوچک درون حوض دوخته بودم. بال بال زدنها یهایماه
منو به خودم آورد و سرم را به عنوان پرسش تکان دادم. او لنگه پنجره را باز کرد و گفت:   داد،یتکون م

بده   ینذر  خواد یداخل، مامان امروز م ای به فکر فرو رفتنات مامان رو کنجکاو نکن بلند شو ب  نیبا ا ایدر
 .می کار دار یما هم حساب 

 ؟ یدادن یچه نذر -   

 شله زرد درست کنه.  خوادیم-   

 غر زدم:  رفتم،یکه پلهها رو باال م ی جام بلند شده و در حال از   

که من   ستی ن ش یبه دانشگاه بزنم به خدا، مامان حال یسر  دیمن که حوصلهشو ندارم امروز با ا یپر-   
 . ختهیعالمه کار رو سرم ر هیو  دمیدکترامو انجام م یدارم کارا

 !یبزرگش کن  ی لیخ خوادی خب، حاال توام نم-   

بود و من ناخودآگاه در   تی کار و فعال یصبحانه نشستم مادرم در آشپزخانه در تکاپو  زیسر م  یوقت   
 . دمیشیاندیبودم م دهیکه د یخواب یرهایهنوز به تصو کردمیم  زیر  زیکه نان را ر  یحال

ما   یو هر دو میبود ی. در واقع همدانشگاهمیمن و بابک در دانشگاه کاشان با هم آشنا شده بود   
از   گریسال د کیساده گذشت و  ی لیو خ یاتفاق  یدارهایما فقط در د یی. دوران آشنامیخوندیارشد م

 ما بود. شقسرانجام ع یانتقال نیگرفتم و ا یانتقال  زیمانده بود که من به دانشگاه تبر التمیتحص

حس عشق و عالقه خودم رو به  م،یخوندیدانشگاه درس م کیکه هر دو در  یمن در طول مدت   
اون سکوت و تحمل بود و   جهیگذشت که نت یینگاهها انیبابک اعتراف نکردم و دو سال دانشگاه در م

  رازی کرد. او به شهرش ش دایخود« مصداق پ نیبه د یخود موس نیبه د  یسیسرانجام ضرب المثل »ع
من آن را   دیو خاطره بابک که شا ادی از  ین یریو من بعد از آمدن به خلجان هنوزم حس ش  گشتبر 
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  یدر روح و وجودم جاودانگ شیاز روز پ  شتریو هر روز ب   آمدیپنداشتم، در قلبم به تکاپو در م  یعشق م
 . افتیم

  انهیو موذ یرکیز ری تا پاکش کند ز  گذاشتیم ز یم یبزرگ پر از برنج رو رو ینیکه س  یمادرم در حال    
 : د یمشت برنج رو برداشت و بر سرم پاش کیاو  دیخندیم

 . میکن نیریش  یدهان زم،ی دختر عز یعروس   یانشاءاهلل به سالمت-  

 پراند:  یصندل   یمرا از رو ای خنده پر  کیشل  

 ؟ یکن یم ن یری هه هه، آخه مادرجونم، با برنج دهن ش-  

که  شاالی! واال برنج برکته، انیپائ  ارشی اونورتر رفت ب هیخاک بر سرت دختر، صدات تا هفت همسا -   
 . شهیبعد ماه مبارک رمضان مبارک برپا م اجونمیدر یعروس 

 خلجانه؟  نیهم یاز پسرا یدیخواب د یمنو واسه ک یباشه مادرجونم، به سالمت ری خ یدیخواب د-   

 داره؟ یرادیا-   

 خودسرانه شما مارو تو منگنه قرار نده، خوبه.  ینداره بلکه انتخابها رادیا-   

و خوب  یبود شیسال همباز یتوام سالها  اره،یاون پسر عمهات ماز ستی ن بهیخدارو شکر غر-   
باغ   هی خلجان  نیآپارتمان داره تو هم زی کارمند اداره آبه، تو تبر ه؟یپسر بد  شییخدا  شیشناسیم

 داره و... یشش هزار متر 

  یبا کس ی پسرعمه محترمم رو به رخم بکش. من اگه قرار باشه روز  یمادرجان، کم داشتهها هیکاف-   
به دست   یبعدها با تالش و کار خودمون همه چ می تونیچون ما م  خوامیازدواج کنم مال ازش نم

 .میاریب

تا ناز پرورده  یدیوقتم تو پر قو نخواب  چیکه ه ییشما  یبگ  یتونیمن نشست: م  یصندل یرو  ایپر   
 ؟ یخوای م یچ ندهاتیاز شوهر آ یبش

 ! یو درست  یصداقت، راست ،ی مردونگ-   
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  نیتو ا یدونی! خودت که خوب مشه یم دایزمونه کم پ نی که تو ا یز ی چ ها،یخواه ادهیاو... وه، چه ز-   
ها و   یادیها و ش  یو از ثروت سرشار نامردونگ میما دچار فقر صداقت شد ها،یو جفاکار  یزمونه نامرد

 .میاختالس ها بهرهمند

خانوم رو    ایفرموده در یو درست  یو راست  یمردونگ اریمگه ماز ا،یمادرم اعتراض کرد: صداتو ببر پر   
 نداره؟

 من جوابش رو دادم: بله که نداره.  ایپر یبه جا   

 هست؟  یرادی ا اریدر ظاهر و باطن ماز یعنی ا،یامان از دست تو در یوا-  

  خنگارم،یداره و من تار میو مال فی داره، احساس لط یاوال، چرا که نباشه؟ اون حس و طبع شاعر -   
.  ستین کی دارم، احساسمون اصال بهم نزد یگذشتهها هستم و نسبت به اون قلب سرسختتر  ریدرگ
کنم.   ولشکه من به عنوان شوهر قب  ستین  یاون پسر  اری داره ثالثا، ماز رادیه اون امن نگفتم ک ا،یثان

وجه قصد ازدواج ندارم پس دست   چیچهارم، خدمتتون اعالم کنم مادرجون که من تا چند سال به ه
 . نی از سر کچلم بردار

  یزندگ یمردمش رو ه،یکیکه خلجان شهر کوچ شهی م  تیتو حال  ا،ی ثان یکنی خود م یاوال، تو ب -   
  یببر  ههایو در و همسا لی فک و فام شی با شوهر نکردنت آبرومو پ یخواینگاه دارن سوم، م گهیهمد

 !یکن یچهارم، بازم غلط م  ؟یموند  شوهریکه بگن ب

ه زور  ازدواج رو ب ری خونوادهام غل و زنج  کردمیخانواده احساس م  یهای تضاد تفکرها و شاد انیدر م   
  یو پژوهشهام بر رو  قهایبود که با ازدواج منو از تحق نیبه دست و پام بزنند. احساسم ا خواهندیم

  ار یاما ماز شتمدا اجی احت ایدن یهایدنیبه د  خیتار یر ی فراگ یملل مانع خواهند شد. من برا خیتار
نداشته   ایدن  یهایدنیناد دنیبه د یاج یبسازد و احت  اهاشیرا در رو شی خواستهها  یتمام تونستیم

 .افتمیدست م  تی و من در واقع  دیرسی م ایباشد. او به خواستهاش در رو

  شی پا پ  اریماز نیدلت بخواد اصال بب میلیادامه داد: خ د،یدیم  تیمادرم که سکوتم را عالمت رضا   
 . رهیبگ  اریعمه جونته که اصرار داره تو رو واسه ماز  نیا اد؟یم تیو به خواستگار ذارهیم

 .میدلش بخواد که خواهر مثل دسته گلمون رو بهش بد میلیچه حرفا! خ  یوا یا-   



 ال جمعجزه خل 

21 
 

حرف رو گفته بود، نگاه  نیو ا ستادهیکه دم در اتاق ا ایو به ارش دیرا درهم کش شی مادرم اخمها   
 .میشتکرد: آهان آقا مورچه هم زبون داشت و خبر ندا

  یدیبه سف اهتویس یزودتر از موعد موها یل یدو تا دختر خ نیازدواج ا الیمامان خانوم، فکر و خ-   
 خواهد نشوند.

حلش کنم. گفتم: حاال که من  تونستمیصحبتها نبود خودم م  نیبه ا یاجیختم غائله احت  یبرا   
 2اوزون ناز!ا« دویاولدوم، قازا قازا قو ی»راض

جواب بله بدم    نایپس به عمهات ا یهست یدختر عاقل  دونستم یم  نیبغلم زد: آفر  عیمادر تند و سر   
 ؟ یخواستگار  انیکه ب

همونطور که گفتم من  طونه،ینگاه کردم و گفتم: عجله کار ش  ا یو ارش ایزده پر  رتیح  یافههایبه ق   
 قصد ازدواج ندارم.  یچند سال

  یدون یشد: اصال م دهیپاش زیم یو برنجها به رو دیبرنج کوب ی نیمادرم مشتش رو محکم به درون س   
»نرگس    شه؟یم یخلجان بگه، چ یاز اهال  یک یبه  یو مراسم  هیتو مرث نویعمه تورانت ا نیاگه هم

   3!«یلدیعالم ب ،یلدیب

 4اقال هورر« چ  زهیهورسه، ب  تیشانس خواهرمه، واال»خالقا ا نمیگفت: ا ایپر   

 ضربالمثل را به کار برده بود: نیکه ا ایمادرم با دستمال زد تو دهن پر   

شعر و غزل  یداره و ه یخب، حاال طبع و شور شاعر   هیری چشه، پسر آروم و سر به ز اریمگه ماز-   
پسرش تو   یکه شعرا گهیداشتن که خوبه اتفاقا عمهجونت همه جا با افتخار م  یشاعر  حهیقر گه،یم

 .اره یجشنواره ها مقام م

  یبودم فکرم رو داغون کنم، خواب دهیکه د یکردن خواب  ل یو تحل  هیبا تجز خواستمی به اتاقم رفتم نم   
 که حس و حالش هنوزم روح و وجودم رو تحت انحصارش داشت! 

  نیرو در هم  ییزهای باشم، چ دی مف ینهایدر هر زم خواستمیبودم م  یو تالشگر  یمن دختر پرانرژ    
  شیخواستگار نیکه بعد ا اریراحت شدن از شر پسرعمه ماز یزادگاهم بسازم و ازشون لذت ببرم. برا

. من کردمی م یفکر  دیبا  کرد،ی م جادی و در خونوادهها اختالف ا گرفتیبه خودش م قتیصورت حق
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  یخودم بسازم. پدرم که س یبرا  یگهاید یای دن کمیکوچ یدستا نی خلجان و با هم نیتو هم  خوامیم
چون از   یول  مونهیوقتا از دخل و خرج خونهاش در م یسال تمام به نظام کشورش خدمت کرد، بعض 

  شرفت یپ یبرا  یجالب و اهداف بزرگ یدههایداره، ا یو مال و ارث خونوادگ  ه یو جد و آباد قو شهیر
 شهرش داره. 

پا   یکرده بود من برا ریذهن مادرم رو مشغول و درگ ی عمه توران از من بدجور   یزبان یخواستگار    
باهاش   د یفردا در محله باباحم یزنگ زدم و برا اریمادرم به ماز الیخ  ینگرفتن ادامه ماجرا و آسودگ

  رونی ب اری ماز یاداشتم که حرفهام رو چگونه بر یقرار گذاشتم. تا رفتن بر سر مالقات حالت دستپاچگ
 و اصرار نکند.   یجلب نظرم پافشار  یکه احساسم رو درک کنه و قانع بشه و برا زمیبر

آرام و فرورفته در خود کنارم راه   یمختصر  یسر وقت به مالقاتم آمد و با سالم و احوالپرس  اریماز   
امروز   نیمن هم اریمتالطم پر از امواج خروشان بود، گفتم: ماز ییای. منم که دلم مثل دررفتیم
 خودمون پنهون بمونه.  ن یب  یمثل راز  دوارمیرو برات اعتراف و اقرار کنم که ام یز ی چ خوامیم

 خودمون بمونه؟   نیکه ب ینگاهم کرد: راز  رتیبا ح    

مطلوبم  یشگ یو اقامت هم  شهر  نیکردن در ا یبازگشت به خلجان و زندگ  ار،یماز یراستشو بخوا-   
 نینسبت به زادگاهش داره، ا ینخواه یکه آدم خواه یاما حاال که برحسب قضا و قدر و عشق  ستین

البته در   مببر ن یهارو از ب یبا روش خودم همه ناساز  خوامی . من ممیشد  نجایاتفاق افتاده و ما ساکن ا
  ستیمعلوم ن فشی منطقه که تکل نیخلجان! من از ا یاهال  یتمام  یباشه برا ی هایهد نمیحد توانم ا

در هم  ییو روستا یشو بر سر داره و فرهنگ شهر   یینه چرا که هنوز چادر روستا  ایشهر هست 
ن شهر رو واسه یا خوامی م قیحقا نیبا ساختنش و کنار اومدن با ا یول  ادیچندان خوشم نم خته،یدرآم

 خودم قابل تحمل کنم.  

 . نیکنی عادت م طیمح  نیو شما باالخره به ا ست ین  رممکنی غ یز یچ  چی: هدیحرفم پر  انیبه م اریماز   

شهر   نی و معتمد ری با مردمان خ میدار میمن و پدرم تصم ستیفقط حرف عادت و خو گرفتن ن    
باشه که مادرم از صبح تا شب بهم از تو و  نیگناهم ا خوامینم م،یشهر انجام بد یبرا  ییکارا

  هبساز یبخواد ازت مجسمه خوب  هیو اونطور هینطوریا اری که ماز نیتو برام بگه و با گفتن ا اتی خصوص
و زن  یر یو منو بگ یکه مثال اگه تو لطف کن  نی! ادهآلیشوهر ا هیو به خورد من بده اونم به عنوان 
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 یبا ترفندها وقتیاون مجبور بشه هر وقت و ب  ای و  هشیم  یپر از خوشبخت میزندگ یخودت بکن 
 کنه.  بی ازدواج کردن با تو ترغ یمادرانهاش منو برا

 . هیکار اشتباه نیا ا،یآه در-   

خودتو نشون بده و درد درون منو درک کن و بفهم که هر دو خونواده  یتو خواسته واقع اریماز-   
  یآسمان وندیپ نیکه ا کننیو در سرشون دارن و فکر م و پسرعمه ر ییدختردا عی سر یل یخ وندیپ یهوا

 ! رسونهیم  یما رو به خوشبخت

 ساخته شده؟ یینشده داستان بلندباال یچی هنوز ه-   

و به خاطر پدر دارم    امیدارم باهاش کنار ب  یشهر هنوز خو نگرفتم و سع نیمن به ا یدون یکامال! م-  
نکنه منم تحمل کردنش رو بلدم پس اگه بخوام ساز مخالف نزنم و   تمیاذ یو کس یز یو اگه چ  سازمیم
 کنه.  دایادامه پ  ثایحرف و حد یو نذار   یکن یباهام همکار  دیباشم با  یجا موندن  نیا

  یبرا  نیمسوول یپدرم و همراه یتهایبه پشتوانه کمک و حما  یول  یخال یدارم با دستا میمن تصم-   
خلجان هست که  یدر ورود یموقوف نیقطعه زم هیمثال  م،یبد یشتر یب  تیشهر اهم  نیا شرفتیپ
  اریز. گوش کن مامیبساز ییفرهنگ سرا ایکتابخانه  یمرکز فرهنگ  هیکه در اونجا  میما تالش کن  دیبا

با انجام خدمات   خوامیمن م نازمی نم رسم،ی بهش م گهیکه تا چند وقت د  ییمن به مدرک دکترا
 میو متحول کن  یغن ،یو هنر  ی م کنم تا خلجان رو از نظر فرهنگرو هم همراه خود  های لیخ  یفرهنگ

قدرت هم داشته  ،یقدرت دار  یپول داشته باش زنه،یحرف اول رو م  اتیهرچند که متاسفانه ماد
 !  ادیازت برم یو همه کار  یحکمران ،یباش 

 گفت:  داد،یکه با حوصله به حرفهام گوش م اریماز   

تو خبردار بشن، ازت   رخواهانهی خ  اتینداره اتفاقا مردم خلجان اگه از ن یرادیکه ا نیا ا،ی خب در-   
 تالشهات ثمر بده. دوارمی فقط ام شنیممنونم م

با   روزیپر ن یدست صدا نداره«! من و پدرم هم  کیراست گفتن که » شه،یدست تنها نم گمیبازم م-   
 .میتحوالت صحبت کرد  نی»حاجآقا جابر رضازاده« درباره انجام هم

روز    شرفتی که در کنارت باشم چون من به زادگاه خودم و پ دمیقبول دارم و قول م نمیگفت: ا اریماز   
 افزونش عالقمندم. 
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 من و تو دارن؟ نیب  وندیدو خونواده اصرار به پ  یول-   

  یهست با افکار  یساده و عام  یاون زن  گمیمادر خودمو م یبش  دهیازشون رنج دیتو نبا ا،ی در نیبب -   
. اون در درک و فهم خواستهها و  می بودن رو داشته باش  یو امروز   یازش انتظار روشنفکر  دینبا انه،یعام

  شیپ  دهشوخونوا یکارا ایمی داره به سبک و روش قد یدوره عاجزه و سع  ن یا یاحساسات جوونا
 ببره.

التهاباتم را در   ینشست و وقت یکنده درخت  یرو اریمن از فرط حرف زدن، دهنم کف کرده بود. ماز   
 گفت:  د،یاز خشم د یپس پردها

 نفس بکش. یکم یکن یطور خودکش نیاز حرص و خشم ا ستیحاال الزم ن ز،ی عز  ییدختردا-   

  یو توان دارم! دختر جوون  روی ن کردم و در مقابلش لیهمه سال تحص نیمن مال ندارم که ندارم ا-   
اندازه سر   تونم ینم یعنیچون دخترم احمقم؟  یعنیکنه،   شرفتیباال زده تا شهرش پ  نیهستم که آست

 انگشت هم به مردم خدمت کنم؟ 

 ا؟ ی در گهیم نویا یک-   

رو آب ببره  ای سهالنگار که دن یبه افراد میخوای. نممیبه مال دولت ندار یما چشمداشت اریماز نیبب -   
 و آخر سر ما رو به دردسر بندازن. میالتماس کن  ی ه برهی اونارو خواب م

گرفتن حق و   ی. برایر یگیم جهی بهتر نت یبر   شیپ یمتر یتو اگه با سالح نرم و مال ا،یدر ییدختردا-   
  اتیکه غرق ماد ییای . تو دنیخودت دشمن بتراش یو برا یفت یکس درب  چیبا ه  دیحقوق خلجان نبا

در  رخواهانهیخ  یدست رو دست بذارن و تماشاگر باشن شماها که نقشهها دیمثل تو نبا  یشده افراد
و   نیر ی از خ یبزرگ دگروهیبا کنه، ی م ری کارتون گ یو محل  یبر سر تعصبات فرهنگ  شتریو ب نیسر دار

اما  نیرو قدم بردار  شیپ  ریخاطر تو مس  نانیبا اطم  نیتا بتون  نیبد  لیخلجان تشک یدلسوزان واقع
و به خطا و   یر یبگ  شیرو پ  یروش خاص خودش رو داره. من نگرانم که تو روش اشتباه  میهر کار

بدون که با سر و صدا به پا کردن کارا    نویا ا،یگردن دختر بودنت! در فتهیب را ی بعد تقص یبر  راههیب
 . رهینم  شیپ

که تو خونواده ازش   ییهاییاز بدگو د،یفهم ی و خوب م کردی برخورد م یمنطق نطوریا اریکه ماز نیاز ا   
 از جاش بلند شد:  اریکردم شرمنده شدم. ماز 
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 نیتفاوت دارن و من سخت بتونم ا یلی خ یمن و تو از نظر سطح فرهنگ  یخونوادهها اجان،یدر-   
آوردن  یو برا  ادینکته مهم بشه و کوتاه ب  نیمادرم متوجه هم دوارمیرو بردارم ام شی تفاوتها رو از پ

 باشه.  یگها یعروس فکر دختر د

 . یایممنونم که باهام کنار م اریماز-   

چه  کنه،ی حاال فکر م  نهیما رو بب ی کس ه،یمنطقه خلوت نجایا میبر ایازم جلوتر زد و گفت: ب  اریماز   
 خبره؟

 . میرا پارک کرده بود، رفت  نیکه ماش یهر دو به سمت   

به خودش   یمسئول دنید یکه برا ی هست یکه دختر  دمیاز صحبت کردن باهات فهم  ا،یدر یدون یم-   
من تو رو دوست دارم   یی! اما دختردایحق به جانب  یلیخ  ده،یرو نم   دنیساعت انتظار کش میزحمت ن

که  همغموم و گرفت یبا چشمان  نم یب یم لهها یم یدر آن سو یتو رو دختر  شمیم رهی که به تو خ یو گاه
و چشمش فقط   یشان یپ یافتاده رو یتار مو رسه،یتا کران آسمان ها م اهشیچشمان س  تیمعصوم

 !انتهاستیب ی ایدر هی ری و فقط تصو

  نقدریاما ا ،یدار  یشعر و شاعر  حهیبودم که طبع و قر دهیشن  ار،ی نگاهش کردم: ماز رتیبا ح    
 ه؟ یچ یکه گفت ییلهها یمنظورت از اون ور م نم،ی. خب بگو ببکردمی تصور نم یاحساسات 

را گرداند، لبانش تکان خورد و زمزمه    چیسو یرا باز کرد و پشت فرمان نشست وقت نیاو در ماش    
 زندان، اسارت!  یلههایکرد: م

 لحظه ذهنم مغشوش شد:  ن یو من در هم   

   ار؟ی ماز یواسه چ-   

 .ونانی. مثال یرفتی م یگهایاومدن به خلجان به کشور د یه جاکاش تو ب ا،یگفت: در اریماز   

 از من بلند پرواز بود! شتریکه ب ار ی زدم، ماز  یپوزخند   

که   یوقت ادی م ادتی. او گفت: شدی م  لیو ناهموار مدام به چپ و راست متما یدر جاده خاک نیماش   
 ؟ یکن ی مهاجرت م ونانیبه  یروز   یگفتیم  یرفتی م رستانیدب
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  ونانیعالقه دارم و  خی برسن بعدشم چون من به تار قتیبه حق اهامونیهمه رو ستیاوال، قرار ن-   
 یپرستو تونمینم  چوقتیکه من ه فیهم داره! ح یارزشمند  خی تار ه،یبائ یکشور فالسفه و هنر و ز 
 کوچ کنم.  اهامی رو نیمهاجر باشم و به سرزم 

تصورش رو بکن   یبکن  ونانیواسه رفتن به  یاقدام یتنتونس اهاتیمتاسفم که به احترام همون رو-   
 کجا خلجان کجا؟  ونانی ا،یدر

 دونهیرو فراموش کنه. خدا م شی مادر اریزادگاه و د تونهینم چوقتیکه باشه ه ای دن یآدم هر کجا-   
 !هیچ یسرنوشت و قسمت هر آدم

  نیباتری»کرت« ز  رهی و من روح و وجودم رو رها شده در ساحل جز کردیم ی رانندگ   صدایب اریماز   
 مجسم کردم!  «یدر حال رقص »پنتوزال  ونانی رهی جز

  یبرهنه و جاودان   کری که از پشت پرده شفاف باران بر پ ی و انوار  کردیسرمستم م رهیجز میمال یهوا   
از   ینقطها چینم، انسان در هبزرگ و مهربو ی. آه خداکردی انسان را مسحور م شد،یم دهیکش ونانی

  شی اهایرو رونو پا به د دهیبر یکنون یق یحق  یایآرامش از دن  نیسهولت و با ا  نیبه ا تونهیجهان نم
 بگذاره! 

  یبود و من غرق تماشا اس یاژه در تقابل و ق یایو در ونانی یایو رو رامونمیپ  عتیطب انیافکارم م   
 . افتمیرا م میاهای خلجان آرامش رو  یکوچهباغها

 یو اصل وجود قتیحق  نجای و ا دیبخشیهنر و هنرمندان هزار سالهاش قوت م  نهیرا گنج ونانی   
در  دا«یقله »ا یو روحم را بر رو  شدیم دهیکش کی»خلجان«، چون نوار بار ی خ یتار یو بناها  خیتار
.  کشاندیآمده بود، م  ای در آن جا به دن انی ونانی یو به کنار غار »زئوس« که خدا  بردی »کرت« م رهی جز

  یاهی بودم. شکل س ستادهیقله که شهر »خلجان« را در آغوش داشت ا نیپائ یمن از کنار غار به تماشا 
 ظیمه غل انیرو در م  کتای بابک  دی و فکر عاشقم, اندام رش  شدیظاهر م یمه صبحگاه یدیسف  انیدر م

و سرم را به دوران   دیچرخ ی و م دیچرخیو م  خوردیو تاب م  چیپ اهی. شکل س دیکشی م ریبه تصو میپا ریز
آغوش   انیخلجان بودم و درست م  نیسرزم یدر حال سقوط به رو دا«ی. من از فراز قله »اانداختیم

 خلجان فرود آمدم!  ار یماز

کردم به حال و   یو سع دمیکش رونیاوهام ب  رحمیچنگال ب انیخودم رو از م  ین یبوق ماش  یبا صدا   
 برگردم.  میکنون یهوا
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ترمز   یپا بر رو دندیلول یکه در هم م یمردم یکه به خاطر ازدحام و شلوغ یابان ی در خ اری ماز یوقت   
من   ایبود، آ ستادهیقله در قلب خلجان ا نیپائ کتای بازگشتم. چرا بابک  میعیگذاشت، تازه به حال طب

 دم؟یگندیمن در گنداب غرورم م ایآ ساختم؟یبودم که عشق را از خود دور م

و رو کرد!  ری مرا نسبت به خودش ز تیتمام ذهن  شیباورها انیبا همان مختصر حرفها و ب  اریماز   
فراتر،   یقدر  دیشا ساختی با سنگ خارا م ی میاز معبد قد یر ی در کالمش در ذهنم تصو اریماز تیجد
شوق   و   یدر دلم حس دلتنگ ی رارادی غ اریبابک بس الیخ شهیاند نجایشفافتر و آزادتر! و ا  فتر،ی لط
  یهایو سخت  یفرسودگ کردمیم یسع  دیمن بودم که با ن یحال ا  نیدوبارهاش رو زنده کرد با ا دنید

 و اتهامات باشد.  بتیرو داشتم، به جان بخرم هرچند پشت سرم غ مودنشیپ دیکه ام یراه

پس برو    ،یبر   زیتبر  ستی و قرار ن یدانشگاه ندار  که امروز دونمیم ا،ی خانه گفت: در  کینزد اریماز   
  یدار  تیزادگاه پدر یبرا یاما اگه افکار بزرگ که،ی روح بزرگ تو کوچ  یخونه و استراحت کن، خلجان برا

به ازدواجت کنن.   ادارتحت فشار خونواده نباش، نذار که و ادی . زیرو تحمل کن  تها یمحدود یتمام دیبا
نداره، ازدواج بدون   دهیطرفهاس و فا کیطرفه مثل جاده  کیعشق  ،یکه بهم عالقه ندار   یاونم با من

خودت باش، منم   یزندگ  یمادرم شو و  پ یثهایمن و حرف و حد الیخی نداره! پس ب دهیعشق هم فا
 فقط پسرعمه تو خواهم بود.

  ش یپ یخونوادهها اختالف  نیب میبهش ندار یل یم تماکدو چیبا موضوع ازدواج که ه خوام یمن نم   
دوست در   ک یپس اجازه بده مثل  ذارمیو رفت و آمدها قطع بشه البته من به نظر تو احترام م ادیب

 یخواهر و برادر  وندیخودمون پ  نیب  ایبود پس ب   ی عاشق من نخواه چوقتی کنارت باشم. تو ه
 . میندبب

 خودمون سر جاش باشه.   یلی: چه حرفا! اجازه بده همون نسبت فامدم یخند   

 ماندم.  دیکرد که در صحت حرفهاش در شک و ترد یاو هم خندها    

به هر  می صحبت کن   شتریتا فقط ب میرفتی م شی قدم زنان پ لی طو یکوچها یر ی در سراز اریمن و ماز   
. هرچه کوچه میکردی م یکوتاه  یوالپرسو اح میدادی سالم م شد،یکه از مقابلمان رد م یزن و مرد

کوچه  هکه از ت یو قهوها دیسگ سف نی. عبور چندمیدی رسی شهر م رونیبه ب می رفتیم  نتریرو پائ   کیبار
و دستم   دیخند  اری بکشونم. ماز  اریبترسم و خودم رو به پشت ماز یسبب شد تا من کم  آمدندیجلو م
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 یآدما یاونا هوا کننیروستا حمله نم  یوقت به اهال  چی ه یآباد یجان، سگها  ایرو گرفت: نترس در
 محله رو دارن. 

همراه خونواده به  یسالگ زدهیبوده که در س نیعلتش ا دمیشا دمیترس یخدا، از سگها م شهیمن هم   
رو پاره کرد و از پشت به طرفم   رگردنشیزنج  یاهیسگ س م،یاطراف کاشان رفته بود یاز باغها یکی

 .ودپارهام کرده ب کهیت دادن،یدور و برم به موقع عکسالعمل نشون نم  یاحملهور شد، اگه آدم

 باغ کاشان هنوز به جونت مونده!  یترس ماجرا ه،یعی طب نیگفت: ا اریماز   

 یکوچه رو یبود و ما در انتها دهیآرام و جان بخش خلجان بار عتیمطبوع شبانه بر سر طب  یخنک    
قنات »آزدره« قرار داشت.   می. روبرومیتلنبار کرده بودند نشست یکوتاه کاهگل  واری که در کنار د ییچوبها

قنات    نیآب ا وشهر قبال مردههاشونو ت یاهال  گفتی قنات بهمون م نیاومد مادرم راجع به ا ادمی
دفن   یرو برا تی سره م کی قنات  ن یو مثل حاال غسالخانه نداشتند و بعد شستن جنازه در ا شستندیم

  نیکه اول «یبه اجداد »محمد مهر  یخاطره رحمت و فاتحها نیا یادآور ی. از بردندی م به قبرستان
  هینیغسالخانه خلجان را ساخته بود، فرستادم چرا که بعدا مراسم ختم مردههاشون رو هم در حس

  .  کردندیمرد بزرگ خلجان دوست برگزار م  نیا یاهدائ

  نیتصورن که من بعد ا نیمنو محدود کردن و تو ا یایروزا دن نیخونوادهام ا ار،یماز یدونیگفتم: م   
همونطور که تو   نهینخواهم داشت. من حرفم ا یشده و کم و کسر  لیتکم  میکه زنت شدم خوشبخت
 دارم!  یخب منم واسه خودم اهداف  یکنی موفق شدنه، کوشش م یشاعر  ندهیواسه اهدافت که در آ

به ثمر رسوندن  یبرا ی! وقتیهست نیمسئول یبعله خشک و خال  هی دنینمحتاج ش ؟یچه اهداف-   
در  شه،یمحسوب م یهارت و پورت خشک و خال  هی دنیتو دست و بالت نباشه، جنگ یاهدافت پول

و واسه آدما پول حرف اول و آخر رو   کنهی و بن م  خیرو از ب  اتیمعنو شهیکه داره ر یماد یایدن نیا
مثل »حاججابر   یر ی خ یبذارن، کم هستن آدما هیبخوان ما بشونی که از ج ییکم هستن کسا زنه،یم

 . میکن ییشهر رو هم شناسا یفعل  نیریو خ  میباش   ریدنبال خ  دی ما با ره،ی رضازاده« و غ

  رفتی فرو م یشبانگاه متی الاز جام بلند شدم و به قدم زدن پرداختم. سکوت اطرافم که در م   
هرز اطراف پاهام رو قلقلک  یو علفها  دندیدرخشی. ستاره ها در دل آسمان مکردی محزونترم م

  گم اریماز یدر حرفها  قتری عم روند،ی فرو م ای که به اعماق در ییهایمنم مثل ماه کردم ی حس م دادند،یم
:   دمی شنیبود، انگار صداش رو از دور دستها م  کمینزد یل یخ  اریکه ماز نی. با ارومی و فرو م شومیم
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  دیکش  یقیرساندو نفس عم انیتنگ خلجان بود، پا یکه در باب کوچهها شیحرف ها انی بعد پا ار یماز
  یل یخ دیتو با رمبرات دا یحتینص یول  ذارمیندارم و تو رو تحت فشار نم یمن با تو کار  ا،ی و گفت: در

که تو  نیآشنا کنم ا یقتیحق هیامروز تو رو با  دیو من با  ستی ن یشهر بزرگ نجایا یمراقب خودت باش
به   نجایا  یاغلب اهال  نیکه ب ییهای و کنجکاو بتهایبه غ  دیشد، تو با یروبرو خواه یکنجکاو یبا آدما

داره در   یمردمان سادهدل نجایا یعادت کن  ست،ین  یو توش غرض و مرض رهیگی طور معمول صورت م
داره و   ادی خوب و بد ز نجامیا ایدن یمثل همه جا یعنی  ادن،یو فرصتطلب هم ز ادی ش یبرابرش آدما

اوتوراخ، دوز   یر ی به قول معروف »ائ ای ب ا،ی در یدونیم-سوزندیتر و خشک با هم م میهر کار یتو
ازشون   ایرو انکار   قیحقا یبعض ، ی لو مح  یبه خاطر تعصبات مل دیکه ما نبا یبدون   دیبا 5شاخ«یدان

اما   کهیفکر و روح بزرگ ما کوچ  یبرا یعنیمحدوده،   نجایما در ا یزندگ  یگی تو درست م م،یفرار کن 
 م،یخوایو به اون چه که م میبد دونیم میتونیبه خواستههامون م یق یدرش دوام آورد ما به طر شهیم

  اتیو ادب  رمی خوب بگ  یامشش حسهاتا از آر مکانه نی برام بهتر نجای. اتفاقا چون من شاعرم امیبرس
آبادتر   یساختن خلجان یبرا مینی و بب میزیهم بر یفکرامونو رو ایرو زنده نگه دارم. ب  میمادر کی فولکور

نداره تا محل   یمحل فرهنگ  هیشهر هنوز  نیکه ا فهیح  یل یخ  یدونیم م،یبکن   دیچه با شرفتهیو پ
 گریهنرمندان د یرایبتونن پذ یقلم و ادبا با سربلند  یو اهال راکه شع  ییبشه، جا  یانجمن ادب یدائم

 افت نداره؟  شیخیقدمت و آثار ارزشمند تار نیخلجان با ا یبرا  نیا ایشهرها باشن آ

هام  دهیبه ثمر نشوندن ا یتو هم برا یعنی! نهیزدم: پسرعمه محترم، اتفاقا درد ما هم  یلبخند   
   ؟یکنیم میهمراه

که اگه   یکارت دست اوناست، بد تا نکن ریکه گ  ییکن با کسا یچرا که نه! فقط سع یبدون قیاگه ال-   
 فاتحهات خوندهاس!  فتنی سر لج ب

.  انداختیخوابم انداخت هنوزم حس بدش بدنم رو به ارتعاش م ادیمنو  ار یچندباره ماز یهشدارها   
 شد. دهیکش  روزی پر یشدم فکرم به ماجرا  مونیپش یصحبت کنم ول  اریراجع به خوابم با ماز خواستمیم

سه  زیمتوجه رفتار شکبرانگ یاتفاق یلیرفته بودم، خ  م«یبه اطراف »غار نغ  یهواخور  یکه برا یوقت   
غار رفتم و از پشت تنه درختا تحت   یهایکی اونا تا نزد بی بودند منم در تعق دهینفر شدم. آن ها مرا ند 
بودند من که  شدهپشت غار جمع  بای در خارج از خلجان و تقر یشخصمحل م ینظرشان گرفتم اونا رو 

خبردار بشم حاال  تشونیشده بود، دنبالشون کردم بلکه از قصد و ن  کیبه شدت تحر میحس کنجکاو
 بود.  بهیهم چشمم به دنبال اون سه فرد غر
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به   ا،یگفت: در کردینگاهم م یچشم  ری که ز اری نکردم ماز یصحبت  اریمن راجع به اون سه نفر با ماز   
  مش؟ین یبب کیاز نزد میبر  یخوایمونده م  رهیقنات »آزدره« خ ینگاهت رو  ،یکنی فکر م یچ

  نیقنات پائ یاز پلهها ار یبودم از جام بلند شدم و به همراه ماز یهر مکان دنیمن که مشتاق د   
که آب از وسطش عبور   داشت یپهن یکانال آب بود چون از دو طرف سکو هیشب   نیرزمی. زمیرفت

 نشون دادم.  اریبه ماز  جانی و ه رتیبا ح  شدیم جادی آب ا یرو  یدرشت یحبابها کرد،یم

جا   نیخدا ا شهیو قرمزه که هم  اهی س یهایاون قنات پر از ماه زهیرتانگ ی چه ح ین یبی : مد یخند اریماز   
 .  کننی شستن لباسهاشون استفاده م  یبرا نجایوجود داشتن و مردم حاال از آب ا

  اریآب انبار بود. ماز هیشب شتریبه نظرم ب  میما راه قنات را که سقف هم داشت آرام آرام جلوتر رفت   
 .شنیکه دو قنات اونجا در هم ادغام م رسهی قنات به قنات »گزران« م نیگفت آب ا

 نگاش کنم؟   کیمن از نزد میبر  یایگفتم: م   

 . ستیاز لطف ن   یخال شی نیتو هم اگه بب دمشینداخت: من که بارها دشانه باال ا   

قنات   انیکه در م  یدرخت بزرگ دنیو از د ستادمیقنات »گزران« ا یبه تماشا اریشانه به شانه ماز   
 یز ی ر یوههای م انداخت،یم هیآب سا یدرخت رو یماندم شاخ و برگها ری پت و پهن وجود داشت متح

 گفت:  اری. مازشدینم دهیفاصله خوب د نیهم داشت که از ا

 .کردندی ظرف و ظروف استفاده م یشستشو یدرخت برا نیا وهیمردم از م میقد یدر زمانها-   

 !زهیرتانگ ی خداوند چقدرح  یدههایواقعا که آفر ،یوا-   

 خلجان مهد قناته؟  نیتو، هم  یوطن مادر  یدون یم چیه اده،ی قنات ز نجایا ا،یدرسته در-   

البته  دم،یند  شتریهمه قنات و چشمه تو خلجان که من هنوز چند تا شو ب نیبا وجود ا دمیبله، شن -   
 باشه! جانیمهد قنات آذربا تونهیکه خلجان م 

لحظه   کیچشمامو زد.  دینور خورش میاومد رونیهم بود ب کیاز درون قنات مسقف که تار یما وقت   
توجهم را جلب کرد. همان لحظه   دی پرا یخودرو هیخارج شدن دو مرد از   هبستهاممی ن یچشما انیاز م

 دهیکه د نهست  یروز یهمان مردان پر دیپرا نیآن دو نفر سرنش  دمیکه فهم رای ضربان قلبم باال رفت ز
  داند؟یکجا بود، خدا م یبودمشان! حاال نفر سوم
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.  کردمیم بشونی که راه داشت تعق  یبه هر نحو دیو با ختیرو بهم ر میعصب ستمیاون مردا س دنید   
زودتر به خانه برگردم. اما اون اصرار داشت تا سر قبر پدربزرگم که در  دیآوردم که با یبهانها  اری ماز یبرا

ادم افتاد که قراره دوستم  یتازه  ار،یمن گفتم: ماز یول می مشهور خلجان بود بر یزمان خودش از خانها
 .میکار کن شیژه دانشگاهپرو یتا رو ادیخونمون ب 

 افتاد؟ ادتی ییهویچرا -   

 . گهیافتاد د ادمیخب، االن -   

 ها؟  هیببرمت، قبرستون جالب   دیبه قبرستان باباحم یخوای نم-   

 . شهی کردم مامانم نگران م ر ی د یحساب گهیروز د هیبمونه واسه  اریماز-   

رو دست به سرش    اری ماز یبا چه زبون  و یچهجور  دانستمیگل کرده بود و من نم  اری سماجت ماز   
 یاز راه رو همراهش برم تا به اضطراب و کنجکاو یشک نکنه مجبور شدم مقدار   نکهیکنم؟ به خاطر ا

 نبرد.  یدرونم پ

شده   مهیکه انگار از وسط دو ن یسنگ بزرگ یتماشا یبرا  یکم  میشدیاز کنار »قوشاداش« رد م یوقت   
  خیراجع به تار یز ی حتما تا حاال چ ا،ی گفت: در د،یدیراهنما م یکه خودش رو جا اری. مازستادمیبود ا

 درسته؟ ،یدیسنگ نشن نیا

به امان خدا رها    نطوریآثار گرانبها و باارزش ا نیا ستی ن فیواقعا ح   نمش،یب ی باره که م  نینه اول-   
 بشن و ازشون محافظت نشه؟ 

که   یکو کس شنیروز به روز دارن فرسوده و نابود م نایاقشنگتر از   یباباجان! دهها جا یکار  یکجا-   
 حفظشون تالش کنه.  یبده و برا تی اهم نایبه ارزش ا

 ه؟یچ اهیسنگ س نیشدن ا مهیحکمت دو ن  دونهیخدا م-   

سنگ  نی شدن ا مهیکه دو ن کردی م فیو گفت: راستش مادرم واسمون تعر دی کش یقی آه عم اریماز   
  یصورت باق  نیزمان به هم نی)ع( انجام گرفته و تا به ا یحضرت عل  ریهمزمان با ضربت شمش

 نداره.  یق یدق یخی سند تار عیکه اکثر وقا  فیمونده، بازم صد ح
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چرا داستان ناقصه و اصل ماجرا رو که باالخره از اون زمان تا   ؟یچ یعن ی: دمیاخمهام رو در هم کش   
 کنن؟ ینم  فیکامل تعر دهیرس  نجایته و به اگش نهی به س نهیحاال س

بهش   گهیصورت که د   نیا ری. در غدونستهیداستان رو نم یکس منشا واقع  چیتا حاال ه  دیشا ا،یدر-   
به چشم  یل یکه راجع به خلجان خ یز یچ ،یخ یو تار یمستند واقع هی شدیم گفتن،یداستان نم

 اشهوجود نداره و اگه هم ب یو کامل قیدق  یخیشهر مستندات تار  نیا خیکه در مورد تار نهیا خورهیم
 . دهیزمان رس نیزبان به زبان گشته و به ا شهیو مشاهدات هم هم اتیکمه! روا  یلیخ

متوجه نشه، دورادور حواسم به آنها بود   اری که ماز یدو مرد مرموز ازمون دور شده بودند و من جور    
  دمیکوچه رو به سرعت دو یکردم و سرباالئ  یعجوالنها یخداحافظ  اریکه گمشون نکنم با ماز نیا یبرا

  ی. وقتدیچی پ ابانیاز »محله باال« به سمت خ  ار یو منتظر موندم تا ماز ستادمیبرق ا  رکیو پشت ت 
شدم.  می تعقب مردان وارد باغ حاج رح یو برا دمیوکوچه رو د ین یمطمئن شدم رفت دوباره سر پائ

 نگاه مردان مرموز نباشم.  ررسی در ت انایتا اح  کشوندمی تنه درختان به جلو م ونیخودم رو از م

که از   یدر حال دندیسنگها خودشان را باال کش یرد شدند و از رو  م«یاز کنار »غار نغ اطیآنها با احت    
  ای. به خودم گفتم: درکننی با خودشان حمل م یادیدس زد که بار زح شدیم هاشونی کوله پشت ینیسنگ
رو دادم:    م! جواب خودیمگه تو فضول ،یکنیم بشونی تعق یدار  یباشن واسه چ ستیتور نایا دیشا
تا ازش   گردهیبلکه دنبال آدم م کنهی شدن خودشو پنهون نم دهیاز ترس د نطوریو گردشگر ا ستیتور

 .رهی بگ  ییراهنما

پناه گرفتم. از  یو پشت تخته سنگ بزرگ  دمیخودم را باال کش یگهاید ریمنتظر موندم و از مس یکم   
. مخصوصا نفر  ستندین  یمیکه به دنبال راه مستق دمیفهمیهراسان و کنترل دائم اطرافشون م ینگاهها

 شد! داشیبود و معلوم نبود او مثل جن از کجا پ وستهیکه به آنها پ  دمیرو هم د یسوم

  یدر زندگ ی شدم که از کله صبح در حال تجسس و فضول ییاز زنا یمنم مثل بعض کردمیحساس م ا   
و   یحی و تفر یو نبود مراکز فرهنگ تی و محدود یاز ضعف فرهنگ تونستمینم  گهی! پس دگروننید
 باشم!  یشهر در عذاب و ناراحت نیتو ا گهید یزایچ  یلیخ

 گرفتمیزبان خودم رو م یجلو گرفتمی که قرار م  یهر جمع انی در هر کجا و در م یدر هر حالت  دیمن با   
چرا که مردم کلنگ شماتت ها رو تو کلهام   کردمی نم  یصحبت یمردان جوان و مرموز با کس  نیو درباره ا

درست کنم، بعد   دمواسه خو  یشهر پرونده خوب نینباشه و نتونم تو ا  حیرفتارم صح  ی . وقتدندیکوب یم
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 چی! هشدمیم  تی رد صالح نجایا یاز طرف اهال  ،یانجام هر کار  یو برا شدمیشهر م ینگشت نمااون ا
خطرناک هم بودند راه   دیافراد ناشناس که شا نیا یدر پ انهیناش نطوریمثل من ا یاحمق بدون جرم 

 تا سرش رو به باد بده!  افتادینم

باز بود و    یکه محوطها م«ی»غار نغ یو حدود صد متر دورتر از باال رفتی م یکی هوا داشت رو به تار   
رو درون آن   هاشونیرا بر پا کردند و کوله پشت یقرار داشت آن سه نفر چادر  یبلند یاز دو سمت تپهها

  ییای آنها اش که آمدی اطراف به گشت و جستجو پرداختند به نظرم م ینهایقرار دادند. آنها در زم 
 هستند.  شی گم کردهاند و حاال در جستجو یحوال  نیا را در یمت یگرانق

بود که  نیا کردی م رتیکه منو دچار شک و ح  یز یدر دست داشت. چ یهر کدام از آن ها چراغقوه ا   
زانوها نشسته و  یرو یو گاه کشند ی اطراف م ینهایزم یعصا مانند رو به رو  یلهایآنها وس دمیدیم

و   تجسسو   قیتحق  یبرا انیخونده بودم و بارها همراه دانشجو خی . من تارکنندی م یخاک ها را بررس
آن  خواندمیدرونشان را م اتیرفته بودم و حاال از هر حرکت آنها ن  رانیپژوهش به مناطق مختلف ا

  دایدنبال پ  انهی هاند و مخفکشف کرد یحوال  نیرو در هم یز ی بود احتماال چ ابیطال ای  ابیفلز لهیوس
 کردن گنج هستن! 

جور کارها   ن یا یرا داشتم و سرم به شدت برا  نیزم ری بردن به اسرار ز یمن که خودم عشق و شور پ    
بشم و ازشون   سی پل ایخلجان  ی دست  به دامن اهال ی زود  نینداشتم تا به هم میتصم کرد،یدرد م

 نیا  اداشتم ت لیکنند بلکه من م ی لشکرکش نجایافراد رو لو بدم تا همه به ا  نیکمک بخوام و ا
  لیو تحو گرفتم یمچشون رو م یجستجوگران به کارشون ادامه بدن و اون وقت من به وقت مقتض 

 .دادمشانیقانون م

که برپا کرده بودند،  یبزرگ  رو به کنکاش کردن اطراف گذراندند سپس درون چادر  یآنها ساعت   
و   موندندیم  نجایپس حتما ا رسندیبه اهدافشون نم یزود نیکه آنها به هم دانستمی. مدندیخز

اندک گذر   ار ی خلوت بود و بس شهی منطقه هم نیهرچند ا زدند،ی مسافر جا م ای  ستیخودشون رو تور
 . افتادیطرفها م  نیبه ا یکس

کنجکاو و گاه  یآن که اهل خانه را نگران خودم نکنم به داخل شهر برگشتم. نگاهها یمن برا   
:  زدیم ادینکرده بودند، داشت فر   لیکه هنوز تک و توک تعط  یو مغازهداران یاهال  داریاخمآلود و معن 

و    راهنیپ کی بارز و معتمد خلجانه چهطور اجازه داده دخترش با  یکه از چهرهها یحاج محسن جامع 
 شهر جوالن بدهد!  یوقت شب در همه جا  ن یاونم تا ا نیوار ج شل
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  ی: آدیاتفاق افتاد، داد و هوار مادرم سر به فلک کش دادمی که احتمال م یز یتا پا به خونه گذاشتم چ   
  هی یدونی! اصال میبش یخوایفضول محل م یکنی مردم م یانگشتنما یخودتو دار  یواسه چ ده،یورپر

 خلجان؟ یچاهها نیاز هم یک ی تو  یر یه با کله مو پات بلغز  یذره کج بر 

 از حرف مادرم خنده اش گرفت.  ایارش   

خط و نشون بکش واسش خط قرمز بذار تا   یالاقل تو واسه خواهرت کم  رت، ی غیب  یایآره ارش-   
 !ادی وقتشناس باشه و به موقع خونه ب

 باهام بود. ار ی گفتم: مامانجان، نگران نباش پسرعمه ماز   

 ؟یدیم  شی مردم نما یتوئه که باهاش خودتو جلو هی چ اری ماز گه؟ید ستیمرد ن  اریآها..ان، ماز-   
 مردم صد تا وصله جور و ناجور بهت بچسبونن.  نیواال فردا پسفرداس که هم

هستم   گهیشهر د  هیجامعه و  هیرم من بزرگ شده ندا یشهر کار  نیمادرجان، من با فرهنگ مردم ا-   
هم  ی. کار خالفکنمی م یاومدم و موندگار شدم پس با روش خودم زندگ  نجایو اگه به خواست شما ا 

  یبذارم قاصدکها  رونی خودم ب میاز گل  شتری! تازه اگه بخوام پا ب ادیبدشون ب نجایکه مردم ا کنمینم
 . رسوننی زود خبرشو به گوشت م یل یخ نی خبرچ یفضول و کالغا

  ،یطوفان نوح به پا نکن نقدریا شهی پدرم که درون مبل فرو رفته و در حال مطالعه بود، گفت: زهرا، م   
  ناشمیاز ا شتر یو تحولها، و بهتر و ب  ری تغ نجوریبه ا جیشهر به تدر نیا یباالخره اهال ،یکارش دار  یچ

 .کننی عادت م

 ؟ یهست یرفتنش راض  رونی سر و وضع ب نیدخترت،  با ا یحسن، تو با کاراآه خدا مرگم بده آقا م-   

تو    یزندگ ن یدارن و پابند قوان  رتیمن غ یاز خلجانه، دخترا شهاشیچرا نباشم؟ اون دختر منه و ر-   
 .شنیتو نم   یو باعث سرافکندگ کننی نم  یقانونیکدومشون ب چیشهر هستن پس بدون که ه نیا

 ها؟  ستیو کاشان ن  رازی خلجانه، تهران و ش نجایآقا محسن، ا-   

کردن دارن پس اگه  بتیگفتن و غ یبرا یمردم حرف  میبکن  یبدون ما هر کار   نویخب نباشه، ا-   
و اون   نیبه حرف ا ادیو ز نیرو دروازه کن یک یگوشتونو در و اون  هیبهتره  نینکش یناراحت  نییخوایم

 . نیاس و زود رنج هم نباش حس ن،ینشون ند تی حساس
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 دارم.  اروی دن یبابا نی: آه قربونت برم بابا، من بهتردمیو صورتش را بوس دم یبه طرف پدرم دو   

منم! چرا؟  گنیکه م یمنم، اون آدم بد گنی! اون آدم َاخ که مهیگرفتم منظورت چ  ،یجامع یبله آقا-   
و کاشان رو بدونه.  رازیکه فرق خلجان و ش دمیم حتی چون دارم به دختر سرکش و سر به هوام نص

 فرق فرهنگ ها رو بدونه؟

 !  رهیبگ خوادیرو م نایهم  یدختر تو مدرک دکترا ؟یکار  یزن کجا-   

 .کنهی قله اورست رو هم فتح م یکن ی م تشیکه تو حما نجوریمادرم با تاسف سرش رو تکان داد: ا   

شهر هم چشم و گوششون باز شده و   نیانهها، مردم هم و انواع رس یخبر  یتهایبا انواع و اقسام سا -   
باهاش   رهی باالتر م شونیآگاه جی و به تدر کننیازش استفاده م کنن،یرو تماشا م دیجد  یایمثل ما دن

 . رن یعرف جامعه شده بپذ گهیرو  که د لیمسا  یبعض  ننی بی و خودشونو ملزم م شنیهمراه م

در حفظ آثار   یسع  یو سرسخت ت یبا جد  نجایه مردم اک  نهیمادرم دستاشو به کمرش زد: واسه هم   
 دارن! شونیفرهنگ

بغلش کنم، صورتش رو ببوسم که با حرص و   خواستمی به طرف مادرم که بغض کرده بود، رفتم م   
  نجایمردم ا یر ی . تو دکترا هم بگارنیمردم صد تا حرف پشت سرت درم  ده،یخشم منو پس زد: ورپر 

کنه   تیز ی و ضیکه مطب داشته باشه و مر  یکس یعنی دکتر،   کننی چون اونا فکر م رنی گینم لت یتحو
 خوره؟ یم یداشتن به چه درد خیتار یدکترا فهمنینم گهید

دور و   یو عقلتونو دربست به دهن آدما  نیشورشو در آورد گهیبرادرم گفت: مامان جون، شمام د   
رو واسه  یشهر، زندگ نیاز مردم ا یرصدد دگاهیکه به خاطر د میمگه ما اومد نا؟یداد هیهمسا

ما   یول ز،یتبر نیشهر بزرگتر مثال هم هی میریم میذاریباشه م نطوریا م؟یخودمون جهنم و محدود کن
هم  میبود قیاگه ال میکن ی رو هم تحمل م تشیو محروم تهایمحدود میخودمونو دوست دار  یمادر  ارید

 . میدیانجام م  شرفتش یپ یبرا  ییکارا

 دهیمحترم زحمت کش یخلجان، شهردار  یاصل ابونیکوچه خودمون که شده خ نیهم شی کی   
  لیتا کوچه تبد دنیو پهنترش کرده، البته با کمک مردم که خونههاشونو دو سه متر عقبتر کش  ضتریعر

فعال همون کوچهاس نه   جهیدرنت دهیبرق رو عقب نکش یرکهایهنوز ت  یبشه اما شهردار  ابونیبه خ
 ! ابونیخ
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  110 سی درب و داغون شد زنگ زدم پل  نمیو عقب ماش  دمیبرق کوب  رک یرو به ت  نمیماش روزیمنم د   
هنوز اندر    یعنینشن  دهیبرق عقب کش  یرکهایت یکردم تا بدونن وقت تی شکا  یاومد منم از شهردار 

عقب    یاون کوچه رو شهردار  یکهار یتا همه ت رمیرو تا آخرش م  تیشکا نی! هممیکوچه ا کیخم 
لحظه دست   هی ایگذاشت: ارش ی... پدرم کتابش را بست و کنار شیتحول، دوم  کی یعنی نی. اکشهب

برق رو عقب   یرکهایت  انیتا ب یکردیم  تیاز اداره برق شکا دیکارت اشتباه بود با یجا هینگه دار!
 رو عرض بفرما. شیحاال دوم شه،یمربوط نم  یبه شهردار  نیبکشن ا

که   ییو آسفالت کوچهها یعقبکش  نهیکه گفتم هز نهیا ش یساکت شد و پدرم ادامه داد: دوم ایارش   
 .  زهیخواستم تا اون محل هارو آسفالت بر  یمن از شهردار  ادیم  شیتوشون مشکل پ 

منم   که شهیم نیا شمیسوم ن،ی شد ری و خ بیدست به ج  نقدیو گفت: حاال که شما ا دیمادرم خند   
 کنن. یرو بازساز  هین یتا حس  خوامیم هیکوکاری مسجد که مرد ن یخودم از روحان   نهیبا اجازه و هز

همت باال زدن تا   نیکه آست رتی خونواده با غ نی: ماشاال به ادیدستاش رو محکم به هم کوب ایپر   
 بکنم.  تونمیکار م  یمن چ نمی بب نیکنن کارستون! بذار یواسه خلجان کار 

خلجانه و   هی ه؟یچه کار نیو به نشانه اعتراض دستاشو باال برد: مادرجان، آخه ا  دیاز جا پر ایارش   
و    ریخ ینداره؟ چرا آدما یگهایدرد د هین یمسجد و حس ری شهر غ نی! اهینیهمه مسجد و حس  نیا
 نبساز  هین یاگه مسجد و حس  کننی شهر انجام بدن فکر م نیا یبرا یخدمت خوانیکه م  کوکارین

که خدا از راه عشق   ی! در حال ادترهیخدا ز  شیاجرشون پ   ایو  دن؟یو آخرتشون رو خر ا یدن نیسعادت ا
  ای و اون دن ایدن نیبه خدا به دست آوردن ثواب ا کنه،یو هنر، از راه دل و عقل به قلب آدماش نفوذ م

ت موعود،  1r11wwww1rww1wre1re1o .11113352352153435به بهش   افتنیو دست 
 یبرا  یباشگاه ورزش  هیبه فکر ساخت مثال  یچرا کس ست،ین  یراهش ساختن مراکز مذهب  اتنه

عقل سالم تو بدن سالمه؟ ساختن کتابخونه، مراکز   گنیافته، مگه نم یشهر نم نیو بزرگ ا کیکوچ
و   یقیدر روح موس که گنیاجرا کرد! چرا نم یهنر  یکه بشه توش برنامهها یو سالن  یحی تفر یفرهنگ
 کرد و...  دایخدا رو پ شهیم همترانه 

  نیاز مسئول  میتونیالبته ما م م،یمگه ما چه کارها  ؟یمنبر رفت یو باال یباز تو دور گرفت ای ارش-   
اعتبار و بوجه بهشون بدن،  دیکارها رو انجام بدن اما مگه فقط خلجانه که با نیهمه ا میبخوائ

 هم هستن!  یگهاید کیکوچ یشهرها
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واسه ساخت   شهیهم یکه البته شهردار  ستین یشهردار  نیپدرجان، من منظورم فقط مسئول   
کمک   نیکمتر یحت  توننیکه م ییمنظورم مشارکت همه افراد شهر هست کسا شقدمه،یکارا پ  نجوریا

موضوع با   ن ی شود، اتفاقا من امروز در مورد هم ای در یگههارو داشته باشن قطره قطره جمع گردد وان
استقبال کردن،  شنهادمیو اونا از پ کردمیداشتم صحبت م  انزاد«یفرش ی»رضازاده« و »آقا  یآقا

افراد شهر هستن   نیو مورد اعتمادتر نی دو نفر از معتبرتر نیا دمیشهر شن یکه از اکثر اهال یاونجور 
قائل   یادیخبر دارن و بهشون احترام ز  دن،یخلجان انجام م یمردم هم از کارها و تالشهاشون که برا

 هستن.

ضربان    میصفحه گوش  یرو کتای نام بابک  دنیموقتا صحبتها رو قطع کرد. د لمیزنگ موبا یصدا   
شد   داری. عشق و احساس سرکوب شده به ناگهان بدیتنم دو یگرم در رگها یجانی قلبم رو باال برد و ه

 و فشار خونم را باال برد با عجله به طبقه باال رفتم و در اتاقم رو بستم: 

 شدم.  رمیغافلگ یل یپارسال دوست امسال آشنا؟ راستش خ کتا،ی یسالم آقا-   

  یلیخ گهی ، انگار دجالبه  یلیعنوان آقا و خانم کنار اسمهامون خ دنیشن  ،یگرام  یسالم خانم جامع -   
 .میشد بهی غر ادیز

و حاال بعد  میسطح بود نیتو هم بایو چه کاشان تقر  رازی و ما واقعا چه در ش قتهیحق  نیع نیا-   
 . میداشته باش نیا ریغ یتوقع گهیاز همد دینبا ،یبه دو سال دور  کیگذشت نزد

فکر   یلی مدت خ نیقصور از طرف هر دو نفرمون بود اما من تو ا دیشا ،یجامع ای درسته خانم در-   
فکر تو   زنه،یعشق و عالقه حرف اول رو م یکه تو زندگ دمیکردم و د نیرو سبک سنگ  یکردم و همه چ

و همراه   یراض  ای خودمون بردارم، آ ونیدارم فاصلههارو از م میتصم ره،ی نم رونیلحظه هم از ذهنم ب هی
 ؟یهست

مدت   نی بابک رو دوست داشتم و تو ا شهی! من همم یکه راض کردیتند قلبم بهم ثابت م  یتپشها   
  یبهش نداشته باشم و در قعر ذهنم به فراموش یاحساس  تونمیکه م زدمیفقط خودم رو گول م

 بسپارمش! 

 خواست؟ یسرعت ازم جواب م نیکرده بود، چرا به ا شونشی پر میسکوت طوالن   

 گفت:  دهیبر دهیبر جانی ز فرط ها  کتای بابک    
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من در حال گول زدن خودم بودم که بتونم  یرو بهم بگو وقت قت یحق پرسمیم یز ی چ هی ایدر-   
 یکه نتونستم، تو واقعا منو فراموش کرد کنمی و اقرار م ستیفراموشت کنم البته از خدا پنهون ن 

 ؟ یبش المی خیب  یتونست

نوع   نیکنم. گفتم: بابک، فاصله بدتر زیرفتن پره هیز حاش گرفتم مثل خودش راحت باشم و ا  میتصم   
عذاب   نیو بدتر  نیبرفت« اما بزرگتر دهی»از دل برود هر آن که از د گنیآدم عاشقه، م هی یشکنجه برا

کنم. من  رونشی از دلمم ب تونمیپس م  نمشیب ینم  گهیبده که چون د بیکه خودشو فر نهیانسان ا
بسپارم. اما دلم از  یکار رو بکنم و تو رو به بته فراموش نیکردم ا یشهر شدم سع نیساکن ا یوقت

 گذار نبودند. ری هم تاث دنهایند  یو نه تنها فاصلهها حت کردی نم یرویعقلم پ

آخ که من  یدار  ییایکه قلب در زیعز یایدر یا ،یروشن و شفاف قتی: چه حقدیآرام و نرم خند   
معموال تو دوران عشق و  ،یگیرو دوست دارم! راست م  یحال احساسات   نیعاقل و در ع یای چهقدر در

 !میدینرس ی منطق  ریو غ  یرعقالنیغ  یجهای. چه خوب که ما به نتستی عقل و منطق ن رویدل پ یعاشق 

  دم،یپرسی سوال رو از اول  م نیا  دیمن با ا،ی... درایدر ی : واد یجوابش رو ندادم اون هراسان پرس   
   ؟یتشو بگو تو که ازدواج نکردراس

  ار،یبهم گفت که پسر عمهات ماز ا یپر  شیشد: درست دو ماه پ  شانتریپر دیمجددا سکوتم رو د یوقت   
  ؟ی کرد  یخواستگار توئه، تو واقعا باهاش عروس

  یپرس یحال منو از اون م ؟یکن یم  یتبان  ای! تو با پرنطوری : اوه، که ادم یاز خشم صورتم گر گرفت و نال   
 کنه؟ یهم ازم پنهونش م ایو پر

رو   ایتونستم دوست پر یرفت و به سخت  نیمن از ب یراستش گوش  ه،یگهاید زیچ  قتیحق  اجان،یدر-   
 گرفتم. ایشماره تو رو هم از پر رم، یرو ازش بگ  ایکنم و شماره پر  دایشما بود، پ یکه هم محلها

 ؟یبهم زنگ زد ریهمه د نیچرا ا-   

درمان اون دست به   یام اس شده و من و خواهرم مدتهاست برا یمار ی چون مادرم دچار ب-   
 . میبانیگر

 هست؟  یتیآه، متاسفم بابک، حاال مادرت چطوره در چه وضع-   
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 . یناراحت نش دوارمیام ست،ین  ندیاگه بگم حالش چندان خوشا-   

کنم، نکنه مادرت هنوز تو  یباهات همدرد تونمیکه م نهیمگه من دلم از سنگه، حداقلش ا-   
 مارستانه؟ یب

 .گذرونهیمرخص شده و دوره نقاهت رو م مارستانیماهه که از ب هیاون  زم،ی نه عز-   

  دنید یدر کاشان بودم چند بار برا  یمن وقت  امی که به مالقاتش ن هیادبی ب تینها  گهیبابک، د یوا-   
 ادته؟یرفته بودم،  رازی مادرت به ش

 ازت نداره. یو انتظار  یکه تو به شهرت برگشت دونهیدرسته و اون م-   

 ؟ یبرگشت رازی ش ای  یتو هنوز تو کاشان-   

 کدوم. چیه اجان،یدر-   

   ؟ییای: نکنه اون سر دندمیآهسته خند   

 تو! کینزد  بایتقر امیسر دن نیاتفاقا برعکس، من ا -   

 ه؟یبابک، منظورت چ یکن ی سردرگمم م یوا-   

  بری قبلش کل یسرسبز سردرود گذروندم حت  یشما اومدم سه روز رو هم تو باغا جانی من به آذربا-   
بکر و   یرو تو جنگلها یمعروفه و چند روز  نیکه به قلعه بابک خرمد «یقلعه س زی»ق یرفتم باال
 گذروندم حاال...  بری کل زی سحرانگ

 ؟ یهنوز در سردرود-   

  یول یرو گشت  جانی خوب آذربا کتا،ی یگفتم: ماشااهلل آقا دم،یازش رنج یجوابم رو نداد، ته دلم کم   
 ؟ یاومدن به خلجان رو قابل ندونست 

من االن تو هتل  ام؟ی من ن ،یکه تو هست یی اونجا شهیو آروم گفت: مگه م  دیکش ینفس بلند-   
سخن به ذهنم   نیری ش  اری مخصوصا شهر یآذر  نیدلنش یشعرا  رمیکه مشهر   ی هر جا زم، یتبر  اری شهر

 بودم. اریتو مقبرهالشعرا سر قبر شهر روزیپر نی. هم رمیگیم  یو حس خوب رسهیم
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. گفتم:  خوندیحرفاش م یاز شعرهاشو البه ال تی چند ب  یشاعر رفت که گاه  اریآن فکرم به ماز کی   
 لیالبته اگه ما م،ییای  یم دنتیاالن من به همراه خواهر و مادرم به د یما خوش اومد جانیبه آذربا

 ؟ یباش 

 .  امیمن خودم دارم م  ا، یدر ستی نه، الزم ن -  

 ! کتای جناب  نی فرمائی قدم رنجه م -  

راجع به من    دونمیم دیآخه، بع  یکن ی اغراق م تی فکر کنم تو مهموننواز ی: راستشو بخواد یبابک خند   
  دیها خانوم خانوما! چون من در هر حالت با کنمینم یر ی! مچ گیبا خونوادهات صحبت کرده باش 

 کنم.  داریو با خونوادهات د امیاونجا ب

که چهقدر دلم   دمیشد و تازه فهم   یتنم جار  یعشق مثل خون در تکتک رگها نی ری حس خوش و ش   
 ومد،یبودم از منظره رو به روم چندان خوشم ن ستادهیبراش تنگ شده بود. اما من که پشت پنجره ا

  کبودآسمان کامال صاف  گرید مهیرو پوشونده و ن   یاز آسمان مهتاب یمین  دیو سف اهیس  یانبوه ابرها
تا صبح   زدمی فراخش هزاران هزار ستاره درخشان چسبانده بودند. حدس م نهی س یبود انگار بر پهنا

داشت و   می و گرفته خواه یکامال ابر  ییفردا هوا ید شده و براو خشن با هم متح اهیس یابرها نیا
 شهیهم انخلج دادیزمستان زودرس رو م  دنیرس دیکه نو یگرفته و ابر  ییمن دوست نداشتم در هوا

نشون بدم. دوست   یراز ی لخت و عور شده بودند، به بابک ش بای سرسبزم رو که حاال درختانش تقر
  دند،یدرخشینور آفتاب م ریسرسبز شهرم رو که در ز یباغا اومدی م ارمیداشتم حاال که اون داشت به د

و  ادیو به  میگردش کن شی خاک  یول  چیدر پ چیپ  کی بار یتو کوچهها گری تماشا کنه و ما با همد
  گهرویهمد انهیف کوچهها مخ نیشهر که در ا نیا د یو جد میجوان و عاشق قد یخاطرات آدمها

کوچه ها راه  یتو گل و ال خواستمینم م،یعاشقانه بساز  یاهایخودمان رو یحاال ما هم برا دند،یدیم
 .میاش خانهها ب  ایبان مغازهها و  هیدر امان موندن از باران به دنبال سا یو برا میبر

 . امیب یکه کوچ کرد  یار یفردا صبح به د خوامیم یاگه اجازه بد ؟یساکت شد ییهوی اجان،یدر-   

 آمدم و دست و پامو گم کردم:  رونیو باران ب  یابر  یهوا الیاز فکر و خ    

 ... یعنی شه؟یکه نم ی نطور یصبر کن ا  یاوه بابک، فعال چند روز -   

 ؟ یت یتو از طرف خونواده در محدود  ا،یچرا در-   
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جا مثل   نیو ا  هیبابک فردا هوا بارون یدونیمحدودم، م گهید یزای چ یل یراستش نه، من از طرف خ-   
با    یو ساعت  مینی بش ییجا هی میمثال بر ایو فالن داشته باشه  یو کافه سنت شاپی که کاف ستیشهر ن  هی

 . میشیم سی خ  یحساب  میبگرد می بر رونمی ب مییاگه بخوا م،یصحبت کن  گهیهمد

 ؟ یمنو به خونتون راه بد یخوایشدنشه. در ضمن مگه تو نم  سیخب لذت بارون به خ-   

 یبه اون حد  نجایهنوز فرهنگ مردم ا ست،یبابک به خدا حرف تنها سر فرهنگ خونواده من ن یوا-   
  نهچاکیآقاپسر عاشق س  نیاهل خونه ا یرو به خونهاش ببره و بگه آها یدختر پسر  هیکه  دهینرس

 . نیمنه، باهاش محترمانه برخورد کن 

 دن؟ی خونوادهات به خواستگار راه نم   یعنیعاشق بودن خواستگار توام،  ی من جدا اجان،یدر-   

 ؟ یای م نجایاو... وه بابک جدا؟ پس تو با خونوادهات ا-   

 . امی دارم م ییخودم تنها  زم،ی نه عز-   

دوست پسر منه   نیک رو خونمون ببرم و بگم اباب ییتصورش هم برام سخت بود که بخوام به تنها   
راحت   یلیرو به اهل خونه بگم که بابک خودش خ  ییزای بخوام در موردش چ ای  ،یو اومده خواستگار 

 !  اوردیبه زبون م

و رفت و آمد دختر و پسر رو قبل عقد و   ییها آشنا ی و خلجان  هیشهر محدود  نجایگفتم: بابک ا   
 .دوننینم لیاص خونواده هی  ستهیمحرم شدن شا

مگه خونه  ایثان م؟یکه چه کن می ری بگ میتصم دیاونجا با یاهال تی عجب! اوال مگه ما به خاطر رضا-   
 و سرزنش قرار بدن؟   خیکه تو رو مورد توب  یدیاجازه م ینجور یشما چارچوب و در نداره؟ در ضمن تو ا

کوتاه و عجوالنه   یصحبتا نیو تو ا هیکار سخت یشرح فرهنگ و آداب هر شهر   کتا،ی بابک  یوا یا-   
 .  گنجهینم

نداشت، پدرت   نجارویبه ا رازی اومدن از ش طیو شرا ضهیو به پدرت بگم مادرم مر امیحاال من ب-   
 موضوع رو داره؟  نیا رشیفرهنگ پذ

. خدا آخر  شهیم  یچ نمیبب اریب  فیبابک من که کال کالفه شدم. خب فردا تشر  ه؟یچه حرف یوا-   
و محدود   کیشهر کوچ نیکنه! آخه مادرم دوست داره حاال که به ا ری کار رو ختم به خ نیعاقبت ا
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  زی نجا تبریا اد، یبره و مثال خواستگار با خونوادهاش در خونه دختر ب شی اومده با رسم و رسومات اون پ
 باشه! یمسائل عاد نیکه ا ست یو تهران ن رازی و ش

در نظر داشته باشن که باالخره دختر پسرا تو   دیبا نمیا ی داره ول یمادرت علم و سواد خوب دونمیم-   
به   میو نظر خودشون تصم یبا را  دیو با شنیتو جامعه باهم آشنا م یگهاید طی هر مح ایدانشگاهها 

 . کنهیحتم دارم پدرت درکم م رند،یازدواج بگ

مجبوره که هم رنگ  ییوقتا هیا، همرنگ جماعت شو« هست آدم رسو ینشو  ی»خواه تی حکا-   
بره و اصالت ها    نیخونوادهها از ب لیواص  یمیقد یازسنتها  یل یجماعت بشه، من دوست ندارم خ

داره به  ع ی سر یل یدوره خ نیتو ا  یفرهنگ راتیکه تغ م یریرو بپذ  قتیحق نیا  دیفراموش بشه اما با
با   شهیم یول  میو تحوالت ندار راتیتغ  نیاز ا یز یو ما گر کنهیکشورمون نفوذ م  یسنبهها وراخهمه س

بار اون  نی و ا میری قرار نگ یو افکار منف   غاتیتبل ری تحت تاث گهید یباال بردن سطح اطالعات و آگاه
 !  رندآدماست، دست بردا یشخص میکه مصداق تجاوز به حر ییو از افکار و رفتارها انیجماعت ب 

 یدار یخواب و ب  نیما ب  یو گاه دیپریخواب از چشمام م  یو گاه  کردمیم یرو سپر  یناآرامشب    
  نیدر ع داشت، یبابک به خلجان فکر و روحم رو به خود مشغول م  یآمدن ناگهان زدمیدست و پا م 

علت که هنوزم به   نیبه ا دمیکه خوشحال شده بودم اما آرامش شبانه هم ازم سلب شده بود شا نیا
 بود.  ری غار ذهنم درگ کی آن سه مرد نزد خاطر 

  پوشاندی سطح جاده را م جیبه تدر  نهکشانیجاده بلند شده و س یکه از انتها یظ یمه غل انیدر م   
  کیدر  دمیشن یم شد،یرد م م«ی»غار نغ ریرودخانه غران را که از ز یسرگردان بودم. از سمت چپ صدا

فرار از   یو من برا کردندی م بمیکه داشتند تعق دمیدیجاده بابک را م  گریرا و سمت د اریجاده ماز یسو
 . کردمیسقوط م  دیغریدرنده م  ری دست آنها داشتم به قعر رودخانه که مثل ش

  دهیچی پ یتفاوت یاز سکوت و ب  یعشق و عالقهاش را در لفافها  دم،یفهمی را م اری ماز یاحساس واقع   
دچار  ندهیبمونم حتما در آ فی کنم و بالتکل  ر یگ یدو عاشق در دو راه نیانتخاب ا نیبود، اگر من ب

 و مشکالت خواهم شد.  یف یالتکل ب

 یعشقش منو به آن سو یقو یروی موندم. بابک با ن خکوبیناگهان قدمهام سست شد و تو جام م   
 شد،یم دهیکه دهانه غار از آنجا د  ها یداشت سمت قبرستان صوف اریسو ماز نیو در ا خواندیجاده فرا م

مربوط   م«ینغ  ر»غا دیشا اینکرده بودند و  یحفار   هایغار را صوف نی. از کجا معلوم که آنزمان ادیدویم
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ازش استفاده کردند! به نظرم شباهت »غار   انی و بعدها صوف شدهیم  خیماقبل تار ینیغارنش  یبه زندگ 
  ایآ یان نبود. ولقرار داشت، قابل کتم هیترک ه«یکه در شهر»کاپادوک   و«ینکوی»در ی ن یرزمیبا شهر ز م«ینغ

 داشت؟  تی واقع ایمن بود  یقو لهیمخ  دهیزائ  هایهسازیتصورات و شب نیا

  راثیداشتند م یکه سع یبرود چون دزدان م«ی»غار نغ  یک یبه نزد اریماز خواستمی هر چه بود من نم   
  دیرس یبه اونجا م  اریاگه ماز کردند،ی م یببرند، آنجا تجمع کرده داشتند حفار   غمایشهر رو به  نهیرید

 همه خطرناک بود.  یبرا نیو ا آوردندی مردان دخلش رو در م

هستند و خدا   نیکردن زم یدر حال حفار  یو آثار باستان  قهی عت انیمن حتم داشتم دزدان و قاچاقچ    
  کتایکه آمدن بابک  یبه وجود گنج برده بودند. وا یو پاونجارو تحتنظر داشتن  یاز چه زمان  دونهیم

اونو  عشق رشی سرعت تحمل پذ نیو ناجور بود. من بعد از دو سال به ا موقع یچهقدر ب نجایبه ا
هر  شکنمیرو م اریکه با رفتارم از درون دل نرم و مهربون ماز دمیفهم ی م کردمیم ینداشتم و هر کار 

 .  خوندمیرا که نسبت بهم داشت، م   یدر سکوت نگاهش عشق کردم،یبه او نگاه م  یواشکیوقت که 

. مثل جن  شدیحاال موضوع داشت بغرنج م   یمرگ دشمنم را هم نکرده بودم ول  یآرزو چوقتیمن ه   
  یمرگش حتم  شدندیتا به سمت راهزنان نرود که اگر آنها متوجهش م  ستادمی بو داده مقابل بابک ا

  نندما  دیایسرش ب خواهدیم ییشدم که هر بال اریماز الیخ ی. من ب کردندیم ستشیه ن سر ب عیبود و سر
 بر لب! یطان یش  یفتنهگر شده بودم با تبسم  یساحرها

به   دهیچسب یستارهها یچنان بلند بود که حس کردم تمام م«یبه کنار دهانه »غار نغ اریسقوط ماز   
که  یرنگ   یزرد مهتاب یو مثل المپها ختندی ر نیزم  یآسمان کنده شده و به رو یکبود نهیس یرو

 سوخته باشند سطح جاده مه گرفته رو پوشاندند! 

  یخلجان کنار غسالخانها ینبود، او سقوط کرده بود. و من در واد اریماز گریسرم را که برگرداندم د   
  یبودم. قهقههها ستادهیمردم خلجان کرده بود، ا یدر حق پدر و برادرش اهدا «یکه »محمد مهر 

کنار   زیبرآمده و ت  یسنگها یبا حمله دزدان و راهزنان به رو اریکه ماز دادیخبر را م نیمستانه شغالها ا
  «یو پسرش »جواد مهر  «یمهر   نیآن »حاج حس کیغار سقوط کرده و به کام مرگ فرو رفته است!  

 به وحشت انداخت فکر کردم که من مردهام!پسرش، منو   یاحداث  هینیدر کنار حس 

تخت مانده  یسر و صورتم عرق کرده بود وحشت زده رو  دم،یمتر باال پر کیتخت  یاز رو ادزنانیفر   
 بودم!  دهید یز یباز چه خواب نفرتانگ ا،یبودم و قدرت حرکت کردن نداشتم. آه خدا
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آشفته   یخوابها  نیتا بدونم من چرا گرفتار ا شدیم ری من توسط خواب گزار تعب یخوابها نیا دیبا   
 شم؟یم

چراغ خواب کنار تخت   داد،یروحم را خراش م  یدار یخواب و ب نیکه ماب  یاز افکار زشت ییرها یبرا   
گذاشته بود، خورد   وترمیکه مادرم به اصرار کنار کامپ یرو روشن کردم. دستم به گلدان کوچک کاکتوس

  تمالکاکتوس منو از اح کیتوسط  خواستیخودش م  الیرم به خفرش ولو شد. ماد یو گلدان رو
قرار بود عارضم بشه، نجات   «یفا  یکه به خاطر امواج »وا ییهای ماری ب گریمبتال شدن به سرطان و د

 بده! 

  نیداده بود و هم  امیبهم پ ارینصفه شب بود ماز میرو برداشتم ساعت سه و ن  لمیموبا یگوش   
 یو اون در سالمت فتادهی براش ن  یرا ازم دور کرد که خدارو شکر اتفاق آزار دهنده یفکرها امشیپ

  ورنق«» یبه »قبرستان شامخ« که در روستا یفردا صبح وقت دار  اجان،یرو خواندم: در  امشیکامله، پ
دارهها، به نظرم اون   دنید یلیببرمت! خ یمی گورستان بزرگ قد یو از اونجا هم به تماشا میهست بر

  نمی. ماشدم یاونجا بهت م  خیاز تار یدیباشه. اطالعات خوب و مف  انیلخانیمال زمان ا دیگورستان با
 گرفتم و فردا هم فرصت دارم. رگاهیرو تازه از تعم 

  اریشهر بگردم، ماز یابانهایدر خ  کتایفردا همراه بابک  خواستمیبدم! اگر م  یموندم که جوابش رو چ   
با اعتراف به   خواستیخبر داشتم او نم اری! راستش من از غرور مازکردیاز رفتارم م یرداشتچه ب

کوچک کند. اون منتظر بود که من خودم   شمیعشقش ظاهرا به من التماس کنه و مبادا خودش رو پ
بهم   نیهم یمتعددمان عشق و احساسم رو بهش اعتراف کنم، برا یگشت و گذارها انیدر م  یروز 

هم   یلیخبر نداشت که مادرم اتفاقا حرف عمه تورانو خ  اریماز ی. ولرینگ یرف مادرم رو جدح   گفتیم
 . رهیگیم یجد

و منگ وسط تخت نشسته   جیو گ  دیلرز یبودم هنوز دست و دلم م دهیکه د یاز وحشت خواب بد    
که در   ییاونم آدما  شدند،یبود تو خواب من جمع م یخلجان یمردهها یآخه چرا هر چ ا،یبودم. خدا

 بودند؟  کوی برجسته و ن  یافراد اتشانی زمان ح

کدومشون  چیرو با ه  فمی بودم و تکل ری بودم گ اریعشق و احساسات بابک و ماز  انیدر م یاز طرف   
نه بابک  و  ارینبودم نه ماز یراض  میکدومشون تو زندگ  چی. راستش اگر به دلم بود از هدونستمینم

  طیشرا  نیو با ا کردمیچون هر دو هم زمان اقدام کرده بودن و من خودمو تحت فشار حس م
 .  رمیبگ یدرست میتصم تونستمیمن
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بروم و اون    م«یمشتاق بودم که به اطراف »غار نغ یلیکنجکاو و تالشگر بودم و االن خ یمن دختر    
و سوز هوا از تردد هر فرد   یبه علت سرد یهای . اون منطقه حاشرمی مشکوک رو تحت نظر بگ یمردا

 بود.   یخال  یو شهر   ییروستا

انجام   یبه علت پا دردش برا شدی شهر محسوب م رانیاز معتمدان و خ  یکیپدرم که جزو   یاز طرف   
کاراشو به من سپرده بود.  یبعض  تونستیچون نم یول   رفتیاستان م یبه شهردار  دیکار با نیچند

  یبود تا برا ییروستا  نیچند تی»کوچه مو« در حال جلب رضا یاصل  ابانیکردن خ ضی عر یرم براپد
 دهند.   تی رضا شانیخانهها بیتخر  یجاده برا نیو پهن شدن ا  یکش ابانیخ

و انجام   زیو بعد آن هم رفتن به تبر گرفتیوقتم رو م یحساب   نجایبه ا کتایفردا هم آمدن بابک     
چطور اجازه  رتمی غ یاز طرف گذاشتینم یاز مهمانم باق ییرایپذ یبرا یاصال وقت ،یشهردار  یکارها

 ! ندببر غما یبه  یخلجان رو به راحت یفرهنگ راثیآثار و م  خبران،ی که اون از خدا ب دادیم

شون کلنجار  حاال هم داشتم تو خوابم باها  نیبه اونا شک کرده بودم و هم  یاتفاق اریمن که بس   
  نیو الهامات بودم دوست نداشتم در هم االتیمن غوطهور در عالم خ موندم،یم  الیخی ب دینبا رفتمیم

  دیپس با شد،یبلوا م اومدیبه وسط بکشم اگه حدسم درست از آب درنم سهاروی پل یابتدا و اول راه پا
 .  آوردمیسردر م هی قض یخودم از ته و تو

  لیوسا دمی گرمم رو پوش  یهم نموندم لباسها یسحر  دهی ندادم و منتظر سپ  اریماز  امک یبه پ  یجواب   
ربع به دوازده رو نشان    کیو در اون وقت شب که ساعت  ختهیر  میرا درون کولهپشت  یالزم و ضرور 

چشم به   یواشکیاومدم کنار در خانه  رونیکه اهل خانه متوجه نشوند از خانه ب   یطور  یبه آرام دادیم
از صبح تا شب پشت پنجره اتاقش   یکار  یاز زور ب رزنی ه ننه سارا دوختم چرا که اون پپنجره باال خان

 چیمحله بود، ه یحرکت آدمها و گربهها  نیو کوچکتر ههایو مراقب رفت و آمد همسا  نشستیم
 .  ماندی پنهان نم نشیزبیاز چشم ت یز یچ

زده  رهیخلجان دا یدخترها یتموم یزن بود و تو عروس  ره یدا هاشی: ننه سارا در جوون گفت یمادرم م   
و از پا افتاده شده،  ری دخترها شور و ولوله به راه انداخته و حاال که پ یو آواز خوانده و در جشن عروس 

 .  کشدیهمه رو م کی و کش ندینشی پشت پنجره اتاقش م

بار هم  کی مون اومده بود و دوستم عاطفه ده ها بار به خون دیشا میبه خلجان آمده بود یاز وقت   
کف دستمان   قیاومدن و رفتنش از چشم ننه سارا دور نمونده بود و او روز و ساعتش رو درست و دق
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کردم   اهداد. خودم را به در کوچه چسبوندم و آهسته پنجرهاش را نگ یو به همه گزارش م گذاشتیم
 بود.   دهیکش یو دست از نگهبان دهیوقت شب خواب نیخدارو شکر! تو ا

  نیمحله هر روز لباسها و ظروفشان را در ا نیرو در کنار »باال چشمه« پارک کرده بودم زنان ا  نیماش   
عمهام که در شهر   دنید یکه فقط ده سالم بود و برا یچشمه را وقت  نیا هی. من شبشستندیچشمه م
وسط کوچه  تکه چشمه درس گ«ی ب کی بودم در محله »کوچ دهیاونجا د م،یرفته بود  کردی م یاهر زندگ 

دو  نی . اشستندیپهن چشمه نشسته و لباس و ظرف هاشونو م یدو سکو  یقرار داشت و زنها رو
 هم بودند!  هیشب   یلیصحنه خ 

قنات   میتونستیم میرفت یم یقبال »باال چشمه« رو نشانم داده بود. اما به هر سمت انزاد«ی»فرش  یآقا   
 .دادمیرو به بابک نشان م  یاله ینعمتها نیا دیو من با مینی بب رو یدیجد

بدون پارس   یادی ز یل یخ یرفتم. سگها  شیپ  یرو به حرکت درآوردم و آرام آرام تا جاده اصل  نیماش   
  یخال یاز آنها برا یکی  یبودند و گاه دهیدراز کش ابانهایدر گوشه و کنار کوچه و خ اریکردن آرام و هوش

انعکاس   ههابلندش در سکوت کوچ ی. عوعوکردیو پارس م دیدویم نمیبه طرف ماش  ضهینبودن عر
 .  ماندیو کنجکاو نکند که دستم در حنا م داریرا ب  یبودم اهال  دواریو من ام  افتیم

 شدیم ر یسراز نجایاطراف به ا یآب »بوالغ«رو که از کوهها یصدا گذشتمیکه م دیاز محله باباحم   
  ی. صداختی ریشده بود، م لیکه به لجنزار تبد یدرون استخر بزرگ یلوله ا لهیآب به وس نیا دمیشنیم

. در دل خدا زدی مو حرکت آرام اردکها و غازها سکوت شبانه را بر هم  دواندیرا در وجودم م یآب آرامش
 شهر کهن اما در سکوت مانده، شکر کردم. نیپر آب در خلجان، ا یهمه قناتها نیرا به خاطر ا

بود اردکها در    یزندگ یبرا یر یغازها و اردکها مکان دلپذ  یدر لجنزار برا دهیمکان پرآب و پوش نیا   
درون   هاشونی بعض  ایفرو برده و در کنار چشمه  شانیرا درون بالها  شانیمنقارها  یشب مهیسکوت ن نیا

 چشمه به خواب فرو رفته بودند. 

 ختهیفرو ر یکاهگل  واریرا کنار د  نیبه غار مانده ماش  یراندم. چند صد متر  م« یه سمت »غار نغب   
و   دمیدو  نیپائ یر یاز سراز کردمیرو جابهجا م  میکه کولهپشت یشدم در حال ادهیپارک کردم و پ یباغ

اطرافم بهم   تو ظلم   یکی نشوم تار دهیبرم تا د شیداشتم در پناه تنه درختان پ یوارد باغ شدم. سع 
را کورمال کورمال و با   یساعت می از چراغقوه استفاده کنم. ن تونستمی. نمدادیاجازه تند راه رفتن را نم
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  یدادم و از سمت چپ غار از رو ری را تغ رمیبه دهانه غار مانده مس یرفتم. چند متر  شی پ اطیاحت
 هم اطرافم رو بسنجم.  نمک  یستگپناه گرفتم تا هم رفع خ یسنگها باال رفتم و پشت تختهسنگ

کرد که اگر   ارمیهوش  اومدیمن م کی که نزد یخشخش یصدا   دندیرسی م قههایبه دق یبه تند  ههایثان   
بود که   یوانیحرکت از سمت ح  نیا دیانجام بدم درست به قلب خطر افتادهام شا یحرکت   نیکوچکتر

   زد؟یاطراف پرسه م نیدر هم

مقابله   یبرا  ییکردم که جا میتنظ ی را طور  تمیرو محکم تو دستم نگه داشته بودم و موقع یچوبدست   
. شدی م کترینزد یلیحبس کردم حاال صدا به من خ  نهیبا حمله کننده داشته باشم. نفسم رو تو س

  یانسان بود که باهام فاصله چندان کیکه زده شد نشانگر حضور  ییفسفس و تک سرفهها یصدا
  یمثل سوختگ یواضح و نامطبوع  ینشوم. بو دهیبغل زده بودم تا د بایبزرگ رو تقر نداشت سنگ

خم کردم آن   یکرد سرم را کم  دی قابل د یاطرافم را کم  یچراغ یی. ناگهان روشنادادیمشامم رو آزار م
حال    در د،یکش یکه مدام دماغش را باال م یبرده در حال  بانی چمباتمه زده و سر در گر یمرد نیپائ

 مواد مخدر بود، منشا بو معلوم شد!  دنیکش

 شهیبه ر شهیت یدست یکه دست  ییآدما نیکه چقدر از ا داندیمرگ! خدا م ونیبزرگ، اف یآه خدا   
آدما  ن یبا نبود ا ا یخانواده و جامعه خودشانند آ یخشم و نفرت دارم اونا انگلها  زنند،ی خودشان م

 ماند؟ یچرخ گردون از چرخش باز م ای افتادی اقتصاد جامعه و مملکت از کار م

! اونا رو  ادیعقل به کمکم آمده بود که تند نروم: آنها فقط معتاد هستند و گرفتار اعت شهیاما هم   
خطا   دی شا یلیباشند، به هر دل  یبد  یآدمها توننیبه حساب آورد. همه اونا لزوما نم  ماریب شهیم
  باکه  یفانیضع نیحرفها رو قبول نداشتم ا نیا گهیمن د یول ستندیردهاند اما مجرم نک

با مصرف مواد   اشونی مشکالت کرده بودند بعض ریجامعه رو آلوده و خانوادهها رو درگ هاشونیندانمکار
چه  نی. اشدندیم وانیح کیبه  ل ی برده و بعد مصرف تبد نیخودشون رو از ب  ی چهره انسان ،یمهلکتر 

 !میداشتیافراد ترحم هم م نینسبت به ا دی که تازه با هینوع خالف

بودم و امروز   دهیفرد معتاد رو در گوشه و کنار شهر ند کی من در طول اقامتم در شهر خلجان هنوز    
 ن یباشه، نوبرش رو آورده بود. دوست داشتم با هم  یبهای غر تونستی مردک پست که م نیا

 نشه!  داشونیطرفا پ  نیا گهیتا د کردمی م قلم پاشونو خرد میچوبدست
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جا مثل کنه   نیو من ا  چرخوندیم  پراکند، یبه اطراف م یکاف  ییاو مدام چراغقوه بزرگش را که روشنا   
که  ومدمی: آخه بابا، ن دم یاز اونا رو شن یکیچند رگه و آهسته  یخودم را به سنگ چسبانده بودم. صدا

ندارم و   یخوش   وزهم بده من بزنم به حضرت ابوالفضل حال و ر یپک هی انصافیسر بزنم؟ ب  ضمیبه مر
 گفته باشم.  افتهها،یبه خدا شارژ نشم کارتون عقب م کنه،ی بدنم داره گزگز م

 هیبابا نشد  ؟یقاسم، مگه کر   یبلندتر کرد: آ  یرا کم  شیبار صدا نیجوابش را نداد و ا  یکیآن    
 . رمیمی م  بده به خدا دارم یز ی چ هی ،یزهرمار  یقرص 

چون من خودم از   ایمن ن شیکردن پ ییصد بار بهت گفتم واسه گدا  ا،یو قسم ب هیرجب کم واسم آ-   
  یپی »ا اسیچهقدر التماس ال یخوای که تو ازم م یزهرمار  که ی ت هی نیواسه هم یدون یتو گداترم. اصال م 

  نیباالخره ا او جنازههاشونو جلو چشمم آورد ت  دیکش رون ی کردم؟ قرمساق مردههامو از قبر ب خ«یریق
کوفت کنم، حال و روزم مث تو بشه  یکنم به تو! پس خودم چ  مشیذره رو بهم داد حاال تقد هی
 ! یانصاف یب ی لیکنم، آره؟ خ یحفار  تونمیم

 . قیرف شمیاونوقت منم کمک حالت م  ادیدستم ب ای رخاکیصبر کن اون ز  ه،یعشق و حال الک نیواال ا-   

زن و بچه خودت رو هم  یحت ،ی هم قرمساق تر  خ«یری ق  یپی»ا اس یتو از ال الی رجب خوش خ یا-   
 !شونیپنج بار مصرف موادت فروخت یبرا

 ؟یدار  کاری چ میتو با شجرهنامه زندگ ،یلعنت یآ-   

هوا! مث همون خونه  یفرستیم یکن ی دودش م یار ی اون گنج رو هم به دست ب ق،یحاال غر نزن رف-   
و از   یداشت زیکه تو آلوار تبر یصد متر   نیمث همون قطعه زم ،یدیننهات که هورت باال کش   یفکسن

اگه   امیخاک  ریز نیا یدار و ندارت رو دود کرد ش،یو به هوا داد یپدرت به ارث مونده بود دودش کرد
 . ستیدر انتظارشون ن نیبهتر از ا  یوشت سرن ادیدستت ب

واسم قصه   یدار  یاومد ی: حاال که چدم یشنیبود که م یی صدا نیقاسم ناهنجارتر یتو دماغ یصدا   
   ؟یگیم

دادم که پسفردا   یرو به زور از مواد فروش گرفتم بهش وعده پونصد تا هزار  کهی ت هی نیرجب واال، ا-   
  نههارویو گنج نی تو قعر زم رمی م ری امشب خودم مثل ش ن یهم اد،یبهش بدم. صبر کن حالم جا ب  دیبا
 . کشمیم رونیب
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. آره قاسم، اگه دمیدیچراغقوه صورتشون رو خوب م  یآهسته بود و من در روشنائ  یلیصداشون خ    
که زنم  نینه ا دند،یکشیم رونمیمنجالب منو ب  نیو از ا گرفتنیزن و بچهام خوب بودن دستمو م

 خونه ننهاش؟  رفتیو م  ذاشتیم

 ! یتو مگه واسه خودت زن و بچه گذاشت ی خودتو تبرئه کن  یخوایبخون رجب، مثال م اسی هیکم آ-   

و  ی که چهطور هنوز تن و بدن قو دمیدیم  یکه نشسته بودم اونارو به خوب یقسمت  نیاز هم   
امشب به راز مهم و   نیحال شاد بودم که هم  نیبا ا دیجوشی و سرکه م  ریداشتند. دلم مثل س یمحکم 

کرد؟ خودم   دایدست پ شدیخلجان به گنج هم م زی زر خ ینهایبرده بودم. پس در زم  یپ یز ی شگفتانگ
  نهاشیزم  ریو چند صد ساله دارد و ز نهیرید ی! »خلجان« قدمتشودی: بله مخودم رو دادم وابج

 کشف نکرده است.  یوجود داره که هنوز کس یادیو پنهان ز یخداداد یگنجها

چون   کردمی را خبردار م یکه هنوز نه به باره نه به دار، کس یزود  نیو به هم کردمی عجله م  دیمن نبا   
  یم  یعالمت سوال برام باق نیا  شهیو هم شدیم جهینتیب  یکار حفار  دادمیمردا رو لو م نیاگه االن ا
من و پدر در   یحت  د،یفهم ی م یز یچ  یکس دیخاک وجود داشته؟ پس نبا ریز یز ی واقعا چ ایموند که آ

 گرفتمیم می بعد تصم   کنندیآدما چه م نیکه ا دمیدیم دی. با میکردی مشورت م انیبا آقا یانجام هر کار 
کردند و مجددا به کنار نفر سومشان که درون چادر در   دای پ یبعد از مصرف مواد جان مخصوصا که حاال 

 ادامه دادند.   شونیحال کار کردن بود، رفتند و به کار حفار

  یسنگ یرا رو  میپا کیآرام  اری. بسدمیاز آنها نشن ییبه جز ضربه کلنگ صدا گهی صبر کردم د یقیدقا   
  یسنگ بزرگ انداخته بودم از جام بلند شدم آرام پا  یرو به رو مینیکه سنگ  یمحکم کردم و در حال 

ده خودم رو باال  یحالت کم کم به صورت خز نیگذاشتم و به هم ییسنگ باال یرا بلند کرده و رو  گرمید
 اهیس یت ابرهاقرار گرفته بودم و ماه هم که مدام پش مهشب ی ن یک یتار انی. حاال باز هم در مدمیکش

  دهیو باز هم خز دمیرس یمسطح  نیغار به زم ینداشت. در ضلع غرب یو نور  شدیپنهان م  دیو سف
مثل   بهیمردان غر  اهیس رمن چاد یرفتم. حاال کامال از غار دور شده بودم و در چند متر  شی پ دهیخز

. به  دیرسیاز درون چادر به گوش من  نم یینور و صدا چی بود. ه انی تنومند و کوتاه مقابلم نما یشبح 
که آنها سه نفر هستند دو نفرشان که اون دو معتاد کنار غار    دمیخودم گفتم: من در روز روشن د

 هست؟   یمشغول انجام چه کار  داندینفرشان که آن هم خدا م کی ماندیبودند، م

 چیه اه یاز داخل چادر س  اطرافم دادم. یصداها نیماندم و گوش به کوچکتر  حرکتیب قهیده دق   
به طرف چادر رفتم و آرام گوشه چادر را کنار   دهیو گاه خز  زیخ  مین یگاه شدینم  دهید یصدا و حرکت
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افتاده و   یور  هیاز خاک ها  یبلند بود و کنار تل بزرگ داد،یکه چهل ساله نشان م یزدم. خروپف مرد
بزرگ وسط چادر   بایتقر یداشت و حفرها وجود یبه خواب رفته بود، درون چادر انواع ادوات چاه کن

  زی . درنگ کردن جانمی اطراف رو خوب بب دادیاندک فانوس اجازه نم اریبس یی. روشناکردی م ییخود نما
نرفتن برنامههاشون جز   لوو  یمحکم کار  یو آنها برا شدمی م انیگرفتار قاچاقچ  کردم ی نبود اگر غفلت م

. خانوادهام  کردند یکه کنده بودند، دفنم م یچاه نیدرون هم دیشا کردنینم دای پ یگر یکشتنم چاره د
محل اومده و به  نیکه دخترشون نصف شب به ا دیرسی به عقلشونم نم گشتندی صد سال هم دنبالم م

 دچار شده باشه!  ییبال نیچن

  زی خ نهیعقب عقب رفتم و بعد به صورت س  عیزاند و من سروحشت زا، بدنم رو لر یخوف از مرگ   
  یکی یاولم رسوندم و پشت سنگ پناه گرفتم چهقدر به موقع اقدام کردم چون صدا یخودم رو به جا

هم  یخواب بسه، بلند شو دو سه ساعت گهی: پاشو ناصر ددمیشن د،یغریاز مردان معتاد رو که انگار م
تا فردا کار رو   دیبا گهینشد، د میر ی گیم جهیکه نت شاالیسر بزنه، ا یسحر  دهینمونده سپ یز یچ میکار کن 

 . میسره کن هی

 من مث سگ خسته شدم.  ؟یدیدستور م یحاال دار  ،یاومد ی خودتو ساخت  یرفت-   

 .دمیتو چاه، کار رو ادامه م  پرمیرجب جونت که نمرده، االن خودم م-   

خلجان بهمون شک   اریهوش یاهال م،یلفتش بد شتریکار رو ب  قا،یارفن گمی به خاطر خودتون م-   
   م؟یکردی م یچه غلط  نجایا میبگ میبراشون دار  یحیبار کن، ما چه توض یو باقال اریحاال خر ب  کننیم

  ورآالتیپر از ز یصندوق  یبشم و راه اومده رو برگردم اما کشف احتمال الشونیخ یب گهید خواستمیم   
  یایاغی نیکار منتظر ا  انی که همچنان تا پا کردیم کمی آدما بهش برسن، تحر نی که امروز ممکن بود ا

بودند  یا رسوختهادامه دادند، چنان پد شونیراهزن بمونم. آنها ساعتها درون چادر به کنکاش و حفار
 ! شدیازشون بلند نم ییو صدا کردندیم یکور هم بهتر حفار که از موش 

رو داخل   لیآمدند و چادر رو جمع کردند وسا رونی در حال سر زدن بود آنها ب  یسحر  دهیسپ یوقت   
گذاشتند.  یکوه رو به رو پنهونش کردند و جلوش سنگ بزرگ  یتو یو درون حفرها  ختندیر  یسهایک

صاف کردند.  نیزم  یدهنه حفره رو هم با چوب کلفت و شاخ و برگ  پوشاندن. خاکهارو رو یرو
 شد که امروز هم دستشان در حنا ماند و گنج حاصل نشد!   لوممع
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  نیرفتم و به زحمت خودم رو به درون باغ کشوندم چند  نیلق و لوق، پائ  یسنگها یبه سرعت از رو   
نان  می دادم و از کوله پشت هیهجوم آوردند به درخت تک  میسوبلندشان به  ی سگ مزاحم با پارسها

  نکردندپارس  گهید نیبه ماش دنمیداده و تا رس تیدرآوردم و به طرفشون پرتاب کردم آنها هم رضا
 . آمدندیآرام و محتاط دنبالم م یول

هر  مساجد در گوشه و کنار ش  یدر حال مرگ بودم. اذان صبح از بلندگوها یخوابیاز شدت ب   
هزارو صد و نود   یکه قدمت دالشهدایو از کنار مسجد س   دمیرس دان«یبه محله »باال م ی. وقت دیچی پیم
 بهاقامه نماز صبح در حال رفتن  یبرا میمردان شهر به همان سبک قد شدمیساله داشت، رد م کیو 

رو    دیباباحم یروستا دیشد یوقوع زلزله ا گفت،یمسجد م نیا خچهی مسجد بودند. پدرم در مورد تار
 یروستا گهیکه د  یدر حال شهی م یمسجد بازساز  نیو پنج سال ا ستیکرد. بعد ب بیتخر بایتقر

 ازش مانده بود.   ینام جان«ی لی»خ یوجود نداشته و فقط در کنار روستا  یدیباباحم 

به روح و   یرو متوقف کردم و با جان و دل گوش به اذان موذن دادم. رخوت و آرامش  نیماش   
جان و مال و اموال و  دنیاز خدا، که از دزد خبریمردان ب نیاز ا شدمیو متاسف م کردی وجودم نفوذ م

احساس   آوردندیکه به دست م ینداشتند و از آرامش کاذب و موقت  ییناموس همنوعانشان ابا
اقامه نماز    ایآ برند؟ی م ادیخودشون رو از  یخدا  نطوریا ی ! واقعا چرا بندگان خدا گاهدندکری م تی ارض

خالف لذت    یو به اندازه کارها ستی ن انیعالم  یسپاس از خدا یکه در واقع سر به سجده گذاشتن برا
 ندارد!  مانیو ا نیو شکم گرسنه هم که د رندی فق دیکردم: شا هی ندارد! و خودم رو توج

از خانه بودند به کوچه خودمون  رونیزنان که احتماال آن موقع صبح ب  نیزب ی پنهان از چشمان ت   
که مثل هر روز پشت پنجره اتاق    فتادمیننه سارا م یعنیکوچه  یشگ ینگهبان هم  ریگ نباریا دینبا دمیرس

. اگر مرا دیپائ  یکوچه همهجا را م  یک یتار مهیرا تنگ کرده و در ن   رشیباال خانهاش نشسته و چشمان پ
  کاریچ  ابونی تو کوچه و خ یکه دخترت کلهسحر  رساندیخبرش را به گوش مادرم م   الفوریف دیدیم

 داشت؟  

  نیرزم یشده بودند وارد ز دار ینماز ب ضهیانجام فر یخانه که قطعا برا یجلب توجه نکردن اهال یبرا   
و    یترش یکوچک و متعددش بانکهها  یکه مادرم آنجا را مفروش کرده و در طاقچهها یشدم و در اتاق

افتادم و به    تی رو پهن کرده و مثل م یمرباجاترو  قرار داده بود، نمازم رو خوندم سپس لحاف و تشک 
 فرو رفتم!  یق یخواب عم
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 چیه  دنیون دچند ساعت را بد نیشدم خدا رو شکر کردم که ا داریساعت ده صبح از خواب ب   
شهرمون رو سرقت کنند. آنها حتما که   یخاک  ری ز یایکردم آنها آمده بودند تا اش یخواب آشفته سپر 

  یحفار   اتیبرده بودند و بعد وارد عمل  یگنج  نیبه وجود چن ینقشه کار کرده بودند و پ  نیا یسالها رو
 شده بودند. 

  یبه دعوت خاله صغر   یاول صبح نیا ونستمدیکس در خانه نبود و نم  چیبه طبقه باال رفتم ه یوقت   
بودم به خوردن صبحانه مشغول شدم. اگر تا   شانیکه نگران و پر  ینه! در حال  ای رفتهاند   زیبه تبر
 دادم؟یبه خونه راهش م  دینبا کردم،ی م کاریچ دی با  دیرسیم  نجایبه ا  زیبابک از تبر گرید یساعت

که به هر حال بزرگ شده   نجا،ی ما در ا ینوع و سبک زندگ  دادمیراه م  دیعقل به کمکم آمد که نبا   
رو به   یا  بهی پسر غر شدینم گهید کردی محل م یاهال یما رو انگشتنما  یبه حد کاف میبود یشهر بزرگ

قرار   یصغر که خواستگار است به درون خانه راه داد! مخصوصا که خانواده با دعوت خاله   نیصرف ا
  دهیآن ها بهانه تراش یبرا  نجای بروند و من به خاطر آمدن بابک به ا زیبه تبر  یبود امروز دستهجمع 

االن  کتا،ی  یشده بود به بابک تلفن کردم: سالم آقا  رمیگ  بانیکه از درون گر یبودم. از شدت اضطراب 
 ن؟ یی کجا

مخصوصا بازار   گشتمیرو م زی تبر  یم یقد یاومدم و داشتم بازارها رونیراستش صبح زود از هتل ب-   
راه   یراننده تاکس هیهستم که داشتم از  ییجالب بود و االن درست جا یل ی دباغخانه که واسم خ

 اونجا.  امی تا ب  دمیپرس  یخلجان رو م 

  یروزگار تو رو به محل دباغخانه خلجان هم ببرم که روز و   یکه اومد نجایخب پس واجب شد ا-   
از مراکز مهم و   یک یخلجان   یزمان هیبهت بگم  یمملو از گاو و گوسفند بودند. حاال اگه حوصلهشو دار 

و  بپررونق و پرکس  یخانگ  یسندگیر  یعمده پشم و چرم منطقه بوده و دباغخانهها و کارگاهها
 ! ستیاز لطف ن یخال دنشیداره و د یادیز  یقدمت نجایداشته، بابک ا  یدرآمد

و حتم دارم واسه مرمت   یشهرتون عالقمند نهیش یو پ خی به تار  نقدریکه ا برمیواقعا لذت م اجان،یدر   
 . یکنی نم غیدر یکار و تالش  چیاز ه شرفتشیشهرت و رشد و پ یم یبناها و آثار قد

به آثار   نیکه مسوول نهیخلجان ا  یاهال نهیرید ی من که فعال آه ندارم با ناله سودا کنم آرزو-   
کنند.  منم از  لیتبد جانی در آذربا یمنطقه گردشگر  کی بدن و شهرشون رو به   تیاهم شونیخ یارت

 برسن!  نهشونی رید یآرزو نیکه مردم شهر به ا خوامیخدا م
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 ! کنمیم  تیموفق یمنم براتون آرزو-   

 یکه عده ا ییدورتر از غار، آن جا یپرواز کرد به چند صد متر  م«یآن فکرم به سمت »غار نغ کی   
دنبال   قای که دق دیفهم شدیدر حال کند وکاو بودند بعدا م ه،یناشناس که معلوم نبود سر کرده اونا ک

قصد  نوزمموضوع سکوت کرده بودم و ه نیکردند؟ و من با وجود اطالع از ا دایپ  یبودن و چ یچ
 !کردمیدرجه از جسارتم تعجب م  نیم و انداشتم اونارو به دست قانون بسپارم، واقعا از خود

 ؟ یساکت شد  اجان،ی شد در یچ-   

 دنیخلجان رو ببرم نشونت بدم به نظرم که د  یکجا یای ب  نجایاگه االن ا کردمیداشتم فکر م یچ یه-   
 .رهی گیساعتها وقت م میتوش بر میاگه بخوا م«ی»غار نغ

 ؟یمنو به خونتون راه بد یآهان پس تو قصد ندار -   

  یدونیم کشه،ی که تا شب طول م  ز،یحداقل تا برگشتن خونوادهام از تبر یعنی نطوره،یمتاسفانه هم-   
  خی بسازه که تو تار  ییو ازمون افسانهها نهیتو رو بب شی دهبانیننه سارا از پشت پنجره د هیفقط کاف

 ! سنیخلجان بنو

 : خلجان مسافر خونه داره؟دیبابک بلند خند   

 .یاتاق اجاره کن  یفکر کنم بتون یفکر نکنم ول-   

عالقه دارم   یمیقد یبناها دنی و د خی که هم به تو هم به تار یخدا رو شکر کن  دی: باد یبابک خند   
 . شدمیم  ریدلگ یمدل مهموننواز  نیوگرنه از ا

  شرفتهاس،ی پ  یبزرگ و کم یروستا هیمثل در واقع  ستی ن یشهر بزرگ  نجایکار کنم بابک جان، ا یچ-  
از خودشون  یحرکت چیظلم شده اونا ه ی لیدر حقش خ نی که متاسفانه از طرف ارگان ها و مسوول

بهش برسن و عظمت   یشدن که تونستن کم دایپ یمعدود ریافراد دلسوز و خ   یدونینشون ندادن، م
  تیکنن، متاسفانه اون افراد معدود هم در محدود یمعرف جانی خلجان رو به خود آذربا یو هنر واقع 

 دست صدا نداره! کیگفتن  میهستن، از قد

و    شرفتیپ یبرا  یشهردار  نی چرا مسئول ن،یشهر اعالم کرد هیرو  نجایحاال که ا نهیمن حرفم ا   
  ایبشه و   دهیاهر هم به صورت شهر دکه در ظ  کننی نم ی چرا کار  کننی تالش نم شی مرمت آثار باستان
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  نی از بهتر یکیبه  تونهیبودجه مناسب، م هیبا اختصاص  دن؟یبهش نم یشهر  یامکانات و جلوهها
کرد   دایرونق پ  یکه کسب و کار اهال نیبشه بعد ا لیتبد  یشرق   جانی استان آذربا یمناطق گردشگر 

  یمتاسفانه تا وقت گرده،یشغل و... دوباره به دولت برم جادیو عوارض و ا اتیاستفادهاش به شکل مال
  ری حاال افراد خ  تا شی تنگ«! اگر از قرنها پ هیقاف نیقافله لنگ خواهد بود و ا ن یباشند »ا الی خیکه ب

 همونا راهو ادامه بدن!  دیانجام دادن بازم با یکی اقدامات ن

با   یر ی و م  یشیم  ریش  ییهوی  یکن ی م نیلقبه خودت ت نارویانقد ا اجان،یدر  ای تو رو خدا کوتاه ب-   
 ها؟  یفتیدرم یز یتبر نیمسئول

گفت:   ایکنم. پر  یبه درون اتاق باعث شد تا حرفم رو ادامه ندم و خداحافظ ایپر  یوارد شدن ناگهان   
  ه،یامروز چ  یاالن اومدم. عاطفه بهت سالم رسوند. برنامت برا نایمن رفته بودم خونه عاطفها جان،یدر
  م؟یکن  کاریچ

 ؟ ینرفت زیبه تبر  نایتو چرا با مامان ا-   

باشم.  شتی مامان گفت که پ ای. ثاننمیرو بب   ختشیر خوامی قهرم و نم ایاوال که من با دخترخاله رو-   
بوده.   رونیبهش گفته که دخترت صبح زود ب  ننه سارا فکر مامانو داغون کرده و ی که کله صبح یدونیم

جوابت مونده   وسوال  ،یخواب بود  نیرزمیهم چون واسه رفتن عجله داشتن و تو هم تو ز نایمامانا
 واسه بعد برگشتشون!

ذره دهنش چفت و بست   هی ی هست ها! لعنت ینیعجب کالغ خبرچ ر،یپ یننه سارا  نیکه ا یوا-   
مونده   یچند صباح عمر باق نیا ین یبا خبرچ خوادیکرده، حاال م یمردمو راض  یزن  رهیعمر با دا هینداره 

 کنه! یرو خوشخدمت

رو قبول   قتیحق  دیتو با نینطوری هم نجایا یکه، اکثر زنا ست یخواهر من! تنها ننه سارا ن  اجان،یدر   
بازم   م،یخودمون باش میو محل نذاشتن بخوائ دنمونیباس پوش که هر چهقدر با رفتار و طرز ل  یکن

 خودش هست.   یهم چنان سر جا نایخصلت ا

 کار کنم؟  یپس امروز رو من چ ا یپر-   

 .میدست لباس خوشگل بدوز هیو واسه خودمون  میکن ی اطیخ می ن یبش  ایب گمیمن م-   
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  یامروز سه نفر  ای ب گمیم ای پر اد،یاصال خوشم نم  یاط یکرده باشم من از خ یاطیخ یدید یک ،یوایا-  
 م؟ یدیما که توشو تا حاال ند مینیرو بب  ازشیتا پ ری و از س میرو بگرد  م«یکل »غار نغ میبر

 ه؟یک  یکیکرد: ما سه نفر، اون  ی ن یریرو در هم برد و اخم ش  شی ابروها ایپر   

 : دیخند  ایردر بردن نام بابک مردد موندم پ   

با خانوم فاطمه رنجبر، که مثل   یخوا یآهان، حتما م ادیب  تونهیگفته باشم عاطفه امروز کار داره و نم   
 آره؟  م،یبر هی م یقد یتو عاشق جاها

و   کردمیجغدها و خفاشها بود پرواز م انهی که آش ییرانههایو  یتا صبح رو ایو گفتم: پر دمیکش یآه   
پرواز    یلگون ین یایدر یرو یگاه لرزوندیو سقوط دلم رو م یب یوحشتناک از سراش  یهول و هراس

تا  کهرو داشتم، چند وقته  ایزدن به درون همون در رجهی ش  لیهم م یکه انتها نداشت گاه کردمیم
. تو  ارنیخلجان هست به خوابم هجوم م یمیقد یمردهها یو هر چ نمیبیم یآشفتها  یصبح خوابها

خوش به   یاهای رو دیهر دوتامون امروز رو به ام ی واشکی بده بذار  تی حاال تو رضا اجان،یرو خدا پر
 . میبر ی نی ریش  احتیو س  ریس

 خوش؟  یاهایدرآورد: رو یو شکلک   دیلبانش را ورچ ایپر   

 هم ناخوش! یل یخ  ،یپس چ-   

  نجایا کتایخواهر گلم، امروز بابک :  دم یو من بازوهاش رو گرفتم و گونهاش را بوس میدیهر دو خند   
 ! یداشت یکه قبال در موردش باهات حرف زده بودم و تو هم باهاش مکالمها یهمون ادیم

باالخره عاشق و معشوق  گهیبا همد نیدونستینم نجایآهان همون دوستت که تا اومدنمون به ا-   
 نه؟  ای نیهست

  ایعشقش رو ثابت کنه  خوادیم  نجا؟یا ادیم ی: خب واسه چدیپرس  هیسرم رو تکان دادم. او با کنا   
 انکار؟  

 رو نشونش بدم.  م«ی ببرمش کل داخل و خارج »غار نغ  خوامیم-   

به   ای... پریول  ستین  یعظمت و عزت شهر خلجانه درش حرف م«یکه »غار نغ نیا ؟یخب که چ-   
 : نگاه کن خواهرم. د یده رو کنار کشسمت پنجره رفت و پر 
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و آرام   خوردندیباشد در هوا چرخ م ختهیر رونیب  یکه از بالش پارها ییبرف مثل پرها  زیر  یدانهها   
  نیتو هم یاتفاقا غارگرد ،یز یدالنگ یمن هم به سمت پنجره رفتم: اوه چه هوا  نشستندیم نی زم یرو

 .دهیم فیهوا ک

بگم؟ اصال   یچ گهیمن د یکن یوونگ ید یگرفت میداد: خواهرم اگه تصم یباز هم لبانش را باز   ایپر   
 که مسافرخونه نداره؟  نجایبمونه؟ ا دیشب رو کجا با  یبهش گفت

 . کنهیهمون غار اطراق م  یاز اتاقها یک ینکرد تو  دایپ  یی: اگه جادم یخند   

رو   یراز ی نبود اون آقا پسر نازپرورده ش  یجالب  یگفت: شوخ شد،یکه از اتاق خارج م یدر حال ایپر   
واسه ناهارمون  یز یچ هیتا منم  یذار یقرار م شونیاالن با ا  نی پس تو هم ؟ یمبادا زهره ترکش کن 

 درست کنم. 

 باشه ها.  یحاضر  یغذا هی ا یپر-   

 غار گرممون کنه. یاتاقا ی باشه که تو سرد یگرم یغذا دیخواهرم با   

مشغول بود، به بابک   شی دهبانیکنجکاو نشدن ننه سارا، که هم چنان در برجک خانهاش به د  یبرا   
هم راه داشت، منتظرمون باشه ما  میخلجان که به هر حال به غار نغ یگفتم که کنار برج نظام 

  ادهیپ م یبه غار نغ دنیرو تا رس  یو چهارصد متر  لومتریک کیراه   یدهبانیاز کنار برج د میتونستیم
  یمیبه غار راه مستق دنیرس ی چون که برا شدیم یصورت راهمون طوالن  ن ی. هرچند که به امیرب

  م،یغار بود دنیما که مشتاق د یبرا یول  میکردی م یرو ط یادیز  یهایو بلند یپست  دیو ما با مینداشت
 ! اومدظاهرا بدتر شد و برف  یول دمیترسیشدن هوا م  ینبود هرچند من امروز از باران یباک

بمونه    نجایرو هم ا گر یاگر بابک قصد داشت چند روز د میما تا عصر فرصت رفتن به غار را داشت   
موندم چون  یمدت از درسم عقب م نیهم ببرم. هرچند ا یگهاید یدنید یاونو به جاها توانستمیم
 به امتحانات جامع دکترام نمونده بود.  یز یچ

است  ستادهیبود که بابک تلفن کرد و گفت که در کنار برج کبوتر منتظرم ا ازدهیع به رب  کی ساعت    
  دمیکشی خجالت م ؟یدیرو د ده یبرج سر به فلک کش  نیتا حاال داخل ا ا،یدر  دیپرسیاگر بابک ازم م

 بهش بگم که نه، هنوز فرصت نکردم!  
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منو به باد  تونستیاومده بود م نجایا یآثار باستان دنید یکه مشتاقانه برا کتایبعد اون بابک    
 !یدینشون م ینجور یذوق و شوق هنرت رو ا ،یو آثار باستان   خیکه خانوم عالقمند به تار رهی استهزا بگ

  چهیدر  عیسر دنمونیبار با د ن یننه سارا ا میآمد رونیاز خانه ب  ایشال و کاله کرده و با پر یوقت   
 ن؟ یری سرما و برف کجا م نیدخترا تو ا یها آورد:  رونی پنجره را باز کرد و سرش رو ب

  دمیشده بود و شا تی روش ترب  نی. با اکردی نم میعصبان گهید هاشیبهتر بگم فضول ایو   یکنجکاو   
مثل ما جوون   ی. گفتم: ننه سارا، وقت رسوندی رو به مادرم م  ینداشت او خواه ناخواه هر خبر  یبد  تین

 سخت بود؟  ایرفتن تو برف و سرما برات مهم   رونیمگه ب یبود

برف    یبرفه؟ نه جانم کاهه! اون زمونا وقت ادیکه االن م یینایدخترا، مگه ا  نی گیم یشماها چ -   
روستا،   گشتمیبرم  ابونیو از کوه و ب  زدمی رو پشتم بار م زم ی از ه یمن تل  د،یرسی زانو م یتا باال نیسنگ

ثل مخمل صورتتون رو نوازش بده؟ نه جانم سوز و سرما و برف و  بود که االن م نیتازه مگه سرما ا
 نیکه ا ی وونگ یو د ی. اما جوون کردنیبود که انگار صورت آدمو با چاقو قاچ قاچ م  دیبوران انقد شد

 یما دخترا ختیری سرمون م یمشت رو هی یبرف به درشت یکه دانهها یاون وقت شه،ینم  شیحال زایچ
مثل  می شستیم رواندازو  راندازیخروار خروار لباس و ز  «ییچا یو »بان «یچشمهس خیجوون تو »ش 

شدن  ض ی و از مر شدیهم نم مون یچی و ه میبود یپهلوان واقع هیو  میشماها هم پهلوان پنبه نبود
مردم رو   یایو عروس میزدیم رهیتا صبح دا هایتو جشن و عروس میرفتینبود! تازه شباش هم م یخبر 

 کجا بود! یو تنبل   یخستگ  م،یکردی گرم م

شل شده و ما هم  یحساب   شی جوون یخاطرهها ف ینود ساله واسه تعر ی دهان ننه سارا چیپ   
  رونیبه ب ا ی: ها ننه سارا، پس چرا االن به رفتن من و دردیحرفهاش پر انیبه م  ای شده بود. پر رمونید

  یشلنگ تختها هیتو کوه و دمن  میبر میما هم که جوون هست یچرا دوست ندار  به؟یبرات عج 
 م؟ یبزن  خیاز سرما  یترسیم ای  میستیمگه ما جوون ن م،یکن  یو برفباز  میازبند

  تی شماها تا »ا  ن؟یبزن خیاون موقعها هست که  یمگه االن سوز و سرما 6!«زای »داش باش-   
شماها   ز،یپدر و مادرتون رفتن تبر  گمیاما من م گزهیککتونم نم ن،یبمون  رونیب  7نجک«یری گ نایوواسی

 ن؟ یستی هوا اهل گشتن تو کوه و دشت ن نیکه تو ا  یشهر  یایشما نازناز ن؟یریکجا م  یبه سالمت

 میبار کولمون بزن  ونجهی شهر  رون یب میریم میرو جابهجا کرد و گفت: ما هم دار  شیکولهپشت  ایپر   
 ها.  ییچایم ییهوی رو هم ببند  چهی. ننه سارا سرتو ببر تو درمیار یواسه گوسفندامون ب
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منم باور کردم شما که   نیتر شد: »سن آلاله!« شما گفت یو ننه سارا جر  میهر دو به خنده افتاد   
به مادرتون زنگ بزنه بهش بگه که شماها   گمیم هیاالن به عروسم صف  ن؟یپشتتون زد 8«یوکوز ی»

 ! دونهیخدا م ن،یری به کجاها م نیدار  ستیو معلوم ن نیددراز کر متونیپاتونو از گل 

عروسش رو هم   شدیخسته نم چی عادتش شده و چونهاش هم ه گهیرفتار کردن د  نجوریننه سارا ا   
تا به کار   میشد  الشی خینداشت، ب  دهیکلکل کردن باهاش فا گهیخودش کرده بود، پس د هیشب

 .  میکه به برج کبوتر مشهور بود، رسوند یخودمان رو کنار برج نظام  ایخودش برسه و با پر

  ریعشق نرم نرمک ز یبود و حس قشنگ از حال و هوا زی جانانگی برام ه  کتایبابک  دنیبعد مدتها د   
بود که   یل یو سب  شی هم به خاطر ر دی. بابک چهرهاش جا افتادهتر شده بود شادیدویپوست تنم م

  میکرد یکوتاه و رسم یسالم و احوالپرس گهیبا هم د ای. به خاطر حضور پردادیصورتش را پرتر نشان م
 . میاز برف روشو پوشونده بود، به راه افتاد ینازک هیکه حاال ال یراه یر ی و در سراز

  یبایز یو رقص دانهها  شدیم شتریحرارت تنمون ب  میرفتی و هر چه جلوتر م میرفتی راه م عیابتدا سر    
اطراف در امتداد تپهها سر به دنبال هم گذاشته بودند  یها ی آباد یاز سگها ی! گلهارتریبرف برامون دلپذ

گله گرگ هستن   هی گهاکه اون س  میگفت: حاال تصور کن ا ی . پررفتی پارسهاشون تا دوردستها م یو صدا
 م؟ یریرو به کار بگ  یدفاع و کدوم ابزار  میبکن   دیکار با ینجات جونمون چ یما برا

 گرگ هست؟  نجاهایبابک نگاهم کرد: مگه ا   

 هست! جانی آذربا یدشتها یگفتم: چرا نباشه وجود مبارک گرگها در همه جا   

دائم  شیدود نکیترس بر جانش نشست و از پشت ع  ی کم  ایاحساس کردم بابک با حرف من و پر   
 ی. انگار ارنیبه سمتمون هجوم م  یچه وقت نهیانتظار داشت که بب دیبه سگها چشم دوخته بود و شا

 !میکه ما پهلوان پنبها گفتی رو م تی ننه سارا واقع

آقا! واال پسر   نیا یعن ی یبچه ننه شهر  ؟یزد و آهسته گفت: گرفت  یبا شانهاش بهم ضربها  ایپر   
 . دهاسید نابوی خودش گرگ ب اریعمهمون ماز

بابک   یو بزرگ شده روستاست ول نجایزاده شده ا اریماز ؟یتفاوتهارو بفهم  دیتو با  ای صداتو ببر پر-   
  نیو حافظ آکنده است، بزرگ شده. بب یبهارنارنجها و اشعار سعد حهی که از عطر و را رازی تو قلب ش

 خونه؟ ی چهطور از حافظ شعر م رهیاون که جلوتر از ما داره م
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 از آب دراومدن. یاز شانس توئه که دو تا عاشقتم شاعر و احساس نمیا-   

  یتونیم نی . بب یاز اون مفتشترم هست ،یکه از ننه سارا هم فضولتر  نیتو ضمن ا  ایپر یعاشق؟ وا-   
 ؟ یدرست کن  یبه عشقشون اعتراف نکردن، داستان طول و دراز  شمیو بابک که هنوز پ  اریواسه ماز

عطر بهار نارنجها   انیو به قول خودت از م   رازی از ش یواسه چ  کتای بابک  نیا ا؟یدر یمگه تو احمق -  
 میبود که االن بگ دهیبلند شده اومده خلجان! اصال تو عمرش اسم خلجان و وصف حالش رو شن

  شقکه به خاطر ع فهمهی م یاومده، خب هر احمق خر  نجایشده و به ا  شیآثار باستان دنیمشتاق د
 توئه.

  انیو پژوهش واسه پا قاتیتحق  یسر  هیواسه  دمیبت کن! اصال از کجا معلوم، شا درست صح -   
 اومده؟  نجاینامهاش ا

 نه بابا، عشق توام که کشکه؟-   

 . نیائیتندتر ب  یها، کم  میاز هم فاصله گرفت ادی دخترا، ز-   

نه، امکان    گفت؟یم ایبود که پر نیا ری غ یز یچ  قتیحق ای آ دیبابک موقتا صدامون رو بر یصدا   
 یاومده بود. اما من بابک رو بدون خونوادهاش چهجور  نجاینداشت و بابک به خاطر من به ا

 کنم؟  یمعرف نمیبه والد تونستمیم

 م،یشدیدوره رضاخان بود رد م یکه پدرش از خانها  میاز درون باغات حاج رح ی وقت  نیح  نیدر هم   
 یدلم هر  رفتندیتپه کنار جاده داشتند به سمت شهر م  یکه از باال دمیرو به همراه پدرش د ار یماز

خر   لهیشانس اسبم در طو نیلعنت به شانس و اقبال بد من! با ا یو صورتم ُگر گرفت: آ نیی پا ختیر
 ! شهیم

مثل جن بو داده سر  میهم که متوجه آنها شده بود گفت: چهقدرم حاللزاده است.اسمشو برد ایپر   
 بخت و شانست!  نی تو هم با ا اجان،یدر یراهمون قرار گرفت! وا 

 داد،یکه نشان م اری ماز میکرد یسالم و احوالپرس  ار یاز همان راه دور با شوهرعمهام و ماز ای من و پر   
 همراه پدرش رفت.  عینکرد و سر کرده، درنگ رتی کامال ح
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  یکم نی صبر کن یروشو تکاند و گفت: چند لحظها یو برفها  دیکش نیرو پائ   شیبابک کولهپشت   
برف قطع شده و هوا آرام گرفته بود   زشیر گهیکالههامون پر از برف شده بود. د ی. رومیرینفس بگ

  که. بابک میشدیو گرم م میخوردی م کیداغ و ک یو ما قدم زنان چا ختیر ییاز درون فالسک چا  ایپر
پر   ی، چه باغها دمیدیگفت: در طول راه داشتم همه جارو خوب م کردی با دقت همه جارو تماشا م

 هست؟   نجایا یدرخت و انبوه

 شه،ی هواش روحت زنده م ی و مطبوع یاز خنک  ،یگ یم ی چ ینی بب نجارویگفتم: اگه تابستون ا   
 آقا بابک!   کشه،ی روحت پر م  ینی رو بب وهیپر م یکوچهباغها و باغها

 دارم بگم، از هواش لذت خواهم برد.  ی: چد یبابک خند   

  یی. درختاوههاستیاز انواع م یبهشت نجایکوچهباغاشم. تابستون ا نیبابک، من که عاشق هم یوا-   
که  ییاز گوجهسبزها مییای جا م ن یبهار ااواسط   یو ما وقت شهیرد م رشونیآب از ز کی بار یکه نهرها

رو از پدرش   یسخاوت و دست و دلباز  ایکه گو می. صاحب اون باغا حاجرحمیخور یم خته،ی رود ر یتو
  ایعبور کنه و  نجایکه از ا یکه خان بوده، به ارث برده! خودش به همه گفته که هر رهگذر خسته ا

 باغش بخوره، حاللش باشه. یوهها یتوقف کنه و از م

 زنده است؟  می: حاجرح دیبابک پرس    

 همه کرامت داره.    نیو ا اتهی ح دیدر ق شونیگفتم: بله بابا، ا   

 که ازمون دور شده بودند داشت،گفت:   اری که هنوز چشم به شوهرعمهام و ماز ایپر   

 و غارت نکنن. باغ ر یوههایکنن و م تی رعا دیخب، البته به نظرم رهگذران هم با-  

 انتها نداره!  ست،یو بابک گفت: ماشاال، سر و ته باغ معلوم ن میدیهر سه خند   

از شهرها صادر   یل یمعروفه و به خ یل یبرند خلجان شاهتوت و گوجهسبز خ یوههایگفتم: از م   
 .شهیم

 داره؟  یمعروف  یچه نوع خوراک  گهید-   
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حتما از   می داره، حاال صبر کن شهر که رفت انپور«یخوشمزه به اسم »م  یلیخ  یخوراک هی: دیباال پر  ایپر   
  یخونوادتون سوغات یکه برا ادیحتم دارم انقدر خوشتون م خرمیآقا صمد واسهتون م یفروش  ینی ریش
 . نی بریم

خوشش خواهد    شتریب  یلیخ یتازه و نابش واسه مامانت سوغات ببر  یگفتم: البته اگه از گردوها   
 اومد.

 وانت بار با خودم ببرم.  هی دیحساب با   نیاوه با ا-   

. بابک که از  میخسته شده بود یحساب  م،یدیرس م«یبه کنار »غار نغ ی. وقتمیما به راهمان ادامه داد   
غار    نیو آثار ا طیکرده بود، گفت: شما که به شرا  رتی ح  شیو خاک کیبار یعظمت غار و ورود

 آره؟ گه،ید نیرو آورد  یضرور  لیحتما با خودتون چراغقوه و وسا  نیآشنائ 

 . نی : کامال مجهز اومدم نگران نباشد یباز هم باال پر  ایپر    

کسب   یاطالعات  نجایراجع به ا اد یگل کرده بدم نم مییحس ماجراجو  ی: منم که حساب د یبابک خند   
 . میکه داخل غار بر ن یکنم. پس آماده باش

.  میتونل مانندش شد یو از آنجا وارد راهرو میغار رفت یو به طرف دهانه داخل  دهیها خززانو یما رو   
غار   نیگفت: ا یز یبا لحن اعتراضآم  ای. پرمیرفتی م شیپ ده یخم  دهیچراغقوه رو روشن کرد و ما خم ایپر

  ن؟یبه همه جاش سرک بکش  نیخوائ یطول داره شما که نم  لومتریک نیچند

که شماها   نه یکه واسه من عشقه، اما ترسم از ا یآمده بود گفت: وا جانیغار به ه دنیبابک که از د   
 . فتهیواستون ب ی اتفاق  ای نیخسته بش

که صد تا حرف پشت سرمون  هیاهال  یپراکن عهیحرف شا  ست،یگفت: حرف خسته شدن ن ایپر   
فرما تورانخانوم، برادرزادههات با پسر  عمه حرف بزنه بگه ب شیشوهرعمهام بره پ  ترسمی. مزننیم

 . شنفتنیو گل م گفتنیو با هم گل م دادنیاطراف جوالن م یتو دشتها یبهایغر

 !اریبترس از ماز  ست،ین  اریشوهرعمه حرف درب  چارهی جان، ب ایگفتم: پر   
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  نجایبوده؟ بعد روشو سمت بابک گرفت و گفت: واال آقا بابک، ا بتیاهل غ یک  ،یطفلک  اریماز یوا-   
تصور ما   دمیشا میسازیم والی مردم پشت سرمون ه  یبتهای از غ میما همش دار یزادگاه ماست ول

 اشتباهه. 

که در   کردی م فی. پدرم تعرکردیم  فیغار که پدر واسمون تعر نیبگم از هم یحاال واستون خاطرها   
روس در   یهجوم آورده بودند مردم خلجان از ترس سربازا جانیروسها به آذربا دوم که یجنگ جهان 

سر و   محل،یبچه گرسنه مثل خروس ب  هیشدنشون  یمخف  یاز روزا ی. روز شدندیم یغار مخف نیا
عالمت   هی نی و هم  دیرس  یبه گوش سربازان روس هاشیگر یکرد و صدا هیکرد و نون خواست گر صدا

صورت که   نیپناهنده ها رقم خورد به ا یبرا یز یساده پناهگاه رو لو داد اما متاسفانه سرنوشت غمانگ 
که از  داز کنده مرطوب روشن کردن یدهانه غار آتش یجلو یو مادر و خدانشناس روس  پدریسربازان ب

کار رو   نی انقدر ا هان یدیب  برد،یو درون غار هجوم م خاستیبر م ادیز  یلیآتش دود خ یچوبها به جا
  هایکردند. طفلک  میتسل  نیادامه دادند که سرانجام همه مردم درون غار خفه شدند و جان به جان آفر

وطن آدم  بهکه پاش   یو دشمن نهیداشتن خدا رحمتشون کنه. ثمرات جنگ هم یچه روزگار سخت 
. دهیانجام م  اد یدستش برم که از یت یو هر ظلم و جنا شناسهیشرف نداره و پدر و مادر نم  گهید رسهیم
 خائن بشه. یسخته انسان مغلوب دشمنا یلیخ ،یوا

  اخانوم،یفرو رفته بود برگشت و گفت: پر یز ی که در حس دشمن ست ایبه طرف پر یناگهان   کتای بابک    
 به ترس شما داشت؟   یماجرا چه ربط  نیا

  فیغار تشر رون یکه در ب  یپاک خورده احمق ری حاالشم، چند نفر ش نیهم ترسمی م کتا،ی واهلل جناب -   
 .میخفه و مدفون بش نجای و ما هم ارنیهمون بال رو سرما ب یمنباب شوخ ییهویدارن 

غار، قطعا   ینهایناشناس در پشت زم بهیآن فکرم رفت به سمت آن سه فرد غر کی ای با حرف پر   
مخصوصا که   دنیسنج یو رفت و آمدها رو م تهایو موقع دندیکی پلیم  یحوال نی حاال هم در هم  نیهم

شد: آه  یناشناخته بر وجودم مستول  یدو نفرشون معتاد هم بودن از فکر خودم وحشت کردم و ترس
  نجایروزشون رو ا  ستین دیشده باشند، بع یغار مخف  نی بزرگ، نکنه اون راهزنان االن در هم یداخ

غار   نیهم یرو تو شونیادامه بدن! نکنه ابزار آالت حفار شونیکنن تا شب مجددا به کار حفار یسپر 
 ! میخودمان داشت یبرا یدفاع لهی واقعا کدوم وس می افتادینامردا م نیا ریپنهان کرده باشند، اگه گ

به   یغار قنات نی به شصت اتاق داره و طبقه پائ  کیغار نزد نیبابک، ا یدون یبابک رو گرفتم: م یبازو   
   ؟ینی امروز همه اونارو بب نی هم یخوایهست تو که نم  «یاسم »کند گول
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  رازیبه ش دیبا گهیکه من دو روز د ییدر جا ام؟یب  نجایمگه قراره من چند بار به ا ا،یچه حرفا در-   
اگه اومدم دل و دماغ وارد شدن به غار رو نداشته باشم. پس   ایو   امین  نجایبه ا گهید دیبرگردم و شا

 دنیبه د  مناز  شتریو ب  یهست یکن چون مطمئنم که تو دختر جسور  یلطف کن و باهام همراه
 .یجاها عالقه دار   نجوریا

هست که من نشونتون  «یبه اسم »چشمه بان هینیحس یچشمه هم از سمت ورود هیگفت:  ایپر   
 .دمیم

 .یهفته کار دار  هی یخلجان رو به بابک نشون بد یهمه چشمهها یاگه بخوا ا،یپر یوا یا-   

»ورنق« به   یچشمه از داخل روستا هی میدر قد گفت یبه حرفم نکرد و گفت: مامان م  یتوجه  ایپر   
و همونم باعث شده تموم   دهیوقته خشک یلیجمال« بود که البته خ ریاسمش »م دیرسی جا م نیا

 اطراف هم خشک بشه. ینایزم

بهم خوردن  یصدا ای بابک و پر چسباندمیدچار لرزه شده بودم و اگر لبانم را بهم نم  اریاختیمن ب   
طور به جانم غالب   نیا یچرا ترس لعنت ای: خداشدندیتنم م دنیمتوجه لرز ایو  دندیشنیدندانهامرو م

که   یواناتی طور از اونا و ح نیا کردمی م بشونی اون مردا رو تعق مهشبی در ن یشده بود، پس چرا وقت 
   دم؟ یترسیاحتمال حملهشون وجود داشت نم

  یراه فرار  یو در هر حالت  یاز غار بود رونی که اون موقع تو ب نیا ی: برادادیاز درون جوابم را م یبی نه   
 مشکله! یلیو راه فرارت خ  یجا محدود هست نیاما ا یداشت

فرو   خیدر قلب تار کردند، ی م ریس  یر ی وصفناپذ جانیدرون غار در شور و ه دنی که از د ایبابک و پر   
منحرف کردن فکرشان مجبور   یو من برا  کردندیرفته بودند. آنها با خنده به من کز کرده بودم نگاه م

 تماشا کند.   راهولناک  غار بزرگ و نیا یهمه جا کتایبروم تا بابک    شیشدم همراه آنان همچنان پ

و دور   دیکوب ی و بابک مدام دستانش را بهم م شدیم دهیعظمت غار بهتر د میرفتی ما هر چه جلوتر م   
داشتند   یبی عج یو فرورفتگ یرا که برآمدگ یسنگ یو سقفها گرفتیو سرش را باال م  دیچرخی خودش م

دهانش بذارم تا سر و صدا نکند   یدستم رو رو  خواستیدلم م دیکش یسوت م  رتی و از ح کردیتماشا م
. اصال  میاون آدما رو متوجه حضور خودمون کن دمیترسیسر و صدا م  نی. با امیبر   شیو ما در سکوت پ

شب پناه گرفته و  دنیغار تا فرا رس نیاز هم یگنج خلجان در گوشها ندگانیبه دلم افتاده بود که جو
 پنهان شدهاند!
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درست کرده بودند با   هسوزی چراغ پ یرو برا  یکوچک یکه حفرهها  وارهاید یبابک دستاش رو رو    
خداونده که به  بیخلقت عج  ن ی: واقعا اداد یو تفکر سرش را تکان م  رتی و با ح کردیدست لمس م 
متعدد چقدر به کمک مردم    یغار بزرگ و باعظمت در جنگها نیروز درآمده؟ ا نیدست بشر به ا

 خلجان اومده؟ 

  یغار در لحظات بحران  نیا میخلجان دار  خیکه از تار یو مستندات کم  اتیگفتم: اونطور که از روا   
 به کمک مردم آمده است.  یل یکشور خ

بلند صدام کرد و من از شدت   یبا صدا  جانی بابک از شدت ه میدیرس «یبه قنات »کند گول یوقت   
تو نسبت به   دونستمیاگه تا حاال م اخانوم، یافتادم. بابک گفت: در نیزم یوحشت ظاهر شدن دزدا رو

  نیبا ا تا  اومدمی م نایزودتر از ا ،ی هست الی خی ب نقدریا ،ی توش اقامت کن  ینبود لیما یلیکه خ یشهر 
 یجواهر  م«یغار »نغ  نیداره! به خدا ا یو پرکشش بی عج   خیشهر معلومه تار نیبدم. ا  تی غار آشت

 نیگردشگرا رو واسه اومدن به ا  کننی شما تالش نم  نی چرا مسئول جانه،یفراموش شده در قلب آذربا
 کنن؟   بی ترغ یدن یو د بای ز یجا

 کو گوش شنوا؟  یول نهی حرف ما هم هم-   

  هیبرامون غازه االن اگه  هیمرغ همسا شهیما که هم م یبسوز ی: ادیبابک محکم دستاشو بهم کوب    
لشکر لشکر به اون  دنشیگردشگرا واسه د ای رانیمردم ا  نیبود، هم گهیکشور د هیتو  یآثار  نیهمچ

که فالن کشور چه  یوا گفتنیم جانیو با شور و ه   کردندیو کرور کرور پول خرج م  رفتنیکشور م
 یهمه گنجها نیخودمون ا رانیکه تو ا  یچهقدر قشنگه؟ در حال یداره؟ وا یدنی و د بیعج یجاذبهها
 بشناسونه!  ایکنه و به دن غاتیروشون تبل هیوجود داره اما ک یدن یکهن و د

رو که خودش درست کرده بود، به  ییچهایداده بود ساندو هیتک یسنگ واریکه به د  یدر حال ایپر   
 !ایشد  نجایمجذوب ا یحساب   کتای  یگفت: آقا یبا خندها داد،یدستمون م

دو سه نفره رو، راهروها،   یداخل اتاقها  یمعمار  نیا نی نگاه کن  ست؟ین ی مگه مجذوب شدن-   
 نیا یموندم، راست ی اون دوره در شگفت یو عقل انسانها یهواکشها و چاهها، من که تو نوع معمار 

 رسند؟ یسقف به کجا م  یرو یهواکشها

خودم رو   یع یکه به جانم افتاده بود، خالص نشده بودم و حال طب یمن هنوز از رعب و وحشت   
بابک نداشتم. خدا  یبه حرفها یتوجه بردم،ی نداشتم و همچنان در وحشت حمله اون سه نفر به سر م
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به  طبقه نی. زمزمهوار گفتم: امیزودتر از غار خارج بش  میبده و بتون تیتا بابک رضا کردمیخدا م
 .شهیختم م گنیشهر بهش برج م یکه اهال  یهواکش بزرگ

اون زمان  یها یآدما یغار هم برم و دست ساختهها یباال  نجایرفتن از ا رونیبعد ب دیآهان پس با -  
 .  نمیرو بب

 .رونی ب میبر نیائ یچم شده لطفا ب  دونمیگفتم: بابک من حالم بده، نم   

 ؟یتب دار  ،یخ نکنه سرما خورد: آدیپشت دستش را به صورتم کش ایپر   

 .رونی ب میبر ری چراغقوه رو جلوتر بگ فهممیفعال حال خودم رو نم  ا یپر-   

از استادام که  یکی گفت:  ایعزم خارج شدن کرد پر زد،یحال بدم را حدس م  ایبابک که بهتر از پر   
خلجان قرار داره که اون خانوادهها از    یشرق یخانهها ری غار ز نیاز ا یبخش  گفتیبود م  نجایاهل ا

 کیبخشش هم که طولش به  هیو  کننیازش استفاده م یآذوقهها و انبار  ینگهدار  یاونجا برا
به کجا؟ چشمه  دونمیو بخش سوم و چهارمش رو نم  رسهی»ورنق« م  یروستا ری به ز رسهی م لومتریک

 .رسهی م نجایورنق به ا یاز روستا  «یی»ورنق چا

  یگیو به منم م  یپرسیاز استادت م گهیبخش سوم و چهارمش رو دفعه د اخانوم،ی : پرد یبابک خند   
 نیراجع به ا  یمطلب رازیش  یتو روزنامه محل خوامیبشه. م شتریب  زی رتانگیغار ح  نیتا اطالعاتم بابت ا

 .سمیغار پرعظمت و جالب بنو

دراز از اندام مردان را   ییها هیچراغقوه را در اطراف گرداند ناگهان من سا یبه طور اتفاق ای پر یوقت   
و   کردمیم ی کنم. احساس خفگ ی. کم مانده بود از ترس قالب ته دمیپشت سرمان د یسنگ وارید یرو

 واقعا حالت بده؟   یانگار  ا،ی داده بودم: آه در هیتک ای کامال به پر

 . ادینفسم درنم  کنمینم  یو سرما شوخ یک یتار نیمن که تو ا-   

آقا بابک از سقف غار   یدونیم  یداره راست یهوا و نور کاف  یجا که محفظهها نیچرا خواهرم؟ ا-   
 ؟ یکنیم  یتو چرا احساس خفگ اجان،یحساب در  نیبا ا شهیم هیدرون غار تهو یهوا

  نطوریرو از پشت بر سرمان بکوبند که اگر ا  زشونیت ی هر آن منتظر بودم که راهزنان دزد، تبرها   
و با تالش جستجوگران جنازههامون    یو اگر هم به صورت اتفاق شدینم دایجنازهمون هم پ شدیم
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  سرمانگفتند دختران سر به هوا و سبک ی و م ماندیسوال م یعمر جا کیپدر و مادرم  یبرا شدیم دایپ
 !کردندی م کاریچ  قایغار دق یتو بهی با اون پسر غر

بابک قبال خواستگار پر و پا قرصم نبود که   اینداشتم و  ی مسئله عشق و عاشق  کتا یآخه من با بابک    
مادرانهاش راه و چاه رو نشونم   یهایی دربارهاش حداقل با مادرم صحبت کرده باشم و اون با راهنما

 داده باشه! 

  نیتونیکالفه شدما م یگفتم: حساب خورد،یکه دندونام بهم م یدر حال  دیلرز ی پاهام به شدت م   
 ن؟ یغارو کنار بذار نیکنکاش کردن ا

بار شبح دو مرد را به وضوح   نیو نور چراغقوه را دور تا دور سرمان گرداند و من ا دیخند  ایپر   
 متوجه اشباح نشد.   کرد یم  ریس  خودش یکه در عالم شوخ و شنگ ا ی پر  یمشاهده کردم ول

تو رو گرفت   قهی یبد موقع ،یکه تب و سرماخوردگ فی ح  اجان،ی: درد یخند یحاال بلند بلند م   ایپر   
غار   نیکشف شده از ا یسفال یاز ظرفها یکی رو که درست کردم در  یهایداشتم ساالد الو میوگرنه تصم 

 به خوردتون بدم.  

 ؟ یدار  لیم اجان،ی در ستین یا ده ی: بد اد یبابک خند   

  نیو از ا نی دیلفتش م نقدریبابا چرا ا کنم،ی بکشم: من غلط م  ادیوجودم فر یبا تمام خواستیدلم م   
 ن؟ ییا ینم  رونی ب  یغار لعنت

 درون غار شده بودند.  یمحو تماشا  یو بابک حساب   ایپر   

قرمز و   ،یساده نخود یهاغار سفال نیو درون هم  نجایکه در ا نیدونیم چی ه کتای  یآقا یراست-   
هستند و   یمختلف  یو سفال سوخته که به شکلها ین یلعابدار گلدار تزئ یرنگ، سفال ها یخاکستر 

 کشف شده؟ کردند،یمردم اون زمان ازش استفاده م

 :  دم یغر اری اختی بودم، ب  تی و عصبان یاز خشم و ترس در اوج کالفگ   

بابا چرا   کنن، ی کشف م نجایمارو ا یهم جسدها ندگانیآ  یکن ریهم د یکم هی  یدون یم چیه ا،یپر-   
 ن؟ یکشی درون غار نم  اتی کشف قهیدست از 
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آمدن   نی و مرا هم در پائ دیپر  نیو به حالت دو از دهانه غار پائ یو به تند  د یبابک دستم را کش   
، تو  تو چت شده یبگ  یتونیآهسته در گوشم زمزمه کرد: م ستادم،یا نهاشیبه س نهیس یکمک کرد وقت

حال و   نی اتو رو به  یمار یفکر نکنم ب  ؟یو ذوق و شوق داشت  یسرحال بود نجایکه موقع اومدن به ا
 روز انداخته باشد!  

 میدیغار رس رونی شده بود به ب یخاک  میکه کل لباسها یزانو زدم و در حال ن یزم یبه سرعت رو   
سرعت   دم یبه آرامش رس  یو کم دمیکش  یدرپیو پ قینفس عم   نیباز حالم رو جا آورد و چند یفضا

. حاال کامال مطمئن شده بودم که در میری کردم تا هر چه زودتر از غار فاصله بگ شتریرا ب  میقدمها
است و آنها با   دهیگنج رس یقانون  ری غ ندگانیهست که به گوش جو ییداخل غار خبرها  نیرزم یز

 هستند!  اتشانیکشف یدر پ  نانیاطم

رو    سیپل ا ی  ینداشتم مقام و مسئول میبود، هنوزم تصم  ختهیو رودهام بهم ر اوصاف که دل نیبا ا   
  اءیاش  ایوجود گنج و  ایکه آ دم یدیو م  دمیفهمیم دی قرار بدهم. ابتدا خودم با دههامید انی در جر
به گنج نداشت!    یبودند که ربط یگها ید اتی عمل  یاونا در پ دینه؟ شا ایداره  قتیحق نجایدر ا ی باستان

بودم   یکیکه انگار با اون آدما دست به  یسوالها همچنان مصمم بودم جور  نیبه جواب ا  دنیرس یبرا
هم به من تعلق  یسهم  ای و  کننی من م میتقد یو بهم قول داده بودند بعد اتمام کار گنجهارو دو دست

 خواهد گرفت! 

را   شیاخمها  یآسمان کم یگرفته و برف یکه هوا میکردی برف گذر م ریاز باغات خفته در ز یدر حال    
  ی آب یو پاک یآسمان به صاف نه یو س شدندیاز صحنه آسمان خارج م  جیباز کرده بود و ابرها به تدر

  حالتو به  دی. بعد خارج شدن و دور شدن از غار آن ترس و وهم از جانم دست کش دیرسیزالل م
 خودم برگشتم. یعاد

تو چت شده   میدیم شده بود از پشت سر تو گوشم گفت: باالخره ما نفهم بابک که متوجه حال خوب   
 بود؟ 

 گرفته غار حالم رو به هم زد. یهوا و فضا ینبود کم   یمهم زیچ-   

  یجا نیا ی روز   هی دیشهروند با هی خب به عنوان  ،یتا حاال داخل غار نرفته بود  یگفتیتو که م ا،یدر-   
 ؟ یچرا دبه درآورد گهینه؟ خب، حاال امروز فرصتش دست داده، د ای گه،ید یدی دیشهرت رو م  یدنید
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  مه یکه ساعت چهار و ن ین یبی نکن م چمیلطفا سوال پ ؟یخدا آقابابک، چه دبه درآوردن  یمحض رضا-   
.  میکن دایپ  یخالص  میتونیمحترم، نم  نیسواالت والد غی ت ری وگرنه از ز میحتما به خونه برگرد  دیو ما با

  یخواه ه،رو حفظ کرد   شییروستا یهایژگی که هنوز و یش یم کی هر محدود و کوچش هیساکن  یوقت
 .میکن  تی فرهنگ و آداب و سنن اونجا رو رعا دیبا ینخواه

 من کجا بمونم؟ شهیخب االن که داره شب م-   

و   یخونه ما، جلوتر از خونوادهام کتاب فضول میکه تعارف بکنم بفرما بر یآقا بابک حتما انتظار ندار    
 . شهیم لیننه سارا تکم  یهاییگو بیغ

  یکیواسه  تونم یم نجایگذشته من ا یگفت: حاال از شوخ  د،یفهم ی بابک که معنا و منظور حرفم رو نم   
 ز؟ ی برگردم تبر دیبا ا ی  رم؟ی اتاق بگ یدو روز 

بهتره به   تونیواسه راحت  کتای ی آقا کنما،یم یکه فضول دیگفت: ببخش رفتیکه جلوتر از ما م  ایپر   
 .گهید یدن ید یو چند جا میریداخل برج کبوتر م  دنیبه د  گهیبا همد نیفردا که اومد نیبرگرد زی تبر

 دن؟یاجازه م نجایا یمسووال-   

 دنیرو م  بشی . اونا ترتکنمیمطرح م ی... خالصه با کسایگفت: بعله بابا، خودم با مسئوالن  ایپر   
رو در روزنامه   یشهر باستان ن یا یاز مناطق باستان ی گزارش جالب  نیدار میمخصوصا که شما تصم 

 . نیبه چاپ برسون  رازیش  یمحل

  رتیح  رانیا یاز استانها یلیشونهاش انداخت و گفت: واقعا که خ  یرو رو  شیبابک کولهپشت   
روسها به داخل    یو قشون کش یل داخ یهمه جنگها نیبا ا  جانی که در حق آذربا دهیچه فا یول زنیانگ

. شدهشناسونده ن رانی به مردم خودش و ا یشده و به خوب   ینامهربان یلیخ ،یکشور اونم به هر بهونها 
  چیه گهیرو داشتند اونوقت د شی ک یوطن، فقط  یاز هزاران رگ شوق عشق به آباد یرانی هر ا یکاشک 

 ادهایارزشمند و کهنشون از  خیو تار موندنیناشناخته و گمنام نم رهی مثل خلجان و غ ییشهر و روستا
کشورش    رهنگو ف خی با تار دیبا  یطی اذهان مردم در هر شرا ماندیخاک مدفون نم  ریرفته و سپس ز

 آشنا باشه. 
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مرز و   خیمثل پدر و مادرم به تار   اجان،یکنما واقعا اگه من و در  ینم فیگفت: از خودمون تعر ایپر   
دووم   نجایا میتونست یهرگز نم میو نسبت به زادگاهمون تعصب نداشت میدمون بدون عالقه بودبوم خو

 .میکردی کاشان م ای رازی و حتما پدرم رو وادار به بازگشت به ش میاریب

  دونمیشما رو نم  اخانومیگفت: پر رد،ی بگ نیماش  زی برگشتنش به تبر یبابک به کنار جاده رفت تا برا   
 باشه.  یرفتن  رازی به ش  دیشا ایاما در

 ه؟ یبرگشتن  رازیبه ش  اجانیمرتبه باال رفت: او... وه... پس در کی  ایپر یابروها   

  شیکه در پ یروش   نیبکنه و ا دیبا  کاری تا بابک حواسش باشه که چ ختمیر رونی منم حرف دلم رو ب   
که شما خودتون  طورن یا کتای  ی. پس گفتم: واال آقاست ی شده ن رفتهیخونوادهام پذ یگرفته از سو

نکنم    رفک ،ی برس یجهایو به نت یا یب  یخودت تک و تنها به خواستگار  یدار  میو تصم  یسپر کرد نهیس
 ؟ یمنو جلب کن یخونواده سنت تی رضا  یبتون

مونده باشه و   یباق  یباشن اما فکر نکنم فکر و ذهنشون سنت  یخونوادهات سنت دیبابک گفت: شا   
  ستین سری حرکت کنه و براش م  تونهینم ادی ام اس هست و ز یمار یمتوجه نشن که مادر من، دچار ب 

بذاره و تک خواهرم   شی ندارم که پا پ اتی ح دیهم در ق ی پدر  ادیب  زیرو به تبر رازیاز ش  یراه طوالن نیا
 نه. مامانم به دوش او یخودش با بچه کوچولوشه تازه نگهدار   یزندگ ریدرگ

ما رو   رتی . بابک که ح میبابک واقعا دل سوزوند  یکسی ب  یو برا مینگاه کرد گریبه همد ای منو و پر   
 زد:   یلبخند دید

و اونور   نوریا ییخواهرم تنها دهی اجازه نم ادی شوهر خواهرم ز ادی ن شیسوال پ  یالبته، واستون جا-  
 بره. 

من، همه  یای برام تکان داد: تو نگران نباش در یشد و از پنجره دست یهایکرا نیبابک سوار ماش    
 دونهی ساربونه، م یعل یوقت  یعنیبا خونوادهات صحبت کنم،  یمن بلدم چهجور  هیحل شدن یچ

 شترشو کجا بخوابونه.

که درش پنهان شده بودند   یادیو افراد ش  م«یفکر و ذهنم به »غار نغ میکرد یازش خداحافظ  یوقت   
به خودم  یگهایکه احساس عشق و عالقه بابک را که مثل هر دختر عاشق د یف شد جور معطو



 ال جمعجزه خل 

70 
 

  یعشق و عاشق  یداشت و اگر ماجرا یکه عالقمند به من بود چه عکسالعمل  اری ماز دونمینم  گرفتمینم
 گفت؟   یچه م د،یشنی نسبت به بابک م  نوم

ماتم   نشیاندوهگ یو غرق شعرا شدیبه شاعر دلسوخته هم م  لیاز ابتدا شاعر که بود تبد چارهیب   
 بود! اریاما چه کنم که بابک برام برازندهتر از ماز گرفتیم

  دنی. مردم از دمیکرد یکوتاه یبه خونمون فکر کنم با صد نفر زن و مرد سالم و احوالپرس  دنیتا رس   
و   رتی با ح  کردندی و راحتتر رفتار م دهیها آزادانهتر لباس پوش  یدو دختر جوان که به سبک شهر 

  یلیکنجکاو خ   و رهیخ  یکه در برابر نگاهها دندیدیو مارو تافته جدا بافته م کردندی پرسش نگاهمان م
 .  میهم خونسرد بود

که چراغ اتاقش روشن بود   میهر دو چشم به پنجره ننه سارا داشت یزنگ در را فشار داد در حال  ایپر   
! واقعا که ننه کردی کوچه دو دستش رو به پنجره چسبانده و مثل جغد نگاهمون م دنیبهتر د یو او برا

توجهم را از ننه    ایپر یکرده بود. صدا چارهیو مواجب خودشو ب  رهیج یاونم ب  یپست نگهبان نیسارا با ا
ازدواج کردن باهات مصمم   ی. چون بابک رو برایهست  یرفتن  نجایتو از ا یانگار  اجان،یسارا گرفت: در

داره، خونه و   خیتار یندارن. اون دکترا کتای رد کردن بابک  یبرا یز ی. واقعا هم خونواده چدمیدیم
 داره و...   یزندگ

  گریکرد: جز ج رو خفه ایپر یشد صدا دهیکه به دهان من کوب یسخت  یلیتا در کوچه باز شد س    
برف و سرما تو دشت و   نیوقت شب با ا نیتا ا ن؟یو آبرو رو قورت داد نیرو خورد ای شدهها، واقعا ح

باشم   نواسه من که ننه جونتو نی ن یگل بچ نیرفته بود ن یکه بگ  ستیبهارم ن   ن، یکردیکار م  یدمن چ
 ن؟ یاریگالب ب ای

تا به محکمه پدرم که اتاقش   کشوندیدست هر دو ما را گرفته و از پله ها باال م  تی مادرم با عصبان   
. نیشل کردم ول شد یافسارتون رو حساب  یپر از خشم بود: انگار  شیدر طبقه باال بود برساند. صدا

 نیا مگهپدرسوختهها  گه؟ید  نیاریو از همه جاها سردرم شناسهینم  وقتی لنگ درازتون وقت و ب
 !نی شد ابوناشیو ول کوچه و خ نیشیره شما به فالن و فالن بهانهها متوسل مدا یخلجان چ

   ابونا؟یبابا ولمون کن مامان، کدوم خ یا-   
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  نیو ا ستی اخبار از ننه سارا ن  گهی د نباریکه ا میدیفهم ای. من و پر دیکوب  ایمامان به صورت پر نباریا   
معرکه شده  اری ب شی به خونوادهام رسونده و آت دنمونیکه صبح با د ارهیخشونت مادر از گزارش ماز

 است.

بود و کتاب  دهیلم شیپدرم که درون مبل راحت یپا یمادرم ما رو مثل محکومان و مجرمان جلو    
 پرت کرد:  خوند،یم

خرابه سر باال   نیتو ا تونمیم گهین دکارشو نیبا ا  یکنی جناب آقا، تو فکر م ریبگ   لیتحفههاتو تحو-   
وقت   نی پدرسوختهها تو ا ست،ین یو برزن  یول هر کو  نایکه پسرمونه واال مثل ا ای اون ارش رم؟یبگ

 ! ابونی شب و سرما، نه ترس از سگ دارن نه گرگ ب

در محکمه پدرم   یتا الاقل کم دادینم   یحی گونه صحبت و توض چیو به ما اجازه ه کردی مادرم غوغا م   
را از کاه به کوه  یو پدرش که موضوع سادها ار یو من از ماز  میو تبرئه بش میاز خودمون دفاع کن 

صد   ؟ین یآخه مرد و خبرچ شدمیمتنفر م شتریپدر و مادرم دادن هر لحظه ب لی کرده و تحو لیتبد
 رحمت به ننه سارا! 

زد: مامان کم داد و هوار راه بنداز و بهمون   ادیفرکه در برخورد با خانواده از من جسورتر بود،  ایپر   
کرده  یهر غلط اریماز م،یواقعا که دنبال کار خالف نبود گهید میبزن  یتهمت ببند. اجازه بده ما هم حرف

 کرده که نشسته به شما گزارش داده؟   خودیب

  شی پ یدفعها هی ده؟ید نارویهم ا  اری پس ماز گن؟یمیچ  یشنویآمان، محسن م ی... آی... وایوا-   
 د؟یشمارو د یک گهید دههایتوران آبروم رفت، ورپر 

از اون   ادی: اصال بدم م دیشوهرعمهمون بوده غر ایو   اریگزارش از طرف ماز کردیکه هنوز حس م ایپر   
! االن بهش زنگ  کننیم 9ق«ی وراج »سوزبازل  یشوهرعمه تورانخانوم و پسر محترمش که مثل زنا

 جهنم...  فضولو بردن گمیم زنمیم

بگو خاک بر   یدفعها هی ده،ی! پس آقا بهروز هم شمارو دشعوریهجوم آورد: ب  ای مادرم به طرف پر   
 . رهیاز شماهارو بگ  یکیبخواد   اریماز نیعمرا اگه بعد ا گه،یسرمان شده د

 م؟ یاز ماها با اون ازدواج کن یک یگفتم: چه حرفا، مگه قراره    

 ن؟ یریگیدماغتون رو باال م  ن،یعهدیشاه و ول   یکه دخترا نینه ا-   
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 پسر شاهزاده است که مارو نپسنده؟   اری که آقا ماز نینه ا-   

  نهیری ب ری ب  ن،یسوئ نیآرخ یتدی که پدرم گفت: زهرا، »  ارهی هجوم ب ایپر یبه سو خواستی مادرم م   
 ه؟ یشده و موضوع چ ی اصال چ نمی کم امون بده بب هیزن   10گاتما!«

مهار   کی شهر کوچ نیسرخودت رو مشکل بشه تو ا یکه دخترا  گفتمیبهت نممحسن، مگه االن -   
واسمون  نا یوگرنه ا  رازیش  ایکاشان  میرو کولمون و دوباره برگرد  میکرد، مرد پاشو بار و بنهمونو بنداز

 . ذارنیآبرو نم

 میکن دنی د م«یاز »غار نغ میشما باشه! ما رفته بود یبا آبرو  یکه باز  میکن یم کار یمامان مگه ما چ-   
 . مشیبود دهیتا حاال ند  یول میاومد نجایبه دو ساله که به ا کینزد

بود؟ و من ذهنم  یبپرسه که اون پسره نرهغول همراهتون ک  ایمادرم در ادامه حرف پر دمیترسیم   
  دیداشتم اگه پرس می. تصم زهیو آب نرباشم که پتهمونو ر  یتا در حال ساختن دروغ  کردی تند تند کار م

 بهش بگم حاج جابر 

 غار راهنمامون شد.  دنیبود که واسه د یانجمن ادب  یاز بچهها یک ی ایو  

  ایو   اری. چه خوب که مازمیبه مرد همراهمان نکرد و ما هم لب فرو بست  یخوشبختانه مادرم اشاره ا   
ه مادرم خبر ندادند مادرم پشت سر پدرم  به خرج دادند و اون قسمت رو ب یمردانگ یپدرش کم

و   یر یکم مونده دکتراتو بگ گهیتو د ا،یگرفت: گوش کن در میرو به سو دشی و انگشت تهد ستادیا
که معرفت   هیکرد؟ پسرعمهات همون  یخواه  دایپ اریبهتر از ماز یچه شوهر  نجایدر ا یشد  یدختر بزرگ

 .هیکاف میشناس یداره خونوادهشو م یداره، مردانگ

  اتیجفنگ یسر  هیو  یکه با دادن اخبار مفتک میتماشا کرد شویخندهام گرفت: معرفت و مردونگ   
 کرده و تو خونمون الم شنگه به راه انداخته.  یشیشما رو آت  نطوریا

 م؟ یهم نکرد یو صحبت میدیما اصال اونا رو ند یبندیتهمت م یدختر، واسه چ یر ی خفه خون بگ-   

 به اطالعتون رسونده؟  یرفتن ما به غار رو ک  نیپس ا-   

 ن؟ یاونجا رفته بود نیگیم نیخودتون! خودتون االن دار-   
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  ری که خود کرده را تدب ای کوتاه ب ا،یدر یا میگوشم گفت: خودمون خودمونو لو داد خیزمزمهوار ب   ایپر   
 . ستین

بره تو هر روز به حرفها و   شی پ  ینجور یبود گفت: زهرا، اگه ا یو آرام میپدرم که ذاتا مرد مال    
داره  یوقت ریشد! اگه اون زن پ  یخواه ری درگ چارههای ب  نیدرست و نادرست ننه سارا با ا یخبرها

تو   یکوبتو در جا ب دهیو فرسودهاش رو راجع به دخترات بهت م  ر یخود ساخته ذهن پ یو خبرا بت یغ
سر جاش، آخه خانوم اون که  نهیشیم رهیگیم گهیو بعد اون د ادیدهنش، حساب کار دستش م

 ان؟ یو از کجا م رنی کجا م نایا دونهی از کجا م ادیب  رونیراه بره و از خونه ب تونهینم

. مادرم  می دیو صورتش را بوس می رفت  کردیبرخورد م یمنطق یلیهر دو به طرف پدر که خ  ای من و پر   
  یعنیآقامحسن،  ی. آهانیو خودتونو لوس نکن  نیگنده خجالت بکش یما را به عقب هول داد: دخترا

خودت که توجه   دهیبکوبم، در ضمن اون که اخبار دروغ نم ری من سن و سال نشناسم تا تو دهن زن پ
 آوردن. فیاز کله سحر رفتن و االن تشر دههایورپر نیا یکن یم

  یر یهر روز واسه گشتنش برن؟ حاال بعد اون همه درگ  نایزن آخه مگه خلجان چهقدر جا داره که ا-   
 یهوا ایکه البته اگه در تابستون و  ننیکردن و بعد مدتها رفتن غار رو بب  یبا درس و دانشگاه فرصت

 نآسمو  نقدرینشده ا یز ی. حاالم چ گذشتیخوش م شتریخوب بود و بهشون ب  رفتنی م یبهتر 
 . یبافی م سمونیر

رو که پدرم در حال مطالعهاش   یخودم... مادرم کتاب  یمامانخانوم، اگه خودت جواب ننه سارا رو ند-   
پدرت بگه تو  ی! وقت نیرو خورد  ایح گهید گمیو به طرفم پرتاب کرد: م  دیکش رونیبود از دست پدرم ب 

 ؟ یکن دمی که تهد هشیم نیا جهاشیو نت  رهی گیبزن پات جا م  ریدهن اون زن پ

عالمه   هیو  هیاون کتاب گلستان سعد ستی ن تی را باال برد: زهرا تو حال شیبار صدا  نیاول یپدرم برا   
که؟ بهش بگو   ستیتو دهن سارا خانوم بکوب منظورم واقعا زدن ن گمیم یارزش داره؟ در ضمن وقت

 رفتار دخترام و رفت و آمدشون نظارت دارم.   یمحترم خودم بهتر از تو رو ریزن پ

و پدرش نبودهاند و باز هم دود از  اریاخبار دهندهها ماز نیکه ا میدیکش ینفس آسودها ای من و پر   
 کنده ننه سارا بلند شده و چشمان مادرم و ما رو سوزونده!
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مادرم لوس کرد: حاال   یخودش رو برا  ایو پر افتیخاتمه  م،یکه تصورش رو بکن یغائله زودتر از آن    
قبل   ایگوکه   یحمام یتا ضمن تماشا یخلجان ببر  یمیفردا به حمام قد نینوبت شماست که مارو هم

 . میهم وجود داشته خودمونو تو آب قنات »زنگله« بشور  هیاز دوره قاجار

  ین یبی ور شونهاش را نشون داد: م هیو  دیکش  نیرا پائ  راهنشی پ قهیبه کنار مادرم رفت و   ایپر   
آب  گنی دکتر برم همه م شیپ  خوامیکردم، نم  دایپ یپوست  تی حساس  یچهطور  ینیب یمامانجون، م 

 پوست و مو داره. یبرا یدرمان تی قنات اون حموم خاص

 بدم. شتونی مونده که ببرم اونجا نما نیهم گه،یآره د-   

گفت: زنها اونجا   کرد،یجابهجا م  میرو که به غار برده بود  ییالیکه تو آشپزخانه وسا یدر حال ایپر   
چون االن   نیشرمون خالص بش  تا شماها از شهیم دای خوب پ  یزودتر واسمون شوهرا ننی بی مارو م
ست پنج  یکه ب دهیدو دختر ترش  نی ا گنیپشت سرمون م  یو مراسم روضه خوان   هیتو هر تعز های خلجان

 ه؟ یچ رادشونیو ا  بیو شش سال دارن چرا شوهر نکردن، ع 

و    یالی خیب تون،یی: جوابش معلومه لنگ درازتون، سر به هوادیمادرم دستاشو بهم کوب   
 . هاتونیسبکسر

من   ی. دخترایمونده به دخترات بچسبون یچه انگ گهید ن ی: اللهاکبر، زن بب دیکوب شی شانیپدرم بر پ    
 لنگه ندارن.  جانیدو تا مارال خوشگلن که تو خلجان سهله، تو آذربا

 برم.   تی بلور یپدرش گفت قربون پاها رفتیباال م  واریمادرم گفت: واه واه، بچه سوسک از د   

و من به باز کردن سفره پرداختم. مادرم گفت: خوبه خودتون  دندیبلند بلند خند  ایو پرمادرم    
 که تو خونه مونده باشن.  ستنیالحمداهلل که دخترام کور و چل و چالق ن  نیدونیرو م رادتونیا

  نهیزم شد،ی م یحضور بابک که فردا پسفردا در منزلمان آفتاب  یمن که فرصت دستم آمده بود تا برا   
 . دوننیداشتن رو نم خی تار یدکترا  یمعن نجایکنم، گفتم: آره واال مردم ا یاز س

به درد  شهینم دایلقمه نون پ هیکار خوب و  هیکه توش  یالک یمدرکها نیخوبه، خوبه! االن ا-   
 ن؟ یکن ی م دایکن نون شبتون رو توش پ روروی رو ز  خیبرو تار ی. هخورهیعمهجونتونم نم 

 .میکرد  دایپ یقهایو عت  یرخاکی ز ،یروز  هیزد و  دیشا یدید یطنز گفت: خدارو چ  یبا حالت  ایپر   
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واستون شوهر در   نایو گفت: از ا  دیاخمهاش رو درهم کش یجدیو مادرم جد م یدیما بلند بلند خند   
 !  ادینم

دانشگاه وا شده  از درس و  یگفتم: حاال که سرم کم اریاختیبابک بودم ب  یمن که هنوز در حال و هوا   
 به فکرش باشم. دیبا

  یخوایواقعا م یعن ی اجان،ی: درفتهی سفره ب یظرف سوپ کم مونده بود از دست مادرم رها بشه و تو   
 ؟یجواب مثبت بد اریبه ماز

 نداشته باشم؟  یگهایخواستگار د ار یماز ریمادر گلم، آخه من چه مرگمه که غ-   

 ارن؟ یو دارن پاشنه درمون رو از جاش درم دنیکه دم درمون صف کش  ییکو؟ کو اون خواستگارها-   

فردا پسفردا که بابک   دمیدیم  دینبود فعال بابک رو لو بدم با  زیدر جواب دادن معطل ماندم جا   
 آمد؟ یجلو م یچهطور  شدیم داشیپ

ازدواج  اجون ی امروز و فرداست که در نیمو گفت: مادرجون صبر کن به دلم افتاده ه دیخند  ایپر   
  ایثان  اد،یواسه آدم نون درنم یشاعر معطوف نکن اوال از شعر و شاعر  اریماز یاما لطفا فکر تو رو کنهیم

 . خورهینم گهیبه همد  نایا اتیروح 

 التونی خ ادی ب دشیمنتظره پسر شاهزاده با اسب سف اد«یم اریکمپزه با خ  اد یبهار م ری »بزک نم-   
 ! ادیبا خر هم نم  یراحت، اون حت

اون واقعا از شوهر نکردن ما ناراحت و ذهنش  یعن ی م،یمادر رو نگاه کرد رتی با ح ای من و پر   
 ما بود! ندهیمغشوش بود، اون نگران آ

به خارج شهر خلجان  نییخوای م هر وقت نیمن، لطفا بعد ا یپدرم سر سفره آمد و گفت: دخترا   
رو   وسفی یدارم باغ کربالئ  می. در ضمن تصمنیبا من هماهنگ بش  نیبر شیدنیمناطق د دنید یبرا

 از معامله رو انجام دادم.  یم یباهاش ن  یعنیفروش گذاشته ازش بخرم،  یکه برا

اونا   یاوههایعقلتو به  ایمادرم باز به مخالفت درآمد: آقا محسن تو که عقلت از دختراتم کمتره و    
 خوره؟ یاز قرن حجر داره آخه به چه دردمون م یدر سنگ هی اون باغ که  ؟یفروخت 
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و   قیپدرم با تاسف سرش رو تکان داد: زهرا، دخترات سالهاست که تو دانشگاه درس خوندن و تحق    
نکن، من   ارزششونیو اون ب  نیا شی لطفا پ یدون یافسوس که تو قدرشون رو نم یهش کردن ول پژو

 هاز خودم داشت یخلجان باغ نیدر هم  نجایدر ا خوامیکه دوست دارم م نیا یخودم اون باغ رو جدا 
  «یکه؟ منظورم »داش قاپ نی دیفهم  له،یو اص  یمیقد یاز دربها یباشم. در اون باغ هم نمونه خوب 

 نره.  نی روستاست، از ب نیا یکه حداقل از آثار باستان   یمیقد یدوست دارم اون درب سنگ هست

   ؟ییشهره چه روستا  نجایآه بابا جون، ا-   

بهتر   گم،ی رونق ندن من همون روستا بهش م   نجایرو در ا یامکانات شهر  ز،ی تبر  نیمسئول یتا وقت -   
دهکده  هیاضافه بشه،  زی تبر یبه شهرا  یکه شهر اعالم کنن تا مثال شهر  نیا  یبود خلجان رو به جا

و   یرفاه  یامکانه ای ،یکردن و با زدن پل معلق  یم غاتیاون تبل  یو رو  کردندی م شی معرف یستیتور
 . گرفتیشهر رونق م نیمثل مشک ییهوی  یحی تفر

و ادارهها ربط داره   یشهردار  نیکارا به مسئول نیحرفارو ولش کن ا نیزد: محسن ا  یمادرم پوزخند   
مثال   ،یبذار  ادگاریبه  یچ ندگان یواسه آ یخوایبگو که تو م نویبهم ا ؟یار یتو چرا سرتو به درد م

  یکی که «ی خلجان   یطالب یبازم مثل مرحوم »حاج تق ،ی بش  یخواهیم یحافظ اون در سنگ یچهجور 
بشن، ثواب  تی و ترب  نندی باسواد بشن و آموزش بب یآباد یدر خلجان ساخته  تا بچهها یدو مدرسها

  یرحمت کنه، آخه تو چهطور  نیخدا هزاران بار رحمتش کنه و روحش رو قر  ده،یو آخرتش رو خر ایدن
  که ستین  نجایا صالدانشجوئه. اون ا زیهم که تو تبر ایارش  ،یبه شهر کمک کن ی خوایم  یبا امور باغبان

 وقتا کمک حالت باشه! یبعض

نباش اگه من ساربونم   زایچ نی تو نگران ا ادی م نجایباالخره درسش تموم بشه، ا ا یزهرا، اوال ارش-   
مدرسه افتتاح  «یخلجان  یطالب  ی مثل مرحوم »حاجتق  یی فرمایشترمو کجا بخوابونم. تو که م دونمیم
  ،ی کن زونیمن طال از سر و گوشت آو  هیکه  نیا یمثل همسرش به جا دیاون وقت شما هم با کردمیم

  ضایتا مر  یکردیو به مردم خلجان اهدا م یساختیم یک ی نیکل  ایدرمانگاه و  هی و  یبستی کمر همت م
 دوا و درمون بشن. 

داد و کوتاه آمد و گذاشت که شاممون رو در   تیجواب کوبنده پدرم دهان مادرم را بست و رضا   
که من از درون اصال در آرامش نبودم و فکرم همچنان حول و حوش »غار    ی. در حالمیآرامش صرف کن

 نیهم دهنکر  یکرده اند اگر خدا  یکه االن اون غارتگران نامرد شروع به ادامه حفار  زدیچرخ م م«ینغ
دچار   دیبود، ظاهرا با یچ  فیتکل  بردندیم  غمایبه  یو آسودگ یو به راحت  کردنی م دایامشب گنج رو پ
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دست گذاشتم تا  یو سکوت کرده بودم و دست رو دهیرا د یکه همه چ  شدمیعذاب وجدان م
 از دست برود!  یشهرم به راحت ینههایگنج

ارزش   شیخ یتار یهمه آثار و بناها نیو ا زی زر خ یها نی زم  نیبا هم  ندهیمادرم گفت: خلجان در آ   
که حق   یشرفتیمونه و به پ  یروال نم نیا کوکاربهیو مطمئنا شهر با همت مردمان ن کنهیم دایو مقام پ 

 ! رسهیمسلمش هست م 

 ها!  یخبر دار  ی: ماشاءاهلل از همه چدیپدرم خند   

چه طرز غذا  گهیندیمادرم درآمد: چشممون روشن! ا یکه صدا  خوردمیغذا را چنان تندتند م    
 ؟ یچپون ی غذارو تو دهنت م ینجور یا کنهیخوردنه؟ سگ دنبالت م

از آشوب و درون متالطمم  یبه راحت تونستمیبود تا من م دهتریفهم یکاش مادرم مهربانتر و کم-   
دم خلجان انداختن همان! باهاش صحبت کنم. اما افشا کردن راز همان و لو رفتن و ولوله به جان مر

   هام؟توهمات شد یسر  کیگرفتار  ای ندینشی م تیحدسهام به واقع ایآ دونستمیکه من نم  یدرحال 

 تازه چشمانم گرم خواب شده بود که تلفن بابک خوابم رو پروند:     

حساب   ن یبا ا یداغون بود یو آخر آخرا هم حساب یخسته شد   یامروز حساب دونمیم اجان،یدر-   
 داشت!   یرفتن رو نخواه یی ا حوصله جافرد

 ؟یبر  ییبازم جا  یداشت میمگه تصم-   

 م؟ یبر «یدوست دارم به محل امامزاده »ابودجانه انصار  یاگه حوصلهشو داشته باش-   

 بابک؟ ،یدر موردش خوند یمطلب ای یز یچ-   

  یخ یتار  یموندهها یاز باق یاطالعات خوب اومدمیم زی که باهاش به تبر یراننده تاکس  روزیآره د-   
  بینبودند، رفتند قبرش رو تخر یکه وابسته به ارگان یعدها  شیچند سال پ نی هم ایگو دادیخلجان م

کردند   شکه بود اما هر چه تال یهر چ  ای رشیشمش ،یرو بردارند، مثال کاله زره  لشی کنند و وسا
  یز یو موفق نشدنن چ دنیکه به شدت ترس دندید ایچ  دونهیخدا م یعوض ینتونستند آخه اون آدما 

 بردارند.  
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باور کرد   شهیرو هرچند هم درست باشه نم  یتیهر روا ،یوارد خیگفتم: بابکخان، خودت که به تار   
و   ی اطالعات مانده از آثار باستان شتر یداشته باشه ب یحی صح یخ یکه مستند باشه، استناد تار یمادام

و  دهیسهست که دهان به دهان گشته و به ما ر ییاشخاص معروف متاسفانه فقط به صورت روا ای
 .  ستیبر صحت اطالعات در دست ن  یمبن یسند چیه

با سبک و   یکه هر فرد گردهیانقدر دهان به دهان م تهایروا یمنم قبول دارم مخصوصا که بعض -   
 جلوه کنه. تریذابتر و واقعتا موضوع ج کنهیم شی هم چاشن یز ی چ هیاحساس خودش 

 ؟ یایم یبه خواستگار  یکردم: بابک پس تو ک  ییپررو یو کم  دمیآهسته خند   

تلفن رو بده   یفردا اونجا رفت گفتیحاال مادرم زنگ زده بود م نی: هم دیبرخالف من، اون بلند خند   
 صحبت کنم. ای تا با مادر در

 که من عروسش بشم؟ هیاوه چه جالب! پس مادرت راض-   

وجود نداره کاش خونواده تو هم منو به عنوان  یو مشکل  میصحبت کرد گهیالبته ما با همد-   
 . رنیدامادشون بپذ

محل رو   ن یا خی از تار یبخش بزرگ میما در کنار هم بتون دیشا دوارم،یو گفتم: ام دمیکش یآه بلند   
  یشهر پ نیا یتا به ارزش و داشتهها میو در دست همگان قرار بد میمکتوبش کن ی و حت  یابیسند

 ببرند. 

 .دمی روستا د هیشب   شتریمن اونجارو ب یول ایدر-   

 کامال درسته بابک! -   

  فته،یزود راه ب  یل یخ مونیدوست دارم عروس ا،یدر ی دون یسکوت کرد و بعد گفت: م  یبابک کم   
رو حرف مادرم ندارم اما    هیتک شتر یهر چه زودتر صاحب نوه بشم هرچند من ب خوامیم گهیمادرم م

  یلیو من دوست دارم خونواده خ  هیزندگ  دیو ام ین یریراستش خودمم عاشق بچهام، به نظرم بچه ش 
رو با وجود بچه پرتحرک و پرتعدادشون کنم و مادرمو به آرزوش برسونم، دوست دارم   کمیوچک

کنن و سر به دنبال هم بذارن و مادرم که پشت پنجره   یگ و باغ مانندمون باز بزر  اطی بچههامون تو ح
  اطیح راز یتو ش  ا،یخود مادرمه. آه در فیتعر نیا یعنیسر و صداشون لذت ببره  دنینشسته از شن

 بهشت! نیبزرگ و باصفاست، ع یل یخ میپدر
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تو،   اتینظر  دنیه بدون شنمنو ببخش ک اجان،یسکوت من حرف را در دهان بابک نگه داشت: آه در   
 .ختمیر  رونی خواستههامو ب

که باهاش   ست یدور از انتظار ن  یخواستها چیباورش کرد و ه دیکه با هیقتیحق  نیبگم بابک! ا یچ-   
 مخالفت کنم. 

  تیبه دست به خواستگار ینیر یخواستگار، گل و ش  هی من فردا ساعت چهار مثل  اجان،ی پس در-   
 خاتون«!  جهیامامزاده »خد میریو انشاءاهلل پسفرداش م امیم

 اونجا به سرت زده؟ یهوا یبابک، حاال واسه چ یوا یا-   

 بکنم.  ینذر  هیبرم اونجا   خوامی: راستش مدیبابک آهسته خند   

 مادرت؟  یواسه سالمت-   

تا در کنار هم به  یار یب  ییبای ز  یو برام بچهها ینذر کنم که تو مال من بش  خوامیاون، م یجدا-   
واسه خودمون  یسالم  یو مثل خونوادههامون زندگ میکن  تیو پژوهش ادامه داده و فعال قیتحق
 . میبساز

که با دو فرزندش اون جا دفن شده دوبار هم   خهیتار دی خاتون« شه جهی»خد گن یکه خوبه، م نیا-   
واقعا  نیا  دونهیخدا م  هیچ لشیحاال دل  کنهی امامزاده سقف رو تحمل نم یسقفش رو مرمت کردن ول

 ست؟ ی ن  نطوریا زه،ی انگ رتیح

بود و سند   ت ی که به قول تو همش روا زدیحرفها م   یلیدر مورد اون امامزاده خ  یالبته، راننده تاکس -   
 نداشت. 

باور دارم که  نمی. اما استمیو خرافات ن اتیمعتقد به روا ادیز کنمیبابک من بازم تکرار م یدون یم-   
وجود داشته باشه و حوادث همونطور که  شی قرنها پ تونستهیهستن که م  یق یحقا  اتیروا یگاه

  ری سکاوشگر و عالقمند به  ینداره و انسانها یخی که استناد تار فیرخ داده باشه فقط ح گنیم
خلجان که ده ها اثر   نیهم یمثال در مورد آثار باستان کننی باور م یبنا بر مالحظات منطقها  احتیوس
گشته و از زبان   نهی به س نهیس اتیداره و اغلب روا یقی مستند و دق  خیکم تار  یلیداره اما خ  یخ یتار

رو    اتیروا  یبرخ  دینبا ایبه جا مونده، آ یآثار  هنوز یوقت  ده،یزمان رس نیشده و تا به ا یجار  یاهال
 م؟ یباور کن
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که به فکر عقد و ازدواج و  یوقت  میهست یبی عج یخود ما هم آدما اجان،ی: دردیبابک آهسته خند   
  م،یکن یم  رورویگذشته هارو ز می دار ندهمونیصحبت کردن در مورد آ یبه جا  میهست یزندگ  لیتشک

 ست؟ ین  بیعج نمیا

 یبرا یفقط عده معدود  نجایا  یشهر بش نیا یاز دلسوزا یکیتو هم بعدا  د یچرا بابک خان شا-   
»حاج جابر« داشتم           از   یکه با آقا  ی.البته من تو چند مالقاتکننی شناسوندن خلجان تالش م

  یمقام که در استان صاحب هایاز خلجان یلیکه خ  یبردم درحال  یموضوع پ نیتالش و صحبتهاش به ا
  دنیرو از آخر اسمشون حذف کردن، شن «ی»خلجان  یشدن زادگاه خودشون رو فراموش کردن و حت 

 و تاسفباره.   زیغمانگ نایهمه ا

منکرش   ایببره و  ادیاز  شویآدم زادگاه مادر   ستین ف یتلخه! ح  شهیهم قتیحق  زم،ی درسته عز-   
 بشه؟

  »غاریعنی ،یشگیو باز هم دغدغه هم  دیخواب از چشمام پر گهیصحبتم با بابک، د انی بعد از پا   
 که کرده بودم وقت رو هم هدر بدم و از قافله عقب بمونم.    یبا سکوت  دمیترسیسراغم اومد. م م«بهینغ

نصفه شب   میآنقدر گرفتار افکار گوناگون شدم که سرانجام صبر و قرارم گرفته شد و ساعت دو و ن    
و   یمخصوصا که مردانگ رمی بود تماس بگ عیآرام و مط یکه پسر   ارید که مجبور شدم با پسرعمه مازبو

که به شدت   یدهان قرص و محکمش امروز برام ثابت شده بود. او در بوق چهارم جوابم رو داد در حال 
 خوابآلود بود.

بودم،   دهیکه بهش رس  یرار و اوضاع حاد مجبور بودم بهش اعتماد کنم و راجع به اس  طیشرا نیدر ا   
داشتم. آن عده که به هر حال   اجی احت مهشبین نیباهاش صحبت کنم چون به بودنش در کنارم در ا

روز روشن   رد یمتوجه نشدن اهال یبودند، برا  یخاک ریز  افتنی  یاز باندها یکی خالفکار بودند و قطعا 
 . شدندیو تنها مثل خفاش در شب به مشغول کار م کردنی نم ت یفعال

 افتاده؟ ینگران شدم اتفاق ا،یکشوند: در رونمیب  الیاز فکر و خ اریماز یصدا   

  یدرپ یپ یازهها ی خم انیبگم؟ سکوت کوتاهم در م ی! راستش... موندم بهش چری خوشبختانه خ-   
سر محله دباغخانه   یتونیاالن م نیهم  اریماز نیزدم و گفتم: بب  ایگذشت. سرانجام دل به در ار یماز

 م؟یبرس م«یکه خالصه به »غار نغ یراه  ای ،یایب
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 . ستین  یجالب ی وقت شب؟ شوخ نی: دخترخانوم ا دیخند   

 . اریکنم، ماز یصحبت م یمن باهات جد-   

با ده تا   میتا اونجا برس میائیب  رونیب  ینصفه شب نیکه تو ا  دهیمن از کلهمون پر ایمگه عقل تو -   
  م؟یشی جک و جونور روبرو م

  نیا ،یفهم ی م هیریموضوع مچگ هی اتیمسئله ح هی کنمینم یکار  حی من که واسه تفر ار،ی ماز یدون یم-   
 به نفع هر دوتامونه. 

 ه؟ ینفع؟ منظورت چ-   

  ای گو کننیم  یر رو حفا  ینی غار، زم ی پشت یپسرعمهجان، چند نفر آدم سودجو دارن تو قسمتها نیبب -  
مطمئن باش واست قصه آخر    دمیکردمو با چشام د بشون یبردن، خودم تعق   یگنج هیبه وجود  یپ

 .  کنمی نم فیشب تعر

 تا مقتول رو دفن کنن؟ کندنی اونا قاتل بودن و داشتن گور م دیشا-   

اگه   انای تا اح  دنیرو انجام م شونینخون اونا چادر زدن و از داخل چادر حفار  اسی هیآ ار،یماز یوا-   
 کنن. یو گردشگر معرف  احی برخورد کردن خودشونو به اونا س یبا مورد

 رون؟ یصندوق گنج رو بکشن ب یدی تو با چشات د ایدر-   

ر راه منتظرتم.  من حاضر شدم س  یعن ی ام،ی م رونیحرف رو کش نده، من دارم از خونه ب  اریماز-   
 رو قطع کردم.   یاعتراضهاش گوش هیسپس بدون گوش دادن به بق

را که  «یی لباسهام »چوکا  ریاز ز زی . تند و تدیآیهم که شده م یکنجکاو یاز رو اریحتم داشتم ماز   
آن   یرا زنها  قههایجل  نیخارج شهر در امان باشم. ا امانیب یتا از سرما دمیپدربزرگم بود پوش  ادگاری

و  شدینمد م ثلکه م دندیکوبی و قبل بافت آنقدر پشم را م  بافتندیشده م  دهیس یدوران با پشم ر
  نایا رفتندیجنگ م  یکه به عرصهها میقد یسرما به بدن آدم نفوذ کنه. و مردان جنگ یذرها ذاشتینم

خلجان آن زمان بوده و مردان در   یاصل یهم از هنرها ی م شالبافکه البته به گفته مادر دندیپوشی رو م
 . موندندیو محفوظ م  تورلباسها مس نیوحشتناک زمستانها به برکت هم یبرابر دشمن و از سرما 
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بودم که ننه  دواریام کردمیداشتم در کوچه را باز م یآمدم وقت  نیپلهها رو پائ  نیپاورچ   نیپاورچ    
دخترش   دی دیشبانهاش به خواب هم نم  نینکشد. مادرم در خواب نازن کیهم کش مهشبی ن گریسارا د

از خانه   یحاال داره نصف شب یبه خانه اومد ریاونطور به توپ و تشر بسته بود که چرا د یکه عصر 
 ! رهیم رونیب

بازار مهم خلجان بود، رسوندم.   یوزگار خودم رو به محله دباغخانه که طبق گفته پدربزرگم ر  نیبا ماش    
و بهمون  کرد ی م فیتعر  شیاز دوران جوان یادیز یپدربزرگم زنده بود برامون ماجراها یوقت  ادیم ادمی
را همون جا   واناتیوجود داشت که سالخان پوست و پشم ح   یدباغخانه قنات  نی: در کنار همگفت یم
 .  کردندی م یبعد پوست ها رو دباغ شستندیم

نور کمرنگ المپ   رینشسته و در ز نیداشت درون ماش  یبود و هوا سوز سرد مهشبیال که نحا   
و به گذشتهها رفتم و به کار و تالش   کردمیتماشا م  یرو به خوب  یمیبرق، اطراف دباغخانه قد یرکهایت

ظاهر  غخانهدبا یاز کوچه کنار   اری بودم. شبح ماز اریو منتظر آمدن ماز کردمیآن دوره فکر م  یدباغها
و در واقع نگهبانان شبانه خلجان بودند تا از ورود هر   زدندیسگ ولگرد آن اطراف پرسه م نیشد چند

  چش،ی در پ چیپ کیبار  یرا با همه کوچهها نجایکنند هر چند که من ا یر یبه شهر جلوگ یگر ید وانیح
  اری و بس جیتدرکه به  دمی دیم  یزرگب  یهمان روستا شیکاهگل یوارهایبا د یخاک  یکوچهباغها

کهن رو فقط   ارید نیقسم خورده بودن که چهره ا یبود انگار  دایدرش هو یو رفاه شهر   یاندک،آبادان
 سرشتش از روستا به شهر مبدل کنند!  کویو ن  ریبا همت مردمان خ 

 یو داالنها برندی چرا به خارج از شهر م یهر روز در کوچهپسکوچه ها شاهد بودم که احشام رو برا   
  کنمیشهر رو که نگاه م نیروستا دارند. هر طرف ا نیاز ساختار ا نهیرید یتیکه حکا یم یقد دهیسرپوش

 . رهیشهر رو به خودش بگ یتا رنگ و بو برهی زمان م یل یخ  نمیبیم

انداخت. از شدت خشم صورتش برافروخته شده بود که  نیت خودشو داخل ماش به سرع  اریماز   
  هیچه برنامه ا نیا ،ییبود: دختردا شی خشم درون  انگری نداشت و نما یشبانگاه یبه سرما یربط

! کنار  یانجام بد یخوایکه تو م هی چه کار نیاونوقت ا کنه،یسرما تا مغز استخون آدم نفوذ م  ؟یختیر
 کنن؟ ی م راتیرفتن از کجا دراومد مگه اونجا حلوا خ  م«ینغ »غار

 ؟ یرفتی م کردن،ی م راتی واقعا اگه حلوا خ-   

 شده و عقلم رو از دست داده باشم. وونهیمگه د-   
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 چرا!  یفهم یکم اعتراض کن االن م اریماز-   

و گفت: خنده   دیپدربزرگم را که در تنم بود، د یمیقد  یپشم قهیجل  اریکاپشنم باز بود و ماز پیز   
 ؟یدار  یاونوقت از من چه انتظار  ؟یسرت انداخت یشال پشم  ا؟یدر یداره، چوکا، تنت کرد

 . یدیپوش یخب تو هم مثل من لباس گرم م -   

سرما   نی به ارث نمونده که بتونم تو ا یدیکه تو پوش یینایآخه از پدربزرگ مرحومم واسه منم از ا-   
 کنم.  یستادگی مقابل لشکر دشمن ا

کرده وگرنه امکان  ستیارزشمند مونده از اجدادت رو سر به ن یههایارث نیمادرته که ا ری تقص نیا-   
 نداشته باشه.  نایاز ا یزن و مرد کهنسال  چینداره ه

 نگه داشته.روز مبادا  یمادرم داره و برا  دمیبگم واال شا یچ-   

 ؟ ییچه روز مبادا-   

اون وقت مادرم   میمقابله به جبهه بر یبه کشورمون حمله کنه و ما برا  یدشمن خارج یروز  هیمثال    
 و تنمون کنه.  ارهیاز صندوقش درب

نگه  یکاهگل ختهی فرور وارید کیکنار  نویماش کردمیم یرانندگ یرو به آهستگ یر ی سراز یمن کوچهها   
 نگام کرد:   رتیبا ح  اریداشتم. ماز

 م؟یبر ادهیتا کنار غار رو قراره پ  نجایاز ا-   

 م؟ یپرواز کن  یخوایم ای میبر نی هست که با ماش یگهاید یراه ایپسرعمهجان، آ دونمیم-   

 ؟ یکه راه انداخت هیچه برنامها نیا دونمینم-   

 برنامه از چه قراره؟ یفهمیم یبه زود یاگه کم غر بزن-   

 یشاخهها  یکه رو میشدی رد م یباغات  انیاز خشم سرش رو تکون داد و ما هر دو از م اریماز   
بود آب شده و فقط همه جا را   دهیهم که بار یو همان اندک برف شدینم دهی د یبرگ گهیدرختاش د

  م«ی»غار نغ  یکی که دشت را در آغوش خودش گرفته بود، به نزد یگون  ری ق یکیکرده بود. در تار  سیخ
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پناه   م،یدیکه د  یپشت هر سنگ بزرگ یکی  یکی دی به بعد با نیاز ا ار ی. آهسته گفتم: مازمیدیرس
 . مینگاشون باش ررسیدر ت  دیاطراف باشن نبا نیامکان داره اون دزدا در هم میریبگ

 ؟یمد او ییچه کسا بیتو به تعق ا،یدر یوایا-   

در خلجان صدها مرد گردنکلفت هست من   یکنم؟ وقت  بیمن چه کارهام که اونارو تعق اریماز-   
فکر کنم  کنن،یم یاون افراد مشکوک هنوزم پشت غار دارن حفار  ایآ نمی! من اومدم بب ستمین یعدد

 کردند.   دایبه گنج دست پ نجایاونا در ا

غار   یخودمان رو از بلند دهیخز دهینکرد و ما خز یسوال  گهید دیدیم شیکه اوضاع رو قاراشم  اریماز   
برپا بود و آن  اهی. باز هم در همان محل چادر س میپناه گرفت  یو پشت تخته سنگ بزرگ میدیباال کش

داشتند   ینگهبان  دراز چا رونی چند نفر درون چادر به کارشان مشغول بودند و حتما که آن سارقان در ب
 رو به اونا گزارش بدهد.   یو هر حرکت مشکوک   دیکه اطراف را بپا

 مین یرا بب  یتا نگهبانان احتمال میگرداندیشب چشمانمان را در اطراف م  یاه یکه در غلظت س یدر حال    
مانده بود،  رتیاتفاقات قرار نداشت و در بهت و ح  ریکه در س  اریماز یرو برا انی من آهسته کل جر

شهر خبر    یا مسووالی  سیپل نیبه مامور   دیاز اول با ا،یدر  یگفت: تو اشتباه کرد اریکردم. ماز فیتعر
 ساکت بمونم؟  ده یمن که عقلم اجازه نم ؟یبکن  یتون یم کاریتنه چ هیمگه تو  یدادیم

 .کنمی تش که برسه اقدام منشو، من به وق یرت یتوروخدا غ  ار،یآه ماز-   

 دنیرس اتشونی به کشف نهایکه االن ا رمیگ ؟ی کنیاقدام م  یک ،یتو واقعا عقلت رو از دست داد ا،یدر-   
طرفا پارک شده، بعدشم پا رو   نیکردن که ا ینیباشه بار ماش  خوادیکه م یحاال هر چ افتههاشونویو 

به کدوم مقام و   ینصفه شب نی و تو ا ادی ازت برم یتو چه کار  نمیبب دییگاز گذاشتن و رفتن؟ بفرما 
سرما از   نی وقت شب و تو ا نیداد؟ تازه اونم انقدر دلسوز و عجول باشه که تو ا یخبر خواه  یمسوول

تنه مثل سوپرمن   کیبرسونه و  نجایو امثل جت خودش ر ریعالس یو سر ادیب رونیرختخواب گرمش ب 
 کنه، هان؟    یستادگیا نای مقابل چماق و تفنگ ا

حرکتمون اونارو   نینکن و صداتو باال نبر.کوچکتر یهمه داستان باف نیا کنمیازت خواهش م ار،یماز-  
حفر   که یچاه  دونمیهمون حفره و چه م یما رو تو ها،ی رخاکی ها و اونا بعد درآوردن ز کنهیم  اریهوش

 . کننیو دفنمون م ندازنیکردن م
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 ؟ یخونی چرا واسه خودت نم  یرو بلد   هایالالئ نی! تو که ایآهان... چه عال-   

 ار؟یماز هیمنظورت چ-   

دم در خونه  رمی و م گردمیاالن برم نیو هم ستمیخطرناک ن یای باز نیکه من تو ا نهیمنظورم ا-   
اقدام  عا یو قطعا که سر هیاون مرد عاقل و قابل اعتماد دم،ی»حاججابر رضازاده«و اخبار رو بهش م

 !یکن  یکمعقل نیاز ا شتریتو ب دهیو اجازه نم کنهیم

 . کنمیهرگز تو روت نگاه نم  یکار رو بکن  نیتو رو واسه خودم بال آوردم؟ به خدا اگه ا ار،یماز یوا-   

خلجان و هم  یو آبرو تی ثی. من به خاطر حفظ حیکنیمن نگاه نم  یسالهاست که تو روتو  ایدر-   
.  شمیم التی خ  یو ب  ذارمیپام م  ری حاال عشقت رو ز نینره از هم نیارزشمندش از ب یکه داشتهها نیا

به   دهامبا خونوا  شیکه دو سال پ یکه دوستت دارم وقت هیادی ز یکه سالها  کنمیاعتراف م  ا،یآره در
بودم که عشقم رو بهت   یاز اونوقت همش دنبال راه میمهمونتون شد یو چند روز  میکاشان اومد

که عشق تو رو چهطور خاموش و در سکوت    ینیبی. حاال هم میبهم پا نداد چگاهی تو ه  یاعتراف کنم ول
  ان،اج یرآره د  ختمیحفظ کردم و سالهاست که احساس خواستن تو رو در دل شعرهام ر نهامیس یتو

تو رو   یرنگ و بو شهیشعرهام م   یهستم که در تمام یکه عاشق و شاعر دلسوختها  کنمی من اعتراف م
که همراه خونوادههامون بارها و   ن یبا ا نیبه دو ساله به خلجان اومد کیکه نزد نیکرد. شما با ا دایپ

  یحت ،یتوجه نداشت  منعاشقانه  یبه نگاهها یتو ذرها یول میبارها شام و ناهار رو مهمون هم بود
 نیا ای ستمی و من پسر مورد عالقهات ن یکه قلبا بهم عالقه ندار  دمیهرگز نفهم  ،یدادینم تی بهم اهم

به همراه اون پسر   ارویتو و پر روزیکه د نیتا ا که... نی تا ا ؟یدار  نهی رو تو س  یگهایکه عشق کس د
 .دمیاز کدوم شهر اومده بود، د دونهیکه خدا م بهیغر

دوست   ید یکه د یاون پسر  دیچرا فکرت به من رفت؟ شا اریدلم براش سوخت و آهسته گفتم: ماز   
 بود؟ ایپر

چرا   گرفت؟ی تو رو م یچرا بازو ای: ابلهان گفتند و عاقالن باور کردند! دوست پسر پرد یبا تمسخر خند   
زود  نارویمثل من ا یعاشق احمق هیانگار که بغلت کرده باشه؟  ذاشت،یشونه تو م یدستش رو رو

  صیتشخ ود،رو که به سمت تو ب  بهیعاشقانه اون پسر غر  ی. من از همون فاصله دور نگاههافهمهیم
 .دادمیم

 ه؟ یعشق و عاشق  یهایگلهگذار یجا  م،یاالن که تو قلب خطر قرار دار ار،یماز-   
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آهسته   ینبود صدا  تی قابل رو اد یو صورتش ز زدیشبانگاهان برق م  یکی چشماش در تار یدیسف   
 .شدی اطراف نشسته بودند، محو م یو خرابهها  رانههایو یآواز شوم جغدها که رو انیدر م ار یماز

  ندیعقدهها خوشا انیباز کردن سفره دل و ب یط یشرا ن یو در چن نجایکه ا فهممیمن م اخانوم،یدر-   
که تو   هیچه کار خطرناک نیزده شد آخه، ا  شترین ییهویچه کنم که به غده متورم دلم  یول  ستین

 .میگوشمونه بلند شو زودتر به روستا برگرد خی ب  یخطر بزرگ  ایدر ؟یانجام داد

 ؟ ینیب یهنوز روستا م نجارویتو هم ا  اری زروستا، ما یچ-   

و   یسادگ  شی دوست دارم چون هنوزم اهال شترینباشه هم چه بهتر، چون من روستا بودنشو ب-   
و   تی انسان یبو شهیجاها هنوز م نیخودشون رو حفظ کردند. ا ییسخاوت و صداقت روستا

  نیجارو شهر کرد نیا یبپرسه واسه چ یاستان یاز مسئوال ستی ن یک یرو استشمام کرد.   ینوعدوست
 ن؟ یبابت شهر شدنش اختصاص بد ینهایبودجه و هز نیتونینم  ا ی نییخوای نم یوقت

جز   یمنطقه خطر که عاقبت نیزودتر از ا دیبا ا،یدر گهید  ایجلو رفت: ِد ب یکم  دهیخز دهیخز اریماز   
 . میمرگ واسمون نداره، دور بش

  ی حرفا  ای میبرگرد   خواستیکه م نیرو نداشتم نه به خاطر ا ی حرکت هچگونی زبونم الل شده و قدرت ه   
دو   گریاومد و دو مرد د رونی از درون چادر ب یبلکه همون لحظه مرد فانوس به دست اری ماز زیآم هیگال

 ستادهیسر پا ا کردم یاطی احتیگذاشتند منم دچار استرس شده و ب رونی رو از چادر ب  یجعبه نسبتا بزرگ
 : دم یدو اریبه طرف ماز

 آوردند.  رون ی ب نیصبر کن، اونا در انجام نقشهشون موفق شدن و گنج هارو از دل زم  یکم  اریماز-   

  یپرخطر  یجا  نیهمچ هیامکان نداره تو  گهید ارنیب رون یهم ب اروی اگه تمام طال و جواهرات دن-   
 توقف کنم مگه مغز خر خورده باشم.  یلحظها

زودتر   دی تکون بخور ما با ا،یدر اال ی دستم رو گرفت و مرا به سمت جلو کشوند:  تی انبا عصب اریماز   
 . میاقدام بکن  یگهایو جور د میبرگرد

دزدا   نمیو بازم هم جلوتر رفتم تا بب دمیکش  رونیب  خشی دست سرد و  انیاز م یدستم رو به سخت   
 شهرم بسنده کنم؟   ینی رزمی ز یرفتن گنجها غمایبه  یفقط به تماشا شهیمگه م کنند،یچه م
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و من که هنوز در   دیدویم نیغار پائ یسرسامآور از کنارهها یداشت با سرعت   اری برگشتم ماز یوقت   
و داشتم نور کمرنگ   ستادهیو منگ بودم هم چنان سرپا ا جیخودم گ یاطی احت ی و ب  یعالم سرمست

  یایدرخشش اش دمشونید شیبودند که دفعه پ یاونا همون سه نفر  کردمی فانوس اونا رو نگاه م
نگاه درنده  کردمی کرد. احساس م رهی بود، چشمام رو خ ختهیر  رونی ب یکه از اطراف جعبه چوب ین یرز

 به دنبال طعمهاش باشد.   یکی کردم که در تار  دایرو پ یگرگ گرسنها

واقعا   ری لحظات حساس و خط نیرا که در ا  یلعنت اری ماز گریبه عقب برگشتم تا بار د یچند قدم   
رو که پشت گردنم گذاشته شد احساس    یسخت ینگاهش کنم. ناگهان فشار ش   ذاشتیداشت تنهام م 

 کردم، چندشم شد! 

 . ندازمیچاه م ینعشت رو تو یبکن  یحرکت   نیاگه کوچکتر  ،یو زبل زی ت  یلیکاکل به سر، خ  یبزکوه-   

  اریدادم، ماز نایدم به تله ا یبه سرم اومد و من بد موقع  دمیترسیه مآه از نهادم برخاست از اونچه ک   
تو از   ؟یر یو م  یذار یدختر رو با چند تا سارق گردنکلفت تنها م  هی ینجور ی! اتیو مردونگ  رتیتف به غ

 ! یکمک یرو ین  ای ینه به بهانه خبر کردن کس  یفرار کرد  تی شدت ترس و بزدل

  ینامردا ن یا ریبزرگ، من چه راحت گ  یخدا یکنم: وا ی و کم مونده بود قالب ته  دیکشی م ری قلبم ت   
 زده بودند، افتاده بودم. خونیخلجان شب   نی راهزن که به گنج زر

خط   ا،یلب اشهدمو خوندم و دعا کردم: خدا ری و محال بود پس ز رممکنی از دست آنها غ زیفرار و گر   
که ناخواسته انجام دادم ببخش و در   ییگناها یخاطر تمامبکش و منو به  هامی فضول یبطالن به رو

 منو مورد رحمت خودت قرار بده.   ایاون دن

: دختر ماجراجو،  د یبستهاش غر یدندانها  انیپشت گردنم فشار داد و از م شتری مردک لوله سرد رو ب    
 برو جلو.  فت ی سر و صدا راه ب یب

 ،یشیمردک معتاد متوهم م نیا می تسل  یدار  یراحت نیبه هم ا،ی زد: در  بمیاز درون نه ییناگهان ندا   
اگه نمردن واست مهم بود  ؟یمفت و راحت زحماتت رو به باد بد  یخوایکجا رفت جسارتت، تو م

خطرات روبرو شدن با   ایآ ،ید یکش یرو م کشونیو مدام کش  یخودت رو به خطر انداخت  یچ یبرا
 ؟ یدر نظر نگرفت نهارویا
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 نیآروم جلو برم و اجازه بدم ا توانستمیو من نم دادیشدن نم  میاجازه تسل  میتذا  رتی غرور و غ   
مردک پست و معتاد منو به زور تپانچهاش به جلو براند و به نزد دوستان بدتر از خودش ببرد تا واسم  

  فتمیب عتادعده آدم متوهم م  کی ریبود که گ نیبهتر از ا مردم یکه چه کنن؟ اگه م رنی بگ میتصم
 . شدندی رفته آگاه م غمایبه  یو به گنجها   دندیفهمیخلجان م  یاهال یروز  هی نجارو ی باالخره اتفاقات ا

که اونا به سرعت در حال   کردمیبه وضوح مشاهده م نکیجلوتر رفته بودم ا یبه زور تپانچه مرد کم    
و من  می بود ستادهیار ادر لبه غ  بای هستند تا زودتر از منطقه خارج شوند من و مرد تقر تی کار و فعال

زدم و به طرفش   یمچرخ ین می پاشنه پا یرو  یناگهان  یل یخ  ن،یغار تا به زم یبه ارتفاع باال توجهیب
 یبه مچ دست مرد زدم. صدا  یتوانم پامو بلند کردم و لگد محکم  یبرگشتم و بدون درنگ با تمام

و    رمیشد که در خالء قرار بگ حرکت من باعث نیاما هم دم،یسنگها شن یافتادن تپانچهاش رو بر رو
خورد و من معلق زنان از ارتفاع به سمت   زی غار ل یوزنم رو نگه دارم پام از لبه بلند ینینتونستم سنگ

برنده تر بود    ریدرد که از ضربه صد تا شمش زیتند و ت  یپرتاب شدم. رگهها یسنگ بزرگ یو به رو نییپا
که گوش به حرف   کردمی م ی. در همان حالت مرگ، از خودم احساس شرمندگدیچی در کل وجودم پ

 بودم!  دهمرگ سوق دا یندادم و خودم رو به هچل که سهله به سو ار یماز

      

 *** 

    

  نیزم یاز سمت آسمان هر لحظه مرا از رو یع یمافوق طب ییروی اوج پرواز داشت و ن المیروح و خ   
  ری رو تغ رشیناگهان روح سبکبالم مس  کرد،یم کی آسمان و ملکوت نزدو به  دی کشی باال م ینکبت ماد

او   رفتباهاش ازدواج کنم،  یکه قرار بود به زود یپسر  کتا،ی که بابک  ییجا گرید یداد و به سمت
که در   یخلجان  دیهشت شه  یبود. من به طرف قبرها ستادهیا «یداخل امامزاده »ابودجانه انصار 
شجاعانه   ی عراق  انی جوانان در جنگ نابرابر حق در برابر باطل با بعث نیامامزاده دفن شده بودند رفتم ا

 بودند.  همعبودشان اوج گرفت یو سپس با افتخار رخت شهادت بر تن کرده و به سو دهیجنگ

رخشان شده بود. و د  یکه تمام اطراف امامزاده نوران ی طور  دیپاش ی رنگ به اطراف م  یمهتاب ینور    
  دیهزاران هزار شه یبراشون خواندم برا ینور به کنار قبرشان رساندم و فاتحها ی ایدر انیخودم رو از م
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 ستادهیا داریو پا دهیجنگ نابرابر مردانه جنگ یو شهامت در جبههها یکه با مردانگ رانی ا نیسرزم
 بودند.

  یو براشون فاتحها امیمکان ب نیبه ا کرده و هنوز نتونسته بودم یمدت سهالنگار  نیمن تو ا   
خفته   یکه در کنار رادمرد بزرگ زانی عز  نیقبر ا ارتیبه ز کتایبخونم، حاال قسمت شد که به همراه بابک 

 و آرامش بخوام.  یروح پرفتوحشان شاد یو از خداوند برا امی بودند، ب

 خواندیم ینشسته و داشت براش فاتحها یدیخودم رو به کنار بابک رساندم اون سر قبر شه   
بدنش گذشت و من حسش   انیخواستم شونه اش رو لمس کنم تا متوجه حضورم بشود، دستم از م

 یمن، بابک سر قبر من نشسته بود و داشت برا یخدا ،یوای. استادمیبه نظارهاش ا ری نکردم، متح
 ! خواندیشستهام فاتحه م ای دن زروح دست ا

عرش   یبه بلندا گرشیو نصف د ایقرار داشت که نصفش درون در  یکوه بزرگ دانیپشت سر قبر شه    
از  دهیکوه پوش  یآن سو یسراسر دشت رو پوشانده بودند. دشتها اهیسرخ و س ی. آاللههادیرسیم

 کوه یبه باال  خواستینداشتند. دلم مما رو  یخاک یایدن  یبود که سبز   ییو سبزهها دیزرد و سف  یگلها
لحظه دلتنگ خانوادهام شدم، دلتنگ بابک   کیخودم برنگردم.  یایهرگز به دن گریبروم و د  بایز

برگشت مرا   یگذاشته و آرزو «یقبر »ابودجانه انصار  یآرزومند که حاال درون امامزاده سرش رو بر رو 
 مردد بودم.   ای و من هنوز در رفتن و انتخاب دو دن کردی خودش م یایبه دن

  دهیخاتون« با دو فرزندش را که در کنارش خواب  جهیدورتر بود، قبر »خد یلیدشت که خ یاز آن سو   
  یبانو نیکه ا نی. مگر نه افتمیب   ایبازگشت به دن یسبب شد که به تقال و تکاپو نهایهم دمیدیبود، م

  دهد؟یم  حاجتبه خوابم آمد و گفت که مرا  میه به خلجان آمده بودکه ما تاز یوقت دیو شه  دهیس

بود،   دهیپوش یشال سبز رنگ  ریز شان ینفر زن که صورتها نیبه کنارش برم چند خواستمیاالن هم م   
زدم اما انگار   ادی و راه رفتن من رو سد کردند. فر دندیو بلند جلو روم صف کش اهیس  یمثل اشباح

 : آمدیم رون ی از ته چاه ب میصدا

مگه من  ن، یمرگ و عذاب به دورم حلقه زد یمثل ملکهها یواسه چ ن؟یبهم زل زد ینجور یچرا ا-   
 برم؟  دیشه  یبانو ارتی به ز خوامی نمردم، م

 بهت اذن دخول داده نشده.  ،یبرگرد ایبه دن  دیتو با شهینم-   
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 داده بود؟ ییاون خودش بهم قول حاجت روا-   

 ،یدار  یو ناخالص  ی. تو هنوز کامل نشدردیمرگت را بپذ تواندیروزها نبود و او نم نیا یقولش برا-   
 تمام نشده است.  نیزم  یدر رو فتی هنوز وظا

 دنیکرد و من هر لحظه داشتم از د  ریتغ دیتندباد شد ک یاطرافم ناگهان با  یبایز  یرنگها   
مرا به   نکیسرخ و زرد بود ا  یکه مملو از گلها میپا  ری ز یدشتها شدم،یدور م ینوران  یامامزادهها

. دستان زنان جلو آمد و به شدت مرا به عقب هل دادند، شدت هل کشاندندیم  یخاک یجادها
به سمت    یاهیکوه س یاز بلند نباریو من ا  دیانجام گر ید یچنان بود که دوباره به سقوط نشانداد
  دادیبلند شده و گوشهامو آزار م ن یاز سطح زم یخاک انیاز دهان آدم ییهمههاپرتاب شدم. هم   نیپائ

آماده  میوداشتم و بغض گل هیگر یهوا دایبه آمدنش نبودم. شد لیکه ما گرداندی باز م ییایو منو به دن
 شکستن و رها شدن بود! 

. کردیدردناک م یو دادها  غیاطرافم رو پر از ج یای. دنخورد یپنجره م شهیباران که به ش زی قطرات ر   
دهانم قرار داشت، مانع   یکه رو  یو دستگاه تنفس  دادیسقف اتاق، چشمام رو آزار م  ینور تند چراغها

 : دمیاعتراضم را به عرش برسانم. نال  ادی تا فر شدیم

 . دیدم و دستگاهها خالص کن نیا ریبه خداوند آسمانها، منو از ز  دمیقسمتون م-  

پنجره را به ضرب   یشههایو مداوم ش وستهی. قطرات باران پدندیاطرافم نشن انیرا آدم میصدا اما
ترنم باران رو دوست داشتم. سرم را به سمت   شهیبه راه انداخته بود. من هم  ینی ریگرفته و ترنم ش 

بود.  ادهبه شمارش افت میپنجره گرداندم و قطرات اشکم را رها کردم. تپش قلبم باال بود و نفسها
 . دادیطرف صورتم را آزار م کیشلنگ دستگاه هوا، 

خواهرم صورتش   نییا یخانوم پرستار، زود ب  ی: آهازدیم ادیفر بای بود، تقر ستادهی سرم ا یکه باال ایپر   
 حرکت کنه؟  تونهیکه به کما رفته م یبه طرف پنجره برگشته، مگه کس

و مادرم با چشمان اشکبارش مدام قربان   دندیجهنده به طرفم پر ییمثل خرگوشها ایمادرم و پر   
که بعد دو ماه به هوش اومده  مارتونیواسه ب نی نکن اهوی ه نقدری. دکتر گفت: لطفا ارفتی صدقهام م

  لشبخوابون حا یتخت کنار  یگرفت: کمک کن مادرتو رو ای. بعد دکتر روشو به سمت پرستیخوب ن
 . ستیخوش ن 
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دوستم  ای شد، چرا من در اون دن جادیدر ذهنم ا یبرگشته بودم سوال ایکه به دنبود، من  ب یعج   
  دم؟یکرده بود، ند یسال اول دانشگاه بودم خودکش یرو که وقت دایو

بدون   یهم مثل من سال اول دانشگاه بود دختر  دایبرزخ سرگردانه. و یایآهان، اون حتما که در دن   
به جان آمده بود و چهره زشت و   الش یخ یو پدر ب ینامادر  ی! از دست ظلمهافی اعتماد به نفس و ضع 

اون  بی ترت نیزد پس به ا یدست به خودکش یکه روز  نیتا ا دادیفقر هم به شدت آزارش م  هیکر
 سرگردان برزخ خواهد بود!  شهیهم

بودم عالم    یگهایکه بعد به کما رفتن در مکان دچرا من   یشد: راست جادیدر ذهنم ا گرید یباز سوال    
خاتون« و »ابودجانه   جهیخلجان، امامزاده »خد دانی قبر شه دم،ی! اما اون چه که ددمیبرزخ رو ند

بود!  یز یگفتانگو ش بیعج  یایچه دن د،یزرد و سف  یسرخ و گلها یپر از گل اللهها یو دشتها «یانصار 
در آثار خود اونو به   سندگانیاز آنچه که شاعران و نو زتری اغراقآم اریقابل تصور و بس  ری و غ زی سحرآم

قابل   ریغ یهمه خوابها  نیخودم هستم که ا یرعادیو غ  بیعج  کردمی ! احساس مدندیکشی م ریتصو
 ! دمیدیتصور م

  شی محابایب  یداشت اشکها یو پژمردهتر که سع دهیتک ی لیشده بود و مادرم خ   ونیقل ین  نیع  ایپر   
  زدیمرتبتر از آنها بر روم لبخند م یبه صورتش بپوشاند. برادرم با سر و وضع اه یچادر س دنیرا با کش

 . تمو من خبر نداش یبود  ییگفت: خواهرم تو عجب گنج گرانبها د،ی بوسیگونهام را م  یوقت

و من  کردی کار م زی و تند و ت رفتی شمار تندتند جلو م  هیثان یمثل عقربهها دهامیمغز دو ماه خواب   
 زدم!  یبودم به روش لبخند  اری هوش اریبس

که مردن تازه   نیبعد ا دوننینم  گهرویزنده هستن قدر همد ی گفت: برادرجان، آدما تا وقت ایپر    
  یم یرستمردهپ  شهیهم هایرانیکه ما ا فیرو از دست دادن! ح  ییبه قول تو چه گنج گرانبها دوننیم
 ه؟ یبود که خواهرت گنج گرانبهائ  ی رو حرفت خواه شهیهم  ای . برادرجان، آمیکن

تو کما    یشده که من گنج شدم، اونم گرانبها! وقت  ی: حاال چ دمیو من پرس  میدیخند ایمن و ارش    
 انجام دادم؟   یبودم حرکت خارقالعادها

همه   لیموبا دندیخند یهمگ  اریکه دور تختم تجمع کرده بودند از جمله پرستار و به  یکسان  یتمام   
بود. پدرم   دهیچ یپ  لیدوست و فام  نیاومدنم از کما ب  رونیو خبر ب  خوردیتندتند زنگ م انمیاطراف
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  قرآنسرم نشسته و  یباال م یشون یپ یبوسه بر رو ن یبعد نشوندن چند انی صبورتر از همه اطراف
 اما من زنده بودم.  خواندیقرآن م یتیانگار که بر سر م. خواندیم

تا   خونهیسرت نشسته و قرآن م یپدر دو ماه تمومه که شب و روز باال  ا،ی نکن در  رتی گفت: ح ایارش   
 روحت در عالم برزخ در آرامش باشه.  شهیهم

 برادرجان!  کردمی: باور کن من حسش م دمیکش  یآه تاسفبار    

دارد شرح حالم رو   گفتیبهم م ی. حس کردی صحبت م یو آرام آرام با کس  ستادهیا کنار در اتاق ایپر   
بودم و به حرفت گوش نکردم و    ی. به مادرم گفتم: منو ببخش مادر که دختر نافرماندهدیبه بابک م 

 دردسر انداختم. یشما و خودم رو تو ینجور یا

بارم   هیمدت مامان واسه  نیگفت: تو ا شد،یکم کم مطمئن م میکه از حرف زدن بعد بهبود  ایارش   
 .دونستیقضا و قدر م کی رو  یشماتت نکرده و همه چ

دردسرها    نیاز ا یانقضا گذشته کن خیتار یو آدما خیتار   ریخودتو اس یگفت: تا وقت یرلبی مادرم ز   
 داشت.  یخواه

 : ساعت چنده؟دم یپرس   

مدام سر    اری به همراه عمه و شوهرعمهام و دو خواهرش وارد اتاق شدند. ماز ار یماز نیح  نیدر هم   
بود که در آن شب مخوف و در اون بوران و طوفان  یشرمندگ  یاز رو کردمیداشت احساس م ریبه ز

 چند مرد تنها گذاشت و رفت.   انیوحشت منو م

جمع افراد دور تختم گرد آمده با هم رد و بدل   انیاز م یکه هرازگاه  ییبه جز نگاهها اریمن و ماز   
خانوادهها چگونه   یاون شب رو برا انیجر  اریماز دونستمی. نممیصحبت نکرد یکلمها گرید میکردیم

ها قرار   سرزنشبرنده شماتت و  غ یت  ری ز انایتبرئه کردن خودش که اح یموضوع رو برا ایشرح داده؟ آ
  ایخانوادهام و  یبهتر شد از سو  یکه حالم کم نیبعد از امن  ایداده، آ حیتوض  یگر یجور د رهینگ

  گرفتم؟یخلجان مورد سرزنش قرار م یاهال

سارقان گنج فرصت کردند و   دونمی چه م ای انی که آن شب بعد فرار و سقوطم قاچاقچ فیح  ف،یح   
ازشون به دست   یسرنخ ایشدند. آ  یکردند و متوار  نیارزشمند خلجان رو بار ماش یافتههای  یبه راحت

 افتاد تا ردشونو بزنن؟   سیپل
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  یبودم که نتونستم فرصت  یو من چقدر آدم بدشانس و بداقبال کندی حادثه خبر نم گنیکه م نهیهم   
 انجام بدم؟   ره،ی و مثل الکپشت به جلو م یشهرم که به کند یبرا  یرو که به دستم افتاده بود تا خدمت

اونا رو در تابش نور ماه و نور   یین با چشمان خودم رنگ طالبه دست آمده که م  یاگر آن گنجها   
  ییچهره خلجان رو از حالت روستا  عیسر یل یخ  تونستی. اون گنج م رهی نم ادمیاز  دمیکمرنگ فانوس د

و   یهو ورزشگا یمدرن و ساختن مراکز فرهنگ  یو پاساژها های ابانکشیخارج کرده و با جاده و خ
 یاهایچه رو یمبدل شود! وا شرفتهیشهر بزرگ و پ  کیمندش به ارزش یبا آثار باستان  نطوریهم
 داشتم؟  ینی ریش

. دیبوسیو در سکوت دردناکش مرا م شدیگلوم رو قلقلک داد او دائم به روم خم م ری لبان مادرم ز   
بود، دستام رو نوازش   دهیهم شن اریرو از زبان ماز انیو حتما جر   دیفهمیرا م م یدرون یکه ناراحت  ایپر

اگه در   یرو تو ذهنت نگه ندار حت  تی زندگ اهیو س  یمنف یرهای تصو چوقتیداد و گفت: خواهرم ه
تا به  رهیم دی ام یدنبال کورسو هایاه ی س نی. آدم عاقل تو همیداشته باش یاهیدوران س تی طول زندگ

 رسهی م قتیبه حق تی آدم در واقع یاهایاز رو یل یخ یعن ی ست،یجزو محاالت ن   نیبرسه و ا ها یدیسپ
 کنم، خواهرجان.  یم  شیو من جسارتت رو ستا یچون خودت تجربهاش کرد

و   لهیبرنگرده ح  یحرف زدن گشوده شد: تا نظر خداوند از انسان  یبرا اریبار لبان ماز نی اول یبرا   
 !کترهیکه خدا از رگ گردن به آدم نزد میگیمگه نم کنه،یاثر نم یکس چیه یادیش

انسان رو از   طیشرا نیدر بدتر تونهیکه خدا بخواد م  نیاما ا شدمینم ار یو ماز  ایمتوجه منظور پر   
 داشتم.  مانیمرگ حفظ کنه، البته که ا

شدند به جز پدرم که همچنان به  یبا تذکر پرستار همه مالقات کنندهها مجبور به خداحافظ    
 .  خواندی زده بود و قرآن م هیتک شی صندل

. صبح پدرم  دمیخواب  چرخدی م عتیطب نیری ش ینرم که در فضا یپر  یو سبکبال ی آن شب رو به راحت    
بر   یسه عمل جراح گفتیبود پدرم م زی شمس تبر مارستانیب  نجایتخت نشستم ا یکمک کرد و رو

  هنوز در گچ قرار داشت. از پنجره نیزانو تا پائ  یچپ من از باال یبدنت انجام شده است و پا یرو
  ییبای . هرگز زکردمی تماشا م د،یرسیم  ینالیقرمز ع یدوردستها را آنجا که به کوهها عتیطب  مارستان،یب

 . کنمی فراموش نم  یروشن و خاکستر  مهین یرا با آن هوا یآن روز زمستان یصبحگاه
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 کیبلند رو پوشانده بود. افق   یو دامنه کوهها هایاز برف سرتاسر تپه ها، برآمدگ یدیپوشش سف   
نورش   یو گرم  دیتاب یرو در هوا م بشی شعاع گرم و دل فر  دیبود و قرص سرخ فام خورش   دیدست سف

 نیا نو نقرهگو یبرف   نی. من در زمد یپاش ی سرخ رنگ که انگار از خاک رس بودند م یکوهها یرا به رو
 .  دمیدیو شاعرانه خالق متعال رو م  عیجلوه بد عت،یطب ینقاش  یبای ز یتابلو

.  دمیبود شن  های کی نزد نیکه در هم یمسجد یاذان را از منارهها یح بود صداساعت شش صب    
رو به خاطرم    یمقدس باستان   یآفتاب از پشت پنجره رنگ آتشکدهها ینارنج یشعلهها  یتماشا

دوران باستان در ذهنم  یافسانها یقلعهها ینال یبلند ع  یو در آن دوردستها پشت کوهها  آوردیم
  رونی ب یو منگ یهوشیب  یایخارج شده و از دن روزید یو بدحوصلگ  ی. کم کم از بدعنق شدیمجسم م

 . گشتمیباز م رامونمی پ یواقع یایو به دن  آمدمیم

ظهر بود  کی داشت نزد ییبایو جلوه ز سوختیبرافروخته م یافق پشت کوهها مثل شعلهها هیحاش    
باهام   تیم یو با صم  دادندیوارد شده و بهم سالم م یکی  یک یه درون اتاق که ب  یادیکه هجوم عده ز

  وخلجان بودند   یاز اهال یهمگ  شناختمیم هاشونویشد. من بعض رتمی باعث ح  کردند،ی م یاحوالپرس 
به   اریاثنا ماز  نیکردم. در ا رتی ح شتریو تالشگران شهر بودند ب رانی»حاججابر رضازاده« که از خ دنید

وارد اتاق شدند. همه  شناختمشانیخلجان که من دورادور م  یاز شاعران انجمن ادب یهمراه عدها
همه  نیا دنو من علت آم  کردندیم  یازم تشکر و قدردان یبه نوع  یمالقاتکنندهها بعد احوالپرس 

ز  من که به ج م«یدر کنار »غار نغ یی. آن شب کذاکردمی رو درک نم  شهاشونیکننده و ستا ادتیع
 نکرده بودم!  یگر یسقوط کار د

خدمت    هاتونیشما با کنجکاو  ،یگفت: خانوم جامع  یانجمن ادب یاز اعضا یکی  یجانیخانم کم    
 . نیبه خلجان کرد  یبزرگ

 هام؟ یفضول ایو  ی: کنجکاودم یخند   

  یهایریگ یو پ  بی»رضا زاده« گفت: تعق یتند مردان گم شد. آقا یسرفهها انیدر م های خنده بعض   
شما   یعنیاز شهر ممانعت شد،   های رخاکی و خروج ز دنینامرد موثر بود و از دزد   یایشما از اون قاچاقچ 

ن که هرگز یبه خلجان کرد یو کمک بزرگ  نیهست «یگرفت ادی زود  یاومد ریواقعا مصداق ضربالمثل»د
 . شهیفراموش نم  چکسی از خاطر ه
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! ادیسر من داره درم یحاال رو نی اون شاخها هم  کردمی ! فکر م ارمی مونده بود شاخ دربکم   رتی از ح  
اونا متمرکز کنم تا   یحرفها یکردم به خودم مسلط باشم و حواسم رو رو  یهاج و واج مونده و سع

که با    من»رضا زاده« من ممانعت کردم؟  یگفتم: آقا رمیو اتفاقات قرار بگ  اناتیرجری در س قتریدق
 شدم؟  هوش ی ب  ایمردم  دمیخالص کردم آخرش نفهم  ایسقوطم خودمو از دن

ما شرح دادند و ما جسارت و   یکل ماجرا رو برا ی همت اریماز ی« گفت: آقا یجانی»خانم کم    
 .میکن ی م شی غارتگر ستا یاون دزدا یابی و رد بیشجاعت شمارو در تعق 

از من   ادتیو ع  نمیو حضورشان   بر بال  یانجمن  آگاه یکننده حاج جابر واعضا دواریام یحرفها   
  ریمن مهم گ ی! هر چند براریکردم کارستون و قابل تقد  یبود که من حتما کار  قتیحق نیا یایگو

 افتادن آن افراد بود. 

در کنارم و   ار یماز ستادنیو منگ سوال و جوابهاشون بودم ا جیکه گ ادتکنندگانیع  یاهویه انیدر م   
نسبت بهش حالت ترحم   ییو از سو دادیمنو  آزار م  دوخت،یبر صورتم م ینگاه پر از مهرش را که پنهان 

آن   کردمیاشک سبک م ختنی رو با ر  امیری داشتم چهقدر دوست داشتم االن در خلوت اتاقم بودم و دلگ
 برگشته بود!   رازی و به ش دهیشن ایماجرا را از زبان پر  نیقیکه به   یبابک یهم برا

 مارستانیهمش در ب  دیبا گشتی برم   رازیبه ش  دیاز نظر خودم بعد آن رخداد فاجعهبار بابک اصال نبا   
رفتارها   نی و طراوت عشق به هم یبائی مگر ز رفتیبعد م شدیتا از مرگم مطمئن م موندی سرم م یباال

 ستدر حال د دیمراقبت از معشوق خود که شا یعاشق برا  یاتفاق نیچن انی در جر ست؟مگرین
و صداقت عشقش رو ثابت کند، پس   یتا وفادار  ستهیای نم نشیباشه شب و روز بر بال  ایاز دن دنیکش

  داد؟یرا نشونم م شی چرا حاال بابک با نبودش جفا

عاشقانه خودش رو که در   یو قصهها زدی فقط الف م ی عشق و عاشق یاون در مورد حماسهها ایآ   
 بود؟   یپوچ و توخال  اتیمشت جفنگ کیهمان مدت اندک به گوشم خوانده بود 

  یکه عاشق  دادیبهم نشون م ،یپر از مهر و دلسوز  یدر کنارم و نگاهها ستادنشی هر لحظه با ا اریماز   
 است!   یراز ی راسختر و با وفاتر از بابک ش

  یبرام آورده و رو ادتکنندگانیکه ع  ییانبوه گلها انیاز م  خوردمیم غوطه مدل یغم و غصهها  انیدر م   
  ادتکنندگانی ع یاهویبا ورود پزشک ه   دمیبودند، ورود دکتر و پرستار رو به داخل اتاق د دهیچ زیم
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انتخابات   خوادیم نجایا نمیهمه آدم، بب  نی: ماشاءاهلل، چه خبره، ادیخاموش شد، دکتر آهسته خند
 شهر انجام بشه؟  یشورا

 یبود و نامزدها  کیشهر نزد ی آمد که قبل اون حادثه انتخابات شورا ادمیو من   دندیهمه خند   
.  کردیدکتر به آن اشاره م یآقا دی روز و شب نداشتند شا شانیغات یتبل  یتهایفعال یدر تکاپو یانتخابات 

 یدلطف خدا شامل حالت شد و زنده مون گفت: دخترخانوم خوششانس! یدها یدکتر با لبخند کش
 صورت گرفته؟   یعمل جراح نیشما چند یحتما به عرضت رسوندن رو

  رتی و ح  بیعج یجا  یلیتو شهر خلجان خ م«ی»غار نغ گنیسرم رو تکان دادم و اون ادامه داد: م   
به همراه داشت در اونجا رخ   یشما مرگ حتم یاتفاق خاص که واقعا برا نیهم ا نیواسه هم ه،یزیانگ

اون   رمروز ب هیمشتاق شدم که  ی لیدر هر صورت خ  نیداد، خدا هم به شما رحم کرده که زنده موند 
 .نمی بب کیرو از نزد زی رتانگیح  یجا

:  دیآورد و پرس نتری نشنوند سرش را پائ گرانیآن که د یکرد برا یم  نهامیکه معا  یدکتر در حال    
 ؟ یبا معشوقت قرار داشت ایعاشق درب و داغون آ یا ؟یاونجا رفته بود  یسه چوا  ییراستشو بگو تنها

و دست به   یشد  دیمحبوبت ناام ومدنی: اوه، نکنه اون موقع از ند یدکتر به حرف خودش خند   
 ه؟ یفی زبون و ضع یکار آدما یخودکش یدون یمگه نم ؟یزد  یخودکش

عمل کرده را   یکه جاها یدکتر، پرستارها و مالقاتکنندهها هم لبخند زدند. دکتر در حال  یبا خندهها   
  یایدرب  یو از عبوس  یبخند یگفتم که کم نارویا بایبا همان خنده گفت: دخترخانوم ز کردیم نهیمعا
 . هایباش یخلجان  ادی بهت نم یول

 . کنمی م یدر اونجا زندگ دو ساله که  کی چرا دکتر، اتفاقا زادگاهمه هرچند فقط نزد-   

 ؟ یهست  یتهران  ،یباش یگها ید یکه مال جا زنهیداد م گه،ید گمیم-   

کردن تو خلجانم، آدم مگه دوست نداره   یحرف دکتر را طعنهدار دانسته و گفتم: من مشتاق زندگ    
 بشه؟  یسپر  ریدلچسب و دلپذ یآب و هوا هیتو  شی زندگ یروزا

غار   دنی حتما باتفاق همکارام واسه د یروز  هیمن  نی شما در خلجان هست ی ! پس وقتیچه عال-   
 ن؟ یش یما م  زبانی شما م م،یی ا ی یبه اونجا م مینغ
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ما در خدمتتون  نیاری ب فیشما هر وقت تشر ان،یمن جواب داد: جناب دکتر پرن یبرادرم به جا   
 .ن یکن دنیشهر« ما د نی حرف نباشه و شما از »نو هیانشاءاهلل حرفتون فقط در حد  م،یهست

به   یز یباشه چ  ییخوش آب و هوا یروستا دیبا  یاحتی و س یگردشگر  ی: معموال جاهادیدکتر خند   
و   یدر اوج سرزندگ عتیکه طب  بهشتیارد ی عنیماه بهار  ن ی در دوم دمیاومدن بهار نمونده و من قول م

 .میبسپر زشیدالنگ یو هوا  عتیو خودمونو به دست طب  مییای با دوستام ب یچند روز  هیطراوته 

از شهردار محترم   دیخلجان رو شهر عنوان کرده با  زیتبر یدکتر من متاسفم که شهردار  یگفتم: آقا   
 هیفقط آسفالت کردن  ایآ اد؟یکه به شکل شهر درب نیخلجان کرد  یبرا یمدت چه کار  نیتو ا دیپرس

      ه؟ی شه،کافیم خلجان شروع  یکه از ورود ابونیخ

با    ینجور یبهتر نبود؟ ا  کردنیم یمعرف  یستیدهکده تور  هیدنبال حرفمو گرفت: اگه خلجان رو  ا یپر-   
لذت بردن از باغات و   یبرا یو خارج ی تا گردشگران داخل شدیبراش م  یعال غات یتبل هیکمتر  نهیهز

 بشن!  ر یبه اونجا سراز شی آثار باستان دنیو د زشیدالنگ یهوا

بابا کاش مسووالن   ولی! ایراحت نی به هم ،یسادگ  نیگفت: به هم شیشگیهم  یبا شوخطبع   ایارش   
 .کردنیهم مثل تو فکر م یاستان

بر   یمتعجب نگاهم کرد، دست  نکشیع  ینی ذرهب شهیاز پشت ش ای ارش یبه حرفها توجهیدکتر ب    
  دهیتا ا رمی براتون وقت بگ یجانشرقیترم استان آذربااز شهردار مح دی: من حتما بادیکش ششیتهر

 . نیجالب و قابل توجهتون رو بهش ارائه بد

جا واسه حرفمون   جیه مینخوند یشهر   تیریمد میستی ن یزدم: چون ما مهندس شهردار   یپوزخند   
 . میو رو کرد  ریمملکت رو ز نیا خی واال ما تو دانشگاه ها کل تار ستین ییگوش شنوا

شلوغ   ی ل یبه ادامه بحث نداشت رو به مالقاتکنندهها کرد: لطفا دور و برش رو خ  یلیدکتر که تما   
 . شهیاستراحت کنه زودتر حالش بهتر م شتریهر چه ب  شونیا نی نکن

شد رو   یاون شب رو که بعد سقوطم چ یاز مالقاتکنندهها لب باز کنه و ماجرا یک ی دوست داشتم تا    
که وقت   یمتفرقه خودشان بودند. با تذکر پرستار اشخاص ادار  یمه غرق صحبتهاه یبهم شرح بده ول

 کردند.  هیاتاق رو تخل هیبرام زودتر از بق  ی سالمت یهم محدود بود با آرزو شونیمرخص



 ال جمعجزه خل 

98 
 

کرده و به قول  یشد تا باهام خداحافظ  زی خ میپدرم نشسته بود، ن یشگیهم یکه در جا اریماز   
 باهات حرف بزنم.  خوامیلطفا تو باش. م  اریخودش رفع زحمت کند. با دست اشاره دادم: ماز

گوشم گفت:   خیب  ای که پر ینشست در حال  یصندل  یشکفت و او مجددا رو  اریبه نظرم گل از گل ماز   
رو ردش    اریازکن تا اون موقع م یسع  اد،یم نجایساعت سه ا کتای بابک  ،یداشت  گرشین یواسه چ

 . یکرده باش 

 نجاست؟ یمگه اون ا-   

 نرفته. رازی روزم به ش کیشده و   نجایبه خاطر تو االف ا چارهیبله خانوم، ب -   

کرد و گفت:   یصداش رو عاد  ای. پرمیادامه نداد گهیمتوجه صحبتهامون نشه د اری آن که ماز یبرا    
 ؟یهست نجایتو تا اومدن مامانم ا اری. من دانشگاه کالس دارم مازنی ببخش

 . نجامیبخواد ا  ایکه در یگفت: من تا هر موقع اریماز    

  یخال  یکه فضا ری محجوب و سر به ز شهیهم اریپراند و از اتاق خارج شد. ماز یچشمک  یواشک ی ایپر   
لم  خوشحا یلی خ جان،ییگفت: دختردا مهیسراس د،یدیحرفهاش مناسب م  ختنیر  رونی ب یاتاق را برا

 که حالت خوب شد. 

و   کهی رو اونجور  یدختر  ییهم بود اون شب کذا رتیغی مرد ب  هیکه اگه  رمیازت دلگ یلی اما من خ-   
  ییبال خبرانیو اون از خدا ب افتادمیمن از اون باال نم  دی شا رفتی و نم  کردی تنها به حال خودش رها نم

 ؟ یبود تفاوتیبهم ب نقدریتو ا آوردند،یسرم م

  وونایآدما، ح یبه حملهها ،یکردیاحتماالت فکر م  نیبه ا  دیبا یرفت یبه اونجا م  ی خانوم، تو وقت  ایدر-   
 .گهیو صد تا دردسر د

بهت زنگ زدم و   یرازم شدم و تو اون نصفه شب یمجبور به افشا شتیمن فکرشو کرده بودم که پ-   
در   یقصد نداشتم موضوع رو با کس قیکه من تا کشف کامل حقا یدر صورت ؟ی کن میخواستم همراه

 بذارم.  ونیم

 که منم همراهت اومدم.  یدید-   

 ؟ یخطر بودم تنهام گذاشت  خیدرست ب   یکه وقت دهیچه فا-   
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اونا   ریچه بسا که منم مثل تو گ رفتینم  شیدرست و موفق پ  نطوری ا اناتیاالن جر رفتمی اگه من نم-   
خلجان   نهی و اموال و گنج آوردندی راحت سرمون م خواستنیم  ییکه هر بال نیو اونا ضمن ا  افتادمیم

 .دیبود که خدا بهت بخش   یکه ببرن! در واقع سقوط تو نعمت شدنیرو هم موفق م

 ؟ یاگه مرده بودم چ ،یگیم نارویا یکشیتو خجالت نم  اریماز-   

  یما شد. وقت یرحمت و رافت خداوند بود که شامل حال هر دو نیپس بدون که ا ،یفعال که نمرد-   
کارشون افتادند تا هر چه   یو به شدت به تکاپو یر ی اون سارقا عمال ولت کردند تا بم یتو سقوط کرد
 رو بکنند و فلنگ رو ببندن. هیزودتر قال قض

 ؟  یبعدش چ  یتو روستا فرار کرد-   

 روستاست؟  هیکه خلجان هنوز  ی: تو هم مثل من معتقدد یخند اریماز   

قشنگش  ی اون کوچهباغها فیدوست دارم! آخه ح شتری ب  شوییبافت روستا یخب شهرم هست ول-   
 بره؟  نی از ب شیکاهگل یوارهایکه د  ستین

  نیمسئول میگیهم خرما رو! هم م م،ییخوا یهم خدا رو م میهست یپرتوقع  یآره واال، ما عجب آدما-   
خلجان رو از    یبای ز یکوچهباغها میدوست ندار  میگیخلجان رو آباد کنن هم م رهیو شهردار محترم و غ 

 .میدست بد

خلجان بشم، کدوم   یو هنر  یمن شرمنده کدوم مرکز فرهنگ ار،ی: آخه مازدمیتاسف کش یاز رو یآه   
 تاسف خوردن نداره؟ یجا  نایکتابخونه، ا هیاز  غی در یفرهنگسرا، حت 

  نیاول یسرپا شد یکه وقت یبهم قول بد دیشد با نطوریحاال که ا   ایدر یگفت: اوه، خوب گفت اریزما   
شهرمون   یهنرمندا  یخوب و احساس  یشعرا دنیتو خلجان باشه تا با شن  یمکان ادب هی یکه بر  ییجا

 ؟یدیحال و هوات عوض بشه قول م

  یقسمت ازحرفاش هم باهاش مخالفت کنم مخصوصا که خودم به شعر و شاعر  نیبا ا خواستمینم   
 عالقه داشتم!  اریبس

  یجان ی که باز هم با خواستهاش ساز مخالف خواهم زد با ه دیمن ترس  یهایاز سکوت چند ثان اریماز   
  اتیو ح  شاعراش روح یو مهربان   یو در سادگ  هینیما که در حس  یاز انجمن ادب  کنم ی گفت: فکر م میمال
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غزله  هی  یکی درباره خلجانه و اون  ی کیرو که  دمیتازه منم دو شعر جد ادیخوشت ب ره،یگیم یمعنو
 .خونمی اونجا م هیاحساس

  تیهمه از نبود امکانات در خلجان گله و شکا نیچرا ا ا،ی به من بگو در یحاال ه ار،یبفرما ماز-   
داشته   یهنر  یفرهنگ یجا هی د یشهر نبا نیا ایآ شه؟ی برگزار م   هینیتو حس  یآخه انجمن ادب  ؟یکن یم

 باشه تا جوونا ازش استفاده کنن؟ 

ذوقش   یآن که تو  یموهاش فرو برد و آنها را آشفته کرد برا انی دستش رو م  یبا بدحوصلگ اریماز   
جلسه انجمن    بارم شده در هیتا حالم مساعد شد واسه   دم یبهت قول م ار،ینزده باشم، گفتم: باشه ماز

 خودت بشنوم. یشعرات رو با صدا خوامیشما شرکت کنم م  یادب

خلجان و انجمن    یحاال بحث و مشکل ما بر سر آباد  ا،یو گفت: در دیکش ینفس آسودها  اریماز   
 . گهاسید  زی چ هی ستی ن شیادب

 ؟ یکن فیاونشب رو واسم تعر انی پسرعمه محترم، قرار شد تو جر یگیاوه، راست م -   

و    یالیخ ی دل من ب یو احساس واقع ندهاتیآ یتو نسبت به زندگ یوقت ا، ی در یکن یم  دمیناام-   
 فقط...

 خواهم کرد؟   کاریهنوز فکر نکردم که چ ندهامیمن واقعا واسه آ یهمه گرفتار  نیبا ا ار،یماز یوا-   

 ه؟ یک  کتای بابک  نیندارم پس بهم بگو ا دنیازت انتظار دروغ شن -   

 . یدونیدادم: اون خواستگار منه خودتم م یلبانم را باز    

که  شدیمتوجه م گهید یهر نفهم اومد،یبه مالقاتت م   نجایاون دو ماه تموم هر روز ا یالبته، وقت-   
  یشهر  یرفتارها رشیهنوز پذ نجایمردم ا یکن تی رو رعا  نجایفرهنگ و سنن ا  دیتو با ا،ی چه خبره. در

 تلخه!  شهیهم هم قتیو حق قتهیحق نیچون ا  اجان،یدر هایرو ندارن. ناراحت نش دانهیق یو ب

  یندار  هیاز بق یدرست کردن دست کم عهیتو هم در شا  ار،یماز ستیمن و بابک ن نیب  یخبر  چیه-   
  چیه زیاست، پسرعمه عز  دانهی قیدور از شان و ب  نجای طرز رفتارم در ا یو اما در مورد دوم که فرمود

که هستن بسته نگه داشت اونا به مرور و   یهمون طور  شهیچشم و گوش مردم رو هم  شهیوقت نم 
خارج از محدوده   یایبزرگ و در دن یتو شهرها یکه زندگ شنیمناسب متوجه م یزمان   طیدر شرا
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  یبستگ نهای به هم و تمدن هر شهر و روستا شرفتی! پانهیدر جر یخودشون به چه صورته، چه اتفاقات 
  نگبا فره یچون منافات  رندیپذیرو م گهیاز فرهنگ جوامع د یبخش یکشور  هیمردم   یگاه یداره حت

 خودشون نداره!  

 نباشه؟  زی در خلجان شکبرانگ یو ناشناخته در کنار دختر  بهی پسر غر هیبودن مداوم  یعنی-   

دختر   هیسر   یدو ماه باال بهیداشت پسر غر یمن نه! وگرنه چه معن ی! برابهیشماها عج  یاون برا-   
چون   نن،یبی رو نم  گهیخلوت همد ی تو جاها یواشک یبه کما رفته بمونه؟ مگه تو شهر شما دختر و پسرا 

 نهیا نیا مثلبشه، درست   یداره مخف یچه لزوم  دن،یو خواب یاست مثل گرسنگ زهی غر ازه،ین هی نیا
و   نیهر منطقه رو مردم همون منطقه تع یفرهنگ یدهایو نبا  دیبخوره! پس با غذا یواشکیکه آدم 

 !  دوننیو بد م شنیمتعجب م ننیب یاونو م ر ی غ یو وقت کننی باور م

  ییبه طالق و جدا هایاشتباهاست که زندگ نیاز هم یبست بهیغر یدل به پسر  ی تو اشتباه کرد ایدر-   
شده و   یز یآبرور یحساب  نجای و کارت به طالق بکشه در ا ی. تو اگه باهاش ازدواج کنشهیمنجر م 

و   صبموضوع تع نیا یو مردمش رو افتهی نادر اتفاق م  اریچون طالق در خلجان بس یشیانگشتنما م
 دارن.  تی حساس

حرف    نهای من االن داشتم واست از هم کنم؟یم یمگه من به خاطر افکار مردم زندگ اریماز یوا   
طالق  دیکه من باهاش ازدواج کردم چرا با  رمی ! تازه گیهست یبافیو منف  نی تو چه پسر بدب زدم،یم

   رم؟یبگ

  یلیو ما رگه فام یهست مییمن دوستت دارم چون تو دختردا اخانوم،یرو بهت بگم در قتیبذار حق-   
تو   یست یکه کامال واقف ن یکس   یکن یخال   کتایبابک  یتو اگه ذهنت رو از فکر آقا میدار یو خون 

و   ی کنیم دای و نسبت به من عالقه پ  یر یگیم میپس راحتتر تصم   یرو بزن دشیدرونش چه خبره، اگه ق
که  شهیخوب م  ی لیخ  یپس برا یدوست دار  نجارویداشت، چون تو هم ا م یخواه یازدواج موفق

که  یدر کنار افراد بیغر شهر دور و هی یچرا بر  م،یخودمون رو بساز  ندهیمشترک و آ یجا زندگ نیهم
 ؟ یکن یهستن زندگ  بهیواست غر یهمگ

 بود؟  دهیواسه خودش د ییالهای پسرعمه محترم چه خواب و خ نیواقعا ا دیمغزم سوت کش   

رو بر سرش ببارونم تا او هم تفاوت عالقمند بودن   میمنطق لیشدم تا دال ز یمخی تو جام ن  یبه سخت   
و  شودیم دهیبشه که دل به هر طرف برود عقل هم بدان سو کش  شینبودن رو بفهمه تا حال ای
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  اسبه پسرعمهام آنقدر احس تونمیکه نم هیاحساس عشق خارج از قدرت خود آدمه، و حاال گناه من چ
 ندم؟  بب  ییزناشو وندیکه باهاش پ یکنم تا حد دایپ

در آستانه در اتاق   کتای . ناگهان بابک نمیتا راحتتر بنش   کردی پشتم را مرتب م ی بالشها  اری ماز یوقت   
افتاده باشه احساس کردم ممکنه فکر   ریگناه کرده که مچش وا شده و گ یظاهر شد. مثل انسانها 

 . ادیب  دیپد نمونیب یبکنه و فاصلها  یگهاید

در دلم  یداشتم و         به تازگ نهامیسوخت که سالها در س یعشق یو داغ یبدنم از گرم  دنشیبا د   
  انیو در م  قیدقا نیازنو زنده شده بود.                                                                         در هم

 دیبا ورود بابک حرفها تو دهنم ماسشد.   مرنگترباز هم ک  اریاتاق احساسم به ماز یکنون  یفضا یآشفتگ
 کنم!               کسرهی بدم و کار رو  حی توض ار یماز ینتونستم برا خواستمی رو که م یز یو اون چ

که در دستش داشت به کنار   ی دیرز سرخ و سف یاز گلها یبا لبخند بلندش و با دستها  کتای بابک    
 کنار تختم گذاشت.  زیم یو گلها رو رو دیتختم رس

که قدرت سالم دادن هم نداشتم.  یمثل بوقلمون باد کردم جور  کردمیبغض کردم و احساس م   
شد و به طرفم خم شد و گفت:    نهیمتواضعانه دست به س اری دست داد و بس  اریبابک با لبخند با ماز

  یایدوباره به دن نیکه داشت یم یوخ تی واقعا باور کردنش مشکله که شما با اون وضع ،یخانوم جامع 
بزرگ و مهربون حافظ   یخدا نی رو پشت سر گذاشت یو سخت   یواقعا دوران بحران ن،یزندهها برگشت

 جون شما شد!

مدت   نیابغضم رو فرو دادم و گفتم: منم از شما انتظار نداشتم که تو   گرفتیخندم م شی از لحن ادب   
که  نیهم دار یض ی. مخصوصا که مادر مرنیباال سرم باش نجایو ا نیرها کن  تونویکار و زندگ ،یطوالن

 شما داره؟ یدگ یبه رس اجیاحت

اتفاق بشم و راحت   نیا الی خیب تونستم ینم م،یبگذر یو... ا  یاز سالمت یامکان نداشت من تا خبر -   
 .میرو در کنار هم بود  یما تو دانشگاه دوران یبذارم برم، ناسالمت

  نیتونستیراحت نم  نیشنفتی که تا خبر مرگم رو نم  ن یبگ  کتا،ی یآقا نیزدم: راحت باش  یلبخند   
 ن؟ یبر نیبذار
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قسمت سفرم به  نی و تلختر نیزتری غمانگ نیوگرنه ا نیبرگشت یخدا رو شکر که شما دوباره به زندگ -   
 خانومه.   ایدرمحبوبم،  اریمخصوصا که خلجان د شدیم جانیآذربا

گرفتم بابک بدون توجه به  نیو من از شرم چشمام رو پائ شدیباز و بسته م رتیاز ح اریچشمان ماز   
 انی لخانیبه زمان ا شیپس و پ  ی روستا حاال کم  نیا لی تشک یعنیسوال،  هی ی حاالت ما گفت: راست

 گرده؟ یبرنم 

ما بود به ناچار به حرف آمده و گفت: از   یسکوت کرده و فقط ناظر و شاهد گفتگو نجایکه تا ا اریماز   
 انجام بشه! یادیز  قاتیو الزمه تحق ستیدر دست ن یق ی متاسفانه اطالعات دق نجایا قیدق خچهیتار

صحبت   گه یبا همد ی رسم  اریبود بس ستادهیکه در کنارمون ا اری من و بابک هر دو بنا به حضور ماز   
که با نظرات  دمیدیم یعاشق  کیرا  اریو من ماز  دیدیمزاحم م کیرا   اری. بابک، مازمیکردیم

 . ارهی دختر دلخواهش رو به دست ب تیرضا تونهیخودخواهانه و متعصبانه نم

به کنارم    اریماز ی. وقتکردیمعنا م میو عشق رو برا شدیم دایپ دیبا یکیخب، گناه من چه بود؟    
با او برخورد   یشور و احساس چیبدون ه هیکه پسر مودب  نیو ا یلی من فقط به صرف رابطه فام آمدیم
وجودم رو   واحساساتم رو بر هم زده  یرارادیو کامال غ مارستانیتخت ب  نیهم  یاما بابک رو کردمیم

 . کردی سرشار از شور عشق م

هست که هر روز در   یچه کس ،کتای یآقا نیحتما که تا حاال خانوادهام مطلع شده بودند که ا   
سرم    یمن در کما بودم پدرم هر روز باال یمخصوصا وقت  د،یآیبه مالقات دخترشان م مارستانیب

 نشده بود؟   وقتشیپدرم متوجه حضور وقت و ب ایوصف آ نیبا ا خوانده،ینشسته و قرآن م

فقط   ایری ساده و ب اری و ماز شدیم  لی متما کتای بابک  یبه سو  اریاختیباز گناه من چه بود که قلبم ب    
 پسرعمه بود، مگه عاشق شدن دست خود آدمه؟  کی

 نی. آخه اکردیم شهیدرمان عشاق هم اند یدرد ب  یبرا  دیآفریمهربون عشق رو م یخدا یکاش وقت   
 ! کردندیم د یعشقشون چه با یبندههاش با درد و رنجها

باالخره دور و بر من شلوغ بوده و    ن،یکردی رو رها م مارتونی مدت مادر ب نیتو ا  دیآقا بابک، شما نبا-   
 اما مادرتون فقط شمارو داره؟  ادهیپرستارم ز
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خدا رو   اد؟ی از من که گرفتار درس و دانشگاه و کارم هستم واسه مادرم پرستار درنم ،یخانوم جامع-   
 موندن!  یشکر فعال خواهرم کنارشه و مشوق منه برا

 شه؟یم  تموم یدانشگاهت ک یراست-   

 یخدا چ مین یرو پاس کردم تا بعدش بب یخدا رو شکر امتحان جامع دکترامو دادم و همه چ-   
 خواد؟یم

 اقدام کنم.  دیاز من بدبخت و بدشانس، که از امتحانات عقب موندم و دوباره با نمیا-   

  کیکه به خاطر  یخودت  نی. تازه استی ن یز یگر یاز حکمت خداوند ،ینداره خانوم جامع یاشکال-   
 !یو شجاعت دخترونه، به سر درد نکرده، دستمال بست  جاناتیه یسر 

دمغ و دلخور از جاش   د،یدیما کامال فراموش شده م یکه خودش رو از سو  اری ماز میدیهر دو خند   
زده به طرفم   جانی ه ایو پدرم وارد اتاق شدند پر ایپر نیح  نی کند و در هم  یبلند شد تا خداحافظ

 کرد:  یو با آنها سالم و احوالپرس  دی صورتم رو بوس و دیدو

 یدانشگاه رفتن رو زدم مامان امروز تو منزل ننه سارا در حال ادا دیمن امروز ق  اجان،ی ببخش در-   
  پزنی قابلمه آش م هیدارن تو  ی. راستادی گرفتار کار پخت و پز بود، نتونست ب یبدجور  ازهاشهینذر و ن 

 جا هست ها! ننی دستانش را از دو طرف گشود: به خدا چهار نفر تو قابلمه بش ایهوا! پر نیبه ا

 خودمون چش بود؟    اطیننه سارا؟ ح  اطی: حاال چرا تو حدم یخند   

که   دنیصالح د  نینذر داشتن از جمله ننه سارا واسه هم تی برا سالمت  یمحله چند نفر  یآخه اهال-   
 راه بره.   ادیز تونهینم  ره،یننه سارا پ  یدونیاونجا باشه. خودت که م

 داره؟ یو پرنور   نیزبیت یاما چشا ره،یبعله ننه سارا پ -   

 حساب حتما مادر منم خونه شماست؟  نیو گفت: با ا  دیخند اریماز   

و عزت خانوم به    نیمادرت و خواهرات در واقع شماها امروز همتون ناهار خونه ما مهمون ار،ی بله ماز-   
من که مست عطر و   نی که نپرس کنهی درست م یجانانها  یهای زیکوفته تبر هی ه خونمون اومده و دار

 بوش شده بودم. 
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 آهان پس کوفتهها پختن و آمادهان ؟ -   

 منم مجبورم از شما هم واسه ناهار دعوت کنم.  کتا،ی یبعله آقا-   

و   نی کرد: مجبور نباش یصحبت کرده است بابک حاضرجواب  ادبانهیب  یکه کم دیخودش هم فهم   ایپر   
 . نیبه خاطر من خودتونو به زحمت ننداز

 یبه دوره که در خونهشون رو به رو  های خلجان  یاز مهموننواز  کتا،ی یجواب داد: آقا ایپر یپدرم به جا   
 ! میرتون هستمنتظ  نیاریب فیو حتما تشر  نیببندن، پس تعارف نکن شنیکه وارد خلجان م ییمهمونا

به پدرم نگاه کرد. هنوز در ذهن   رتی ما گنگ مانده بود با ح مانهی صم  یکه از رفتار و صحبتها اریماز   
رو که خواستگار    یبهای پسر غر دادیکلمات پدر که نشون م نیکه بزرگ شده روستا بود ا یار یماز

رفته بود که پدر من به  ادشینداشت. ظاهرا   یمعن رفتند،ی دخترشونم هست تو منزل خودشون پذ
 کرده است!  یو بعد در کاشان زندگ راز یدر ش  یمتماد انیهمراه خونوادهاش سال 

مادرش نذاشت.   یول ادیب  ادتتی امروز با ما به ع خواستیدلش م  یل یعاطفه، خ یگفت: طفلک  ایپر   
خاتون« برات شمع   جهی»خد امامزاده رفتی و هر پنجشنبه م  کردی م هیعاطفه شب و روز واست گر

 .کردیو دعات م  کردیروشن م 

 .  رهیم دنشیمرخص که شد دوستش عاطفه تو خونه به د ایبابک گفت: انشاءاهلل در   

کرد،   یآهسته از منم خداحافظ  ییبا همان چهره گرفتهاش با پدرم و بابک دست داد و با صدا  اریماز   
 خونه ما؟   یر ی گفتم: تو هم ناهار م

  یینجای تو ا یوقت ره،ی زد و ابرو باال انداخت و با گوشه چشم به بابک اشاره داد: اونم نم  یندپوزخ   
 ده؟یچه فا

 . شهی فردا مرخص م اجان،یگفت: دکتر بهمون گفته که در  زیتند و ت  ایپر   

که   شدیحرفها انداخته بود باعث م  انیکه مثل قاشق نشسته خودش رو به م ایحرف پر   نیهم دیشا   
  یبان یاونا رو مثل رق ی! چون در حالت فعلدونستمیم  دیکه البته بع ردینگ یرا جد   اری ماز هیبابک کنا

 یکشورها یبرخ  یمیبه سبک قد دیبه دست آوردن محبوب خود شا یکه برا دمید یچاک م نهیس
 ! نیماش  ایتپانچه  ر،ی دست به دوئل بزنن اونم با شمش ییاروپا
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نگاهم کردند که چرا  رتی پدرم با ح یو بابک و حت ار ی از تفکر احمقانه خودم خندهام گرفت ماز   
 ! زنمی م نیری سقوط مغزم تکون خورده و ش نینکنه در ح  گفتندیدر دلشان م دی! شادمیبلند خند ییهوی

نداد که  حی بعد سقوطم رو برام توض  یکس ماجرا چیه  یهمه آدم به مالقاتم آمدند و رفتند ول نیا   
 دچار شدند؟   یبه چه سرنوشت نهایخفته در دل زم یگنجها انی قاچاقچ  ایاون سارقان 

چون اون خودش در وسط   دادی رو بهم شرح م  یهمه چ اریماز دیرسیم  رترید  یاگر بابک کم  دیشا   
 اشت!ماجرا قرار د

  یز یآرام بخش تجو یکه تماما اثر داروها انداختیم شهیدر وجودم ر یر ینظی ب یرخوت و سست    
عمل   نی. ظاهرا چندشدیم  قیپنهان کردن دردهام هر چند ساعت بهم تزر یکه برا ییدکتر بود داروها

  رتکه همه جام تو گچ بود و قد ن یدست و پا کتف شکستهام انجام گرفته بود. کمکم از ا یرو یجراح 
  ختم؟یریبه سرم م   دیبا یچه خاک شدمی. اگر بعدا معلول مشدمیداشتم کالفه م گهیحرکت نداشتم د

 بود!  رممکنینقص عضو برام غ رشیپذ

 یکرد و رفت من رو یداشت خداحافظ کار  زیساعته در اتاقم چون در تبر کی یبعد توقف   کتای بابک    
به   نشاندیبر جانم م نی ریش  یآروم پدرم که با قرائت قرآن حس یزمزمهها انیو در م  دمیتخت دراز کش

 .  دیبودم، پر کش دهید  شی که دو سال پ ی. افکارم به خوابدمیشیاندیمبهم خودم م ندهیآ

رو   یدهایس  ینورها بانو انیاون موقع در خواب و در م میشده بود  ریما تازه به خلجان آمده و جاگ   
به گوش   ومدیم رونی رو که از قلب آسمان ب ییانداخته بود و ندا یسرش شال سبز رنگ یکه رو دمید

  جهیمنظور »خد ای: »من تو را حاجت خواهم داد« آرسوندیبودم، م ستادهیمن که در دوردست ها ا
  یو حاال برا دهیوحشتناک منو از مرگ رهان یکه از سقوط روزها بود نیهم رم ی خاتون«تو خواب اخ

 نخواسته بودم؟  یمن که هنوز ازش حاجت داد،یسالم ماندن تن و بدنم حاجتم رو م

 ببرم.  نیخوابهام رو از ب  یها ی اهیو س  یرگیت  ،ینیخوشب   یبای ز یرنگها انیکردم تا در م  یسع   

از برف، سرتاسر   یدیداشتم پوشش سف ینالیع بلند یچشم به کوهها مارستانیاز پنجره اتاق ب   
  یاز نور آفتاب رو یرا پوشانده بود. تابش جانبخش  ینال یع یو دامنه کوهها ی سرخ، برآمدگ یتپهها
 ه! منظرچرخاندی را در فضا م  ییو ذرات طال  انداختیشده و آنها را برق م دهیپاش  یبرف   یقلهها

که نسبت   ی در حال  شهیم دهیکش ر یدر برابر چشمامون به تصو یاز خلقت و قدرت خداوند یز ی رتانگیح
 .کنهیجلوه م یدر نظرمون عاد زیو همه چ میهست  تفاوتیب یخداوند   یدههایبه آفر
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خلجان شهر و   یتا منو به سو شدندیجمع م نجایا مارستانیبردنم از ب یبرا لیفک و فام یفردا تمام    
با   ایباشم؟ آ نیخانهنش  دیماه با  نیکه چند گنجاندمیم  دیببرند و من در تصورم چگونه با میمادر ارید
در   وم،خلجان رو بد  کیتنگ و بار یکوچهها یر ی سراز تونستمیم نیبعد ا دیصدمات شد نیا

  نجایخلجان به ا زی سحرانگ یهایبائ یز  نیکنم، من به خاطر هم یادهرویپ زشیخاطرهانگ   یکوچهباغها
 لنگان لنگان راه برم! اینبود که بدون دست و پا باشم و  ریو حاال امکانپذ آمده بودم

  یرانیمخرب که باعث و  یشههایذهن داغونم از تفکر اند اومدمی خود فائق نم  یاگر به افکار منف   
 . شدیرها نم   شد،یروحم م

قرآن خوندن  یبلندتر قرآن بخون تا ذهن و روحم معطوف صدا یبه پدرم گفتم: پدرجان، لطفا کم    
 شما بشه. 

  زیرا ن  دتیکه دو فرزند شه ییبانو یا  د،یشه دهیس یاوج داد. در دلم گفت: ا یرا کم  شیپدرم صدا   
آزادهاند و   دانیکه آرامگاهت هرگز سقف را تحمل ندارد چرا که شه ییتو ،یخود خواباندها نی در طرف

که ازت   گمیکنم و بهت م ی!  حاال التماست م تابدیو روح بلند تو حصار تنگ را برنم زنده،  شهیهم
من کج و   یمبادا پاها دیشه یبانو یا ؟یرو بهم داده بود دشیکه خودت نو یدارم حاجت  یحاجت 

مبادا سر   فته، یدستم از کار ب  کیمعوج بمونه، نکنه حس و قدرت راه رفتن از من سلب بشه؟ مبادا  
 بشه!  لیزااز خودش نشان بده و قدرت تعقل از من   یعوارض   یزندگ یهام در فرداهاضربه خورد

در اوج   خوامیقبول کنم. هرگز نم  تونمیرو نم  تی وحشتناکه! من هرگز معلول یل یخ گهید نیا ایخدا   
هر پنجشنبه اگر   دمیقول م یاگه حاجتم بد ده،یس یبانو یبشم؟ ا بتهایمص نیاز ا یکی دچار  یجوون 

 شهیتو هم  یکوچکت شمع روشن کنم تا مکان ابد اطیو برآمده ح اهیس یسنگها یدر خلجان بودم رو
 باشد.    ینوران

  کی کنم؟ی م کار ی دارم چ دونستمی دست خودم نبود نم  ارم ی شده بودم و اخت ید یدچار اضطراب شد   
صورتم خم    یکه بر رو دمیدرم را دچشمام رو باز کردم پ خوردی که به صورتم م یگرم  یآن به نفسها

. در دادیتوتون م ینفساش بو کردیصورتم را سوزن سوزن م  دشیو سف اهی س  شیشده است ته ر
که  کردندی التماسش م شهیخونوادهام هم دادیرا م یلعنت  گاریس یپدرم بو ینفسها شهیهم که  یحال
 بود.  نیبزرگش هم  رادیداشت و تنها ا انیقل ای و  گاریبه س  یبی را ترک کند. اما پدرم عشق عج گاریس

 ؟ یکنیم هی گر یدخترم واسه چ- 
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که نتونستم جوابش رو بدم و اون ادامه داد: دخترم، من به  دادیگلوم رو چنان فشار م یبغض
  دنیانجام م  ییدر خفا کارا یر یبگجوونا رو  جانیه یچون جلو رمیگینم  رادیا هاتی و کنجکاو  جاناتیه

که باعث عزت و   یانجام داد یتو در خفا کار  یول شنی خونوادههاشون م یباعث شرمندگ یکه گاه
  ؟یشد تی مادر ارید افتخار

  یهرکار  دنیگنج مگه به اهدافشون نرس انیپدرجان، من سقوط کردم و سارقان و قاچاقچ  یچه کار -   
 خواستن کردند و برداشتن و رفتند. 

 من برات شرح بدم؟  یدیو اجازه نم  یاومد ایدخترم تو چرا شش ماهه به دن-   

 یتا ماجرا  اجان،ی : هق هقت رو تموم کن درد یزد و بغضام رو فرو خوردم. پدرم خند یچشمانم برق    
باالخره   م،یهم باش رتا یممنون زحمات پسرعمه ماز  دیکنم، هرچند ما با فی اون شب رو برات تعر

غما  یرو به  می غار نغ  ینهای شده در پشت زم  داینتونست گنج پ یسارق چیزحماتش به ثمر نشست و ه
 ببره. 

کار   یجلو ی چهطور  یبا دست خال یخواستی بود و م یمنظورت چ دونمیو نم یدرسته تو سقوط کرد   
اما چه خوب که اون  یراه موند مهیدر هر صورت تو در ن  ی ول ؟یر ی گردن کلفت رو بگ یاون نامردا

دستپاچه و هراسان به   اریاون شب ماز یرو هم همراه خودت کرده بود ار ینکرده و ماز یشب کلهشق 
از   ییاهویپارس دهها سگ رو هم بلند کرده بوده با ه یبلندش که صدا یادهایو با فر  گردهیبرم روستا
رو به صورت مختصر    انیو جر کنهی م داریروستارو از خواب ب  یب اهالسگان وفادار شهرمون اغل یعوعو

  درتمندو مردان ق یمنطقه با اسلحه شکار  یایزود چند نفر از شکارچ  یلیخ  دهیم حی بهشون توض
و به آنها که بارها را سوار وانت کرده بودند و داشتند منطقه رو    کنندی خلجان به سمت غار حرکت م

مسلح بودند که  ی. اونا افراددیکش زی و گر بیو تعق یر ی . کار به درگدنی امون نم کردندی ترک م
بشن   یو متوار  هرو از سر راه برداشت  نیتا مزاحم  کردندی م یرانداز ی سرمست از گنج به دست آورده ت

 یبستر  مارستانیب  نیشده بودند در هم  یخلجان که زخم یکه االن چهار نفر از اهال  نهیواسه هم
 هستن.

  یانتظام یرو ین  نیداده شد، مامور سیکه به اداره پل یات یو ح   یاضطرار  تیبه خاطر گزارش وضع    
فراوان دو نفرشون توسط  یزهای و گر  بیدزد بعد تعق خبرانی وارد صحنه شدند اون از خدا ب عیسر
 یگهاید یظاهرا همدستها  یول کنهی فرار م شونیکی گنی که البته م شنیم ریمحاصره و دستگ سهایپل
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و فکر کنم توسط    نیمامور دیشده با محافظت شد افتهیهم داشتن که هواشونو داشتند. خالصه گنج  
 .شهیواگذار م یشهر به مسووالن دولت یو روحان  نیاونا و چند نفر از معتمد

خلجان   رای اون گنج و ثروت کشف شده از آن د ن،یکرد فیرو تعر  یآه پدرجان، چه قصه پرغصها-   
تا توسط  نیسپر کرد نهیکه... پدرجان، شما که س نیخلجان بشه نه ا یخرج شهرساز   دیبود و با

  جاون گنج از خلجان خار  نیچرا اجازه داد نیانجام بد نجایواسه ا یشهر اقدامات نیری از خ یعدها
بمونه،    یباق  تی و محدود تیدر محروم  دیبا شهیهمه ثروت هم نیمن خلجان با ا یبشه، اوه خدا

 اون انجام بدن! یعمران یبرا  ییتا کارا رهی گیتعلق نم نجایبه ا  یبعد بگن بودجها

که اونو صرف   یداشت  یمگه اجازه قانون ؟یآوردیکه تو اون گنج رو به دستش م رمی گ اجان،یدر-   
  میسیبنو ی و درخواست میبد  لیتشک یگروه میتونیما م ی ول  دوننیم یمقامات دولت  نویا ؟یخلجان کن

خود   یانآباد یشده در خلجان برا افتهی یاز گنجها یکه کم میکن دیو ق میمسوول مربوطه بد لیو تحو
کار بلد شهرمون که   یمصرف بشه. تو نگران نباش دخترکم، حدود ده نفر از اهال نجایا

  یو »رضازاده« هم جزوشون هستن انتخاب شدن و اونا هر روز به ادارات دولت انزاد«یان»فرشیآقا
به حق مردم خلجان رو به گوش    ضیو عرا شمیانشاءاهلل تو حالت بهتر شد منم همراهشون م رنیم
 رسوند.  میخواه یدولت قاماتم

 شده؟  هیتخل م«یپشت »غار نغ ایآ-   

  دیکار با ی که چ دوننیخودشون م  یمقامات استان نیسرباز اون جا گذاشتن و بعد ا یفعال عدها-   
 قرار خواهد گرفت.   قیو تحق یبکنن. اونجا دوباره مورد بررس 

خلجان    یآبادان یاستان بودجه برا نیاز مسوول شهی م نیدلم قرص و محکم شد که بعد ا یکم   
 قانهتر خواهد بود! دستمون بازتر، زبونمون درازتر و ادعامون صاد نباریا یدرخواست کرد و به قول 

  یمههایکردم. ن یرو سپر   یدست و پام شدم و شب آرام  یاحتمال تی معلول الیخ یموقتا آن شب را ب    
. آسمان دادیجوالن م  یو آسمان یمعنو یشب زمزمه قرآن خواندن پدرم روح و وجودم رو در فضا

جواهر و   زاربود انگار هزاران ه  زیو دالنگ بایچهقدر ز کردمی پنجره اتاقم تماشا م شهیشبانه را از پشت ش
 ستادیتو آسمون قدم زد و در کنار ستارگان ا شدیانگار م دهاند،یالماس رخشان را به سقف آسمان پاش 

 !دیآسمان دو گریبه قسمت د رکشانیچشمک زد و صف  ی ن یبه مردمان زم طنتی و مثل خودشون با ش 
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را و با   یآن روز زمستان  یصبحگاه  ییبای ز مارستانیه بچشمام رو باز کردم از پنجر  یفردا صبح وقت   
 . کنمی هرگز فراموش نم ش،یخاکستر مه یروشن و ن  یآن هوا

تولد دوبارهام   امی پ آمدندیفرود م نیزم  یآسمان کنده شده و به رو نهیپر مانند که از س زی ر یبرفها   
و شاعرانه به  عیبد  یو جلوها شدیم دهیپاش   ینالیع یکوهها یرو یز ی . برف رکردندی ابالغ م نیرا به زم

مرگ بود و روز   از دوره سخت سقوط و نجات  انیکه امروز پا رای داشتم ز یحس خوش  د،یکشی م ریتصو
دوران نقاهتم را در خانه   یکه باق رفتمی م دیاز ام ییایو من امروز با در  مارستانیمرخص شدنم از ب 

  میتخت کنار یرو  یال بعد از اقامه نماز صبحگاهسرم حا  یدر باال شیبگذرانم. پدرم بعد شب زندهدار
آرامش گرفتن  یسرم نشسته و برا یشب را باال یفرو رفته بود اون تمام یق یبه خواب خوش و عم 

نشد   داریصبحانهام رو آوردند از خواب ب یبود چرا که وقت قیوجودم قرآن خوانده بود. خواب پدرم عم
  لی م کردی و باهام صحبت م اومدی به کنارم م یکه گاه  یو من صبحانهام رو به کمک پرستار مهربون

 کردم. 

پدرم انگشتش رو به نشانه سکوت   دنیپرستار به  اتاقم اومد و با د کی با  انیربع بعد دکتر پرن  کی   
 ی: چه طور د یآهسته حالم رو پرس ی. دکتر با صدامیگذاشت تا مزاحم خواب پدرم نشو شینی ب یرو
 کنجکاو ما؟  ماریب

خوبه چون  شب رو تو آسمون کنار ستارهها   یل یخ  روزیدکتر حالم نسبت به د یو گفتم: آقا  دمیخند   
 .  دمیخواب

نداشته باشه    ایکه رو  یآدم ینی بیهم م  یقشنگ یاهایجوان و خوبه، رو  هاتی: روحد یدکتر آروم خند   
  اریرو تو اون د یگهاید یشهرت، گنجها  ین. حتم دارم که تو واسه آباداشهیم یو دچار افسردگ ری زود پ

 کرد! یکهن کشف خواه

 دکتر!  یمتوجه شدم آقا یاتفاق ی ل یرو خ انی اون جر-   

. خوبه که آدم واسه دهیآدم رخ م یتو زندگ  یاتفاق اری بس ی اتی بعله، غالبا اتفاقات بزرگ و ح-   
واسه رشد و بلند آوازه کردنش برداره، اگه  کیاگه کوچ یحت  یزادگاهش تعصب داشته باشه و قدم

  رانیو ا شنیکشورمون آباد م یکنن همه شهرها و روستاها  تی باشه و همه احساس مسوول   نطوریا
 .شهیم  لیتبد م،یکه انتظار و آرزوش رو دار یواقعا به همون گلستان 
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حالم   گرید کبار یجواب دادنم نداد و به پرستار اشاره داد تا از اتاق خارج شود اون  یبرا یمجال  دکتر   
  یچه حس و حال  دونمیخوبه، اما پاهام که تو گچه نم تمیدکتر فعال که وضع   یگفتم: آقا د،یرو پرس
 نخواهم کرد؟ دای در پاها و دستم پ یتیمن بعدا معلول  ایدارن آ

  زی که برات تجو یماهها کیداشت که اگه در استراحت مطلق  یجا شکستگ نی شما از چند یپاها-   
  کی یو کمحرکت ی. و کرخفتهیبرات نم  یاتفاق چیه یکن ت ی رو رعا ینکات مراقبت یو تمام ی باش کنمیم

 . شب گچ پاهات برداشته خواهد شد.گردهیبرم یبه روال عاد جیدستت هم بتدر

 بشم.  تی نگران بودم که دچار معلول یلیممنونم، خ -   

 که زد معنادار بود:   ینگاهم کرد. حرف  قایدق  ینیذرهب  نکیع شهیدکتر از پشت ش    

  ریاز تقد شهیدخترخانوم! مگه م ،یکن کاریچ یخوایم یبش  یکه دچار نقص عضو رمیمثال گ-   
 که هست قضا و قدر رو قبول کنه.  یطیفرار کرد؟ انسان مجبوره در هر شرا یخداوند

از   یو سالمت ری دکتر من قضا و قدر رو قبول کردم و شکر خدا خطر بزرگ به خ یزدم: آقا  یلبخند   
 .خوادیم یادیبرسم زمان ز یسرم گذشت هر چند هنوز کامال ازش خالص نشدم و تا به بهبود

 نوز قضا و قدرها کامال رفع نشده باشه!ه  دمیدکتر گفت: شا   

به پدرم که همچنان در خواب بود انداخت و آهسته گفت:   یساکت نگاهش کردم و اون نگاه   
و متانت   ی با صبور  دهیرخ م شی ناخواسته در زندگ ایکه حاال خواسته   یبا هر اتفاق دیبا ،یانسان قو

  ورمجب ف، یو ما موجودات ضع  دهیراتش نشون مانسان رو به خدا و مقد یقو مانیصبر، ا  اد،یکنار ب
 .میریکه باشه بپذ  یرو در هر حالت  قتیحق میهست

خطابه رفته و برام از   زی شده و پشت م سایمحترم کل شی کش یاول صبح  انیچرا دکتر پرن  دونمینم   
کشوندن من به پشت محراب و   یبرا   ینهای شزمیها پ نیا  ای آ کرد،ی واحد و مقدراتش صحبت م یخدا

 !  کردیم یساز  نهیداشت زم  یبازگو کردن مطلب مهم و دردناک تر  یدکتر برا ایازم اعتراف گرفتن بود، آ

  دیهست که با یاتفاق ناگوار  ا ی آ دیبا من روراست باش کنمی دکتر خواهش م  یهراسان گفتم: آقا   
 بدونم؟ 
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  یپاها و دستامو بررس  تیکه وضع ید و در حال نگاهم کر قتریباز هم دق نکشیع شهیاز پشت ش    
روستا، تک   رونیشب ب   یکی در اون تار یکه البته اگه نبود  یهست ین یزب یو ت  اریگفت: دختر هوش کردیم

 . یترس یهم نم وونی. تو از آدم که سهله، از حیرفت یاون مردا نم  بیو تنها و با شهامت به تعق

  شتریب رفتیواضح منظورش طفره م  انیکه از ب نیو از ا کردی م میو کوتاهش عصبان  زیر  یخندهها   
و   کردی که سرزندهام م کردمیرو حس م   یتینهایو نشاط ب  ی. فعال در خودم سالمتخوردمی حرص م

 باشه؟ تونستیم یگهایرو داشتم. پس چه مورد د م یشگیهم یحالت عاد

از خوابش مطمئن شد   یآرامش گوش فرا داد وقت یتنفسها پدرم رو نگاه کرد و به گهیبار د هیدکتر    
 آمد و آهسته گفت: دخترم!  کترینزد

به سن و سال من داشته  یکه بتونه دختر  اومدیاز دختر گفتنش خندهام گرفت چون بهش نم   
 باشه! 

لبات باشه. خنده و تبسم آدمو قشنگ  یخنده رو نطوری هم شهیهم دوارمیو گفت: ام دیاو هم خند   
 . کنهی به اطرافش ساطع م  یخوب و مثبت یو فرد حس و انرژ  دهیو خوشگل نشون م

 خطابهاش را نداشت!  زیاومدن از پشت م نیمحترم هنوز قصد پائ شی کالفه شده بودم کش   

ت صحبت نکردم  برات بگم با خونوادها  خوامیکه االن م یدکتر گفت: دخترم، من راجع به موضوع   
تحت نظر و مراقبت   نجایا ی مدت هیرد کردم تا تو  ر یرو د  تی راستش من خودم عمدا برگه مرخص

 رو فقط با خودت مطرح کنم.  انی که حالت بهتر شد جر  یتا وقت یپرستارا باش 

  نهامیرفته قفسه س  نیپتو شاهد باال و پائ ری به تپش افتاده بود که دکتر به وضوح از ز یدلم جور    
بعد چند   یداشت مردد ماند. ول  یمهم  ریکه قطعا روم تاث   یق ینگران شده و در گفتن حقا یشد اون کم

من   یماجرا رو نداشته باش دنی و توان شن ینشون بد یتاب یب  ینجور یسکوت گفت: اگه تو ا قهیدق
و به دنبال علتها همش تو   یشیمواجه م یبا مشکل بزرگ ندهیتو در آ یول رمیم  ذارمیو م  گمینم یز یچ

و در آرامش مشکلت   یدار باش  شتنیاگه االن صبور و خو یبود ول  یدکتر و اون دکتر خواه نیمطب ا
مرخص   مارستانی تو امروز از ب  ی. خانوم جامعیشیمواجه نم یگهایبعدها با مشکل د  یرو بشنو

 ! ینی منو بب ینتون گهید دیشد شا یخواه

 شدم؟  یگهاید  درمونیجون شدم من دچار چه درد بمن که نصف  انیدکتر پرن -   
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سقوط از ارتفاع غار با   نی که تو در ح نهیا قتینشه. اصل حق  داریآروم باش دخترجان، تا پدرتون ب-   
از شکمت مخصوصا به   ییبه قسمتها  یکل بیکه از شدت ضربه آس یافتاد  یسنگ بزرگ یشکم رو

 ه یهم در رحم و تخمدان هم در کل  یداشت یداخل  یدو جراح  یدر کما بود یتخمدانها وارد شد و تو وقت
قسمت از   نیو چون ا  یهست یبستر  نجایبه سه ماهه که ا کیاالن نزد نیهم یبود برا  دهیکه ضربه د
خونوادهات مطرح کنم و من رو با  ناینداشتم تا ا لیتما نی هم یبود برا یما خصوص یعمل جراح 

  میتصم  تیقعبا علم به وا یاگه قصد ازدواج کرد ندهیراز رو شخصا به خودت گفتم تا در آ   نیامروز ا
 .  ییایمسئله کنار ب  نیبا ا یچه طور  یو بدون  یر یبگ

 رفته؟          ن یدکتر امعا و احشا من از ب یآقا-   

  داریمبادا که پدرم ب  دیدیتخت زد دکتر که وقت را تنگ م یرو یو پدرم غلت  دی بلند خند یدکتر کم    
  چگاهیه  یازدواج کرد یاگه به سالمت ندهیگفت: متاسفم که به عرضت برسونم تو در آ عیشود، سر

رو   وت یکه به قسمت مهم رحم و تخمدانت وارد شده قدرت بارور  یبی شد و آس  یصاحب فرزند نخواه
 گرفته!

 . ریدکتر صبح بخ  یسالم آقا-   

 ! ریظهر بخ  ،یبه به سالم جناب جامع-   

 ظهر شده. دمی: واقعا چهقدر خوابدندیپدرم و دکتر هر دو خند   

از  ینداشت من در عالم  میماریبه ب  یپرداختند که ربط یمتفرقها یپدرم و دکتر به صحبتها   
  ایرو داشت، آ ارزشش  ایمن شد، آ  یحادثه شوم سبب نازائ  نی: آه پس ازدمیدست و پا م هایسردرگم

 د؟ ییصاحب فرزند نخواهم شد، و عطر وجود دلبندم رو نخواهم بو  چوقتیه گهیمن د

 . زمی اشک بر گونههام بر یشده بود قطرها رمیبانگیکه گر یمی عظ یبدبخت  نیا ینتونستم برا یحت   

رشد کرده و پرورش   ی در شهر بزرگ ،یهست ی و عاقل لکردهی تو دختر تحص اخانوم،یدکتر گفت: در   
. یر ی سفت و سختش قرار بگ یاز سنتها  یو بند برخ دیدر ق  یو مجبور  یو حاال به خلجان اومد یافتی

دختر حساس هستن بعد   یکوچک اول از همه به ازدواج سنت یمعموال در فرهنگ روستاها و شهرها
کنجکاو شهر و   یت اهالبه انتظارا  ی که بتون  یست ین یتیدر وضع تی به بچهدار شدنش، و تو بعد عروس

 .یبه خونوادهات جواب بد یحت
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روبرو   یتلخ و زجرآور  قتیمن که با حق  یداشت ول یناگفتها یدکتر هنوزم حرفها کردمیاحساس م    
 شده بودم قدرت تکلم نداشتم.

فکرت رو جمع و جور کن و   یبرود، گفت: دخترجانم، به خودت مسلط باش و کم خواستی دکتر که م   
  یتا هر سوال پزشک  ذارمیساعت وقت م کی بپرس من امروز واست  یازم دار  یحاال هر سوال نیهم
 . یاز خودم بپرس  یدار 

لحظات دشوار التهابات   نیرفته بود. در ا رونی شستن سر و صورتش از اتاق ب یخوشبختانه پدرم برا    
جمع شده بودند تا   شده بودم صدها پرسش پشت لبام یبی فشارم باال رفته و گرفتار اوهامات عج

  یچارهاواقعا راه  یعن ی: دمیپرس یبه سخت افتمی افکارم مغشوش بود و تمرکز نم یشوند ول دهیپرس
 نداره؟

بعد  دی دکتر، شا یآقا گمیدوم رو به لبم آوردم: م دوارکنندهیدکتر جوابم رو نداد و من پرسش ام   
 بشه و من بتونم باردار بشم؟ میترم دهید بیسالها محل آس

بود!  ید یناام امآوریو سرزنش کننده نبود اما دلم رو به درد آورد انگار پ  زیرآمی تبسم بلندش تحق   
  مانهیکه فوق تخصص زنان و زا  یف یرو دکتر س یداخل ی گفت: دخترجان، اون عملها یهمراه آه بلند

  یتونیاومد م جاکه حالت   یروز  هی تو  کنمی اونه که من دارم برات نقل قول م یروت انجام داده و حرفا 
 میکه به خاطر تو داشت یتو جلسها ی. ولیو باهاش صحبت کن یبر  دهیبه مطبش که تو پاستور جد

 داشت! شهیم یرفته چه انتظار   نیاز ب ی قسمت بارور  یبود وقت یک یپزشکان  هینظر

 کنن؟ یام اگر بشنون دق مدکتر! خونواده یآه نه، آقا -   

و   میکه به خونوادهات نگفت نهیما واسه هم یکن یخودت زودتر از اونا دق م یبر   شیپ  ینجور یاگه ا-   
دچار   ندهی و در آ  یداشته باش یآگاه تی جسمان یتا نسبت به سالمت  میتنها به خودت اطالع داد

 . نینکن  جهی نتیو ب  هودهی ب یدکترها و درمانها یبرا نهیهز  یو الک ینش  یسردرگم

  ادیم ادمی. شن یهمه مطلع م یروز  هیدکتر، من هر چهقدر هم موضوع رو پنهون کنم آخرش  یآقا-   
از کار افتاده به اسم ننه سارا هست به   یکه زن  رمونیپ هیهمسا  میکه وارد خلجان شد یروز   نیدر دوم

بهت   انوم،زهرا خ یدار  یترگل و ورگل ی: بهبه، چه دخترهامن و خواهرم نگاه کرد و به مادرم گفت
 . شهیم دایروستامون صد تا خواستگار براشون پ  نیاز هم دمیقول م
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داره و ما بچههامونو واسه ازدواج اجبار   یبه خودشون بستگ یات یموضوع ح  نی مادرم بهش گفت: ا   
 . میکنینم

خوشگل مثل   یبچهها  نیزود هم صاحب دوج  یلیو خ کننی ننه سارا گفت: دخترات زود شوهر م   
زهراخانوم تو که زن  11آل« نی زیباخ ق  نایآل، آناس نی باخ ِبز نای راقی»ق گنیچون م شنیخودشون م

 .گهید شنیدختراتم مثل خودت م یهست یقیال

وجود داره و  یباارزش یاطراف رسوم سنت یو روستاها  کی کوچ یشهرها یدکتر گفت: بله، تو بعض   
 نرفته!  نیبزرگ اصالتشون از ب یفرهنگ غالب شهرها ریت تاث هنوز تح 

مثال ما در مراکز   یداشته باش ییهایزی برنامهر  یتونیخودت م یو برا یزمونها نیتو مال ا   اخانوم،یدر-   
اونام حق دارن که صاحب خونواده بشن »خدا گر   میدار سرپرستیب یهمه بچهها نیمختلف ا

 ! «یگر یدر د دیز رحمت گشا  یزحکمت ببندد در 

از   ییایکرد و رفت و منو با در یمابانهاش، ازم خداحافظ  ی روحان  حینصا ی بعد کل  انی دکتر پرن   
 بود، تنها گذاشت.  ختهیکه در دلم ر ییهایدیناام

و با مهر و محبت پدرانه نگاهم  ستادهیسرم ا یاتاق بدرقه کرد حاال باال یپدرم که دکتر را تا خروج    
که امروز مرخص   ییبدعنق و بدخو شدهام؟ در جا  نقدریا یچرا من اول صبح دانستینم کردیم
 ! بودمی شاد م  دیو با شدمیم

که حاال به   ی. غار دمیدیرا م م«یپشت سرش غار »نغ  دمیدیبود نم ستادهیمن پدرم رو که مقابلم ا   
 یشدها نی رو به باد داده بود، غار نفر میکه هست ی. غار شومآمدیم زی زشت و نفرت انگ ییوالی نظرم ه

که مرا   زیوهم انگ یر . غا دمیدیاو را نعمت و افتخار خلجان نم گریکه د یرا کشته بود، غار   میکه آرزوها
که مرا از اوج عزت   یو آرزوهام ساقط کرده بود، غار  یسقوط داده و منو از زندگ  نیبه پائ   شیاز بلندا
کردن افکارم   هیگر نیچشمه اشکام باز شده و ح  یچه وقت دونستمیذلت کشونده بود. نم ضی به حض

بود هراسان شونههامو   دهیحالم ترس دنش ری. پدرم که از متغآوردمیو ناله به زبون م هیرو بلند با مرث
  نیرو نفر م«ی»غار نغ  یدار  یگفته، واسه چ یز یبهت چ   یه، کسدخترم تو چت شد اجان،یگرفت: در

 ؟ یکن یم

 آه پدر، راحتم بذار من فقط دلم گرفته بذار به حال خودم باشم. -   
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خواهد موند مگه    یو افتخار خلجان باق رانیافتخار ا تی تا ابد م«ینباش، »غار نغ رحمی دخترم ب-   
هنوز در  دمیوجود داشته؟ شا  ینهفتها یکنارش چه گنجها ینهایپشت غار و در دل زم یدیند

 به کشف شدن دارن؟  اجیباشه که احت یاد یز  ینههایاطرافش دف

ازش نفرت دارم   ادیبرام از گنج خفته در اطراف اون غار حرف نزن من از اون غار بدم م  گهیآه پدر د-   
 نداره. تیواسم اهم یچیه گهیو د

 ؟یآخه چرا، تو که عاشق اونجا بود-   

داد و من قسم  ینحو از خودش فرار  نیخائن و جفاکاره، اون عاشقش رو به بدتر یاون معشوق-   
 که در خلجان هستم پامو اونجا نذارم.  یتا وقت   خورمیم

  ونری از اتاق ب انیبحث رو ادامه نداد اون هم مثل دکتر پرن   دیدیرو نامطلوب م تمیپدرم که وضع    
  یناگهان  یهای وانگیو د یقرار یبه ب  گارشیدود س انیبخش قدم بزنه و در م  یرفت تا در راهروها

 دخترش فکر کنه و او را به حال خودش بگذارد.

  اطی خاتون« پرواز دادم خودم را به ح  جهی روحم رو به سمت امامزاده »خد یدیو ناام یدر اوج ناباور    
کردم:   یخوان  هیکنارش نشستم و شروع به درد دل کردن و مرث یسنگ یسکو یکوچکش کشوندم و رو 

ازت خواستم تا حاجتم رو بابت   روزید نی هم ادیم ادتیخاتون«  جهی»خد یا  د،یشه  دهیس یبانو یا
! حاال  یدیکه حاجتم رو م  یآخه خودت در خوابم الهامم داده بود  ؟یبرآورده کن  میجسم یسالمت

  یدستم توان حرکت نداشته باشد ول هی ای پام بلنگه و  مینوع حاجتم رو عوض کنم حاال راض  خوامیم
  ونیم اهامی تو رو شهیکه من عاشق بچهام، هم  یدونیمن از داشتن فرزند محروم نباشم. آخه خودت م

چهار فرزند رو داشتم   ایداشتن سه  یآرزو شهیو من هم دمیدویشادم م  یگندمزارها به همراه بچهها
  یاونم برا  ،یکن رونیب  دیخبر بدن که کال فکر بچهدار شدن رو از سرت با  ییهویکه  شهیحاال چهطور م 

 ! شهیهم

تا به   یبا لشکر کفر داشتها  یدر زمان خودت مبارزات دونمیبانو که م دهیس یخاتون« ا  جهیآه»خد   
  یایراسخ به گذر از دن مانیبه خدا و ادر وجودش عشق   یاگه کس ،یدهای شهادت رس عیمقام رف 

 کنه!  یستادگیخصم دون ا یرهای در مقابل شمش تونهینداشته باشه نم  یهست

مشاهده کردند  انیباطل را جهان هی حق عل  یهشت سال دفاع مقدس ما در جبههها دانیشه نیهم   
  یستادگی جهان شجاعانه مقابلشان ا یکه چهطور بدون هراس از توپ و تفنگ و تانک ابر قدرتها
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گلگون کفن خلجان   دانیشه نینامشان گشت. هم نتیکردند و جان باختند و لفظ پرافتخار شهادت ز 
  دونمیما هستن و م آن ها همه افتخارات دهاندیآرم «یاکنون در کنار آرامگاه »ابودجانه انصار  مکه ه

اومده پس تو   خیو در تار اتیکه به وضوح در روا  یداشت ییهایکه تو هم رشادت و از جان گذشتگ
به روح   دمینکن قسمت م  یو بدعهد یلطفا بدقول یتو خودت قولش رو بهم داد یحاجتم بد یتونیم

من ازت بچه  بچه محروم نکن! نیری باطل منو از داشتن نعمت ش هیجنگ حق عل دانیپرفتوح شه
 بچه!  یشنویبچه، م خوامیم

 ،یخوایبچه م  داشیو از خدا و شه  ی! تو هنوز شوهر نکردمیجواب داد: آخه حضرت مر گرمیمن د   
   ؟یاول طلب شوهر کن  ستیبهتر ن

تلخ   یغلطان خندهام گرفت، خندهها  دیمثل مروار ی اشکها لیس انیدر م ار یاختیاز فکر خودم ب   
 !هیاز گر زتریغمانگ

و   نی قیدخترش به  یوانگی در د دیدیو مرا م ستادهیمن پدرم رو که در کنار در اتاق ا ت یوضع   
  یاز حرفها یدیناام  یرگی افکار روشن شده بود مطمئن بودم ت نی! اما من دلم با همرسوندی م نانیاطم

 ؟یدید ی کفره! خدا رو چ نیشدن ع  دیاز رحمت خدا نوم د،یهد رسخوا  یکمکم به روشن انی دکتر پرن

بودند به همراه   لیو فام هیاز همسا یکه همگ یخلجان اهپوش یاز زنان س یساعت بعد دستها کی   
 بودند.  یگر ی موضوع تلخ د امآوریپ  اهپوشی س یوارد اتاق شدند. آنها مثل کالغها ایمادرم و برادرم ارش 

تا حد   هاش ی که روح  یواسه مرخص کردن دختر داغون ن،ی شد اهپوشیشده همتون س  یمامان، چ-    
 دنبالش، انگار اومدن تابوتم رو بلند کنن ببرن! انیم ینطور یصفر تنزل کرده، ا

حال و روز نامساعدت    ،یخور یغصه م یمتاسفم دخترم، از طرز حرف زدنت معلومه که چهقدر دار -   
که اون مرحوم   یدونیپدربزرگت فوت کرد م روزیدلم ازت پنهون کردن نداره د زیعز  جان،ایدر فهممی رو م

ما   روزیکرد از د یخالهمعصومه رفت و اونجا زندگ شی»ورنق« پ  یبعد اومدنمون به خلجان به روستا
  تی و بنا به وص می»ورنق« به خلجان آورد یجنازه شو از روستا م،یبود شیمراسم عزادار  ریهم درگ

 . امیب  شتیپ تونستمینم نیواسه هم میدفن کرد  نجایخودش ا

پدرم که به خاطر من از  چارهیپدرم درهم فرو رفتهام رو نگاه کردم ب  رتیسرم رو برگردوندم و با ح    
 پدر خانومش جا مونده بود. یبرا هیو تعز یشرکت در همه مراسم عزادار 
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نمناکش گفت: دخترم پدر نداشتن بد   یو داغدار بود با چشمامادرم که پدرش رو از دست داده    
تخت مونده   یو از پا افتاده شده و تو خونه خالهات رو ریپ  یل یمن قبول دارم که پدرم خ یول هیدرد

  یلی»ورنق« رو خ ی. چه کنم که اون روستاکردیمرگش رو م یو هر روز آرزو دیکش یبود و عذاب م
 دا اونو رحمتش کنه! خ اومدیما نم  شی دوست داشت و پ

 یگفتم: وا  کردمی که مادرمو بغل م یشد در حال ر ی منم که هنوز دلم پر بود دوباره اشکام سراز   
فقط  گهیکه االن د کردی م فیبرامون تعر د«ی»بابا حم  یخاطرهها از روستا  یلیخ  شی پدربزرگ، تو جوون

  یتهاصحب  ی»ورنق« برم و پا یبه روستا  ادی که درس و دانشگاه نذاشت ز فی ازش مونده. ح یاسم
 .نمی پدربزرگ بش  نیریش

  یتهایخلجان و حکا  خچهیتار  فیاون بود که با تعر ه،یشدن هم بددرد  پدربزرگیآره مادرجون، ب -   
موقع   تخواسیم دیشهر در واقع مارو عالقمند به بازگشت به خلجان کرد. شا نی از دوران کهن ا نیریش

  حمتشعمرش در کنارش نبودم خدا ر قیدقا نیکه من در آخر فی. ح میمرگش همه ما در کنارش باش
 کنه.

نشونده و به خارج  لچریو  یزنها با زمزمهها و ناله کمکم کردند و لباسهامو پوشوندن و منو رو   
از   ینازک هی که ال یروز برف کیگذاشت و ما در  نشیکمکم کرد و منو داخل ماش ا یبردند. ارش  مارستانیب

 . میداده بود به سمت شهرمون به راه افتاد نتیرا ز  زی تبر یابانهایدرختان کنار خ یبرف، شاخهها

اول بود از کنار   ستگاهیخلجان که در واقع ا یدر ورود یوقت  دیباریم زی ر زیدر خلجان هم برف ر    
  خواستیصلوات و رحمت فرستادم. دلم م  یمراکز درمان  نیا سی تاس انی به بان میشدیرد م  یبهدار 

 یعزادار افتاد که تو خونهمون مراسم  ادمی یوا شه ول یخاتون ببرند تا دلم کم   دهیمنو به کوچه زب
که  هیاز آزمون اله یمرحلها نمیا  ،یانجامش بده. آر  دیکه با  ختهی کار سر مادرم ر کیهست و هزار و 
 عمر رنج و عذاب شده بشم. کیگرفتار  میمن در اوج جوون

  ری سرم گفت: دخترم دلگ یتا منو به اتاقم ببره اون خم شده و از باال راندیرا به جلو م لچرمیپدرم و   
همش رنگ   ایدن ی. چون کار مردمامونهیرنگ نم هیبه  شهیهم اینباش و به دلت غصه راه نده دن

قرار   رشومافکا  رتیبد س یوالیه رحمیب  یپنجهها ونیافکارت رو در م چوقتیکن ه یعوض کردنه. سع
 . یسر بلند کن نجا یمثل ا یدر شهر کوچک تی وضع نیبا ا   یتونیوگرنه نم  یند

 وقت نذاشتم؟ یادی پدربزرگ ز دنیگفتم: از خودم ناراحتم که چرا واسه د   
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. دخترم  یواسه غصه خوردنش داشت گهید یبعد فوتش بازم بهونهها یذاشتیتو اگه وقت هم م-   
به   یدو دروازه داره دروازه ورود  ای دن یدونیقابل انکاره، خودت که بهتر از من م ری غ قتی حق هی مرگ

 دایپ وندنجا واسه م هایورود  ایدن  نینام تولد و دروازه خروج به نام مرگ! اگه خروج ها نبود تو ا
 . کردندینم

  زمی پدربزرگ عز یوجودم از نبود عطر و بو یبرام قابل قبول بود ول  اتیپدرم از مرگ و ح یرهای تفس   
 پر از غم شده بود و با همه مخصوصا خودم حالت جنگ داشتم.  

که دور   یمردم و کسان  یبا افکار عموم  دنیبردم که جنگ  یدادم و بعد پ دنیشی به خودم فرصت اند   
!احترام به  رفتمی م شی خودم پ ی ر شخصبا نظ   دیاست من نبا هودهیعبث و ب   یو برمان هستند کار 

  برشدر برا دمیشن یم انیاز اطراف هیحرف و کنا یهر چ  دیاحترام به خودم بود پس با گرانید دیعقا
 ! اومدمی تند بر نم ییو زود جبهه نگرفته و درصدد پاسخگو  کردمیم یصبور 

 نهی آ یکه جلو ی! حتما وقت فتدی ب نهیچشمم به آئ خواستمی بودم نم ستادهیا یقد نهیمقابل آ   
 ه؟یاسمش چ دونستمیشده بودم که نم  یوون یح  هیشب ستادمیایم

 دان«یتا »باال م ا یآ دونستمیو من نم شدیبرپا م دالشهدایپدربزرگ امروز در مسجد س یمراسم عزا   
  گفتندیمسجد رو که م نیدوست داشتم داخل ا رفتمی برم؟ کاش حالش رو داشتم و منم م تونمیم

 داخل  یتونیتو که نم  ا یدادم: در نی. خودم رو تسک دم یدیم کیهزار و نود ساله داره از نزد یقدمت
 سرجات! نیپس بش ،یتماشا کن  ونهیمسجد رو که مراسم عزا واسه آقا

کردند دهنم  یخلجان وارد خانه شده و باهام سالم و احوالپرس  یبعدظهر از بس که اهال  یمههایتا ن   
کردم. اون بعد  دایپ یوا کرد و حالت شادتر   یبود که دلم رو کم کتای کف کرده بود و تنها اومدن بابک 

چند  ایبرم گو  رونی سر ب هی انزاد«ی»فرش یبا آقا خوامیمن م ای گفت: در یمختصر  یسالم و احوالپرس
داره   دیخلجان که راه به باباحم یخارج   یکه تا به انتها ل یطو  یکش ابانیخ کی  یاومدن و برا ینفر 

 . دیدویاقدام قابل توجه پدرته که ماهها به دنبالش م جیاز نتا نم یکنن. ا ینقشه بردار 

بلند  یجور کارا  به صدا نیواسه ا کردی بابک که سرش درد م  جاناتی خندهام گرفت از ه اریاختیب   
  یناسالمت ؟یزنیقاهقاه م یکه مادرم سرش را داخل اتاق آورد: دهنتو ببند دختر، واسه چ دمیخندیم

 مهمون هست ها.  ییرایعالمه تو اتاق پذ هیو  میعزادار
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و اومدن شهردار و افرادش به   یزنی خنده من شده بود گفتم: حاال تو چرا جوش م ری به بابک که متح   
 واست مهم شده؟   نجایا یآبادان یآورده؟ چرا کارا جانتیه

به سر درد نکرده دستمال  برمیلذت م ایمنو به اون مراسم ببره. ثان خوادیکه م  ارهی آقا ماز نیاوال ا-   
 ببندم. 

 انزاد«ی »فرش یبودم آقا  نجایکه ا یمدت  نیتو ا ا،یو بابک ادامه داد: راستش در میدیهر دو خند   
و اگه االن   میبهم زد  یکی رفاقت کوچ هی گهیرسوند، خالصه با همد  زیو منو به تبر دیبارها زحمت کش 

 . ستیاونجا باشم بدک ن

! و درباره گنج به دست بردمیم  فیممنونم ازت، چون اگه االن خودم سالم بودم حتما اونجا تشر-   
کنن   نهیهز  نجایا یرفاه و خدمات شهر  یاز اون برا یبخش دیکه با نیخلجان و ا ینهایرزم یاومده از ز

 کنن.  یدگی شهر رس نیا  یبا اون گنج به رفاه و آبادان دیکه با دادمیبهشون اخطار م  یو حت

  یآنچنان یبودجهها  نی بزن و با تع هیتک یشما بفرما برو بر مسند شهردار  یدفعها هی: د یبابک خند   
  شرفتهیشهر پ  هیکنن تا به شکل  رورویز  نجارویبده تا ا یشهردار   نیصدها کلنگ بخر و به دست مامور

 داره. اجی هم احت یجور کارا زمان بره و به تالش و همت خود اهال  نیمن، ا  زی ! عزادیدرب  زهی و مدرن

از همون  دی از کدوم قرن بوده نبا دونه یشده که خدا م دای پ  یگنج نجایا کتای یگفتم: آقا تیبا عصبان    
 گنج استفاده بشه؟

خواهند کرد که از  نیشده تع افتهی  ایاش  یرو هایبعد بررس یروز   هیتما نشه و ح گمیمن که نم-   
 میخونده بود یشهر   تیریاگه من و تو مد اجان،یبوده واال در رانیکدوم قرن و از زمان کدوم پادشاه ا

  یحاللزادها  خوردهپاک   ریش هیکه االن  ییکارستون، در جا میکردی م یکار  نجایمثل ا ییاالن در شهرها
 ن؟ یهست  دونیشما چه کاره م  ،یراز یش  یکتایازم بپرسه آقابابک  ستین

واسه  نی دیم  تیشهر اهم  نیهمه به ا نیا از،ینه ته پ  نیازیشما نه سر پ کتا،ی جناب  گهید نیهم-   
که  نیفهم یخودتون م تیو با درا نیکن ی جارو درک م  نیا یباستان  یکه شما ارزش و داشتهها نیا
 کرد. لیتبد یقشنگ یستی به دهکده تور ا،یبه قول در  ایو  یست یتور یجا رو به شهر  نیا شهیم

و  ستادهی حرف ها با لبخند ا نی ا ندهیگو اری اون جا که ماز میمن و بابک به سمت در اتاق برگشت   
 بود. دهیحرف ما پر انیم
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 ونیکه مثل قاشق نشسته م خوامی محترم عذر م یاز شما و دختردائ کتا،یگفت: البته جناب  اریماز   
 .دمیحرفاتون پر

به   ایدر منزلمون ناراحت هست و  بهی غر یکتای و واقعا از بودن بابک  زدیم ه یکنا اریماز دمینفهم   
 !پراندیم هیبابک کنا ندیخاطر خوشا

 .میرفت: من آمادهام بر  اری بابک به طرف ماز مینداشت اریماز یحرفها یبرا  یمن و بابک جواب   

بودم که   ییکار و تالش زنها یو از پنجره اتاقم در حال تماشا دهیتختم دراز کش ی آنها رفتند و من رو   
  مکتیناهار بودند. چشمم افتاد به ن یمهمونا یاجاقها در حال پخت غذا برا  یبزرگمون رو اطی در ح
پدربزرگم هر   چارهی بمرغ و خروسها قرارداشت. که کنار لونه  اطیکهنه و رنگ و رو رفته گوشه ح یچوب

قبل   دیپاش یفراوونش دونه م یمرغ و خروسها یو برا نشستیعصرها اونجا م   آمدیوقت به خلجان م
به بازگشت گرفت،   میپدرم تصم یو وقت  کردیم یخونه زندگ نیاومدن ما به خلجان پدربزرگم تو ا

  یتنها زندگ  »ورنق« یرفت که در روستا  گهاشیدختر د شیپ  میکه ما راحت باش نیا یپدربزرگم برا
  نجایکه ما به ا یمانده بود. البته از وقت یته  بانهینازک برف غر هیال ری ز یچوب مکتی. حاال ن کردیم

  ههایهمسا نی که در محالت پائ یمرغ و خروس رو ممنوع کرد در حال یمادرم نگهدار  میاومده بود
 .کردندیم یر داشتند و گوسفند هم نگهدا لهیطو

به خونمون   یو عاطفه که در هر فرصت  ای و ارش ای مدت پر نیتخت ماندم و در ا یدو هفته تمام رو   
و منو دور تا دور خونه  کردندیآنها هر روز کمکم م دندی زحمت کش یل یخ ستادنمیسرپا ا یبرا اومدیم
بود و فقط   یو بتونم راه برم. خدارو شکر حرکت دستام عاد رهی تا عضالت پاهام قوت بگ گردوندندیم

 .  کردیکتف سمت چپم مدام درد م

فنجان   کی دنیاقامت داشت به منزلمون اومد او بعد نوش  زی در تبر یکه در هتل  کتای شب بابک  کی   
 برگردد.  رازیبه ش خوادیبه خونوادهام اعالم کرد که م یچا

رو به خونه راهش    یراز ی ش بهیغر  هیگرفته و  لی درم چهطور اونو تحوکه پدر و ما کردمیم  رتی من ح   
 دادن!  

کرده بود و در طول روز رفت و   یسنگر را خال بای به خونمون باز شده تقر  کتایبابک  یپا دیکه د اریماز   
 .رفتیو م  نشستیم  یو ساعت آمدی برپا بود م ییشب جمعهها مراسم عزا یو فقط وقت  کردی آمد نم
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  یاز فاصلها خبریاون ب  کردیم یدگ یبهم رس   یلیو خ  دیپلک ی مثل پروانه دور و برم م ینم، گاه عمهجا   
که حاصل شد من  میفردا پسفردا سالمت کردیافتاده بود، حس م ار یمن و پسرش ماز انیکه م

 عروسش خواهم شد!

. اون در  رفتیم  زیزود به فرودگاه تبر دیداشت با رازیپرواز به ش  طیساعت دوازده شب بل یبابک برا   
که  یهم نکرد حرف  یبهش اشارها یدر مورد ازدواجمان نکرد و حت  یکنار خانوادهام اصال صحبت

  ریدلگ تشاما من از دس کردی عزادار بودن خونوادههارو م ت یرعا  دیداشته باشه شا یمفهوم خواستگار 
کنه که بعد  فیکننده بزنه و واسم تعر وارد یام یواسم حرفا  یدرخلوت اتاقم کم تونستیشدم اون م

 گرفتن!  لشیتحو ینجور یبه پدر و مادرم داده که اونا ا  یحیسقوطم و به کما رفتنم چه توض

مثل سابق راحت درخواست   تونستمینم گهیهرچند من هنوز در جواب دادن بهش مردد بودم د   
 فراموش کرد؟   شدیدکتر رو م یمگه حرفها کردمی م دیپس با راز بزرگ دلم چه با رم،یازدواجش رو بپذ

صحبت کنه مثال   تریمی صم یباهام قدر  رفتیحال من از بابک انتظار داشتم حاال که داشت م نیبا ا   
و تو   گردمی به همراه خونوادهام برم یمن بعد مدت  یمراقب خودت باش تا زودتر خوب بش اجان،یدر

 !  ههای ما نیتو ا ییحرفها ای کنمیم یگار رو خواست

کنه اون  تی رو تقو هامیطنز و شاد مثال روح  یداشت تا با حرفها یسع شتری مدت بابک ب نیدر ا   
 کرد:  یجمالت از من خدا حافظ  نیاتاقم اومد و با ا یموقع خداحافظ 

  یتا تن و بدنت به حالت عاد یدکترت رو هر روز انجام بد  یز یتجو یورزش ها دیتو با اجان،یدر-   
  یسیخلجان بنو  خچهیدر مورد تار یگرفت میکه تصم ی کتاب  فیو تال   نیدر تدو دمیبرگرده منم قول م

 کمکت کنم!

 خواهد بود. رازی ش  خیما راجع به تار یفی اثر تال نیگفت: انشاءاهلل دوم دیاون به کنار در اتاق که رس   

  میرفتن از خونه محروم شدم، تصم رونی اومده که از راه رفتن و ب شیپ  تیوضع نیگفتم: اتفاقا با ا   
  یکه از خلجان اطالعات مکف  یبا اشخاص   دیبا نیشروع کنم واسه هم   نجارویا خیدارم نگارش تار

 دارند، مالقات کنم.

 در کنار اون کار لطفا استراحت و آرامش رو هم فراموش نکن!-   
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هم در سالن   هیکرد و رفت که از بق  یبا گفتن مراقب خودت باش، از من خداحافظ  کتای بابک    
 وداع کند.  ییرایپذ

مردها  یبودن و وفا   احساسیو ب  یبه خونسرد عیسر  مارمیدلم سخت گرفت و ذهن خسته و ب    
عشقشون رو در پس پرده سکوت و لب فرو بستنها    تونستندیکرد. آنها چهطور راحت م دایسوق پ

 پنهانش کنند!  

  یول شدمی روبرو م یبچهدار شدن داشتم طبعا با مشکالت  یبرا ندهیکه در آ یمن به واسطه مشکل    
بر احساسات و عواطف عاشقانهام باشد. دکتر که دوست داشتن و   یمانع و مهار  توانستیها نم نیا

 بود؟  عاشق شدن رو برام منع نکرده

شام پدرم داشت   ز یاز مهمان شده بود سر م یو خانه خال   گذشتیروز از مرگ پدر بزرگم م ستیب   
: ما مجوز رو از گفت یم شونیا کردی در چند نقطه شهر واسمون صحبت م یابانکشیراجع به خ

به   یحتبه را  نایا اجان،یمکلفه که دستورات داده شده رو اجرا کنه. در یو شهردار  میگرفت یاستاندار 
خلجان که واقعا دلسوزانه از   ینفر از اهال نیطرف چند نی شدن گنج به ا دایو از اتفاق پ ومدهیدست ن

شهر به   یبرا یباالخره تونستن با به ثبت رسوندن گنج خلجان اعتبار و شهرت  کردنی ابتدا تالش م
 . ارنی دست ب

 درد نکنه.  کننی و هنوزم تالش م دنیکه زحمت کش  ییدست همه کسا-   

خواهند   لیبه اتفاق تشک یگهای د یو ارگان ها یشهردار  یکه به زود یدخترم، در برنامه و مراسم-   
به  یگها ید نیخواهد شد شما برگ زر ریتقد گهیو چند نفر د کتای بابک  یو آقا  اریداد از تو و ماز

 .نیافتخارات خلجان اضافه کرد

کاره،   یخلجان به کنار، بابک کجا   یهمه راهو؟ حاال اهال نیا رهیم  یپدر جان، ک: او...وه دم یخند   
 بشه!  یکار کرده که از اونم قدردان یچ نجایمگه اون واسه ا

 یروی سرباز بود و افراد ن نیو چند سیکه محل گنج تحت حفاظت پل  ی: تو مدت دیمادرم خند   
بودن،   فهیو در حال انجام وظ  دادنیم  کیطاقتفرسا کش  یدر سوز و سرما م«یپشت »غار نغ  یانتظام

تا   کردی و باهاشون صحبت م نشستهی و ساعتها کنارشون م بردهیو غذا م یبابک مدام واسشون چا
 ست؟ یخدمت ن نایها سرگرم بشن و دق نکنن مگه ا چارهیب
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و پژوهش   ق یبه تحق در کنار اونا شروع کرد کتای یپدرم گفت: زهراخانوم، اصل مطلب رو بگو که آقا   
 ارائه داد.  یشهردار  یو هنر  یکرد و به سازمان فرهنگ یگردآور  یمطالب جالب ی خلجان وحت خی در تار

به  نمیپس بذار ا دیرس  کتایرا مرتب کرد و گفت: حاال که حرف به بابک  اهشی س یمادرم روسر    
عروس منه،    ایه دخترت دربهم رسوند ک یواشکیعمهجونت  یکه در طول مراسم عزادار  میبگ  اجونیدر

  گاراشاز خواست یک یقبال به  ایکشتن گربه دم حجله و اتمام حجت بهش گفتم: تورانجان، در یمنم برا
 .میجواب مثبت داده و ما هم قبول کرد

رو   یبزرگ نیدروغ به ا یگذاشت: زهرا، تو واسه چ ش ی را محکم درون نعلبک یپدرم استکان چا   
 بوده؟  یبرنامها نیکجا چن  ،یگفت

  ری من هم به مادرم اعتراض کردم و پرخاشگرانه گفتم: مامانجون، کدوم خواستگار؟ من به کدوم ش   
 خواستگارمه؟ یجواب مثبت دادم، ک  یپاک خوردها

نرهغول   کتای بابک  نیا نییکدوم خواستگار؟ بفرما  یباز شد: چ یو شگفت   رتی مادرم از ح یچشما   
اطراق   زیزده تو تبر شیدو ماه تموم از کار و زندگ  یواسه چ کنه،ی م یچه غلط نجا یا یراز ی اون ش ه،یک

باشه که   تونه ین میا ریمگه غ ستاد،یایسرت م  یو ساعتها باال اومدی م مارستانی کرده بود و هر روز به ب 
 عاشق چشم و ابروت شده؟

هنوز   کننی و فکر م  شنونیم  ههایاالن همسا  د،ی: خفه ش د یمادرم غر دند،یبلند بلند خند ایو ارش   ایپر   
 به راه انداختم. یمحفل شاد  نجایکفن پدرم خشک نشده من ا

نکرده  یازم خواستگار  خورمیمونده بود، قسم م نجایاصال چرا ا کتایبابک  دونمیمامانجون، من نم -   
 بهم نگفت! یز یموقع رفتن هم چ یو حت

حرف از   میهست  یمراسم و عزادار  ر یکه ما درگ  ییروزا نیا  که معرفت داره و نخواست تو نیواسه ا-   
 و فالن بزنه.  یعروس 

 برنگرده. گهیکه امکان داره اون که رفت د نیپس مادرجون، به خودتون وعده ازدواجمون رو ند-   

بازم معرفت داره که    یدرثان گردهی برم گهیاوال اون بهم گفته آخر ماهه د اجان،ی آره جون ننهات! در-   
 کرد. یکرد و تو رو از ما خواستگار  یردونگم
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کار رو کرده، من که قصد ازدواج  ن ی: بابک ادمیو به وسط اتاق رس دهیمتر باال پر کی  یصندل  یاز رو   
 ندارم؟ 

 چه حرفا!  ،یکن ی تو غلط م-   

 دست و پاهات به کار افتادن. یدیوسط اتاق نشون م یدیکه تو پر ینجور یالحمداهلل، ا-   

مراسم عمه جونت   یتو آخرا یمتوجه نشد  ؟یو مادرم گفت: پس چ دیبه حرف خودش خند  ایپر   
  بیع چیو ه  هیپسر خوب اریکه ماز نیبود، چون من بهش جواب رد دادم. البته در ا  داشیکمتر پ گهید

 بشعر و غزل واسه آدم نون و آ  ای فکر و ذکرش فقط شعره، آ اری ماز یول  ستی نداره حرف ن یرادیو ا
 شه؟یم

صاحبش    یکه هر کس یهنر بزرگه، هنر  هیکردن  ییپدرم گفت: زهراخانوم، شعر گفتن و داستانسرا   
 گه؟ ید  رفتیو خدا اون استعداد رو به همه نداده تازه اون سرکارم م  ستین

 دهتره؟یجهات واسه دخترمون پسند یلیاز خ  کتای که بابک  نهیجناب آقا، من نظرم ا-   

  دهیعق  ریو تغ  یدیازدواج کنه آقا بابک رو د اری با ماز ایدر یکشتی که خودتو م روزی: تا ددیپدرم خند   
 ؟ یداد

 انتخابش بابکه.  ایدر دونمیچون م-   

  اجان،ی! دریخواهرم رو رد کرد شنهادیهست که تو پ  یاصال خودش راض  مین یبب میبپرس  ایبذار از در-   
 ؟ یهست  کتای بابک  یبه ازدواج با آقا یتو راض  ایآ

  گهیکه ما در باغ حاججبار مقابل همد  کتاستیخود بابک   نیبا حرف پدرم احساس کردم ا   
 ! خواستیو اون ازم جواب م میستادیا

هر   ای  اریبه بابک و ماز یبا خودم روشن نبود که چهجور  فمی اخمهام تو هم بود و من هنوز تکل   
من رو حرفشون  یمشکل اساس دنیآنها بعد شن  ایبود که آ نیجواب بدم. مهم ا  یگهایخواستگار د

 جوابشون رو ندادم.   دادند؟یم  حیفرار رو بر قرار ترج  ای موندندیم

 داره؟   قتین حقاز دخترمو کتای یکردن آقا ی: زهرا، پس خواستگار د یپدرم پرس   
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باهام   ادیموضوع ز نیبه روح پدرم آقا بابک راجع به ا ارم؟یوا، من چه مرگمه از خودم حرف درب -   
 بگم. یز یچ  یبه کس نبارهینداشت در ا یپدرم بودم و صورت خوش  یمراسم عزا  ریخب گ یحرف زد. ول 

و   کیاظهار عالقه کوچ هی بابک رو درک کردم که چرا موقع رفتن یمادرم، خونسرد یمن از حرفها   
 نکرد! یاز آمدن و خواستگار  یحرف 

 گفت؟  یاول حرفش چ  اجانیدر نمیبب نیساکت باش گهیخب د-   

راجع به رازم    یزمان چیقصهدار داشتم ه یهمه چشم به من دوختند و من که ته دلم غصها   
و پدرم   کردیاز غصه دق م دیشن یرو کنم؟ اگه مادرم م نا یا شیحرف بزنم و اسرارم رو پ  توانستمینم

 نامعلوم بکنم. ندهینگران آ نهارویا شدی. از االن نمشدیم یدچار افسردگ 

 : دیفرو رفته بود، پرس رتی در بهت و ح دایکه شد ایپر   

 ؟ یراهش داد نجایپس چرا از اول به ا  ،یکنی چرا ازدواج نم یبگ یتون یم  اجان،ی خب در-  

داشت بدونه بعد  لیبود و م مان یاز عشق و عاشق  یکمرنگ  یحق داشت اون شاهد صحنهها  ایپر   
 شدم! عالقهیکه نسبت به بابک ب  دهیبه مغزم رس یاون حادثه چه صدمها 

 رو تموم کردم.   شیمن با سکوتم همان شب صحبت بابک و خواستگار   

من بابک را رد   کردی باور نم ایم بودند. پرمراس یکارها  یخانواده در انتظار چهلم پدربزرگم در تکاپو   
دور از   یعروس هی ساختیمن و بابک م  یاز عروس یقشنگ  یقصهها و داستانها نیهم یبکنم برا

 خواهد کرد.   ریمات و متح  رویکه در روز جشن خود اهال  یامروز  یعروس هیخلجان و  یسنتها

رو انجام    یکار متفاوت عروس  نی اول من و بابک اجان،ی گفتم: پر مینشسته بود اطیروز در ح  کی   
گرفت که   یاز مادرم چه جواب دونمیکه آقا داماد خودش واسطه ازدواج شده! دختر، نم نیا میداد
 برگرده. نجایمحاله دوباره به ا کتایراحت گذاشت و رفت. بابک   یلیخ

 تو چت شده؟ دونمیاز خودت قصه نساز، من نم اجان،یاوه در-   

تونستم با   یو من نم سوزاندیو م خوردیدرد و راز درونم مثل خوره به جانم افتاده و ذره ذره مرا م   
 حرف بزنم!   درمانمیدرد ب نیراجع به ا یکس



 ال جمعجزه خل 

127 
 

و   ستنی خلجان چارچوب شکن ن یبردن به راز و غصه درونم گفت: خواهرم، اهال   یبدون پ  ا،یپر   
سنتها رو    ادیز یحفظ حرمت اهال  یبرا میکنیم یسع آداب و سنن خودشون هستن و ما هم بندیپا

 . میریگیم یآبرومند  یو عروس میکن  تی رعا

  یای دن اتی واقع یبعض  دیبا نجایمردم ا ؟یدار ینگه م تهای و بند محدود دیچرا خودتو در ق اجان،یدر-   
اظهار نظرات کهنه  ریگ  نطورینباشن هم  ری برسن. اگه تحولپذ  شرفتیرو باور کنن تا به پ یامروز 

  کنن،رو از خودشون شروع   رات ی تغ دیمردم با نطورهیهم  ایدن یهمه جا مونن یم یخودشون باق 
 : د یفرمایم ۱۱ هی خداوند در سوره رعد آ

کنن،   ریبهتر شدن تغ یبرا دیکه با نیا نیدر ع  یما بانفسهم« هر ملت روایغی یبقوم حت  ری غیال »اناهلل
 ون هم باشن. و سنتهاش  تهایحافظ هو دیبا

 رفتار نکن. یتعصب   نقدریا کنمی خواهش م  میگیرو نم   نیا ریما هم غ ا یپر-   

همراه با    دیبا راتیتغ شه،یم ندیو ناخوشا رمنتظرهیغ  یشامدهایباعث پ تیتعصب و محدود-   
 یدگاههایبه د دیما با هیخودخواه  نینفر ع هی یانجام بشه وگرنه اعمال نظر شخص یافکار عموم

 .میاحترام بذار یهر کس یشخص

و شرط   مید یم  ینظرات افراط یواسه آقا داماد فرار  میهنوز نه به باره نه به دار، ما دار اجان،یپر یوا-   
 ! میکنی م  یآنچنان یهایزی و برنامهر یدت یو شروط عق

کت و شلوار   ندهامیتن شوهر آ م،یگفت: من خودم دوست دارم خونوادهام در روز عروس ایپر   
 بنشوننش و ساقدوش و سولدوش داشته باشه.   یصندل   یبپوشونن، به دستش چراغ بدن و رو

 یهوا  کردی فکر م دیشن یمادرم اگه صحبتهامون رو م  م،یدیبا ورود مادرم به اتاق صدامون رو بر   
 به کله دختراش زده است! یر شوهر کردن بد جو 

 نیفروش اجناسش به ا یدوشنبه از شهر سردرود برا  یکه روزها یمرد دورهگرد یاز پنجره صدا   
  یبرم ازش شونه چوب خوامیاومد م یاز جاش بلند شد: اوه، خزعل  ای . پردیچ یدر کوچه پ اومد،یمحل م

   ؟یخواینم یز یتو چ ا،یبخرم. در

 داره؟ یقها یعت یزایچه چ گهید  شیچرخ دست یرو نمی بب میبر گهیا همدب  امیگفتم: صبر کن منم ب    
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. ننه سارا طبق  میآمد رونیو از خانه ب میشال و کاله کرد ای بعدظهر بود من و پر میساعت سه و ن    
زنده و  شهی اون هم ایدن  تیتا ابد  کردمی پشت پنجره ناظر اوضاع بود و من فکر م شیشگیروال هم

 !رسدب  انی به پا ایکه دن یتا زمان  دیرا خواهد پائ  ایخواهد ماند و از پشت پنجره دن  داریپا

 رفتمیحالم که لنگ لنگان م تی به خاطر رعا  ایبود و پر دهیچ یپ یگهایدوره گرد به کوچه د یخزعل    
که اون معلوم نبود به کدام کوچه  یدر حال  میگشتیکوچه هارو م یو ما دنبال خزعل   رفتیآهسته راه م

که  سفرداحاال که حالت بهتر شده پ  ستیگفت: مهم ن ای. پرمیکن داشیپ می که ما نتونست دهیچ یپ
 .میکن ی م دیاز اونجا واسه خودمون خر میریچهارشنبه بازاره م

مغزم  گهید  ومدم،ین  رونی وقته از خونه ب یل یخ میقدم بزن  یکم  ایب  میاومد رونیحاال که ب  ا،یگفتم: پر   
 !دهیپوس

دو طرفش از   یبود که سکو ی اما قنات  میدونست یکه اسم کوچهاش رو نم میرد شد  یما از محلها   
که مردم   یقنات »آزدره« هستش انگار  نیا گفتیمادرم م ادیم  ادمیگفت:  ای بود. پر  یسنگ پهن

 !گهیالبد اون موقع غسالخونه نداشتن د شستندیجا م  نیمردههاشونو ا میخلجان در قد

  نیکنار قنات نشسته و در ح یسکو  یرو  ینور کمرنگ زمستان ری و ز یسرما ن ی زن در هم نیچند   
سرهاشون   میما که بهشون سالم داد دنی. آنها با دشستندیصحبت تندتند لباسها و ظرفهاشون رو م

 میو از کنارشون رد شد مینکرد ی ردند. ما توجه شروع به پچپچ ک  ییزهایچ یرلب یشد و ز  کیبهم نزد
روزانهشون  فیاز وظا یکار هم جزئ  نیا دیشا م،یزنانه عادت کرده بود  یبتها یبه غ گهیما د یعنی

 دادند؟یعادت انجام م  یو از رو یرارادیغ  دمیشا ایهست که موظف به اجراش بودند 

 .  گهید نهیترک عادت سخته، هم یعادت کردن آسونه ول گنیو گفت: م دیخند  ایپر    

نگاهشون رو پشت گردنم حس   یمن داغ میرفتیم  میکه پشتمون به آنها بود و داشت یدر حال    
 .  کردمیم

مشهور   ی. قناتها دنیانتقال م گهیقناتها به هم د نیرو هر روز در کنار هم دیاخبار جد نجایا یاهال   
 یقناتها برا نیهم داشتند و هم ی درمان  تی د و ضمن قابل شرب بودن خاصپر آب و خنک بودن نجایا

 داشته باشد؟   تیجذاب  توانستیو گردشگران چهقدر م  احانیس
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و   زانیتابستون عرقر یدر گرما  ییو اگه گردشگرا شدندیم  ریاطراف سراز یآبها از کوهها نیاکثر ا   
  فی.. حفی ح  شد،یچهقدر براشون لذت بخش م شدنیقناتها جون گرفته و خنک م نیگرما زده از آب ا

  یتاهکو نی همه مسوول  یبه منطقه گردشگر  لشیتبد ایمنطقه به گردشگران و    نیکه در شناسوندن ا
 .کردندیم

  ریکه حاال در ز شیدور و دراز خودمان آرامآرام در کوچهباغ خاک  یاهای هر کدام در رو ای من و پر   
به  یک مید یکه نفهم میچنان غرق خود بود میرفت یم شی و برف پنهان مانده بود پ  خینازک از  یاهیال

 !  می دیرس  هیفاطم هین یحس

خود ثابت نگاه  یما را در جا شودی پخش م کروفونیکه معلوم بود از م یبلند یصدا   دنیناگهان شن   
و به  مینگاه کرد گهیبه همد رتی با ح ای من و پر خواندیبود که شعر م یمرد جوان یداشت. صدا

 : میستادیشعر ا دنیشن

 من دئمرم درد و بال  نای سیهر اورک آغر   

 وار  یوانهسیدل د یاوالرک  یدرد نیاوکس   

 

  ادیم ادمیشعر و داستان خلجانه،  ی انجمن ادب نجاینکنه ا  ای! گفتم: پریز ی چه شعر احساسبرانگ ،یوا   
 هش بشم و به انجمنشون برم؟روز همرا هیازم خواسته بود که  ار یماز

اومدم روز شهادت   نجایبار ا هیمن با مامان  هاس،یفاطم هینیجا حس  نیا اجان،یدر ست ین  دیبع -  
 امام هشتم بود.

حاال   شهیانجام م  هیفاطم  هینیدر حس شونیکه انجمن ادب گفتیم  اریآهان پس خودشه، چون ماز-   
 تو؟  میبر میکار کن یچ

   ؟یانجمن ادب میکه بر میآخه ما اهل شعر و ادب 12»دامارا باخ قان آل« گنی: مدیآهسته خند ایپر   
اگه   خنگارمیدارن، من که تار ینها یریالفت د گهیبا هم د اتیو ادب  خیتار ؟یاعتراض کردم: پس چ 

هم   ریغو  کی و کالس  یحماس ،یاحساس یشعرها دنیو شن سمیخوب بنو تونمی ندونم اصال نم  اتیادب
  یو حس و حال خوب هیعال گهیشاعرش بشنوه که د یخودشو داره اگه آدم شعر رو با صدا  یکه جا

 تو؟  میبر  م،ی. حاال چه کنرهیگیم
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 عذرمون رو نخوان؟  ییهوی اجان،یدر-   

 بهتر از ما دو تا شنونده؟  یک خوانیشعراشون شنونده م دنیمحترم واسه شن  ینه بابا، اون شعرا-   

  شیاز دو سال پ شدهیم  لیتشک  یست یکه انجمنشون قبال در بهز گفتیم اریماز ادمهی ا،یپر یراست-   
 . انیگرد هم م نجایو کال ادبا و صاحبان قلم ا  سانیشده، شعرا و داستاننو  سیتاس  نجایکه ا

افتاده و بهتره  نجایراهمون به ا  یو کجاست، ما حاال اتفاق هیانجمن چ کنهیم  یواسه ما چه فرق-   
 تو.  میبر

 هم االن تو انجمن باشه! اریماز دیشا ،یگ یراس م-   

 . ستین  دیسرش رو تکان داد: بع ایپر   

  یو پلهها میقرار داد ی. کفشهامون را در جاکفش میشد  هینیو داخل حس  میزد ا یدل به در ای من و پر   
زن و مرد   یعدها م،یداشت شد یگبزر  بای تقر یکه فضا هینیداخل حس  یوقت میمفروش را باال رفت

 ودندداده ب هیتک ینی ماش یپتوها نشسته و به مخدهها یرو هین یجوان دور تا دور حس  ریجوان و غ
 گذاشته شده بود. یهم در کنار درب ورود یچند صندل 

موقتا شعرش رو قطع کرد تا    خواندیجوان که داشت شعر م  یپسر  میو سالم داد میما وارد شد    
  یانی از جاش بلند شد و به کنارمون آمد او با ب  یحاضران در آنجا به ما خوشامد بگن خانم جوان

خوشامد گفت.   م،یدعوت کرد و به ما که مهمان تازه وارد بود های صندل یمودبانه ما رو به نشستن رو
 خوامی نژاد عذر م یرسول اصل یکرد و رو به حضار گفت: آقا یمعرف یاو خودش رو زهرا عنصر 

  نیشناسیو حتما شما هنرمندان هم م شناسمیرو خوب م یجامع  یشعرتون قطع شد، من خونواده آقا
  شتال یل یشهرمون خ  شرفتیپ ی برا شونیبه دو ساله که به شهر ما اومدن پدر ا  کیخانواده نزد نیا

  هیدر دست بررس یاز طرحهاشون در شهردار  یل یهنوز خ  گفتندیم انزاد«ی »فرش یدارند و اونطور که آقا
 یفرهنگ شرفتیبه پ دیو دلسوزان ام رانی خ نیدونسته و توسط هم منیما قدمشون رو خوش  

 .میخلجان دار

اجازه   ان«ی»حسن باصر یآقا دی برنامه بود، گفت: ببخش یکه مجر  یرو به پسر جوان  یخانم عنصر    
 از خودشون بگن . یمهمونامون کم  نژاد ،  یرسول اصل یبعد اتمام شعر اقا نیبد
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در   یول می اومد نجای. ما از کاشان به امیسپاسگزار اریشما بس  ییاز خوشامدگو ،یگفتم: خانم عنصر    
ما رو به   ریو به سبب کار و شغل پدرم تقد میهم هست نجایو متولد هم میدار یخلجان تی واقع اصل

که به  میشحالو حاال هم خو میهم در کاشان اقامت کرد  یمدت هیو   رازی اون سمت کشور برد و ما در ش
 .میخودمون برگشت یهای کنار هم شهر

 یها ی تیهرچند من دوست دارم تا به شما بگم نزد هم وال زم،ی عز  یایبلند گفت: همشهر  ایپر   
  ای یبه کمکار  ای آ ن؟ین یب یم نجا یدر ا یشهر  یلوههااز ج یادی ز زی شماها چ  ای. آمیخودمون برگشت

 نیکه با ا یخلجان  ن؟یانجام بدن واقف هست نجایدر ا دیکه با یخدمات یبرا   نیمسئول یکمتوجه 
  یحقشه که کارا ایآ  زشی افتخارآم یهمه آثار باستان  نیکه داره، با ا ینهایری کهن و قدمت د  خیتار

  ییکمکم از بافت روستا دیبا  کننی جارو شهر قلمداد م نیا نیدرش انجام نشه؟ اگه مسئول یعمران 
  مندشارزش یفرهنگ  ینههایشیکه به پ یدر اون انجام بدن جور  یشهر  یخارجش کنن و امکانات رفاه

 لطمه وارد نشه!  

  ای گفتم: پر  یلب  ری که ناگهان به سخنران محفل بدل شده بود، دست زدند. ز ییا یپر یهمه حضار برا   
 ! یکن ی صحبت م یاز مشکالت شهر  یواسه چ هیانجمن ادب  نجایا ی رو منبر رفت یواسه چ

  یچهرها  ه،یسمتش چ دونستمی داشتم. که نم یصحبت کردن چشم به خانم زهرا عنصر   نیمن ح   
او با زبان بدنش   ای موقع صحبت پر شناسمش،یو م دمیسالهاست اون خانوم رو د  کردمی که احساس م

  کردیم ی! اما سعییگویبزنه و بگه جانا سخن از جانب ما م  ادی درون پرخروشش رو فر خواستیانگار م
به  افتم،ی از غم و اندوه را درم میمال یمهار آن مهر سکوت بر لبانش بزند در چشمانش موج یابر

که اونا تالش    یوقت ی، حتقابل خوندنه یبه راحت افهشونیآدما از ق  یخودم گفتم: چرا درون بعض
 نشان دهند؟ یدارند تا ظاهرشون رو عاد

 یآقا م، ینصب بود داشت وارید  ی)ع( که بر رویامام عل ریکه چشم به تصو  یدر حال  ای من و پر    
  ایبود که من و پر یقصها تیبود در حال روا  یخلجان یاز هنرمندان قصهگو یکی که  یصباح   یعبدالعل

 !میاو شده بود نی ریقصه ش  دنیمحو شن

شما شاعران خوب و پراحساس    یکه هنوز در حس و حال خودش بود گفت: من از تمام ایپر   
قدم زدن  ن یرفتم. من و خواهرم ح هیحاش مقدمهیکه ب خوامیعذر م گهید یخلجان، از همه هنرمندا

 . میشما رو بشنو  یکه شعرا میشد و حاال دوست دار دهیکش نجایراهمون به ا  یاتفاق
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حتما   کردیما رو نگاه م رتی نشسته بود و با ح  خواندیکه قبل ورود ما شعر م یکنار دست پسر  اریماز   
  میبر  ایب گفتم یم  ایبه در یهستن، ه ییمنم عجب اعجوبهها یهاییدختردا نی : اگفتیبه خودش م

  فیشرو حاال خودش و خواهرش خودسر و بدون تعارف و دعوت ت دادیما، دم به تله نم یانجمن ادب 
 آوردن!

جواب بدهد او به  میکردیکه به طرفش حواله م ایمداوم من و پر یمجبور شد به لبخندها اریماز   
جوون، در واقع    یدخترخانوما نی بودنمان از جاش برخاست و به حضار گفت: ا لیرسم احترام به فام 

به  منم زم،ی . اقوام عزکشنی شهر زحمت م نیا یواقعا برا  یجامع  یدرشون آقااز اقوام ما هستن و پ
 . گمیشما خوشامد م

  نیکه فرم صورت قشنگش با چشمان غم گرفتهاش به دلم نشسته بود، گفت: ا یخانم زهرا عنصر    
  ن،یو مسئول ی. انشاءاهلل که با همت اهال نیآورد فی که شما به انجمن ما تشر هیما سعادت  یبرا
  منانج یبرا  یمحل مناسب  هی میکه بتون  ادیبه وجود ب   یمرکز فرهنگ هیتابخانه شهر احداث بشه و ک

 .میکن  ییرایآبرومندانه پذ زمونیعز یکه بشه از مهمونا  ییجا میداشته باش  مونیادب

انجام   دی که با یتو خونه راجع به تک تک خدمات شهی و هم نهیگفت: اتفاقا دغدغه ما هم هم ایپر   
 خواهد افتاد!  یاتفاق مبارک به زود نیحتم دارم ا میکن یبشه صحبت م 

 یرا از تنمون زدود. من چشم به عکسها  رونی ب یکه به ما تعارف شد، سرما یداغ و خوشرنگ  یچا   
 یدر فضا شتریلحظه ب شده بودم و هر رهی )ع( خ یداشتم و در عکس امام عل  هینیحس وارید یرو

 یچشما ؟ین یبی رو م یگفتم: طرح صورت خانم عنصر  ایآهسته به پر رفتم،ی مجلس فرو م یمعنو
 ست؟ ین نطوریاما درونش نه، ا خندهیداره. صورتش م یخستها

که  ستیخلجان ن  خیاز تار نمیقصه بساز، ا نیگفت: بازم بش یرلبیو ز دیاخمهاش رو در هم کش ایپر   
 ها؟ ی دربارهاش داستان بساز ییهوی

   دهیخانم ناه یآن جمع من از شعرها انی انجمن پرداخت و در م یاعضا یبه معرف یخانم عنصر    
پروا و   یب  نیحس  یو آقا یآسمان نیحس  یواقا  انیصدائ  میوخانم مر یو  وخانم فاطمه وجد یزدانی

 موننگاه یدم.   حضار با کنجکاو لذت بر  یلیکه با احساس و غرا خواندند، خ  یسجاد بهشت  دیس یآقا
 یفضل یهاد  یرو اقا ی. شعر می دیشنیو ما هم مشتاقانه با گوش جان اشعار حاضران رو م کردندیم
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گفتند که از    دم،یبه دلم نشست. در موردشون پرس  یلینژاد راجع به خلجان سروده بودند، خواندند و خ
 هستن. یشاعران بنام و قدرتمند انجمن ادب 

و با هنرمندان خوش ذوق و   می کرد یرو در انجمن شعر و داستان سپر  یساعات خوش ای من و پر   
 .میاحساس آنجا آشنا شد 

به  دنیو ما رو تا رس دهیزحمت کش  یزدانیو اکرم  یصباح نیفخرالد یبه همراه آقا یخانم عنصر    
بار   هیبود تا  دهیکش  لشیم  یبرف  یهوا نیتو ا ایکردند. پر یهمراه «یب ی»بوش د یدهبانیکنار برج د

در   یصر . در طول راه خانم عن شهینقطه خلجان محسوب م نیکه بلندتر میبر  یبرج  یبه تماشا گهید
  دهیشن ییزهای چ شی که من قبالدر موردش کماب دادیبه ما م یاطالعات  میبرج عظ نیا خچهی مورد تار
بودم که  دهیداخل برج را د ار یمن به اتفاق ماز م«یاواخر و قبل از حادثه  »غار نغ نیدر هم یبودم حت

بود که قبال لونه  یضیشده بود داخلش طاقچه طاقچه و به شکل ب  یو با مهارت طراح یچهقدر حرفها
 بود، مشاهده کردم.  ختهی ر  نیرو که داخل برج رو زمکبوترا  یصدها کبوتر بوده و من پرها

که  نیگفت: من از ا کرد،ی م یداشت ازمون خداحافظ یشده بود وقت رشیکه د یخانم زهرا عنصر    
 نیا خی از تار یکتاب   فیو در حال نگارش و تال دیعالقمند هست  نجایا خیشما چهقدر به تار  نمیبیم

  ییهااز زمان انسان یو در هر برهها ستین یزادگاه ما فراموش شدن  بالم،یبه خودم م نیمنطقه هست
  ا یانجام بدن، آ یتالش کنن و کار  شرفتش یپ یارزش بدن و برا شونیمادر اریخواهند شد که به د دایپ

 ن؟ یرفت دیشما به قبرستان باباحم 

که فرصت   م یهست اموناننامههیانقد گرفتار دانشگاه و پا میاومد نجا یکه ا یمن گفتم: راستش از وقت   
 .  میجارو نکرد نیا  یدنید یگشتن جاها

  نین یبب کیتا اون جارو از نزد کنمی م تونیروز همراه هی نیگفت: اگه بخوا یخانم زهرا عنصر    
و   دیمف  اریبس  نیخلجان هست خی راجع به تار  یکتاب فیشما که در حال تال  یبرا نیا اخانوم،یدر

 سودمنده.

 هستم. دنشیمشتاق د یل یحتما من خ-   

  میزودتر برگرد ای ب ای . گفتم: پردندیپلک ی سگ ولگرد دور و بر برج م نیچند رفتی م یک یهوا رو به تار   
ما رو    یزدانیوخانم   یصباح  ی. اقامییا ی یم نجایهم ا گهیروز د هی. ما شهیخونه که مادر نگرانمون م

 کردند.  یبه خانه همراه  دنیتا رس



 ال جمعجزه خل 

134 
 

 *** 

     

 

با خواهر و خاله خود به خلجان  کتای مراسم چهلم پدربزرگم، روز تنگ غروب بابک  یاز برگزار  بعد
داشتم حاال   یحال و روز بهتر  افتهی در فرودگاه به استقبال آنها رفت من حالم بهبود  ای آمدند. ارش

من   کردیم  ین یقلبم سنگ یا درد نهانم به شدت روشده بود ام یحرکت دستم عاد رفتم،یراحتتر راه م
 رازم رو با بابک مطرح نکرده                                                        تونستمیهرگز نم

 ! خواستینم شد،یرا که بچهدار نم یبابک دختر  دیشا دادیبا او ازدواج کنم. عذاب وجدان آزارم م  

خانه از حضور اقوام شلوغ بود و در آن روز مراسم   یراز ی ش همانانیورود م منتیشب به م   
  یانجام گرفت و چون جواب مثبت از ابتدا به بابک داده شده بود قرار شد فردا ما محضر  یخواستگار 

.  ردیگ  امانج مارش یو در حضور مادر ب رازی در ش دیکه با گریماه د یبماند برا یو مراسم عروس میعقد کن
 قرار گرفت، همراه خاله و خواهرش به منزلمان آمدند. انیدر جر یخوشم آمد که وقت  اری از طبع بلند ماز

هم  ای را وسط باغچه بزرگ جمع کرده بود ارش اطیح یبود و پدرم برفها  دهیبار ین یبرف سنگ  روزیپر   
درست کرده و کاله لبه دار مرحوم پدربزرگم را هم بر سرش گذاشته بود،  یبزرگ یبرفها آدمبرف  انیم

بود مادرم از   دهیچی پ  یو کهنه پدربزرگ را که مادربزرگم براش بافته بود، دور گردن آدمبرف یشال بافتن 
 یمگه وقت اد ی: زهراخانوم، چرا بدت م گفتیو به مادرم م   دیخندیاما پدرم م  خوردیحرص م ای رفتار ارش

درست   یآدمبرف  اطیح  نیپدرت واسه شاد کردن بچهها وسط هم میاومدیمهمون م نجا یز کاشان اما ا
رو که   یکه شال  زدیغر م قدرمادرت چه ادیم ادتی ذاشت؟ینم یو کالهش رو بر سر آدم برف کردینم

 خدا رحمتشون کنه! ،یخور ی نبنده؟ خب، حاال چرا حرص م  یخودش بافته بود به گردن آدم برف

 روحش آزرده بشه.  ترسمیم-   

 .شهیروح توئه که آزرده م نینه خانوم ا-   

کنار   ایبود بدون توجه به طرز فکر متفاوت بعض یجان ی سمانه خواهر بابک که زن جوان شاد و پره   
اب  آفت ر یز یعصر گاه  یشد و ما همه در سرما یگهاید یمشغول درست کردن آدمبرف  یهمون آدمبرف

. سمانه میمشغول بود  یسمانه خانم در درست کردن آدمبرف  ییو به هنرنما ستادهیکمجان ا
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است واقعا  یهنر  یتهایاز شخص  یک یبود و حاال انگار که در حال ساخت مجسمه   هسازمجسم
  یآقا یاون با خنده گفت: اون آدمبرف  دیچی شال هم دور سرش پ کیدرست کرد و  یقشنگ ی آدمبرف

دو مرحوم   نیا یکنار مجسمهها  دیائ ی حاال ب شون،یهمسر مرحوم ا نمیبود ا یصولت  عیمرحوم حاجرف 
 . میریبگ یادگار یو عکس  میستیوا

  یگرفت  و با چشمان یمادرم که در غم پدر تازه از دست دادهاش هنوز غصه داشت موضوع رو جد   
 و عکس گرفت!  ستادی مادربزرگ و پدربزرگم ا  یهای کنار آدمبرف انیگر

همه در حال بگو و بخند بودند آهسته در  یوقت ستادیشانه به شانهام ا  ار یهنگام عکس گرفتن ماز   
و   ستادمیمادرم هم ا یرو یجلو  یمن احساسم رو به خاطر تو سرکوب کردم و حت ا یگوشم گفت: در

صد بار منو    مبگم! مادر نیبزرگتر از ا یدروغ  گهیفکر نکنم تو عمرم د خوامیاعالم کردم که من تو رو نم
که برادرش در سر   نیامکان داشت مادرم به صرف ا کردمیکرد اگه خودم تو رو رد نم  نیناله و نفر

کرده و دخترشو بهمون نداده  یسهل انگار  نجاستیا یکه غالبا جزو سنتها  یلی ازدواج فام کیگرفتن 
به قهر و کدورت   ههامونو کار خونواد شدیو اختالفات شروع م انداختیبه راه م  یل یحتما که جنگ فام

 گفتم که من جلو روش دراومدم. یول دیکشیم

  ار؟ یماز هینگاهش کردم: علتش چ  رتیبا ح    

اونقدر محترمه قلبا هم خلجان   اد یجور درم  شتریو با تو ب  هیمحترم یآقا کتایکه بابک  نهیعلتش ا-   
.  کنهیم یهمکار  نجایا یها و آثار باستان یدن یراجع به د  یکتاب  فیتال یرارو دوست داره و داره با تو ب 

به جامعه ارائه  یارزندها یکارا  نی تونیو در کنار هم م ن یهست یو آثار باستان   خیشما دو تا عاشق تار
 به صالح هر دومون بود. نیا رهیمادرم اوج نگ  یتا صدا  دمیسر و صدا کنار کش  یب  نیهم یبرا نیبد

 .  یهست یفی و شر دهیآدم فهم  نقدریشاعر محترم، ممنونم که ا-   

  ار،یماز یبهش بگم که ا تونستمیکه در دلم داشتم نم یناگهان اطرافمان شلوغ شد و من از غصه راز    
ن م یبعد ازدواج من با تو، مادرت هر روز گوش به زنگ خبر حاملگ دادمیاگه بهت جواب مثبت م

  روسهاشونو همه از ع  افتهی پرورش  نطوریا نجایتا به همه بگه عروسش بارداره! مادرت در ا نشستیم
خودت رو    یمادرت و حت یآرزوها  تونستمینم چوقتیکه من ه ییانتظار بچه آوردن دارند در جا
ونواده خ یبرا ،یآوردیسرم هوو م ای  دیکشیکار به طالق م دیو شا ارمی برآورده کنم و واستون بچه ب

خونواده  نی که ما ب یعقد و ازدواج  یقرار مدارها نیا ستی و هنوز معلوم ن نطوریبابک و خودشم هم 



 ال جمعجزه خل 

136 
 

  قتیحق یزود   نیدارم به هم مینه؟ چون من تصم ای رسهی گذاشته شده به سرانجام م کتایو   یجامع
 یآرزوها تونمیقسمت هم نم  نیجنگ اول به از صلح آخر است. من در ا گنیرو بهش بگم چون م

 رو بر باد بدم.   رشی بابک و مادر پ

  ییطالق چاره کار بود از اونجا میشدیدچار مشکل م هیاول رادیا نیبا هم  اریاگر بعد ازدواج من و ماز   
و ارج و   کنهی م دایخورده رو پ بیشخص فر  هیشهر به شدت مذموم هست، زن حکم  نیکه طالق در ا

. افسوس همردم رو تحمل کن  زیحقارت آم  یو نگاهها شخندهاین دیو با دهیقرب خودش رو از دست م
 همه افشا کنم. یبرا تونستمیراز رو نم نیکه ا

شدم.   اط ی و وارد ح دمیگرمم رو پوش یشدم و بعد اقامه نماز لباسها داریفردا صبح زود از خواب ب   
داشت   اطی اختصاص داده بود پنجره بزرگ رو به ح  لشی رو که مادرم به بابک و خواهر و فام ییاتاقها

هر  خواستمی مادرم بود. م یپدربزرگم برا یادگار یکه  یاطیبودم ح   زیدالنگ یمیقد اطیح  نیمن عاشق ا
  دیهر دو ما بود و شا یبرا یبشه. امروز روز سرنوشتساز  اطی شده بابک متوجه حضورم در ح یجور 

  نیبه د یخود موس  نیبه د یسی »ع  شدیبودند کنسل م شی رو که دو خونواده در انتظار برپائ  یجشن
 خود«!

و  یداشت که شاد  یچه اشکال  کردمی رو باهاش روشن م  فمیتکل   دیمن قبل رفتن به محضر با   
و آرامش   یعمر شاد  هیما بودند به هم بخوره، مگه  یعقد و عروس یدو خانواده که در تکاپو یاهویه

 موضوع رنج و غصه خوردن نداره؟ نیا ایآ ست،یاز دل خودم گرفته شده، ظلم در حق من ن

که به همراه شوهرخالهاش   دمیاومده بودم بابک رو د نیپائ  اطیوارد شدن به ح   یتازه سه پله رو برا   
بابک تا منو    کنندی صحبت م گهیو دارند با همد  ستادهیا یو فرتوت گالب  ری کنار درخت پ یدر یح یآقا
 برن؟ یم فی تشر  کجا یشال و کاله کردن، به سالمت اخانوم،یدر یبلند سالم داد: به به، اول صبح د،ید

گفت:   یدر یح یخوشحال شدم. آقا یل یبه تن داشت خ رونیب  یبود و لباسا دار یکه بابک ب نیاز ا   
االن   اخانومیمن حتم دارم در گذروننیعمرشونو تو خواب نم ادیو مطالعه ز قیاهل تحق یمعموال آدما

 شهر در حال رفتن بود.  نیاز ا یخی تار یمکان  دنید یبرا

تو دهنم گذاشت گفتم: احسنت به شما که خوب آدمارو   ی زد و حرف خوب  یحرف جالب یدر یح یآقا   
تا حاال اونجارو    قتشیعه« برم چون حقبه کنار کوه »شاه قل خواستمیدرسته، من االن م دیشناسیم

 به اون اختصاص بدم.   مویاز پروژه دانشگاه ی قسمت  خوامیم دمیند
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تا وقت صبحونه   نی فتیبه وقتش انجام بشه اگه االن راه ب دیکار با گه،یندیگفت: هم یدر یح یآقا   
 . نیگردیشدن برم  داریکه همه ب

 ن؟ یائیشما با ما نم-   

آدم خودشو بندازه    یحرف رو زده بود، زد و گفت: وقت  نیبه شانه بابک که ا  یدست یدر یح یآقا   
کردن هم هستن و قصد گشت و گذار دارن، اون وقت کلمه   یکه در آستانه عروس  یوسط دو جوون
 . شهیبرجستهتر م شی »مزاحم« معن

 دهیق دخانوم و سمانه از پشت پنجره اتا   نیهمسرش زر یدر یح  یبلند آقا ی خنده کم  یبه صدا   
 شدند.

  رونی راه به خارج شهر خلجان داشت ب میکه مستق لیطو  یکه به کوچهباغ  اطی من و بابک از در ح   
  گرخونهیاز در د شهیرفت و آمد هم  یو ما برا شدیاستفاده نم چوقتی ه بایتقر  اطیدر ح  نی. از امیرفت

در   یکی نی ا ،ینی بی تم: بابک م. در حال بگو و بخند، گفمی کردی شهدا راه داشت استفاده م ابانیکه به خ
ما رو رصد کنه و گزارشش رو به مادرم   تونهیکامال خارجه و نم  گهیننه سارا د یاز حوزه استحفاظ  اطیح

 بده! 

 .زهیتبر  یمایاون گزارشگر صدا و س دیشا  یدونی: از کجا مد یبابک خند   

خانه    اطیکه از ح ییو گوش به صداها میرفت  یکوچه آرامآرام راه م یمن و بابک در سکوت صبحگاه    
علوفه به صدا درآمده بودند با   دنیکه در انتظار رس  ی. گاو و گوسفندان میداد یم شدیم دهیها شن

 یکاهگل تاهکو یوارهایبه راه انداخته بودند د  یبلند زنان خانه سمفون  یمردان و صحبتها یسرفهها
 .نشاندندی دور را در دل م یاز گذشتهها یبود غم ختهیر  جاهاش فرو یکه بعض

  یواناتیانسانها و ح یسر و صداها و رفت و آمدها نیکه شاهد ا شدیصدها سال م  وارهاید نیهم   
رو   یزندگ  ی: تولد و مرگ! آه، پدرم چه خوب معناکردندی عبور م  ایبودند که هر ساله از دو دروازه دن

و حاال   ستندیزیم  شیکه قرنها پ یی و رو کردن سرنوشت انسانها ری بود. مرور و ز  دهیکش ری برام به تصو
 !  زهی غمانگ یلیخ  ستند،ین
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به سمت کوه   دنیشروع به دو زیبابک تند و ت  میدیکوه »شاه قلعه« رس یک یبه نزد یمن و بابک وقت    
  یامن یبه جاخودتو   عیسر اجون، ی دادن پرداخت: در شی پناه گرفت و به نما یکرد و پشت سنگ

 .یبرسون تا از حمله قشون دشمن در امان باش 

عالقمند بشه  یشهر  خی به تار نقدر یا یراز ی نفر ش کی ی و در دلم احساس غرور کردم وقت  دمیخند   
اطالع داشته باشه به شور و ذوق وصف   خشی هستم از تار نجایبهتر از خودم که اهل و زاده ا یحت

 . افتادمی م یر یناپذ

ندارم من هم  یو به خودم ثابت بشه که قدرت و توان پاهام برگشته و مورد اورمیکه کم ن نیواسه ا   
که با   ی. هر دو در حال ستادمیو نفسزنان در کنارش ا  دم یکوه رو باال دو ییکردم قسمت سرباال یسع

محکم و    یعدژ دفا یکه زمان میستادیا یکوه  یبه تماشا میکردیو گرم م بخار دهنمون دستهامون ر
از خود   رانیشهر، که در زمان حمله دشمن به ا یاهال یامن برا یروستا بود مکان  نیدر ا یقدرتمند
حفظ آب و خاک در طول جنگ و مقابله با   یبوده که برا انیمقر نظام یهم زمان دیشا کردندیدفاع م

 .  کردندیستفاده مدژ ا نیدشمن از ا

مکانها   یلی سوال کردم مردم از خ  یکردم و از اهال  قیتحق یمدت من هر چ  نیگفتم: بابک در طول ا   
کدوم   چیکه متاسفانه ه کردندیم ف یتعر یجالب و افسانها  یشهر داستانها یو آثار به جا مانده باستان

با   بهشونراجع  شهیاساس نم نیهست بر ا یتی نداره و اکثرا روا یقیدق خیمستند نبوده و تار
اتاق  هیبهت بگم که درست وسط شهر قرار داره و مثل  یاز امامزادها یصحبت کرد، حت  تیقاطع

سبز   یو دور و برش رو مفروش کردند و قبر اون شخص درست وسط اتاقه و روشو با پارچهها مونهیم
اون   ریتعمچرا در  کنمی من تعجب م شهیم دهید مانشی و آجر و س  تهخی پوشوندن، دور و بر قبر فرو ر

 کنن؟ ی اقدام نم ه،یمال چه کس ستیآرامگاه که معلوم ن

   دم؟یبابک گفت: پس چرا من اونجارو ند   

  یروز  هیحال   نیبا ا کننیصحبتش رو نم  ادی نداره ز یت یهو چیو ه ستیگفتم که! چون مستند ن-   
 . برمتی وقت شد اونجا م

هر کار   یکه مردم برا دیکوه نشست و گفت: نبا یاز برآمدگ یقسمت یو رو دیکش یبابک نفس بلند   
خلجان اون جارو    یانتظار داشته باشن، مخصوصا که اهال ریافراد خ  ای و  نیاز مسوول ی و بزرگ کیکوچ

 یسوگوار  امیدر ا توننینشون باشه. اونا مهرچند اون امامزاده بدون نام و  رفتنیبه عنوان امامزاده پذ
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  یجمعآور  راتی رو از مردم به عنوان احسان و خ  یمحرم و صفر مبلغ امیمخصوصا ا امبرانیامامان و پ
 کنند. یاون مکانها رو مرمت و بازساز  تی رو انتخاب کنن تا با قبول مسوول یکنند و فرد معتمد

صورت   یکار  توننیو نم ستنی هماهنگ ن گهیهمشون با همد دیشا ه،یچ انی اصل جر دونمینم-   
 بدن! 

بود و روشون  دایپ وارهاید یو کهنهاش از ال یمی قد یهمون امامزاده افتادم و سنگها ادیبه    
 داشت که به مرور زمان نوشتهها محو و کمرنگ شده بودند. یینوشتهها

بگم.  داشتم،یدوستش م یلیکه خ یمرد نیدلمو به هم  یتلخ تو قتیگرفتم تا حق ییروی ن اریاختیب   
  یای. بلند گفتم: بابک م کردمیخودمون رو روشن م  فیو تکل گفتمیرو به بابک م   قتیحق  دیمن امروز با

  م؟یبر  «یبه کنار آرامگاه امامزاده »ابودجانه انصار 

 کجاست؟  گهیاونجا د ؟یکرد  یتو چهقدر در نشون دادن اونجاها بهم سهل انگار  ا،یدر یوا-   

 گنیازش ندارن. اوال م یقیدق خ ی و تار زننیحرف م اتیواال مردم خلجان در موردش باز هم از روا-   
 ست ی در دست ن  یقیبوده و هنوز اطالع دق امبریاز صحابه پ یک یاون فرد 

درست   قی تحق  هیکارشناسان  دونمیو نم خنگارانی ا حاال مورخان و تارچرا ت به؟ی بابا، چهقدر عج یا-   
 رقم بزنند؟   یرو به درست  ینکردن تا اطالعات کاف یو حساب

 . هایکه االن کنار »شاه قلعه« گفت هیاز همون حرفائ نمیبابک ا-   

 م؟یاونجا بر یواسه چ یبابک از جاش بلند شد و خودش رو تکاند: حاال اول صبح    

 راز مهم رو بهت بگم؟ هی... اوه نه یحرف اساس هیو   رمیبگ  یکنار اون مکان قوت معنو خوامیم-   

 ... ییایموم  هی ای ی... گنجیمکان هیمثال  ؟یتو خلجان کشف کرد یدیجد زی: بازم چ د یبابک خند   

 وندمونیکه پ  نیرو قبل ا یموضوع خوامیم شهیحرف مربوط به ما دو نفر م نی بابک! ا هیکاف یوا-   
کنم   قتیحقی ب  یاهایخودمو دستخوش رو خوامیبذارم. در واقع نم ونی بشه باهات درم  یو رسم یدائم

 .رسهیم اهماه مبارک رمضان از ر ی چون به زود میخونوادهها عجله دارن تا ما زودتر عقد کن  ،یدونیم

 شد!  یموضوع جد یهوو...م، انگار -   
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  قایکه در دلم دارم دق یراز  نی و ا میصحبت کن یباهاش جد دیهست که ما با ییزایچ هیبعله -   
 .شهیما م ندهیو آ  یمربوط به زندگ

 ؟ یبه حرف زدن گرفت میمونده تو تصم مونیروز به عقد و عروس هیچرا االن که فقط  ، یچ یعنی-   

ت و اختالفها بشن،  لحظه هم متوجه مشکال نیدر آخر یو اگه دو نفر حت   ستین  یمن مسئلها یبرا-   
 نداره! یرادیا دنیکنار کش 

 ! یرو کشف کرد یز یکه تو چ کردمیعجب، منو باش که همچنان فکر م -   

  یجربزهشو ندارم ول یعنی ستمیکلمب ن ستفیکر یکن ی بابک اونقدرا هم که فکر م ی: وادم یخند   
 ! هیاتیمسئله ح هی نیخوب ا

 شاهد اقرار رازت باشه  دیبا «یحاال چرا امامزاده »ابودجانه انصار -   

 .میاالن بر نیهم دیبا گمیبابک، من م یدون یم-   

 .یو تو راز دلتو بهم بگ میاونجا بر میاتفاقا منم راض-   

 ؟ یباش  یجد یکم  یتونیم  ستی! من حالم خوش ن ایاوه بابک کوتاه ب-  

  دیبا میبد گهیبه همد یگه قراره بعد اون صحبتها قول و قرار هستم چون ا  یبه خدا من جد-   
 ! میحرفامون بزن  ری ز میتا بعدا نتون میداشته باش یشاهد

ما باشد   یکه واقعا شاهد گفتگو یو من در رفتن به مکان   گفتیبه فکر فرو رفتم راستش بابک بد نم   
رو   وندمونیپ ای میکردیوداع م گهیاز همد شهیهم یبرا ایبه فکر افتادم من و بابک در آن مکان 

 !  میدیبخشی م تی رسم

گذار مزار  ریو تاث   بیعج ی بودم افتادم. خواب  دهی که در بدو ورودم به خلجان د یخواب  ادیبه    
 ! دی خاتون« شه جهی»خد

داشته  یروحان یتا شاهد میخاتون« بر جهیکنار امامزاده »خد به  ایب  یگیگفتم: بابک تو درست م   
 . میباش

 چرا اونجا؟ -   
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بودم و... سکوت کردم چشمام به اشک نشست.   دهیخوابش رو د  نجایراستش روز اول ورودم به ا-   
که   یاشکآلودم نشست و بعد دستم رو گرفت و ما در سکوت تلخ یچشمان اشک یبابک به تماشا

 . میشده بود به سمت امامزاده به راه افتاد جادی ا نمونیب

 تو؟   نیبر نیخوائ ی: مدی پرس دیکه ما رو کنار امامزاده د هیزن همسا   

 . نیدرو وا کن  نی بله خانوم، لطف کن -   

 جوونا امروز پنجشنبه است و روح اموات آزاده.  نیاومد یروز خوب-   

 هیزن همسا میخاتون« شد جهیکوچک و سنگفرش امامزاده »خد اطیفرستاده و وارد ح  یما صلوات    
  یرو رو رمقشیکه آفتاب نور ب  یصبحگاه  ییبسته شمع به دستم داد و من در همون روشنا کی

گذاشتم و  اهی س یسنگها یبرآمدگ یپهن کرده بود، شمعها رو رو وارهاینشسته در گوشه د یبرفها
کوچک کنار در   یسکو ی. بابک رومیتنها شد اطیح  ما در هیکردم. بعد رفتن زن همسا نروشنشو

نشستم و   شیسنگ کنار یامامزاده پرداخت. منم رو یم یقد واریدر و د ینشست و به تماشا یورود
 ه؟ یمسخرها زیبه نظرت چ یعشق و دلدادگ ای گفتم: بابکجان، آ

 کردم؟ ی م کاریچ نجا یبود من االن ا  نطوریزد: اگه ا  یپوزخند   

 وندیپ گهیو جا داره که در هر ساعتش صدها عاشق و معشوق با هم د  عیانقدر وس ایدن نیا گمیم-   
 ما به وجود اومده باشه...   وندیدر پ ی. حاالم اگه مانعنندیبیم یدیجد افهی با ق  ارویو دن  بندندیم

 به وجود اومده؟ یچه مانع شنومی م ی: حرف تازهادیحرفم پر  انیبابک به م   

  ییو خاطرات آشنا میبش  یزندگ دانیوارد م  دیجد افهیما هم با ق دی. بابک، شاگم یم یاگه اجازه بد-   
 !میو گذشتهمونو فراموش کن

  م؟یفراموش کن  دیچرا با م،یشد وونهیمگه د-   

 گفت:  یجوابش رو ندادم با لحن تند یوقت  کردیو مبهوت نگاهم م جیبابک گ    

 ؟ یر یگیحال آدمو م یواسه چ یاول صبح  یکنی گنگ و مبهم صحبت م یلیخ  ا،ی در هیمنظورت چ-   
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زن و شوهرا وجود    نیب یراز   چیه دینبا ترسمیزن و شوهر م  نیب  یگانگیبابک من از ب یدون یم-   
مرد   هیازدواج با  یبرا چوقتیه  نیهم یکه همدل آدم باشه برا هیداشته باشه من معتقدم مرد کاف

... دارنیرو به سقوط وام  چارهیب یبه واسطه پولشون دخترها  اشونیپولدار مشتاق نبودم چون بعض
 و بدبخت شدم.  دمی د بیکه سقوط کردم آس کنمی منم اعتراف م

بدبختت   یک  ا،یدر یگفت ی: تو چد یدور قبر کوب یآهن یو خودشو به نردهها دیبابک از جاش پر   
 کرده؟

  نیکه من از باال به پائ یو زمان یبود جانی الم که اون موقع تو هم در آذربا! خوشح م«ی»غار نغ -   
 ؟ یو شاهد ماجرا بود یقرار گرفت انیسقوط کردم تو زود در جر

 ! فکر کردم منظورت از سقوط... ایَاه، خدا لعنتت کنه در-   

  ؟یخودت که شاهد بود دمید  بیآس  یلیمن در اون سقوط خ زم،ی نه عز-   

 سرت بودم.   یزدم و هر روز باال رازی تو ش مویکار و زندگ  دی و من ق یبعله دو ماه تمام که در کما بود-   

 من چهطور دست و پام شکسته و له و لورده شده بودم؟   یدید-   

 .یرو شونهات داشت  یعمل جراح هیپاهات و  یرو  یدرسته دو عمل جراح-   

  یهایو عمل جراح  بهایآس چکسی متاسفانه ه یول دندیبودند که همه د یظاهر  یبهای اونا آس-   
 و نه ازشون مطلع شدند! دندیرو نه د یداخل

 داد؟ی دکترت هر روز شرح احواالتت رو تمام و کمال به من و پدرت م  اجان،یامکان نداره در-   

  یشدم و عمل جراح شکست: آه بابک، من بدبخت  میدستام گرفتم و بغض گلو ونیسرم رو م   
 هم به سرم اومد. یبزرگ بتینداشت بلکه مص  یخوش امدی نبود و پ زی آم تی چندان موفق ،یداخل

به  یچ دونمیگفت: م کندی بابک روشو به سمت آرامگاه گرفت انگار که با فرد درون قبر صحبت م   
لغزش و عمد صورت نگرفته واسه  یبوده و از رو یرارادی حادثه غ کی  یاتفاق در پ نیسرت اومده؟ ا

  ینی ماش یزندگ نیو انسان در هم کنهی وقت خبر نم چیبرا من قابل قبوله، چون حادثه ه نیهم
ممکنه  یکن ی چرا فکر م اجان،یاست. پس در رمترقبهیهر لحظه و ساعت در معرض حوادث غ یامروز 

 سرزنشت کنم! 
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صدها   یبود  یبستر  مارستانیمون وقتا که در بسرم آمد و شانهام را نوازش داد: من ه یبابک باال   
دور و اطرافت   انیسارق و قاچاقچ  یکه تو در اون سقوط وحشتناک که آدما گفتمیبار خدا رو شکر م

 اجان؟ یدر ،یکن ی م یچرا ناشکر  یشکرگزار  یاالنم به جا یبودن، زنده و سالم موند

  یکه از رو  یدار  یو رئوف  ییایتو قلب در ، یزنی که تو حدس م هیتلختر از اون  قتیکه حق نیواسه ا-   
 اما...  یموضوع رو قبول کرد رتتی و غ یمردانگ

  یرا به تماشا یشد بابک در کنارم نشست ما هر دو لحظات  لیتبد یآرامم به هقهق بلند یههایگر   
. بابک  شهیم یشمعها در وجودم جار  میمال یگرم کردمی احساس م میلرزان شمعها دوخت یشعلهها
 قبوله.  لقاب یو همه چ تهیاهم یمن ب یتو افتاد برا یکه در اون روز برا یاتفاقات   یتمام اجان،یدرگفت: 

 یراز بزرگ رو که االن برات فاش خواهم کرد، نخواه هی نیا دنیتاب و تحمل شن گهینه تو د-   
 داشت!

ده و و چشمان پرسشگرش را به من دوخت و وحشتز دیبابک سگرمههاش رو به شدت درهم کش   
به رحم و رافت   ایکردن و  هیبه خاطر توج کنمی م هیپرسوال نگاهم کرد گفتم: بابکجان، من اگه دارم گر

و دارم به   سوزهیبلکه من دلم واسه خودم م  زمی ریبرات اشک تمساح نم ایو   ست،یدرآوردن دلت ن
دارم که تو  شویوگرنه من آمادگ  کنمیم هیگر ده،یقرار م ری تحت تاث  مویعمر زندگ  کیکه  یخاطر نقص

در هجر و فراقت اشک  یمدت  هی!  فوقش یبر  یو بذار  یو منو ترک کن  یر ی منو ممکنه نپذ طیشرا
و وارد   رهیگ یسر راهم قرار م یگهایفرداش مرد د رم،یگیو من آروم م رهیو م شهی بعدش تموم م  زمیریم

رو   طمیشرا یکس  دیسر دراز خواهد داشت. تا شا میریقصه همچنان تا زمان پ  نیو ا شهیم میزندگ
 که... نهیا قتیاما حق  رهی صورت بگ  یوندیو پ رهیبپذ

 فقط خودم بسوزم و بسازم.  شهی هم یفقط به خودم گفت تا من و برا دکتر

  گهیادثه دکه تو اون ح  دهیقد نم  یموضوع چیراستش من عقلم به ه یکنجکاوم کرد یحساب   ایدر-   
 ؟یشد یدچار چه درد

 قابل عالج. ری و غ درمونیدرد ب  هیاوف بابک، -   

 فقط مرگه که چاره نداره. ای در ها،یمنو ترسوند یحساب  یوا یا-   
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 یاحد یتو هرگز برا ری راز رو غ نیهستن که چاره ندارن من ا گهامید یزای چ هیمرگ  ری چرا، غ-   
تو هم مجبورم، چون فردا مراسم عقدکنون ماست و من   یخونوادهام و برا ی افشا کنم حت  تونمینم
 ببندم.  ییزناشو وندیرو نگفته باهات پ  قتیبهت دروغ بگم و حق  خوامینم

دستاش گرفته بود و من  نی داده و صورتش رو ب  هی سبز امامزاده تک  یلههای بابک سرش رو به م   
 انگشتانش بچکد.  انیم چشم به صورتش دوخته بودم تا هر لحظه اشک از

دقمرگم نکن   نی از ا شتر یب کنمیخواهش م  ای: دردم یشنیانگشتاش م یبم و آرومش رو از البال یصدا   
 و رازت رو بهم بگو.

بشه و ما هر   دهیکش نمونیب ییجدا وارید ترسمیبابک هم از بابت تو هم از بابت خودم، م ترسمیم-   
 !میتا دق کن  نمیهم بش عمر در انتظار هی  وارید نیکدوم پشت ا

 ؟یر ی م هیحاش  نقدیا یچرا در گفتن حرف اصل ا، یدر یکن یدق مرگم م یحاالشم دار   نیفعال که تو هم-   

  یداخل یو گفتم: دکتر بهم گفت که دو جراح  دمیرا به جان خر  یزدم و وقوع هر اتفاق ایدل به در-   
تخمدونام   دونمیمن، چه م یبوده که قدرت بارور  نیروت انجام گرفته و حاصلش ا یف یتوسط دکتر س 

 . بارورممن نا یعنی ه،یتلخ  یل یخ  قتی بابک حق یدونیرفته و من هرگز باردار نخواهم شد م  نیاز ب

خبر بزرگ به   نیدادم. فاش کردن ا هیتک یسنگ واریسرم را به د یحالیحرف از شدت ب نیبعد گفتن ا   
 ی. نفس بلندکردی م ینیشونههام سنگ یرو یادیز  یلیبود که مدت زمان خ  یم یکوه عظ ینیسنگ
دادم: آه  هی سبز امامزاده تک  یو سرم رو به نردهها ستادمی و به طرف آرامگاه رفتم و کنار بابک ا دمیکش

 داد؟ یحاجتم خواه  د،یشه  دهیس یبانو یا

تو مدرک دکترا  ؟یهست سوادی ب  ایو عامه و ساده  یمگه تو دختر  ای زد: در ب ی از درونم نه ییندا   
که نازا شده  یشده زن دهی! کجا دیو شش سال عمرت صدها کتاب خوند ست یو در طول ب یدار 

واست بکنه، از آسمون بچه   تونهیم  کاریمحترمه چ یبانو  نیخاتون« ا جهیصاحب بچه بشه، آخه »خد
 تو بغلت بندازه؟ 

بود که    یدر حال نیافتادم و ا یدیشد  هیکننده که احاطهام کرده بود به گر دیتفکرات ناام نیاز فرط ا   
که از شدت   یمرد دنیامامزاده شده بودن. اونا با د اطیبر سر داشتند وارد ح  اهیسه زن که چادر س

 یدلدار  یراب  زدی که از درد درونش ضجه م یاندوه صورتش رو با دستانش پوشونده بود و دختر 
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و   نی با هم ازدواج کن  نییخوای ز زنها که الغر اندام بود گفت: شما دو جوون ما  یکی شدند  کینزد
 ن؟یعاشق معشوق شد ایخونوادههاتون مخالفن، آ

  یامام جمعه که روحان شی برن پ  نیو بفرست نیکن لیشهر رو وک دیسف شیگفت: دو نفر ر گهیزن د   
انشاءاهلل   یو خوش  ریلت به خ بشه و با خونوادههاتون صحبت کنه تا وص  شقدمیتا پ هیروشنفکر

 . رهی صورت بگ

 چیاون ه نینکن دیقطع ام دهی کنار بابک نشست و گفت: از خانم س یسنگ ی سکو یرو گریزن د   
 ن؟ ینرس گهیبه همد نی ستیو مجنون ن یل ی. شما که ل گردونهیبر نم  یرو دست خال یکس

 . دمیخندیکه کرد قاه قاه م یهی بود از تشب  یگهایاگه وقت د   

 یبرا یو فاتحها میرفت  کترینزد می محاصره شده بود شانیرهای و تفس  ریزنها و تعب  انی من و بابک م   
 .میآمد رونیو از امامزاده ب میخواند خاتون ی بی روح پرفتوح ب

هرچند هر   میحرف نزد گهیکلمه با همد کی یبه خونه حت  دنیما تا رس کردمیم  یحاال احساس سبک    
و هر کدام   میدیکشی شده بود، زجر م جادیا نمونیکه ب  یندیدو از سکوت وحشتناک و جو ناخوشا

زجرآور قرار    قتیحق  نیاز من در حصار ا شتری. بابک بم یکننده در سر داشت دیو ناام   یهزارها فکر منف
 !ییجدا  ای وندیجواب سرنوشت ساز ما به دست او بود، پ   نیداشت و بعد ا

  یخهایو  ستادهیرو که در کنار حوض ا  یدر یح  یو با کمال تعجب آقا میشد اطیهمون در وارد حاز    
بند  یشده رو از رو خیمثل چوب س یداشت لباسها نی. خاله زرمیدید شکست، یآب رو م یرو

 با ورود ما سرش رو بلند کرد:  یدر یح  ی. آقاداشتیبرم

صبحانه  نی. زهراخانوم سفره رنگنیاومد  یعروس و دوماد وقت شناس! خوب موقع نی خسته نباش-   
و    یعیعسل طب ، یوانیکره خوشمزه ح ،یعیطب  ر ی! سرشمیقراره بخور ای چ نی. به به، اگه بدوندهیرو چ

آقا واسه  جچهقدر وزن اضافه خواهم کرد تازه حا ایپرخور ن یچند روزه با ا نیا نی محشر، بب  یمحل ریپن
 . نهیبی کلهپاچه معرکه تدارک م هینه فردا داره صبحا

صورت ما    یو بعد رو دیخودش بلند خند یبود به حرفها یکه ذاتا مرد شوخ طبع  یدر یح یآقا   
شده جن   یچ  ن،یو رفت نی شد: بسم اهلل، شما دو تا پرنده عاشق شاد و شنگول از خونه پر گرفت قتریدق
 ! نیچرا مثل برج زهرمار شد ن؟یدید
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 ی: دعواتون شد؟ اد یآمد و پرس کتر ینزد میجوابش رو نداد یوقت  دیاو باز هم به حرف خودش خند   
  دیبا یک یداشته باشن خالصه   یو تضاد فکر  عالمه اختالف هیکه دختر و پسر قبل عقد  هیعیبابا، طب 
 . ادی کوتاه ب

و با   ستادیآمد و راست ا کتریکه گوشهاش به حرف شوهرش حساس شده بود نزد نیخاله زر   
انگار که  ینشد وارد راهرو شد ول  رشیدستگ یز یچ  ینگاهمون کرد. وقت  دهیدرهم کش یابروها

 آمد. رونیب  عیشده باشد، مجددا سر مانیپش

و   دیبه طرفمون پر  زپای شده باشد مثل خرگوش ت داریبا حرف خودش انگار از خواب ب یدر یح یآقا   
 ستادهی و لخت و عور درخت زردآلو ا ختهیآو یشاخهها ری هم به دنبالش! من و بابک ز نیخاله زر

 ن؟یشد مونیپش گهی: شماها از ازدواج کردن با همددی. او با سماجت پرسمیبود

و هزارها   نیآشنا بود گهیهمه مدت با همد نینداره، شما ا تی کارا خوب نیبابک گفت: واال ا خاله   
 کدوم اسرار نهانتون آشکار شد؟  گهید ن؟یبود دهیو به توافق رس  نی داشت  ثیحرف و حد

روز به عقدتون   هیچرا واسه االن که  ن؟یمدت اختالفهاتونو حل نکرد نیگفت: چرا تا ا یدر یح یآقا   
 ن؟ یستین گهیباب همد  نیدیه فهمموند

دو خونواده رو مترسک خودتون    ستیداد: آره به قرآن، آخه زشت ن یو زنش جواب م گفتیمرد م   
شماها تازه دبه    میراه بنداز ر یکار خ میاومد میدیهمه راهو کوب نیما ا یناسالمت ستیزشت ن  ن،یکرد

 ندارهها.   تیخوب   ن؟یدرآورد

 بندن؟یروستا هزار حرف و تهمت بهتون م نیبله آقا بله، به واهلل تو هم-   

 شهره نه روستا؟  نجایا یدر یح یو گفتم: آقا  دمیخند   

  میبر یدست خال  دیاالن با می بود ری ما که مهمون کار خ یامان نداد و گفت: ناسالمت نیخاله زر   
 دو تا جوون ما رو مضحکه قرار دادن؟ نیا میبهش بگ دیبا  ضم؟یخواهر مر شیپ

کالم  هینادون  یو دوختن بودند: جوونا دنیاونا هم به شدت در حال بر میدادیما جوابشون رو نم    
 شه؟ یسرتون م یشما شرمندگ نمیبب نیبگ

 شه؟ یسرتون م  ایشرم و ح   نیبلندتر بود: نه بابا اصال بگ یهوارش کم نیخاله زر   
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  نیسنگ ننداز ریکه گفته جلو کار خ  امبریمادرتو هنوز عزاداره پدرشه، اما به خاطر سنت پ  اجان،یدر-   
 ماه مبارک رمضان، اونوقت شماها... دنیقبل فرا رس  یعنیباال زده تا کارا زودتر رو براه بشه  نیآست

سکوت   گذاشتند و مبهوت نگاهمون کردند تا در گریج ی دندون رو یقیزن و شوهر فلسفه باف دقا   
نداشتم و او بود   یخطوط صورتمون علت ها را بفهمند. من در برابر سکوت بابک حرف  یما، فقط از رو

 شکست!  یسکوتش رو م  دیکه با

  زی حاال در سوگ نشسته و انبار اندوه شده بود. حس نفرتانگ  نیدلم در غصه از دست دادنش از هم   
هرچند  شد؟ی شادمان نم اریماز ایبکشه آ  ییکه اگه کار منو و بابک به جدا نیا دادیهم آزارم م یگهاید

تا به اتاقم برم   تادمبه سمت پلهها به راه اف یپوشاند! بدون کالم یم یاز همدرد یرا در لفافها شیشاد
 زل زده به ما!  یبه حال زارم بکنم تا جلوتر رفتم پشت پنجره اتاق ها پر بود از آدمها یو فکر 

و   ای پر ،یاز پنجره وسط  کردندینگاهمون م  ایپدر و مادرم و ارش ،ییرایپشت پنجره بزرگ اتاق پذ در   
که ننه سارا   یبودند، وا اطیدرون ح  یصحنهها  یسمانه در حال تماشا همانهایو از اتاق م ری پ یننه سارا
 چهقدر حرف داشت!   آمدندیم ادتشیکه به ع یکسان یفردا برا

 هیصبحونه دعوت کرده؟ بازم اگه کله و پاچه بود  یاونو برا یواسه چ یصبح  مادرم کله دونمینم   
دست و    نجای هم ایب  اجان،یکرد: در خکوبمیبابک در جا م یچهار پله را باال رفته بودم که صدا ؟یز یچ

  کننیفکر م   مهکه ه ینجور ی. امینی صبحونه بش   نیسر سفره رنگ میو بعد با هم بر میصورتمون رو بشور
و سور   میریفردا به محضر م یو شاد ینشده و ما به سالمت یخبر  چیکه ه  یحاال چه خبر شده! در حال

 .میکن ی همه رو راحت م الی و خ میندازیرو به راه م یو سات عروس

رفته و درست   نی و من پلهها را دوباره پائ دیحرف زدن قدمزنان به کنار پلهها رس  نیبابک در ح    
و اون دست به کار   نیبه خاطر راحت کردن فکر ا میستیک ما مجبور ن: باب ستادم یمقابلش ا

 م؟یرو بکن  هیو قال قض  میخودمونو راحت کن الیخ  دیما با م؟یبزن یدهاینسنج 

  شهینم ریباشه، پس از تقد نیاگه قرار شده سرنوشتمون ا ؟یشد ری تو چهقدر سختگ اجان،یدر یوا-   
بودم و   نجای. من خودم در زمان وقوع حادثه امیباش  رایرو پذ  یمقدرات اله  دیفرار کرد. من و تو با

ا من انسان ی آ ،یبود یبه سرت اومد و تو در چه حال و روز  یکه چ دمیرو به چشم د  یفرداش همه چ
چنان پابند   یمیقد یمثل آدما  دیمن با ای به دورم؟ آ ی من از احساسات و عواطف انسان  ایآ ستم؟ین
که داشتم، دور   یمیمنو از هدف و تصم  یع یرخداد طب هیازدواج باشم که  یسخت برا ودیق یسر  کی
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  میرفت یبندازه؟ ما اول صبح  دی حرفات برام سخت باشه و منو به ترد رفتنیپذ دیکنه؟ االن چرا با
 میو اگه معتقد به امامان و امامزادههاشون هست میدعا خوند میکرد ارتیامامزاده و با خلوص دل ز

 یگرایما باز  یاون باال نشسته و شاهد کارا یو ابد یکارگردان ازل م،یبهشون توکل هم داشته باش دیبا
حاجات   یاونا قاض  اگه کنه،یباشه با حکمت خودش قسمت ما م یهست صالحمون هر چ شی نیزم

رو اونا رقم   وندیپ  نیا یو صالح، مبارک و نامبارک ری دستشون تا خ سپارمشونیرو م رمونیهستن تقد
 بزنن. 

 یو چند قطره با سماجت از لب ها   دیچانهام رس  ری و تا ز دیگونههام چک   یقطرات اشک از رو   
بابک   یحرفها  ینی ریو خدارو شکر که ش   کردمی اشک رو درون دهانم مزهمزه م یفشردهام رد شد شور 

از   مانز نیا  یدر دل آدما رتیو غ  یکه هنوز مردانگ کردمی . خدارو شکر مبردیم ن یرو از ب  های تلخ یتمام
بغلش   نشوندمیبابک م  یگونهها  یبر رو کجای عمرمو  یبوسهها  یتمام خواستی نرفته بود. دلم م نیب
 . ستمی گریهمه درک و شعور در آغوشش م نیا یو برا کردمیم

گرمش قرار دادم. همه افراد پشت پنجره   یاسردم را تو دست یبابک دستاش را باز کرد و من دستها   
بودند از  ستادهیاومده و پشت سر بابک ا کترینزد یکنجکاو یو شوهرش که از رو نیو خالهزر
  رمانده بودند در چشم همه افراد حاض ری شده بود متح  یکی  ههامونی من و بابک که با گر یخندهها

  یببرند، گاه  ینقش بسته بود چهقدر آرزو داشتند به راز نهان من و بابک پ یعالمت سوال بزرگ  کی
 !هیچه کار نیآخه ا ه،یگر یخنده گاه

بار   نیاول یداشتم با اشتها و برا شد،یم زیکه از دلم لبر یبار بود که از شور و شعف  نیاول  یآن روز برا   
خوردم   یزه کردم و با بابک صبحانه مفصلو خامه را که فرآورده خود خلجان بود م ری و سرش  یکره محل

به اعتراض    درمو ما میخوردینم یو کره محل  ریو سرش یوانی روغن ح چوقتیه  ایچون من و پر
   اد؟یدرم یچ یامروز  یزههای: از شما پاستور گفت یم

. بعد  کردیمن تعجب م یکه اون ور سفره پهن و دراز درست روبروم نشسته بود از سنتشکن ایحاال پر   
زد و تو  ری او هم نون رو به سرش دیمنو که شن یبهبه گفتنها یصدا دادمی که قورت م یهر لقمها

 . دادیبا عسل رو فرو م  ی وان یکره ح یدهنش گذاشت و با ولع لقمهها

نوش جونمون باشه، ما چهقدر احمق   میاونچه که خورد اجان،یرصبحانه گفت: د  انیبعد پا  ایپر   
 م؟یمحروم کرده بود یوان یخوشمزه ح   اتی لبن ن یمدت خودمونو از خوردن ا نیکه تو ا میبود
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رو    یعیطب  اتی لبن فیکه چهطور راحت و بدون اه و پ دید یو تحول ما بود و م  ری مادرم که شاهد تغ    
بعد  گهیراحت شدم د ش،ی و گفت: آخ  دیکش ی. اون نفس پر از آرامشکردیبا ذوق نگاهمون م میخورد

 نیدینادونم حاال به حرفم رس  یدخترا ختم،ی ر یوانیپلو روغن ح  یکه چرا رو دیکنیاعتراض نم  نیا
 و خوشمزه است؟  یخوردن  یلیخود خلجان خ  اتی که لبن  گفتمیهمش بهتون م

که به حرف بزرگترش گوش نده کال   13دوخ«کرد و گفت: »قو یخنده بلند شی سرفهها انی پدرم م   
 ! کنهی محروم م ایدن یخودشو از تموم نعمتها 

حرف به حرف   یمادر محترم وقت  نی که هم ی»قودوخ« در حال  میحاال ما شد اجان،یدر گهید یگرفت-   
 قد نخود. یحت  نیاما عقل ندار نیشد 14ک« ی»َارل گفت یبهمون م  دیرسیم

 واضحه که »قودوخ« عقل نداره.  نیو گفتم: ا دم یخند  ایبه حرف پر   

اون دو کلمه رو   یکه معن دنیپرس یبا اصرار م دنیفهم یما نم یبابک و خواهرش سمانه که کلمات ترک    
 .میبگ

  نییگفت: لطفا اصرار نفرما  شیذات یبا همان شوخطبع ای پر میبه اونا معذور بود شیما از گفتن معن    
 تن.هس یکه از کلمات ممنوعه ترک

 آره؟ شهینم  تونیکه شما حال میبگ  یراز ی سمانه با خنده گفت: پس ما هم از اون کلمات ممنوعه ش   

 ! یراز یش ی و محل   یچه اشکال داره مبادله کلمات ترک-   

صحبتها رو    انیرو جمع کن، در واقع نقطه پا  زیبلند شو م اجونیکشش نده پر  گهیمادرم با گفتن د   
 گذاشت. 

 کیماه مبارک رمضان  دنیتدارک برنامه عقدکنان ما بود و قبل رس یادرم در تکاپواز همان شب م   
  یر یجان، فردا صبح زود م  ای داد: ارش ایرو به دست ارش  لی و آج ین یری و ش وهیم د یخر یبلند باال  ستیل

 . یکنیم هیرو ته  نایو ا زی تبر

  نینخر زیاز تبر ینیری و ش وهیم چی شام بودند، گفتم: مامانخانوم، ه زیم دنیدر حال چ ایسمانه و پر   
  یلیکه خ انپور« ی»م  یعنیشهر  نیا ین یری ش نی روز عقدم با بهتر یدوست دارم مهمونا یل یآخه من خ
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باهاش   شونمانگشتا ییگردو انپور«ی بشن واال خونواده بابک با خوردن»م ییرای هم خوشمزه است پذ
 . خورنیم

 کرد؟ ییرای فقط با اون از مهمونا پذ شهیمگه م ایدر-   

 موجوده. های وهفروشیو انگور خلجان فعال تو م ب یهستن، س نجایاکثر مهمونامون اهل هم   

 !ادی ها، شورش درم ستیخوب ن گهیهمه تعصب د نیدخترم ا-   

تا  میدادقول  گهیو به همد میگرفت میو اون شب تصم می صحبت کرد  یلیخ گهی من و بابک با همد   
»هر چه  دونهیرو خدا م ندهیبمونه، حاال آ یراز باق کیبچهدار نشدن من تا ابد در دل خودمون  هیقض

 ! د«یخوش آ  دیآ شیپ

ته دلم همون غم لونه کرده بود و  یبا بابک دلم قرص و شاد بود ول یعروس یهرچند در شاد   
تحمل کرد که تا آخر عمرم آغوش   شدیهم خواهد شد. چهطور م قتری با گذر زمان عم کردمی احساس م

مهربون   یخدا یبماند؟ قربون حکمتت برم ا یدر عطش و حس خوب مادر شدن، خال  شهیمهرم هم 
وقتا هم   یل یباهات رک و ساده صحبت کنم خ خوامیم ا،یاز اون سر درآورد و... آه خدا شهیکه اصال نم
 هستش! رحمانهیحکمتت ب 

در حال آمد و رفت به خونمون بودند. سماور بزرگ مادرم از وقت   ههایسر صبح در و همسا فردا از   
 .کردیم  رابیخوانده و ناخوانده را س  یهمانهای شب روشن بود و تمام م کی نماز صبح تا ساعت 

که سمانه و  یسر سفره عقد  ههایاز اقوام و همسا یعدها ان یمن و بابک ساعت سه بعد از ظهر در م    
جوان  یدخترها میو اجازه داد میبودند، نشست دهیخودشان در اتاق بزرگ خانه چ  قهیبا سل ایپر

 نندهاز دوستانش رو که خوا یکی شب  یبرا ایبخندند. ارش  زیر  زیمشتاقانه به ما نگاه کنند و ر
و ولوله   جان ی . مادرم که در هاندازدی به راه ب یبود دعوت کرده بود تا محفل بزم پرشور  ییخوشصدا

هم  ا یارش  نی: اگفت یبره، م  شیخوب و منظم پ یبود و مدام در استرس بود که همه چ  ییرایپذ
 رو دعوت کرده؟   ینهال یمهد یرفته آقا میندار یکه فعال جشن عروس ستین شی حال

داره؟ خب  شاخ و دم  یگفت: مادرجونم، مگه عروس  د، یکشی را برس م شیکه موها یدر حال ایپر   
 داره.  نیدلنش یصدا ی لیخ  دمیحال و هوامون عوض بشه شن   ینهال یآقا یبذار با ترانهها

 . دیشن می: امشب خواهدیمادرم خند   
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  نهیآ یتو یو خودمون رو در لباس رسم  مینشسته بود یصندل  یو شمعدانها رو نه یمن و بابک جلو آ   
که تا به امروز زده   ییحرفها یجدا میداشت گریهمد ی. در نگاههامون هزاران حرف برامیکردیتماشا م

که تماما دور و   ییهمه حرفها آمد،ی و به لب نم میکرده بود شهیکه پ  یسکوت انیدر م ییحرفها میبود
لحظات بزرگ سرنوشتساز قفل لبانمان   نیدر ا میداشت یما سع  دیچرخ یبر همان راز بزرگ و نهانمون م

  یکه در فرداها دانندیازدواجشان مطلع هستند و م ندهیکه از سرنوشت آ یعروس و داماد میرا نشکن 
 ایو  دیچ یپ  هدپر سکوت خانه نخوا یدر فضا یشاد و کودکانها یخنده ها  یهرگز صدا یزندگ

 که سر به دنبال هم گذاشتهاند، نظم خانه را برهم نخواهد زد!    ییبچهها یو دعواها  طنتهایش

  یباز  یو به تماشا  مینشستیو تنها پشت پنجره اتاقمان م کهی  میشدیم ریکه پ یمن و بابک زمان   
نبود تا در   ی! کسدیپائ ی. درست مثل ننه سارا که کوچه را ممیپرداختیحوض م یرو  یقوها و اردکها

از   ری پ وتا ما د میشدیو اقوام م ههای منت دار در و همسا شهین باشد و هم دستمو یعصا  یر یدوران پ
معجزه    کی یمعجزه! آر  کیبرسونند! به جز  مارستانی به ب ای را دوا و درمان کنند  ضی پا افتاده و مر

چهقدر تلخ و   یماللتبار و خسته کننده را بر هم بزند. به راست یبرنامهها ی تمام توانستیم یاله
به  هیرو تشب  شبختش نشسته خود نهیمقابل آ یدر رخت عروس و داماد ی که آدم وقت زهیحزنانگ

 فکر کنه! ندهاشیو پراندوه آ یر یکنه و به روزگار پ  یوهایم  یدرخت ب

 شد؟یو جزغاله م سوختیدرد بزرگ م  نیدر عطش و آتش ا میجوان  جاناتیاحساس و ه دیبا ایآ    
دارم؟   هیچهقدر بغض و گر یمهربون شاهد یخدا ؟یهست بانهامی غر وندیمهربان اکنون شاهد پ یخدا

که عاشقش هست و آن مرد محبوبش   ادیدرم یبه عقد و ازدواج مرد گرید یق یکه تا دقا یعروس ایآ
 و پرغصه باشد؟   نیغمگ  نطوریا  دیبا شود،یم حسوبم

داشتم به او که  ازیبود و من ن  ی. او راد مرد بزرگدادیمداومم جواب م یبه لبخندها نهیآ یبابک از تو   
! آن کردمیاحساس م  یحال چهقدر از درونم را خال نیبدم. با ا  هیبهش تک نانیچون کوه بود تا با اطم 

 بردم،یم  لذت دینه و جذابش باچهره مردا دنیبخش از د ات ی ساعات خوش و ح نیقدر که در ا
  شیوصف نشدن یو مردانگ ی. بابک کنارم نشسته بود و با فداکار خوردمیغصه م شتریو ب  تونستمینم
 چاک بود.  نهیعاشق س   کی هیشب

که گرفتارش شده بودم چشم به رقص شاد و پرخنده دختران  یو اوهامات  الی فرار از فکر و خ یبرا   
از دختران و پسران حاضر در مراسم عقدمان به ما دو عشاق کامروا   یادیحاال هم عده ز نیدوختم. هم
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اون هم در  ما. ادمیدیرا بدون حسرت و حسد م ار یمن تنها نگاه ماز انیم نی. و در ا خوردندیغبطه م
 حسرت عشق من سوخته بود! 

حضور داشت و فقط   دادین مخانوادهاش را نشا یلباسش که فقر و ندار  یعاطفه هم در کمال سادگ   
 به فکر کار کردن و خدمت بود. 

تو به معجزه اعتقاد   زم،ی : بابک عزدم یپرس اری اختیگرفتم و به طرف بابک برگشتم ب نهینگاهم رو از آ   
 ؟یدار 

دارم من فقط به سحر و جادو که توسط   دهیاز اوناست عق یکیکه معجزه هم  ی من به مقدرات اله -   
اما معجزه به وقتش واقعا   ادنیو بن ش خی اعتقاد ندارم چون از ب رهی گینگ صورت مهزار ر یساحرهها
 . کنهی معجزه م

  ادی. فرمیکه دورمان را احاطه کردند جواب داد یدختران یاهویو ه یو به شاد میدیهر دو خند   
خودخلجان بود به آسمان  یکه از اهال یی، خواننده خوش صدا ینهال  یدخترها با ورود مهد یشاد

 .دمیپر کش  اهامیاو من هم به رو یرفت. با ترانهها

خوندم که اسمش »معجزه عشق« بود سالها    یفقط پانزده سال داشتم کتاب رمان یوقت  ادیم ادمی   
سفره عقد نشستهام چهقدر به  یبزرگ شده و پا یل یاون داستان بودم و حاال که بزرگ و خ ری تحت تاث

 !  کردمی فکر م  »معجزه عشق«

بود و ما در کاشان هم    شقدمیپ ری بود و در خدمت به مردم و امور خ بیسخنور و اد یپدر من مرد   
و   یجد ار یبس  نیری و خ نیاز معتمد یکیشهر هم  نیکسب کرده بود، در ا  یحسن شهرت  میکه بود

: من  گفت یهمون م ب یبا طنز و شوخ  شهیحال تو خونه شوخ طبع بود و هم نیبا ا شهیقاطع شناخته م
حاال   م،یتا ما بخند کردی تلفظ م ظ یدوست دارم اون عمدا کلمه رو غل ایسه »قودوخم« رو به اندازه دن

 ؟ یتو چرا دخترش رو از داشتن »قودوخ« محروم کرد ا،یخدا

به وقت   یکنم، حتما خدا هم دوست نداشت تا دختر و پسر  یبا خدا هم شوخ خواستیدلم م   
  یرویپ امبرش یباز از سنت پ  یاگر بندههاش با رو  شدی باشند و خشنود م نیغمگ  شونیآسمان وندیپ

حرم امام   یکبوترها  یبه سو دیبر محمد)ص( و خاندانش فرستادم، دلم پر کش یلب صلوات ر یکنند. ز
خلجان   یدهبانیکبوتران برج د ای: بابک آدمیانه از بابک پرسهشتم آقا امام رضا )ع( باز هم احمق 

 مونده؟ یکه اون برج خال دنیمعبودشان پر کش نی سرزم یبه سو یهمگ
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 ن؟ یکدوم سرزم اجان،یدر شمی متوجه منظورت نم-   

رفتن و به    یدهبانیاز برج د های نامهر  نیکبوتران اون موقعها که پر پروازشون باز شد و از سرزم گمیم-   
 کبوتران حرم امام هشتم ملحق شدن؟

  یز یچ چیه رهی کنه و اوج بگ ریس کران ی در پهنه آسمون ب تونهیکه پر داره و م یزد: از پرندها  یلبخند   
 !اجانی در ستین دیبع

جوانان اقوام و   یهلهلهها انیساعت دوازده بود که عاقد محضر به منزل آمد و من و بابک در م    
 .  میدرآمد گریهمد یمادرم و سمانه به عقد رسم  ینقل و شکالت پرت کردنهاو  ههایهمسا

  یجشن عروس  گهیسه روزه د یعنیهفته  نیو سمانه خواهر بابک گفت: آخر هم نیمادرم به خالهزر   
 . میکنی خونه خودمون که بزرگ و جا داره برپا م نیرو تو هم 

  یجشن واقع میو بعد بر میری بگ یاسم سادهامر نجایا نی سمانه گفت: زهراخانوم، اگه اجازه بد   
 م؟ یریو در خونه ما بگ  رازیرو در ش  یعروس 

 ه؟ یچ فیتکل رسهیماه رمضون م گهیماهه د هیاما آخه  ه،یمادرم گفت: حرف قشنگ   

  ستیمعطل نشن ما ب ادی ز نایتا ا  ری دخترت رو بگ یپسفردا عروس نیپدرم گفت: خانومجون، تو هم   
دو تا جوون هم همونجا سر    نیتا ا میندازی رو راه م ی و تا قبل رمضان عروس  رازی ش  میریم گهیروز د

 باشن. شونیخونه زندگ

 .مونهیپسرش محروم نم یعروس  دنیمنم هم از د چارهیو خواهر ب  هیحرف خوب نمیگفت: ا نخانمیزر   

 نظر خودشون رو بگن؟  اجان،یآقا بابک و در دینظر ماست با نایمادرم گفت: ا   

که منتظر جوابم بودند گفتم اون قسمت برنامه   ییرفته بودند و من به کسا زی به تبر ای بابک با ارش   
 نظر بده.  دیهست و بابک خودش با کتا یمربوط به خونواده 

لباس عروس   نیگفت: هم دوختیم میتور لباس عروس  یرا رو   دیسف یدهایکه مروار یسمانه در حال   
 . کنهیاستفاده م  نیهم از هم رازی تو ش اجان، یخوبه و در  یلیخ
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رو که قبال آماده کرده بود    هامیز یجه   ههایبودند مادرم توسط همسا  یمراسم عروس یهمه در تکاپو   
 قیو آنچه را که ال خواست ینم ینظر  چیبفرستد مادرم از من ه رازی تا به ش گذاشتیدرون کارتنها م

  یانیپا یمهها یآماده کرد. من و بابک هم از خدا خواسته در ن ییبه تنها دانستیم رازی شفرستادن به 
خلجان محسوب   یکه جزو آثار باستان یبود، هر روز در مناطق  یمطبوع و عال  ار یفصل که هوا بس

  نیا خیرو که از تار  یهم تا وقت رفتنمون کتاب میکن لیرو تکم  اننامههامونیتا هم پا میگشتیم شد،یم
و   تیتا ابد شهرشون ملکیتا ما میدادیم هیشهر هد ن یبه مردمان هم  دیشا  میکرده بود هیشهر ته 

 ماندگار و جاودانه بماند!  ی آت ینسلها یبرا

  یان یکه از خستگ یدر حال  میگشتیبه خانه برم جانزدهی شام خسته و ه ایمن و بابک موقع ناهار    
 عروس و داماد هم نوبرشو آوردنا!   نی: اگفتیم ای. پرمیتکون خوردن نداشت

: آره واال، آخه چهقدر در نبود عروس و داماد  گفتیم کردی ضبط رو بلندتر م یکه صدا یسمانه در حال   
 م؟ یمثل مترسک برقص

 ن؟ یزدیتو »کوچه مو« قدم م نیگفت: ننه سارا خبر آورد که صبح داشت  ایپر   

 بره؟ رونیآخه ننه سارا پا داره ب-   

االن ننه سارا دستاش توان داشت تو   کاشی. اگهید دهیبهش خبر م یحتما کس   اجان،ی گفت: در ایپر   
 . زدیم  رهیدا تی عروس

 خدا پدرتو رحمت کنه دست وردار بابا. -   

صداش به دل  یل یکه خ ارهی اونو ب خوند؟ی م روزیگفتم اون آقاهه بود د ای فت: به ارشسمانه گ   
 . نشستیم

 .شهیخوب م یل یخ ادی اگه بازم لطف کنه و ب ؟یگیرو م ینهال  یگفتم: مهد   

  نیکترینزد یرو  یکه از اقوام دور مادرم بود وارد خانه شد و بعد سالم و احوالپرس خانی صار ریام   
سرگرم   لشیکه بابک و فام نیا یبرا  هینسخنیری که اون شاعر ش دونستمیکنار در نشست من م  یصندل

 بخونن.  یبشن ازشون خواستم تا واسمون شعر 

   ن؟یبد یمهمونارو فرار  نیاخویم ه؟یمحفل شعر و شاعر نجایو گفت: مگه ا دیخند ریام   
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 فعال که مراسم شروع نشده!  میبریهم لذت م  یل یشعر خ دنیسمانه گفت: اتفاقا ما از شن    

را صاف   نهاش ی. سپس سکنمیعروس و داماد م میو تقد خونمیشعر عاشقونه م هیگفت: من  ریام   
 بخواند، شروع کرد: یکرد انگار که بخواهد ترانها

 باتارام من        ندهیچیغم ا ری سنه خاط میعشق

 آتارام من           ری اولسا سنه خاط میمن ایدن 

 قاالم من          ولدای وروالم،ی یک سنی ناز ائل چوخ

 هرنازووا جان ساتارام من            لیب  یبون اما

            لسنی ب زلنهیگوزل گ دهیسن گو یمی ک اولدوز

 چاتارام من         رگونیب لره یدوالنب گو یچوخل

در نبود خانوادهام  دونستمیداشتم و نم یبی حس و حال عج  خوندی شعرش رو م ری که ام ینی در ح   
 دووم خواهم آورد.  رازی در ش یچهجور 

  میبود من که حال  یشما شعرتون ترک رخان،یخنده بابک منو از حال و هوام خارج کرد: آخه ام یصدا   
 نشد پس چطور شد؟ 

 برگردونم برات.  ی اجازه بده به فارس ری گفت: ام ایپر   

 .ستیبگذر چون کار تو ن  رشی: لطف کن و از خ دیخند ریام   

که  نی بزرگمون جمع شده بودند اونا از ا ییرایخلجان تو پذ یاز اهال  یمیفکر کنم ن یروز عروس   
بعد   یول  شدندیم ریازمون دلگ ینداره کم ینهمخوا  نجایاز رسومات ا یبا برخ میعروس دندیدیم

 .رفتنی پذیرو م هیبا اکراه قض هیرازیکه داماد ش نیا دنیفهم

آوردنشان   یو بابک برا ایآمدند و ارش  زی به تبر رازی جشن از ش یخالهها و عمه بابک با بچههاشون برا   
شباهت به   شتریکه ب  یشهر   دنیاز د یبه فرودگاه رفتند ظهر بود که آنها وارد خلجان شدند همگ

و به همراه    ندنبود یو بند مراسم عروس  دیدر ق گریروستا داشت متعجب شده بودن و بعد آن جوانها د
 .  میرفتیم شهر  یآثار باستان دنیو د حی به تفر شتریب  میعروس و داماد که من و بابک باش
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 یادهایو فکر کنم فر  کردندی اتاقها غوغا م دنیبا د م« یبابک درون »غار نغ  یپسر و دخترعمهها   
  یکه روزگار   یکسان   دیرسیو به گوش مردگان درون گور م  کردی نفوذ م رونیغار به ب یبلندشان از درزها

که   دونستینم یبودند! کس پناه گرفته نجایفرار از دست دشمنان ا یبرا ایکرده و  ی غار زندگ نیدر ا
 رد گم کردن باهاشون همراه شدم. یغار نفرت دارم و برا نیمن چهقدر از ا

کشتن پناه    یکه برا ییآوردن دشمنا ادیچرا که با به  زهیغمانگ  شهیهم  خیمن قبول دارم که مرور تار   
  یز یچ نایفرو رفتند. ا یاعم از زن و کودک به خواب ابد  یغار رو با دود پر کردند و همگ نیگرفتگان، ا

با    ستین یگهاید زیچ  ایدن یبردن به پوچ یجز تاسف خوردن و پ  خی که آدم رو شاد کنه و تار  ستین
 .میدیدو یم خیتار ینبود و ما در پ  یحال چارها نیا

غار اطالعات کسب   نیا خچهیو من و بابک راجع به تار می سنگها نشسته بود یهمه ما درون غار رو    
 . میگذاشتیم ارشانیدر اخت میبود دهیشن نجایا یرا که از اهال  ییتهایکرده و ماجراها و روا

درون برج   دنیآمده و موفق به د رتی غار به ح نیخانواده بابک از عظمت ا  لیکه فام نیاز ا   
دخترعمه بابک گفت:   ترای. م کردمی هم خوششون اومده بود احساس غرور م یل یشدند و خ  یدهبانید

 ! دهمون نیزم یهنوز پرهاشون رو ی ول  شهینم دهیدونه هم کبوتر د هی گهیچه تاسف بار بود که اونجا د

افراد به   نیو آثارش توسط هم  اتیارزشمند خلجان با روا  خچهیگردشگران تار نی با هم  شودیم ،یآر    
 کشور برود!نقاط  یاقص

مثل همه  می و تونست  میآرام گرفت کجای تنها در روز جشن بود که  لیفام یمن و بابک به همراه جوونا   
 !میباش لی فام یرقص و آواز جوانها  یو شاهد صحنهها میستیبا کجا ی عروس و دامادها 

 یجد  یل یرو خ یعروس  نیو ا میدیشیاندیم شدیبرپا م  رازی که در ش یبزرگ  یهر دو ما به عروس    
 .مینگرفت

زن که از زنان   رهیروستا به رسم و سنت خودشان شب حنابندون به راه انداختند و دو زن دا یاهال   
 رهیدا یحنا در دست داشت وارد اتاق شدند و تا صدا ین یکه س یبودند به همراه دختر جوان  هیهمسا

 انانمهم ،یزن رهیدور دا کی  دختر جوان وسط اتاق شروع به رقص کردند بعداز یدراومد عدها
 . نواختندی و محکمتر م جانیهم بر سر شوق آمده با ه  رهزنهایدا ختندیریم رهیاسکناسها را داخل دا
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  میداده بودند مقابلم گذاشتند تا دست و پا نی که با گل و روبان قرمز تزئ ینیحنا را در کاسه چ یوقت   
فرو بردم که   ییکاسه حنا یرا حنا ببندند، بابک وارد اتاق شد و در کنارم نشست من انگشتم رو تو

  دمیمالیکف دستش م انی حنا را م یبود و مثال از خانه داماد فرستاده شده بود، وقت دهید هیسمانه ته
به صورتم دوخته  چشمانش را  ی. بابک نگاه گرم و مخملارم یدرم  یدارم مسخرهباز  کردندی فکر م یاهال

گفت: آرزو کن   یلب ری! او زهیحنابندون چ  نیا ری و تعب  مالمیحنا را چگونه کف دستش م  ندیبود تا بب
 »معجزه عشق« در سرنوشت ما هم رخ بده! دیشا  اجان،یدر

  جهیامامزاده »خد یاالن باال اهامونی. روستین بیچون آرزو بر جوان ع کنم،ی زدم: آرزو م  یلبخند   
و  اهیس  یابرها یآسمون البهال نهیقشنگمون در س یاهایرو دوارمیام کنهی م ری س دیخاتون« شه

 محو و گم نشه.  یخاکستر 

مراسم تاسوعا و   دنید یبرا اهامونیرو  دنیدعا و به ثمر رس نیا منتیبابک گفت: پس ما به م   
 اجان؟ ی قبوله در میکنی م یو خاندانش عزادار  ن یامام حس یو برا م ییایم نجایعاشورا به ا

 ! یبه مراسم شهر بنده عالقمند شد  یلیخ نمیبی اوه بابک، حاال کو تا تاسوعا و عاشورا، م   

 م؟یآداب و سنن خلجان هست یاز تمام  یکه ما در حال نگارش کتاب  یمگه فراموش کرد اجان،یدر   
 !دنیبود مانند د یک  دنیشن گنیم  ست؟یبهتر ن  میباش  یشاهد مراسم سنت کیاگه از نزد

 یبه سر وسط اتاق با دامنها یکه شال و روسر   یدختران لیخ  انیسرم را تکون دادم و نگاهم رو م   
پرتابشان   یو شکن دامنها نیچ  یالبهال میاهای گرداندم تا رو دند،یرقص یم یدستهجمع  نشونیپرچ

 را در برابرمان قرار بدهد.  نیری ش یتیکه واقع  دیبچرخد و بچرخد شا

 شهیو هم  کردی نم یمراسم، شاد  یکدوم از قسمتها چیاون در ه دیرسی به نظر م نیاطفه هم غمگع   
 . نمیدرددلهاش بش ی به پا کردمیدرهم فرو رفته بود سرم اونقدر شلوغ بود که فرصت نم 

کنم، هم   یبابک زندگ ماری و در کنار مادر ب رازی که در ش  رفتمیو بپاشها م زی و بر  اهویه نیمن بعد ا   
  ازمندیرو محتاج و ن یر ی فرد پ  ری تقد یداشت، چرا وقت یعروسش و هم پرستارش باشم چه اشکال 

و   ریپ یروزگار   نما خودمو ایآ م،یازش فرار کن  ایو  میکن یشانه خال تیاز مسئول دیما با کنهیجوونا م 
 شد! می نخواه گرانیمحتاج د

 ! بستیم ینشان دادن هر واکنش خشن و مردود یراه را برا یمنطق  لیجوابها و دال  شهیهم   
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  گذرندیصدها نفر از کنارمون م  یروز  ابانیکه در خ  ستین  نیمسخرهتر از ا  یدرام چیبه نظرم ه   
هم به رفع کردن   یعالقها ست،ی آگاه ن یگر یاز درون د چکسی و ه میگانهایکه همه با هم ب یدرحال 

 . رسهی نظر م به یع یطب  یهر چند که امر  میندار گهیمشکل همد

  یآب، برگ درختان که از سبز  انی مفهوم خاص خودشو داره. جر عتیدر طب یو هر حرکت  یز یهر چ   
 شده است!  رهی خ  یکه نفسنفسزنان به چشمان شکارچ یوانی و ح ندیآی درم یبه زرد

  یروز  کیکه  میما دوست دار ای آ شود،یدر همان نگاه خالصه م یکه زندگ میفکر کرد نیهرگز به ا    
نگاه ما مجبور به   نیآخر یو در لحظه تالق م؟یترک کن  م یو دوستش دار میرا که عاشقش هست یکس

عمر انسان را   انی هست که خاطرهاش تا پا یلحظات یدر زندگ کنمی فکر م شهی. هم میشیترک کردن م
 ! دهدیآزار م

و   کردمی ن، وطنم را ترک مخلجا  دیقرار گرفته بودم که ناخواسته با یتیو اکنون من در برابر واقع   
 آمده بودم؟ نجایاقامت دائم به ا ی! من براکردمی که هرگز فکرش را نم یز ی. چشدمیم  رازیساکن ش

  نجارویاصال بدون من نتونه ا دیشا  کردی و احساس م خوردی غصه رفتنم رو م یل یخ  ایپر انیم نیدر ا   
 تحمل کنه.

:  گفت ی گذاشت و بهش م یم  ای سر به سر پر ایهمدرد بودند. ارش ایو پدرو مادرم هم با پر  ایارش   
 ه؟یواست کاف ،یکه برادر گردن کلفتت رو که بنده باشم در کنارت داشته باش نیتو هم  اجان،یپر

 یکه خواهر  فتهیم  ادتی  ،یدانشگاهت دست بکش ی: تو اگه از دخترازدی م ایبا قهر به شانه ارش  ایپر   
 . یهم دار 

 نه اهلش هستم و نه وقتش رو دارم.  چارهیبهم بزن که بچسبه، من ب یانگ هیچه حرفا؟ -   

 چسبه؟ یبه برادرت نم   کتهای ات نیبه خدا، ا اجانیمادرم گفت: پر   

و به زورم که شده بهش   کنمیم  سشیرو با آب دهن خ  کتیات نی: من ادیلباشو ورچ ایپر   
 چون... چسبونمیم

و تو سر و کله هم  دندیغلط  نیزم  یو با دست دهنش رو گرفت و هر دو رو دی به طرفش پر  ایارش   
 زدن.
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  یبایو درختان و باغات ز اهانی که با گل و گ دیشن شدیبهار رو م یعطر و بو یو برزن یاز هر کو   
  ابانهایچه و خبرف ها آب شده و کف کو  نشاندند،ینوروز را در جانها م یخلجان وارد شهر شده و بو

بهار و   زی گدالن یحههایعور درختان را یاز تن و شاخهها یرفت یبود. به خارج شهر که م  سیخ شهیهم
!  دیرو شن نی زم  داریو نفس ب  دیکش یدرپ یو پ قیعم  یها کرد و نفسها هیوارد ر  شدیرا م ریدلپذ یهوا

تا همه  کردی کار را م نیپنجرهها را باز کرد و مادرم هر روز ا یساعت شدیهوا مطبوع و گرم بود. م
  دهیدرون باغچه روئ  ای وار و ید یکه از کنارهها یز یر یاز دل درختان و سبزهها اطی مطبوع ح یحههایرا

ما تموم شد و من و  یها جشن ساده عروس  یشور و سرزندگ نیهم انیبود، وارد خانه شود. در م
 .میآماده شد رازی رفتن به ش یه همراهش بودند برا ک  یبابک به همراه افراد

و درد و رنج دلم رو تو   یتو فقط سنگ صبورم بود اجان،ی: درگفتیو م  کردی م هیعاطفه زار زار گر   
 . مونمیتنها م  شه یو من هم یر یم یتوام که دار  یدیفهمیم

من زود به زود به خلجان خواهم اومد بهت   رمی: عاطفهجان، سفر قندهار که نم دمیصورتش رو بوس    
 .دمیقول م

که مادرم گوشه اتاق براش   یتشکچه پشم یرو شهیننه سارا که مهمان هر روزه خونمون بود و هم   
ر  تا همه را بهت  کردی کمنورش را تنگ م زیو چشمان ر دادی م هیو به بالشها تک نشستیپهن کرده بود، م

  یمثل عقاب نگاهش رفتنم نازل شده بود فقط در حال برانداز کردنمون بود. البته  یههای حاال که آ ندی بب
  ی که خبرها کل نیجالب ا شدیم هی همه روزهاش در پشت پنجره باالخانهاش ته   یبود. گزارشها نیزبیت

بود که از زور   یبود. با دروغ کار نداشت. ننهسارا زن مهربان و کنجکاو قی کامال درست و دق یول
 شده بود!  لیبه گزارشگر محله تبد یکار ی و ب  یناتوان

کاسه آب   کیاسپند ما رو گردوند و  ظیدود غل انیقرآن رد کرد و م ری موعد سفر من و بابک را از ز   
  نجایسال بعد بچه بغل ا د،یو سالم به مقصد برس دیخوش بر ی: اله د یپاش نی زم  یپشت سرمان رو

 ! نیبرگرد

  دمیجد  یو لذت زندگ  هایشاد ان یننهسارا، مجددا درونم را به آتش اندوه افکند تا در م ری خ یدعا   
 زودتر بسوزم!
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. مبادا احساس  مییایم  رازیش یپدرم گفت: دخترم، ما هم به زود  میدیکه رس  ایارش  نی به کنار ماش   
  دبختیس بده انشاءاهلل که سفان  کتایکه هست خودتو با خونواده  یطی به هر نحو و شرا  ؟یکن  یبیغر
 .  یباش  یو عروس خوشبخت یبش

 یر یم یدار  د یدختر خوشگل، با رخت سف یهم کرد: آ  یگر ید یبرام دعا  هایم یننهسارا به رسم قد   
 !یایم  رونی ب  دمیبا کفن سف شاالیخونه شوهرت، ا

 ننهسارا خندهشون گرفت.  منظوریو ب بیعج  یدعا نیگفت و به صورتش زد، همه از ا  ییمادرم وا   

  ن یبا اندوه سوار ماش ینکرد دلخوش ول بینصی ب رشیخ   یو ما رو از دعا دیپدر صورتمون رو بوس   
  یادآور ی: آقا بابک، دوباره دیدو ن ی . پدرم به طرف ماشم یشد رسوند،ی م زی که ما را تا فرودگاه تبر  ایارش

 بشه. ریشماها تقد زچون قراره ا  نیباش   نجایا نیکن یسع نها،ی رو فراموش نکن یکنم که برنامه شهردار 

 . میباش   نجایتاسوعا و عاشورا ا  امیقراره در ا  ایچون من و در رهینم ادمونی بابک گفت:    

 یگهایشما به وقت د  لیشهر مراسم تجل یو شورا یفشرده شهردار  یبه علت برنامهها  ه،یعال نیا-   
 موکول شده.

  یدر موردش درست و حساب نیکه اومد رازی شما ش ارهی پدرجون، حاال وقت بس  دینگران نباش-   
 . میکنیصحبت م 

شهر   نیو آرزو به همراه خانوادهام کاشان را ترک کرده و به ا   دیبا خلجان، که با هزار ام یخداحافظ   
از و به دور  ییشهر روستا ن یدر ا میخواستی م ایتلخ و سخت بود. من و پر اریبس م،یاومده بود

مجبور   بود،اومده  شی که پ یو من حاال با سرنوشت میداشته باش یآرام و ساکت  یزندگ یشهر  یاهویه
 به ترکش شده بودم.  

دوختم خودم رو   مانیپا ریکوچک ز  نیچشم به زم مایاز پنجره هواپ میدر دل آسمان آرام گرفت یوقت   
را،   میزمزمهها یحت  شنودیرا بهتر م م یارتفاع صدا نیخدا از ا  کردمی. احساس م دمیدیم کتری به خدا نزد

که   میرفتیو بابک م  ن. مکردمیآسمان با او صحبت م یپام در بلندا  ریگسترده ز نیو من با نگاه به زم
 .میکن میخود سه  یاقوام اونو هم در شاد میرو تنمان کن یرخت عروس و داماد رازیباز هم در ش 
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البته  میصحبت کرد  گهیصبح با همد یتا دمدمهها میکه داشت  یدر اتاق مشترک شبید ای من و پر   
 کیدر  می دوست داشت  ای داشت اما من و پر نیدر طبقه باال و پائ  یمتعدد یخانه دو طبقه ما اتاقها 

 . م یاتاق بزرگ با هم باش

بغلم    ایپر کردمی م هیار گرو زار ز گرفتیاتاق نخواهم بود دلم م نیدر ا گهیاز تصور آن که از فردا من د   
 یسوگوار  م،یکه از با هم بودنمون داشت یخاطرات ی تموم شدن تمام  یبرا  کردی م هیزده و اونم گر

 . میکرد

اونچه رو که به من تعلق  کنمیازت خواهش م یناراحت بش لمیوسا دنیبا د د یشا اجان،یگفتم: پر   
توش   م،یرو تو خلجان شروع کرد  دمونیجد  یکه توش زندگ یببر، اتاق   نیاز ب  ایوردار و   نجایداره از ا

افسوس   دیشطول نک ادیز  نجایکه بودنم ا فی. حمیو با اون نقشهها خاطرهها ساخت میدینقشهها کش
  کنهیخاطرات، منو زنده م امیب   نجایدارن من هر وقت ا یعمر کوتاه ندیاتفاقات خوشا یکه بعض

 جدا بشه! هاشی م از دلبستگسخته آد یلیبعدشم نابود! خ 

  یتو االن دچار احساسات شد میکن  شهیپ یی بای شک دیاشک چشمام رو پاک کرد: خواهرجون، با ایپر   
  یاز اهال یکی که تو با  کردی فکر م شهیاز تو واسه همه ما سخته، پدر هم یدور  ه،یعیکامال طب  نیو ا

  شهیچه م  یول  ار،یشد. مثال پسر خواهرش ماز یخواه  یموندن نجایکرد و ا یازدواج خواه  ارید نیا
 ،یرو هم با خودت آورد  تیروز ورودمان به شهر، عشق و مهر بابک هم دانشگاه  نیکرد تو از اول 

 .یآخرشم قسمت اون شد

ماه   ایو گو  شدینم دهید یستارها  چیکبودش ه نهیداشتم که در س کی از پنجره چشم به آسمان تار    
. چهقدر ترک  دیباریداشت و از آن غم م یمهتاب  یآسمان رنگ یبود ول امدهی ن  رونی هم از لونهاش ب

  دیبا یولرو بسازم  یدیجد یای و دن  رمیخو بگ نجایبه ا خواستمیخانواده برام سخت بود! من تازه م
با   کردمیمشترکم رو شروع م  دیجد  یو حافظ زندگ  یدر شهر عشق و شور شاعرانه شهر سعد رفتمیم

 نه چندان معلوم! ندهیاز آ یر یتصو

بهارنارنجها مشاممان را نوازش داد. عطر    یاز همان دروازه قرآنش عطر و بو  میکه شد رازی وارد ش   
انبوه  انی عطر در وسط شهر م نیکه ا فیح م،یکردیکه با عشق و شور استشمامش م  یز یدالنگ
 نبود. یگر ید زی و ... چ نی و بنز  کیسوخته الست یو جز بو شدیگم م اهشانیس  یو دودها لهایاتومب
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کوچه بنبست قرار گرفته   کی یداشت و خونشون در انتها  ضیپهن و عر یکوچها نایمحله بابک ا   
به داخل کوچه  وارید یو از باال دهی خانهها باال خز واریاز د اسیگل  یبود انبوه درختان نارنج و شاخهها

کوچه دور    نیداشت. ا ییبهار زود هنگام و پرغوغا رازیرو پوشانده بودند. ش وارهایو پهنه د ختهی فرو ر
 .دادیمشام رو نوازش م  ز یدالنگ یشهر بود و همان عطرها یاهویاز ه

دوست داشتم.  شتریهستند ب جانی آذربا یع یمعابر طب  نی باتریخلجان را که از ز  یمن کوچهباغها   
خاص خلجان همان  یو جلوهها  گفتین »مهره دووار« مکه بابابزرگم بهشو یکهنه و خشت یوارهاید

  یتکه احساسا ایو ارش   ای. من، پرکردی م زیمتما گرید یکوچهباغهاش هست که اونو  از معابر شهرها 
. میبه خلجان آمد  چشی در پ چیو کمعرض پ   یخاک یهمان کوچهباغها یبه هوا میداشت  گریهمد هیشب

سکوت کوچه ها را  شیخونههاش که به هنگام باز و بست ناله لوالها یچوب  ضی پهن و عر یدرها
و ازش   میعالقه داشت یشهر   یاز آب لولهکش شتری ب  شی . ما به آب قناتها و چشمههاشکستیم

 . میکردیماستفاده 

او  دمی تخت طناز خانم مادر بابک رس  یبه باال یاحساسات گوناگون وقت انیمن احاطه شده م   
ساعت ورودمان را بهش   انیکبود احاطه شده بود، باز کرد. اطراف یا که در حلقهار  حالشیچشمان ب

و   فتاو نرم و آرام دستانش را گشود و مرا در آغوشش گر میاطالع نداده بودند تا مزاحم خوابش نشو
من که آفتاب لب بوم   ،یگفت: عروس گلم به خونه خودت خوش اومد دیلرز یکه لباش م  یدر حال 
 شدم.

  ریکرد و ما هم ز دیو گفتم: شما صد سال عمر خواه دم ینبود بوس ریش را که چندان هم پصورت   
 کرد.  میخواه  یمهر شما زندگ هیسا

افتادند و چون  یآن ها به تدارک عروس نباریو ا ختندیو اقوام به خانه ر لیفک و فام یاز فردا تمام    
مثل  نجا یدر ا گری. من دشدی همانجا برگزار م یخودمان یبه صورت  یمنزل آنها هم بزرگ بود عروس 

مادر   الیخی بتونم ب ای میبگرد  رازیش  یخلجان راحت نبودم تا روز تا شب با بابک در اماکن و آثار باستان 
وعده   کیداشتم. من و بابک فقط   یبابک شده و ساعتها تنهاش بذارم! هنوز باهاشون رودرواس ماریب
 .میزد ی م رازی ش یبه بازارها  یو سر  میرفت یم رونیب

را   لیو کارگرها وسا دیرس  رازیبزرگ قبل از پدر و مادرم به ش ونیکام کیبا  هامی زی هفته بعد جه کی   
 به طبقه باال که مختص من و بابک بود، حمل کردند. 
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را از درون   لیوسا گهیو چند زن و مرد د نیبه طبقه باال سمانه با خالهزر هامیز ی بعد از حمل کل جه   
  ی. سمانه که از خستگدندیچ یفراوانشان در اتاقها م جاناتیآورده و با بگو و بخندها و ه  رونیکارتون ب 
 کنما،ی م یفضول  ینکن فکر  اجان،یبه له له زدن افتاده بود با خنده گفت: در منزل دمانیکار و چ 

 .یفت ی به زحمت ب یتو که هنوز نوعروس   خوامینم

 . کنمیبعدا خودم سرفرصت جابهجاشون م نیبذار نی خوایم ییرو هر جا الی گفتم: حاال شما وسا   

 دنیو آنها از د گرفتیضر قرار مافراد حا  رتی مورد ح شد یکاغذش باز م ایکه کارتون  یل یهر وسا   
بابک   لیخونواده و فک و فام شی و پ  بردمی و من لذت م  گفتندیبه به م  متیباارزش و گرانق  یلیوسا

دستبافت رو که محصول  یبای ز اری همه تابلو فرش بس یمخصوصا وقت  کردمیم  یاحساس سربلند
 یدادم که با دستان هنرمند آقا ح یخوششون اومد من براشون توض  یلی خ  دند،یبود، د لجانخ

خالقانه و ماهرانه بافته   اریشهرت دارند، بس رانی که به پدر تابلو فرش ا «یخلجان  یجادی »حاجمحمد ا
تابلو فرش باعث افتخار و   ریدر ز  یهنرمند باارزش خلجان  نیا «یجادی»حاجمحمد ا یشده، امضا

  یکرد و حتما که بها رمی بافت خلجان متح یشم یخوش نقش و نگار ابر جفت فرش کی. شدیم رورمغ
پدر و   یکردند و برا فهایداشت تعر یمثال یفرشها که نقش و نگار ب  دنیداشتند. اقوام بابک با د یگزاف

 مادرم دعاها خوندند.  

همه هنر از  نیا یداره ول ی قابل یشهر هنره و هنرمندا  رازمی ش اجان،ی: درگفت یمادرشوهرم م   
 داره!  شیستا یشما واقعا که جا ک ی شهر کوچ یهنرمندا

محصول  نامیلنگه ندارن و ا ایدارن و کال تو دن  یشهرت جهان جانی آذربا یگفت: فرشها نیخالهزر   
 محشره! یلی خ اجونه،یشهر در

 هیاقل بهت گفتم بذار ال یه میتو خلجان که بود ادیم ادتی نجانیگفت: زر یدر یح  یشوهرش آقا   
که از هنر   ستین  یالک ،یقبول نکرد میبخر «یجادی ا »محمدیآقا یتابلو فرش که از کارا ای فرش 

 بخرم!  یکی خواستمیم رانی دست پدر فرش ا

کو اون ثروت باد کرده   متشونه؟ی ق ونیلیچند م  نایا یدونیم ؟یکنیدهنمو وا م  یآخه مرد واسه چ-   
 م؟ یکه شرمنده نش



 ال جمعجزه خل 

164 
 

 دهید هیدر خور و ارزشمند برام ته  یهایزی که پدرم جه نی و من از ا دندیخند نی همه به حرف خالهزر   
کرده بود، چشمام پر از اشک شد و در دم   دیروسف  یراز ی خونواده شوهرم و اقوام ش شی بود و منو پ
 دعا کردم.  شونیواسه سالمت

که من با  کنمیاالن اعالم م نینشسته بود گفت: من از هم لچرشیو یناز خانم که رومادرشوهرم ط   
فرشها و   ن یبارم شده به خلجان خواهم رفت و از هم هیواسه  کنن ی نم میهمراه گهیپاها، که د نیهم

  «یجادی »حاجمحمد ا یآقا یاز تابلو فرشها  یکه عار  ست یخونه ن نیا فیح  خرمیتابلوفرشها هم م
که بابک و عروس گلم  یفرشها و تابلو فرش شدم تازه وقت نیا زی رتانگی ح ریباشه! من که محو تصو 

 .  کنمی اونجا انتخاب م یدست یو کادوشونو از هنرها رمیبچهدار شدن باهاشون خلجان م

  تعفنش یدلم سر باز کرد و بو  نیبه قلبم اصابت کرد و غده چرک   یر یحرف مادرشوهرم انگار ت نیبا ا   
!  یی: کدوم بچه! چه آرزودم یبه درد اومد و از خودم پرس نهامیبرد، س نی بهارنارنج رو از ب  زیعطر دالنگ

 .شدیافسوس که برآورده نم یول

اقامت   یبرا  یشدند و وقت رازیوارد ش کمونی از اقوام نزد یخانوادهام به همراه عدها گریچهار روز د   
  یبزرگ  نیکنند مادرشوهرم به شدت اعتراض کرد و گفت: پس خونه به ا هیرا کرا  یخانها خواستندیم

  یاز خونه خودم جا ریو خلجان، غ زی ! امکان نداره اجازه بدم مهمونام از تبرخورهیبه درد م  یچه زمان
 نباشم!  یراز یکه ش نیورد زبون عالم نبوده؟ مگه ا ایرازی ش  یو مهربون یبرن. مگه مهموننواز  یگهاید

استقبال از خانوادهام به فرودگاه  یبابک برا لیاز فام یعد من به همراه بابک و عدهاب یساعت   
اومده   رازی به ش توننیم ییچه کسا گهیخالهها و دخترا و پسراشون، د ری : غدمی پرسی. از خودم م میرفت

 . دیرسی به نظر م دیخونوادهاش هم آمده باشن، بع انایکه عمهتوران و اح نیباشن؟ تصور ا

و   ایرو مه  ی همه چ بای بودند و تقر  یعروس یانجام کارا ی در تکاپو دایسمانه به همراه اقوامش شد   
 تمام کرده بودند. 

دلم رو به تاپ و توپ انداخت.   د یایباند فرود ب  یرو خواستی که م ییمایهواپ ب یمه  یصدا دنیشن   
البته موقع اقامتمون  کردمی م یب یاحساس غر یاومده بودم ول رازیو هفته بود که به شکه فقط د نیبا ا
خانواده  یتها و محب یبعدا سراغشون برم. هرچند مهربان  تونستمیکه م میداشت  ییشهر آشناها نیتو ا

خانواده و اقوامم که البته اگر   دنیحال اکنون از د نی. با اکردی رو کم رنگ م هامی و دلتنگ یب یبابک غر
 .  کردمیم یآمده باشند احساس شاد
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دوخته  یشهایبابک دستاش رو به دور شونهام حلقه زده بود و در سالن فرودگاه چشم به در ش   
پدر و مادرم به همراه عمه توران و شوهرش   دنی. دشدندیاز آنجا وارد م مایهواپ نیکه مسافر میبود

سر   ت. پشدمیو دو خواهرش رو هم تو قاب در د  اریشد که ماز  شتریتعجبم ب  یخوشحالم کرد و زمان 
 ییو پشت سرشان دا کشوندنی رو گرفته بودن و آروم اونو به جلو م یزن یبازوها  ای و ارش ای اونا پر

را    یهر کس دنیانتظار د بردمیبه سر م یلحظات که در اوج شاد نی. من در اآمدندی م مییمحرم و زندا
 هیهمسا ک یآمدنش نبود اون فقط  یبرا  یو مناسبت یربط  چیکه ه نیننه سارا! ا دنیز دداشتم به ج
از پشت پنجره اتاق باال   شهی تا سر کوچه راه بره و هم تونستینم  چوقتی که ه یرزن ی بود، اونم پ

داشت،    یاومدنش چه علت طی شرا  نی. حاال با ادادیرهگذران و عابران کوچه رو م   کیخانهاش کش
 ! دمینفهم

واقعا شاخ  رتی: آه بابک دارم از ح رفت ی دستان بابک فرو م انی در م شتریانگشتانم هر لحظه ب    
   ست؟یسرم ن  یرو یشاخ   نی . نگاه کن ببارمیدرم

شاخ کت و کلفت درست وسط  هی ؟یافتاد یبه چه روز  ا،ی در یو نگاهم کرد: وا دیبابک خند   
 جوونه زده.  تی شونیپ

 اومده؟ یواسه چ گهیبگه، آخه اون د ستین  یکیننهساراس! واال  دنیبابک اثرات د  ینیب یم-   

 هیشاد شدن چرا گال یخب اومده که اومده، تو به جا ؟یشد ادبی ب نقدریچرا ا اجان،یدر یوایا-   
 ؟ یکن یم

 نداشت؟  ی که داره ضرورت یطی با اون شرا نجا،یآخه بودنش در ا-   

 !رهیسوال م ری ما ز یمهموننواز  ها؟یبگ  یز یو آوردنش، مبادا جلو روش چ  دن یفعال که صالح د-   

 ... یبازه ول یبهایمهمون غر یمهموننواز هستن در خونهشون به رو  یهم به اندازه کاف های خلجان-   

راحت    یلی. حاال که خمیباز از مهمونامون استقبال کن ینداره. اجازه بده با رو یول گهید ا،ی در هیکاف-   
  نجایباشه قدمرنجه فرموده و تا ا اری من که آقا ماز بی رق  یو حسدها کنار گذاشته شده و حت نههایک

 آورده! فیتشر

بعدا با   یاصرار داشت با من ازدواج کنه، ول یلی خ اریبابک، اولها ماز  یگیخندهام گرفت: راست م   
 ه؟دونیحاال چرا خدا م دیتو خودشو کنار کش دنید
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 چون اون عاشق من شد.  اجان،یدر فهمهی م یهر ابله نویا-   

و   یبه روبوس یاومده و همگ ک ینزد  لهامیکه اقوام و فک و فام میبود دنیما هر دو در حال خند   
 .میپرداخت یسالم و احوالپرس

 خوادیهم م نجایکه ا نیاومده؟ جز ا گهیگوش مادرم گفتم: مامانجون، ننهسارا چرا د خیآهسته ب   
 اره؟یدرب یسر از همه چ

بارم مسافرت نرفته بود   هیتو عمرش واسه  چارهی دخترم، زن ب نهی : اصلش که همد یمادرم آرام خند   
  دیکشیم یجانسوز   یو آهها کردی نگاه م م،یتو بود یسفر و عروس یبا حسرت به ما که در تکاپو یوقت
خودم   به. دم یرو ند یگهاید یجا  د«ی»ورنق« و »باباحم  یمن جز »خلجان« و دو تا روستا گفتیو م

  دمیترسیکه داره، درسته م یبا وضع  ؟یرو شاد کن  رزنیپ  نیکه ا نهیثواب عمرت ا نیگفتم زهرا، بهتر
  یخدا یار ی و به  ومدین شیهم پ ی و مشکل میدیکه ما به سالمت رس یدیخب دخترم، د یول  ارمشیب

در   ات  دمیخونوادهاش م لی و تحو گردونمیهم به سالمت به خلجان برش م  ینجور یمهربون هم 
 هم وجود داره. یگهاید یجاها د«ی»ورنق« و »باباحم یروستا ریلحظه عمرش بدونه که غ  نیآخر

 . نیدیو آخرت رو خر  ایمن بابک جوابش را داد: واقعا که شما ثواب دن یبه جا   

چند روزه تو   نیتو ا دونهیگفتم: خدا م میشدیها م نی طه فرودگاه سوار ماشکه در محو  یدر حال    
 محترم خلجان برسونه؟  یتا به سمع اهال کنهی م هیچنتهاش چهقدر خبر و گزارش ته

 باشه.   امهاشیپ ن ی آخر نامیا دیگفت: شا دیمادرم لبش را گز   

  یلیکه هنوز به آمدن بهار خ   یدر حال ،یبهار  یبهارنارنجها یپر بود از عطر و بو کتا ی خانه طناز   اطیح   
بود و ما رو به  یباستان   دینوروز و ع دیع  دنیفرا رس ادآوریمعطر و مطبوع  یهوا  نیمونده بود و هم

 . آوردیم یوجد و شاد

  دنیاو شد و با کش الی خیب رو تمام کرده باشه،  تشیمامور ییگو نجایکه با رسوندن ننهسارا به ا ایپر   
 کنار استخر نشست و به تاب خوردن پرداخت.  یتاب بزرگ آهن  یرو یدرپ یو پ  قیعم ینفسها

 هلت بدم؟  یخوایم  ایگفت: پر ایارش   
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عطر بهار نارنجهارو تو   نیهوا، ا یخوشبو  یبا آروم آروم تاب خوردن، ذرهها خوامی م زم،ی نه برادر عز-   
 بفرستم. ههامیر

 ه؟ی شده، خبر ییایرو یلیخ  اجانیبه کنارش رفتم و با خنده گفتم: پر   

 گوشم گفت: مگه مامان خبر نداده؟ خی و ب دیخند  ایارش   

 رو؟   ینگاهش کردم: چ رتیبا ح    

خواستگار   هی   یعاف نینور الد دیس  یتوسط آقا  روزی پر نی داره؟ هم  یمامانم عجب صبر  نیا بابا،یا-   
 اومده. ایواسه پر  یمعتبر و خوب 

 ه؟ یک یراست  کنه؟ی م ری چرا تو عالم هپروت س اخانوم،یپر  گهیاو...وه، بگو د-   

 دیس یحقا که آقا گه؟یبابا همون جانباز شهرمون د ،یخبر یتو هم که از اخبار و افراد خلجان ب  یا   
هست از  روشنفکران  و از افراد معتمد و باسواد شهرمونه که  رانی که مشهور به پسر ا یعاف نینور الد

 حرفش رو قبول دارن. یهمه اهال

 از اقوامش رو فرستاده؟ یکی خب حاال اون جانبازمحترم -   

 . میقبولش دار یکرده که خونوادگ یخوب شهر رو بهمون معرف یاز جوونا یکی نه جانم، -   

 هم قبول داره؟  ایالب! خود پرآهان، چه ج-   

جد و   دمیساکن خلجانه، اونطور که شن  یول  کنهی آره بابا، اون آقا مهندس تو اداره آب استان کار م-   
شده  یتا مردم بتونن از آب لولهکش دنیزحمت کش  یل یشهر خ نیا یار ی و آب ی آبادش واسه لولهکش

 نداره. یاستفاده کنن. فقط افسوس که خونوادها

 ؟ یچ یعنی اوه-   

 فوت شدند.  یدر زلزله ارسباران همگ شی که خونوادهاش سالها پ نیا یعنی-   

 کردن؟ یکار م  یآه خدا بهش صبر بده، اونا تو ارسباران چ-   
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گشت و گذار اونجا رفته بودن که  یبرا یمدت هیورزقان بود و مثال خانوادهاش   یمادرش از اهال-   
 اون اتفاق ناگوار رخ داد.

 خوبه که اون نبوده!-   

 نداده بودن.  یبهش مرخص گه،یقسمت د-   

رو   ا یمن و ارش  یکه چشمانش را بسته و صورتش رو به سمت آفتاب گرفته بود صحبتها ایپر   
 . کردی نم یاظهار نظر  چیه یول  دیشنیم

خوشش تنها   یاهای رو ونیرو م  ایانه صدام زد و من مجبور شدم برم و پراز پنجره طبقه باال سم   
 بذارم. 

  منیخونواده خوش نیا یقدم تو برا اجان،ی : درگفت یو م   کردی سر سفره ناهار ننهسارا دائم دعام م   
تو عمر هشتاد و سه سالهام سوار   نبار یاول یو منم قسمت شد که برا  یهست یخواهد بود تو دختر خوب

خوب   یانسانها نیا یبرا  یتو و بابک رو خوشبخت کنه و بتون خوام یبشم و سفر برم. از خدا م امیهواپ
قشنگ مثل  اطیح نیبچههاتون تو ا یههای خندهها و گر یتا صدا یار ی ب یسالم  یدختر و پسرها

 .چهی بهشت همه جاش بپ 

غم  ادیکرد و ما باز هم به  یسفره با هم تالق یسو و آن سو نیمن و بابک از ا نیغمگ ینگاهها   
شده باشد!    زانیآو نهامیاز س یما نشست انگار سنگ نهی بر س یو اندوه مشترک مینهان درونمون افتاد

و   شاخیغول ب همبه برآورده شدنش نداشتم! باز  دیاز سمت ننهسارا که متاسفانه ام بایو ز کی ن ییدعا
داده بود. آه  تمینشانده و معلول اهیکه منو به خاک س یز ی نفرتانگ یوالیافتاد ه ادمیدم خلجان به 

 !  م«ی لعنت برتو باد »غار نغ

  جانی نشسته بود با ه  نیکنار سفره بزرگ و رنگ لچرشیو یمادرشوهرم طناز خانم که او هم رو   
بابک   یمنم آرزو دارم بچهها  ز،یرا بر هم کوفت و گفت: آره ساراخانوم عز   دهاشیدستان الغر و چروک 

ن خونه بزرگ  یرو زنده نگه داره. مخصوصا که ا کتاینام پدرش جهان  دی. پسرم بارمیو بعد بم  نمیرو بب
 پدرش هست و متعلق به بابکه. ادگاریکه 
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من و بابک    ی. نگاههاشدیمادرم متوجه صحبت م یبا ترجمهها دانستینم یننهسارا، که زبان فارس   
عروس و داماد  نیکه ا دمیگفت: من به شما قول م یو ننهسارا به زبان ترک  دی چی پی م مهمچنان در ه

 صاحب ده فرزند خواهند شد.  گهیحاال تا سال د  نیاز هم

 گفت؟   ی : ننهسارا چدیسمانه با سماجت پرس دند،یبلند خند  ایو پر  ایارش   

بچه بتونن   هیسال فوقش  هیتا  نایحرفاشو واسه سمانه ترجمه کرد سمانه گفت: آخه ننهجون، ا  ایپر   
 .ارنیب

پنج قلو   نا یا دیبچه؟ شا هیسمانه را به ننهسارا گفت و ننهسارا پرخاشگرانه گفت: چرا  یحرفا  ایپر   
 دن؟ یزائ

 توله پس بندازن؟  نقدریبهم گفت: آخه چه خبره ا  یلب ریز  ایپر   

که از  ی. وا میدونهاش هم قانع هیما به همون  یول ست ین دیبع  زیچ چی: هدیسمانه بلندتر خند   
سکته کنم و  یبچه برادرم منو، عمهجون صدا بزنه و من از شدت خوشحال  قرارمیحاال چهقدر ب نیهم

 .افتمی پس ب

که لبان من و    ی. در حالدیبه اتمام رس  انی ناپا یثهایحرف و حد نیا انیدر م ن یناهار مفصل و رنگ   
  رشیبود که بشه تغ  یتلخ تر از اون  قتی. چون حق میکردی م هیاز درون گر یول دی خندی بابک به ظاهر م

 داد! 

برا خودمون    مینکردن و ما دار یهنوز عروس نایا یبابا، ناسالمت یگفت: ا دیساکتترم د یکه کم  ایپر   
 .میدوزیو م میبریم یه

 حرفها رو بست و کنار گذاشت.  نیدفتر ا شه،یخدا بخواد همون م یشکر خدا مادرم با گفتن هر چ   

 

 *** 
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به راه انداختند آنها در   کتایعروس مرحوم جهان  یبرا کتا یبود که خاندان  یمفصل یجشن عروس    
نکرده بودند و  یو خونه کوتاه اطیکردن محله و ح  یو چراغان   ییرایو پذ  دیانجام برنامهها و خر
تا   نیزم  نجای ا یبرگزار  کردند. هرچند آداب عروس  یدل مراسم جشن را به خوب  کی اقوامشون جانانه و 

 شدیمعموال در خانه عروس گرفته م یشهر ما فرق داشت مثال در خلجان عروس ی آسمان با آداب عروس
و عروس را به  ندیایداماد م انیاز اطراف یشب وقت  یمههایتو خونه داماد بود ن  یعروس رازی در ش یول

 :  خواندیبخت م  ترانهو  بنددیاز خانواده داماد به کمر عروس شال م  یخانه بخت ببرند پسر بچها

                  نی گل زی ق ن،یگل نیگل    

                   نی دوز گل نیلر ینجیا    

 رم                ستهیاوغالن ا یئددی    

                 نیگل  ز یق نیگیسون بئش    

 !  ارمی پسر ب هیواسهشون  تونمینم  یمن هفت که پسر سهله، حت  یول   

  جانی دختران و پسران شاد و پره انیکه م یو سرزندها  یعروس و داماد به ظاهر خندان    
  یبرا یحت توانستمی. من نمکردندی رو تحمل م  ینیدر باطن و در عمق وجود غم سنگ یول  دندیرقصیم

و   بردی درونمان رنج نم قتیچون من ندارد و اون واقعا از حق  یفکر کنم که بابک احساس یلحظها
 که تک پسر خانوادهاش بود!  الخصوصیبر او نگذاشته عل یر ی داستان بچهدار نشدن ما تاث

 یبود که من و بابک در خلوت و آرامش اتاقخوابمان، که در طبقه باال مهشبین میساعت سه و ن    
و   میبود به کنار پنجره رفت دهیرس  انیو پر سروصدا به پا  اهویپره  یعروس  میشت قرار گرفتخانه قرار دا

و اطرافش   کردی م ییخودنما اهیس  یماه از پشت ابرها مهی. ن میچشم به آسمان کمستاره آنشب دوخت
و گاه  شدیپنهان م یخود گاه یمهتاب  یهالهها انیاز ستارگان رنگارنگش بود. ماه کامل م  یخال
 ! دیکشی سرک م رونی وزانه به بمرم

فرو رفته بود   یق یبه راه انداخته و به خواب عم یتخت خر و پف آرام یخسته بود رو  اری بابک که بس   
خودم رو   خواستمیرنگارنگش هنوز روشن بودند چشم دوخته بودم. نم   یسههای که ر یاطی و من به ح

بعدا  آنها مشترکم رو به کامم تلخ کنم.  یزندگ  لیآزار بدهم و دوران خوش اوا انیاطراف یبا حرفها
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  یخداوند صاحب فرزند یبوده که از سو نیکه مثال قسمتمون ا رندیباردار نشدن منو بپذ توانستندیم
 !ابدیادامه  کتایخانواده  یبعد ی در نسلها توانستینم  کتایو نام جهان  مینش

  کی در هر طرف پلهها  میبرو نی به طبقه پائ میخواستی صرف صبحانه م یصبح که من و بابک برا   
را   نی شاخه گل سرخ و قرمز گذاشته بودند من و بابک از طبقه باال افراد جمع شده در سالن پائ 

  یتهایرنگم و بابک در لباس اسپورتش همان جذاب   یصورت  یبلند و تور  راهنی . من در پمیدیدیم
  زدندیما بودند و برامون دست م یسرها رو به باال درحال تماشا میرو داشت ی شبیو داماد د وسعر

 نایگل تازه و باطراوت آراسته شده بود، همه ا یگل و سبدها یراهپلهها و گوشه کنار خانه با شاخهها
 .میست دانیم ایرو از ابتکارات سمانه و پر

  کیدور و نزد لیبه راه انداخت که تماما از فام   یبا عنوان پاتخت یبعد ظهر هم مادرشوهرم، برنامها   
که در  دیدی رو م  ییو برنامهها بردی لذت رو م نیشتریخودشان بود. در جمع ما فکر کنم ننهسارا بود که ب

د و او بعد از بازگشت به  بو دهیند یگر ید زی طول عمرش به جز مراسم و آداب و سنن شهر خلجان چ
چه  آمدند،یم دنش یکه به د یکسان یبرا  یجشن عروس ن یتا لحظه مرگش از ا تونست یشهر خودش م

 بکند.   فهایو توص  فهایتعر

من  شد،یداشت اون هر چه مهربانتر م  یو مثال زدن  کی فوقالعاده بود که اخالق ن یطنازخانم، زن   
 دنیشادش کنم و اونو با در آغوش کش  یبا آوردن نوها توانستمینم ندهیکه چرا در آ شدمیم نتریغمگ

 برسونم. شی به آرزوها  شینوه پسر

با   یموندن  ادیبا صرف عصرانه به  همانهایبرگزار کرد و م  رازی را در پارک ارم ش شی همانیسمانه م   
  نیزب یند. هر حرکت من از نگاه ت کرد نیری بهارنارنج آن روز را به کام خودشان ش یشربتها دنینوش

و   گذاشتی سر در گوشم م شدیلبهام گم م یخنده از رو  ایلحظه لبخند  کی ی. وقت ماندیبابک دور نم 
 ناراحتت کرده؟  یچ ،یخند ی : چرا نمدیپرس یم

 !  کنهیکه تو رو از درون ناراحت م  یز یبهش بگم همون چ خواستیدلم م   

  یهایشداوری وقتا از پ ینداشتم بعض  یحاضرجواب ای بودم و مثل پر  شتنداریخو یمن در هر حالت  یول   
 . آمدمی خودم به تنگ م

ماه مبارک رمضان آماده شوند.  امیا دنیفرا رس  یهفته بعد خانوادهام به خلجان برگشتند تا برا کی   
 مینشست بی غو بر سر آرامگاه لسانال میرفت هیروز وسط هفته در زمان خلوت من و بابک به حافظ  کی
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  یغرفهها  ازو  میشد هیبعد خواندن فاتحه وارد محوطه حافظ میحافظ پرداخت  یو به خواندن شعرها
خانوادهام و خانواده   یبود برا  رازیاجناس که مختص شهر ش  یکه در آنجا برپا بود مقدار  یمتعدد

و اگر   کردندی م یفراوان زندگ  ی. خانواده عاطفه در فقر و کمبودها دمیخود عاطفه خر  یعاطفه، و برا
 . شدندیمادرم نبود از شدت فقر تلف م یدگ یرس

 .میصرف کن هیحوال  نیکه در هم یامروز ناهار رو در رستوران خوب خوادیدلم م ا،یبابک گفت: در   

 گشنمه بابک.  یل یمن که خ-   

 دهیدرختان کاج چ انی را م ییهایو صندل  زیبود م اهیسبز و پر از گل و گ یمقابل رستوران که محوطها   
و سفارش غذا   مینشست زی رستوران باصفاتر از داخل رستوران بود من و بابک پشت م  رونی بودند ب

 ؟یشی نم  یبگم عصبان یز یچ  هیفاصله به بابک گفتم: بابک  نی. در امیداد

 باشه؟  یره حرفت چدا یبستگ-   

 م؟یتاسوعا و عاشورا رو در خلجان باش  امیما ا یدی و قول م یسر حرفت هست  نمیاول بگو بب-   

  گنیمگه نم میبردار ادداشتی چون قراره از اون مراسم  میبه همه داده بود  نویخب ما که قول ا-   
 دن؟یبود مانند د   یک دنیشن

 . زمیممنونم ازت بابک عز-   

 نکنه بگو؟  میرو که قراره عصبان گهاتیحاال حرف د  اجان،ی خب در-   

به  میکه مراسم تاسوعا و عاشورا تموم شد و از خلجان برگشت نیبعد ا ،یدیو گفتم: قول م دمیخند   
در   انی رنمن چهطوره و اونطور که دکتر پ تیوضع می نیتا بب  میچند دکتر متخصص زنان مراجعه کن

 گفته بود واقعا همون مشکل رو دارم؟  زی تبر مارستانیب

  یچیهنوز ه ، یآشفتهشان کرد: خانوم یموهاش فرو برد و با بدحوصلگ یبابک دستاشو البهال    
به توافق  گه یما که با همد ؟یکنیچرا اون اتفاق رو واسه خودت دغدغه م ؟یالی نشده تو اون فکر و خ 

 .میدیرس

 شدن منع کنه؟ ش یو آزما نهیما رو از دکتر رفتن  و معا  ستیتوافق قرار ن-   
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  ؟یدیم  تی اهم نقدریچرا ا اجان،یواقعا موندم در-   

مطمئن   دیما با یدرثان شهیواسه همه مهم م ندهیموضوع در آ نیندم؟ ا تی بابکجان، چرا اهم-   
  دیرو داده بودن، شا  صیداشتم اون تشخ یبد طیاونموقع که از هر نظر شرا ان،ی دکتر پرن دیشا میبش

 شده باشه!   یاالن فرج

که موضوع رو   یبهم قول بد دیتو با  نباریبه خاطر تو تا خاطرت جمع بشه و ا نمیا اجان،یباشه در-   
جوب نخواهد  هیآبمون تو  نیا  ریدر غ  یر یبه دل نگ یناراحت  چیو بعد جواب دکترها ه یمهمش نکن 

 . شمهای م  یرفت و من عصبان

که  یکول  هچردهیزن س کی ن یح  نی. در همدیچ مانیغذا را برا زیو گارسون م میدیهر دو خند   
 رم؟یواستون فال بگ نیدی اجازه م با،ی ز یدر بغل داشت به کنارمون اومد و گفت: جوونا یبچها

اعتقاد  ی عن ی میستیبرو ما اهلش ن ری بگ لحظه من تامل کردم و بابک گفت: خانم، لطفا راهتو کی   
 .میندار

 مخالفت بکنم.  تونستمینم یرو رد کرد ناراحت شدم ول  نیزن فالب  نیکه بابک ا نیمن ته دلم از ا   

وعده  هیفقط پول  یستیمن فاالم درستهها، تو که معتقد ن یکه خوشبخت بش شاالیجوون، ا یآقا-   
 . رمی گیغذارو ازتون م

رفت و لگدش رو   هچردهیبه کنار زن س   تیما رو آورده بود با عصبان  یگارسون که غذا نیح  نیدر هم   
 !نمیزود بزن به چاک بب   ؟یایب  نجایا یخانوم، چند بار بهت گفتم حق ندار  یحواله کرد: آها

نوم  خا نیبه گارسون گفت: لطفا به حساب ما دو پرس غذا به ا عیدلم به حالش سوخت و بابک سر   
 بده بره. 

  رهیفال بگ هیخانوم ازمون  نیاوامر بابک رفت،گفتم: بابک، اجازه بده ا  یاجرا یگارسون پ  یوقت   
 شه؟یم یخب فال حافظه مگه چ گه،ید

 .  ایکن یناراحتم م یدار  گهید ایدر-   

زانوهاش    یکرد و رو دایپ یبا حرفم جسارت   زدیم یکه ابروان تاتو شدهاش به سرمها هچردهیزن س   
و   یتو کل عالم به مهربون ایرازیچون ش یبش  یعصبان ادیبهت نم  پ،ی جوون خوشت یاومد: آقا کترینزد
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  یراز ی ش زنهیخانوم رو که داد م  نیاجازه بده فال ا ، یهست یراز یمشهورن، تو هم ش یمهموننواز 
 . رمی بگ  ستین

 یرد: چه حرفا؟ مگه چشم و ابرومکث ک  یزن شوکه شده بود، لحظها یبابک که از حدسها -   
 . گهید  رازهیدختر اهل ش  نیا  ؟ینی بیرو نم  اهشیس

 رو داره.  جانیآذربا  یدخترا افهیاون ق دونمینه آقاجان، من م-   

 حرف زن که درست به خال زده بود دهان بابک را بست و زن کف دستم را گرفت و نگاه کرد.  نیا   

 ؟ ینی بابک گفت: تو که قرار بود فال حافظ بب   

او بچه را در بغلش   دیکبودش درخش  اهیو درشتش در صورت س  دیسف  یو دندانها دیزن باز خند   
  زانیکه از گردنش آو یفی کوچک حافظ را از ک  اریبس وانیجابهجا کرد و کف دستم را نگاه کرد و بعد د

شوهر   نی را باز کرد گفت: دخترجان، تو بهتر وانیآورد و چشمانش را بست بعد که د رونی کرده بود ب
باز هم   یاز سرت گذشته و زنده ماند  یبزرگ  یاگه حسودا بذارن. بال  یشیخوشبخت م  یعالم رو دار 

 اهات. از طرف بدخو گذرد،ی از سرت م یبزرگ  یبال

 و بلند شو برو.  ر یخانم غذاها رو بگ یآها-   

 . میکنی م شیما خودمون راه نینداشته باش یرو به طرف گارسون کردم: شما کار    

رو نداشتم. اون   یسوال دنیزن غذاها رو گرفت و در کنارش گذاشت از ترس بابک ازش جرات پرس   
بزرگ دهنش رو باز    ییوالی. هستیخواهد کرد از اهل خونهات ن  رتیخواهد مرد که دلگ  یگفت: کس

در   یرسی. به حاجاتت مکنهیتو رو عاشق خودش م یروز  والیاما اون ه یکرده و تو ازش نفرت دار 
 که از نطفهات...  یدو بچه دار  العتط

 که!  رهی واال سرکار هزار بار بهش گفتم از رو نم-   

 یشهر اخاذ یاز مردم و مهمونا نطوریا یزد: چند بار تعهد دادزن  یبه پا یلگد یمامور انتظام    
   ؟ینکن 
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  بشیکه مامور تعق یسرش جابهجا کرد و غذاش رو برداشت و در حال یرو رو اهشی زن چادر س   
کنم چون مامور درست در   هیزار زار گر خواستی رفت. دلم م  رونیاز محوطه رستوران ب کردیم

 اونو از گفتن باز داشته بود. شده و  داشیفال پ  یجا  نیحساستر

چرا عذاب وجدان داشته   گهید میما غذاشو گرفت  اجان،ی: ناراحت نشو دردیخندی بابک برخالف من م   
 م؟ یباش

 یجا نیاون مامور وقتنشناس درست حساستر گفتیم  یاون داشت چ  یستی آه بابک، متوجه ن-   
 شد.  شیدایفال پ

. اون داشت  یاعتقاد داشته باش ف یاراج  نیبه ا دهیمثل تو بع یکردها لیاز دختر تحص اجان،یدر-   
صاحب دو    گفتیکه داشت م ید یمگه نشن رهیازمون بگ ی که پول ختیریم رونی ب ات ی جفنگ یسر  هی

 ؟ یدون یهست، خودت که احواالت خودتو م  یحرف نیمزخرفتر از ا ایشد، آ  یبچه خواه

 بشم. یمن واقعا صاحب بچها ندهیدر آ دیبابک؟ شا یدید یخدارو چ-   

غذاتو بخور که   ریبابک دستاش رو به سمت آسمان گرفت: انشاءاهلل، خدا از دهنت بشنوه حاال بگ    
 سرد شد. یحساب 

 ایدر همون اطرافه  ریزن فالگ ایآ نمی تا بب  دیچرخیاز محوطه رستوران م رونی چشمانم دائم به ب   
لحظه   کینظرم داشت معلوم بود که   ریشده و ز میپرت  گذاشت رفت. بابک متوجه حرکات و حواس

 . ستیهم ازم غافل ن

مث حفره داره عاشقت   یکه دهان ییوالیه یچ یعنی  ،یدیخودتو آزار م  یبه خدا دار  اجان،یدر-   
  ایو تو از االن واسه بچهدار شدن  میما اول راه اجان،ی تازه در  اد؟یحرف با عقل جور درم نیا شه؟یم

اگه  داکرد؟ به خ ی خواه کاریچ  ندهیحساب تو در آ نی با ا ،یدیبه خرج م تی حساس نقدرینشدنت ا
  نای. ابخشمتهای اصال نم یو ساحرهها شد  رهایبار بشنوم که دست به دامان رمالها، و فالگ هیفقط 

که توکلت به خدا باشه،   نیا یچرا به جا کنن،یمشت دروغ بار آدم م هی نایبه خدا ا ه،یبازی همش کول
 ؟یآورد یرو  نایبه چرت و پرت ا

 جور زنا فراوونن.  نیا نجایبودها، خب ا شی اول نیکارو کردم، ا  نیا یبابک من ک-   

 دارن؟  بیعلمغ نایا ی کنی و تو چرا فکر م-   
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 ! میخب تمومش کن بابک نخواست-   

باشه اجازه   رونی ب  یو اون زنه کول میرفت  رونیب  یاخم نکن وقت اجان،یباشه در  ،یشیچرا ناراحت م-   
 .نهی فالت رو بب یباق  دمیم

 شم؟ی صاحب دو بچه م ندهی که من در آ  گفتیم دی قرص شد و گفتم: آخه اون چرا با یدلم کم   

... َاه خواستیم دیبگه؟ شا یچ خوادیکه م یدینشن هشوی کرد تو که بق یغلط هی حاال  زم، یعز یایدر-   
 م؟یغذامونو تو آرامش بخور یدیم اجازه  الش،ی خیب

  یاز رستوران بود که اونم وقت رونی آن روز کوفتمان شد و من فکر و حواسم در ب یاز نظر خودم غذا   
  ؟ی: گرفتد ی. بابک با تمسخر خنددمیاز زن بچه به بغل ند یهر چه اطراف را گشتم اثر  میآمد رونیب

 .  موندیمنتظرت م  نجا ی ا ،یکه تو چهقدر مشتاق دیدیو م گفت یاون اگه واقعا درست م 

مشتاق بچهدار شدن  نقدریرو بهم نگفته بود ا انی جر  انیاگه دکتر پرن دی بابک، شا دونمینم-   
 !  شدمینم

هم  شدیفعال نم یمشتاق بودم. ول  اریرفتن به نزد پزشک متخصص بس  یبعد اتفاق آن روز من برا   
 اون!  یدانشگاه و گرفتار مشغلهها اننامهی پا یرو و هم در حال کار کردن میروزه بود

شده بودند و من و بابک با تالش و زحمات   یسپر  ی و به راحت دهیهم دو ی از پ یادی ز یماهها   
 . میدانشگاه رو به اتمام رسانده بود یکارها یشبانه روز 

و   یراض میو من از زندگ گذاشتیرا تماما به تماشا م  یراز یزن مهربان ش  کی  ری طناز خانم، تصو   
که  نی ا دمیدیحالت انتظار رو م  یو مهربان طناز خانم هرازگاه دهیخرسند بودم. اما در صورت تک 

 مژده باردار شدنش را بدهد!  یروز  کیعروس 

حاال مرا مصمم و وادار کرده بود که من و بابک هم   راز،ی سختش به ش طیآمدن ننهسارا با آن شرا   
 !میتنها به خلجان نرو

و شوهرش و سمانه به همراه خونواده خود شام مهمونمون بودند و ما که در    نیشب خالهزر کی   
 و دست زد:  دیرو به طناز خانوم گفتم با حرف من خاله از جاش پر شنهادمیپ  میحال صرف شام بود
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هاش سر رفته و  که حوصل  گفتیم  نباریاول  یبرا  روزیاتفاقا مامان د ،یتو واقعا فرشتها اجان،یدر یوا-   
 و مکه را کرده است.  هیکربال و سور یهوا

 : چه حرفا، مگه خلجان کربال، مکهاس؟ د یبابک خند   

از مراسم و حال و   زخانم،ی و حتم دارم عز هیگفتم: اتفاقا ثواب همونا رو داره االن وقت خوب جانی با ه   
محرم رو تو شهر ما   امیبارم شده مراسم ا هیداره واسه   یب یچه ع  ادیمحرم تو شهر ما خوشش ب یهوا

 تماشا کنه!

 نها؟ یبریمنو م  نیدار یشوخ  یزد و گفت: شوخ   یطنازخانم چشمانش برق   

 . کردمی نم یو من از اولشم شوخ ه،یهم جد یلیگفتم: اتفاقا خ   

که من دارم وبال گردنتون  یتی وضع  نیبا ا  ن،ینه عروس گلم، خودتونو به زحمت و دردسر ننداز-   
 شم؟یم

  نیو وبال گردنم بش  نیکه شما به من زحمت بد خارهیتنم م یعن یمن دوست دارم،  زخانم،یخب عز-   
 که؟  ستیپخش کردن ن راتی فقط خ گه،ید نیهم یعنیو ثواب انجام دادن   ریکار خ 

  دی. من بابرهی سفر م نیو تو رو به ا کشهی دست نم نتیمادرجون، عروس نازن  یدیمانه گفت: دس   
 زود چمدونت رو ببندم. 

 ! رهی رفتن غش م  یهم دلش برا یلیکه خ  رساندی سکوت طناز خانم م   

بهمون خوش گذشت چون   یلیخ  میهم زمان گفتند: واال ما که اونجا بود نیو خالهزر یدر یح یآقا   
دور   یتو زمان ها  کردمیمن بالشخصه احساس م میکرد ی رو مشاهده م یمتفاوت و پرآرامش یایدن

تا  شدنی سخت آماده م یزمستان ی. اون وقتا که زنان و مردانش در تکاپو بودن و براکنمیم  یزندگ
تو کوچهباغ   خوادیگرم به صبح برسونن. هنوزم دلم م یهای رون کرسزمستان رو د  یطوالن یشبها
  نیقشنگ و دلنش یلیخ  ش،ییروستا طیرد بشم. اون مح شی چوب یدرها یقدم زنان از جلو شیخاک

 بود. 

 سقفدارش!  یبا داالنها چشی در پ چ یو پ  کیبار  یاز کوچهها یسمانه گفت: وا   
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  م،ییایباهاتون ب میشما از خلجان ما هم وسوسه شد فاتی توص نیشوهر سمانه گفت: با ا دیآقا فرش    
 .میاستفاده کن  جانی آذربا ری دلپذ یتا از آب و هوا م ییای به خلجان م گهیانشاءاهلل ما هم سال د 

در   ادیز   ایحاال کم   میاز شهرمون خلجان داشته باش ی چشم، ما هر چ یگفتم: قدم همتون به رو   
 .میدیمهمونامون قرار م اریتاخ

 . شهیم ریس  یز یکه توش بر یآدماس، وگرنه شکم با هر چ یو مهربون  تیمهم انسان -   

فردا   نیاز هفت عالم راحته، قصد دارم هم المیمن که خ  رممکنهی! غگهیجناب آقا، سال د یگفت  یچ-   
 برم.  نایپسفردا همراه ا

 نخانم؟ یزر یفرمود یتو چ-   

 شوهر محترم! یدیهمون که شن-   

رو   هاتیز یو جه  رمی گیوانت م هی منم پشت سرت  یر یم ی: به سالمتدیبلند بلند خند یدر یح یآقا   
 . یتا همونجا بمون فرستمیم

 . گردمیو برم  رمیهمراه خواهرم م   جان،ی دریح  واشی-   

قرار شد او هم  باالخره قصه رفتنش رو تو گوش شوهرش خوند و شی با چربزبون نیخالهزر   
 همراهمان باشد. 

 نمونده بود. یباق   یثیحرف و حد گهیبعد شام د یکرد و برا  دییرو تا یجمع همه چ  یخندهها   

  یطناز خانم بود. اون مرتب و آماده با شوق و ذوق رو یبرا یفکر کنم روز چهارشنبه روز سرنوشتساز    
نگاه  میمن و دخترش که در حال بردن چمدان ها تا دم در کوچه بود ینشسته و به کارها لچرشیو
 . کردیم

و در سالن    میدیرس رازیبه فرودگاه ش کیساعت سه بعدظهر بود و ما ساعت  زی پروازمان به تبر   
 یمدام در حرکت و تکاپو بود تا همه چ دادی. بابک هم که مثل من خوشحال نشان ممیانتظار نشست

بلند شد و به سمت   نیزم یدرست راس ساعت سه از رو ری بدون تاخ مایه. هواپبر شی پ یبه خوب 
 برساند.    زیخود را به آسمان تبر  عتریاوج گرفت تا هر چه سر سمانآ
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  نیبا ماش ای . کل خانوادهام به استقبالمون اومده بودند. ارشمیشد زی وارد فرودگاه تبر یما وقت   
گردش دادند سپس به سمت خلجان   زیتبر  یابانهای رو در خما   یپدرم ساعت نی با ماش ا یخودش و پر

 دهیکش ماشتهاآور برنج د یخانه از بو یشده و فضا کی هوا تار میدیبه خونه رس  ی. وقتمیحرکت کرد
استقبال ما به فرودگاه آمده بود عمهتوران به همراه  یآکنده شده بود. در نبود مادرم که برا  یزعفران

 شام مشغول بودند. هی»ورنق« آمده بود به پخت و پز و ته  یخالهمحبوبه و خالهستارهام که از روستا

 یرفتارها عطر و بو نیبودند و هم همانانیمحلهمون هم منتظر آمدن م یهها ی چند تن از همسا   
 .رسوندی م آدمها رو به مشام یو همدل  تی م یصم

  انیو مطبوع بود مادرم با کمک بابک و من طناز خانم رو م یعال   اریبس  یز یپائ  یصبحگاه  یهوا   
گشتن در کوچهها و رفتن به چهارشنبه بازار از خونه  یبرا ی پوشاند و ما همگ یشنل و شال و کاله پشم

 . میآمد رونیب

مساجد و   دنیاز د میگشتیهر رو مش یمادرش رو خودش به عهده گرفت وقت  لچریبابک راندن و   
به  یسوگوار  یعزا حال و هوا یو علمها  رقهایشده و با ب  اهپوشیکه س یو معابر عموم ههاین یحس

حساب شب   نیبودم. پس با ا دهیرو ند  نهایشب ا یاهی کردم. من در س  رتیخودشان گرفته بودند، ح
شروع شده بود و ما حتما امشب   های سوگوار  15«یواخس ی»شاخس نییعزا آ یشدن طبلها نواختهبا 

 ! میدیشنیعزا رو م  یطبلها یصدا

 م؟ یائی ب رونیاز خونه ب  یسوگوار  ینهاییآ دنی د یکه شب برا دیبه آنها گفتم: دوست دار   

عروس گلم، از االن گفته باشم به خاطر پاهام منو تو خونه   یطناز خانم زودتر از همه جواب داد: آها   
که وبال گردنتون  نیثابت کن دیبا  نیببر  ههاینی منو به همه مراسمها تو مساجد و حس نها،ینکن یزندون 

 گفته بودم که! ستم،ین

اگه  ن،یندار  یشما که زحمت ن یو گفتم: نگران نباش دم یو منم صورتش رو بوس میدیخند یهمگ   
 چشم!  یهم به رو نیداشت

بود   جاتیسبز دیکه در حال خر دمیداشت. در آنجا عاطفه رو د یخودش عالم یچهارشنبهبازار برا   
افتاد و محکم بغلم کرد گفتم: عاطفهجان اگه خونوادهات اجازه دادن شب  هی به گر دنمیعاطفه با د
 خونمون.  ای واسه شام ب
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 . امیحتما م امی زده گفت: م جانیه   

را از   ییزها یچ یبردم او با شاد  فروختندی م یل یکه هر جور وسا ی طنازخانم رو به کنار دستفروشان   
  لیمادرم وسا د،یخرینوهها و دخترش م یو برا  کردیفراوان دستفروشها انتخاب م یخرت و پرتها انیم
 کرد.   ایارش نیو بار ماش دیرا خر یادیز

جمع شده و با تعجب به   میاومد یگر یشهر، به دور ما که معلوم بود از شهر د یاز اهال  یادیز یزنها   
 دنمیاز د یهمه اهال کردندی نثار آنان م  یز یو حرف محبتآم کردندینگاه م زبانیفارس یمهمانها

    16؟«یوخدی نیاوشاغ م،یزیق ای : »دردندیپرس ی ازم م یبا سادگ  ریپ  یاز زنها یخوشحال بودند و بعض 

 دنیجمع شده و آماده ترک یمثل توده در گوشها یو در دلم موج غم  گرفتین خندهام ماز حرفشو   
سوالها   نیا یبرا یمن چه جواب  دندیدیاز بچه م یبود. اگر آنها بعد چند سال دامانم را همچنان خال

 داشته باشم! تونستمیم

نوحهخوان از مقابل   یصدا میکه سر سفره شام بود یهمان شب بعد اقامه نماز مغرب و عشا وقت   
   انی باصر یمشهور شهرمون، عل  ینوحهخوانها  ی. آنها نوار صدادیبه درون خانه رس دالشهدایمسجد س

 . دیتاسوعا و عاشورا خودشون را هم خواهم د یدر مراسم روزها  دانستمیم  کردندی رو پخش م

 انداخت.  یم  هامی نوحهخوان به گر زی حزنانگ یصدا   

به کنار امامزاده  ی. وقتمیامامزادهها برد یدر شب عاشورا من و بابک طنازخانم را به کنار تمام   
.  میکه تماما سبز پوشانده بودند تعجب کرد یچهل بچها یاز مشاهده س م،یدی خاتون« رس  جهی»خد

که در دست داشتند دور امامزاده   ینوحهخوان با شمع روشن هیمرث یسبزپوش با صدا یبچهها
شدند با احترام   ن یلچرنشیطنازخانم و تی متوجه وضع ی . انبوه مردم در آنجا جمع شده وقت گشتندیم

که اشک به چشم  یخانم، در حال  زی . عزمیکوچک امامزاده کرد اطیبهش راه دادند و ما او را وارد ح 
دوخت که هر کدام با   یدهها شمع   یروشن کرد و چشم به نورها یگسن ی برآمدگ یرا رو یداشت شمع 

 روشن شده بودند.  یبرآورده شدن حاجت  تین

از خودم   خورد ی تکان م یلبانش به آرام کردی با امامزاده خفته در گور صحبت م  یلب ری مادرشوهرم، ز   
 دنید ی آرزو ایاش پاه یداره؟ سالمت یچه حاجت خواد،یم یمهربان، اون ازت چ  ی: آه خدادم یپرس

 فرزند پسرش؟ 
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قدرت مقاومت نداشتم لب به  گری چشمام رو به اشک نشاند و د فشردیکه گلوم رو م  ینی بغض سنگ   
آدم بده لعنت! خدا   یخودم، به هر چ  یخدا لعنت به خودم و کنجکاو یکردن خودم گشودم: ا نی نفر

خلجان رو   ینههای گنج خواستندی بال رو سرم آوردن و م  نیو سارق رو که ا یقاچاقچ یجون، اون آدما
  بتیمص نی و گرفتار ا  شدمیببرن لعنت کن، اگه اونا نبودن من دچار اون حادثه وحشتناک نم غمایبه 
من خودم رو صادقانه به  کرد،یو قلبم به عدالت رفتار نم   کردمی م یانصاف یداشتم ب دینبودم! شا یابد

 محکمه عدل کشانده بودم.

او از دروازه قلبم   رفتی م شی کولهبار عشق رو بر دوش گرفته و صبور پ یابک تک و تنها با مردانگب   
خود کرده بود! ذهنم به همراه   یخود و خدا  نیب یمعاملها یو شرط دیق چی عبور کرده بود بدون ه

  و یچ رو در پو میزندگ انی. و من پاشدیم ندهمانی آ ینامنظم قلبم هر دم معطوف زندگ  یتپشها
 !گذراندمیلحظات عاشقانه رو در بطالت م نی. انگار که همدمیدیم یهودگیب

از   ی. حتاورمیاشک به چشم ن یخلجان   یتا در مقابل چشم دهها همشهر   کردمی م  یشب عاشورا سع   
 شود. یگر ید ریکه مبادا تعب  دمیترسی)ع( هم م نیامام حس یکردن برا هیگر

آن بنا   هیبر پا یو منظم هست و روال زندگ  قیبندههاش چهقدر دق یآه که حکمت و برنامه خدا برا   
بعد خودش خبر نداره وگرنه  قهیدق کی از سرنوشت  یبندها چیشده بود. چهقدر خوب که ه

 مثل من که االن از کردند،ی مرگ م  میتسل نیبندههاش دق کرده و زودتر از وقت مقرر جان به جان آفر
 ! دمیکشی عذاب م نقدریخبردار شده بودم و هر روز ا یات یموضوع ح  کی

و مسجد حضرت ابوالفضل نوحه پخش   دالشهدایروز عاشورا از ساعت هشت صبح از مسجد س   
 .کردی به درون خانه نفوذ م  شیو صدا شدیم

         ازارامیکربال سوزون  ننیگوزلر انیآغل

      ازارامیسوزون  نوای محنت و غم ن مدهیوار

به همراه بابک و   ایو من و پر  ندیای ب رونیمادرشوهرم آنها نتوانستند از خانه ب  یبه علت پادردها   
به راه   تش یو اهل ب نیآقا اباعبداهلل الحس یرا که برا یو مراسم سوگوار  میدور در شهر زد کی  ایارش

 . میبود تماشا کرد
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 میشد رزنیو زنج نهزنیعزاداران س یتوقف کرده و مشغول تماشا «یکنار امامزاده »ابودجانه انصار    
داده بودند و در   هیامامزاده تک  واریکه به د دمیرا د یدسته عزاداران سه مرد جوان یناگهان در آن سو

.  کردندی م نگاهمو وقاحت تمام  یز یرا از تابش آفتاب تنگ کرده بودند با ه  شانیکه چشمها  یحال
  یکوچک  یرنگ و خال گوشت  ییحنا  بایتقر شی بود و ر  انسالتریم گریکه نسبت به آن دو نفر د یمرد

 گستاخانه   گریو چشمچرانتر از آن دو نفر د زتر ی کنج لبش داشت ه

و   شدینم  یول  فتدینگاهم به او ن  میدود نکیداشتم تا از پشت ع  یمن سع  کردی را برانداز م میتا پا سر
 نیدر ا ها یبعض  دادم،یم شیمن در دلم فحش و ناسزا کردی م یا او تالقنگاهم ب ی تصادف یهرازگاه

با رفتار   روو زنان و دختران  دارندیو شرارت برنم یز ی و دست از ه کنندی نم ا ی ماتم حرام ح یروزها
 !  دنی خود آزار م  ستیناشا

و مردان بدانند هر نگاه گناهآلود آنان، با نگاه    ردیبگ  ایح  یکاش چشمان نامحرم کم  نجان،یحس یا   
 ! شهیبر ناموس خودشان پاسخ داده م یگهاینامحرم د

و با   ستادمیا هیخانوم همسا هینگاه آنها جام رو با عاطفه عوض کردم و در کنار راض  ری فرار از ت یبرا   
در   کردمیم  یبود. سع  نوحه خوان یکه حواسم همچنان معطوف صدا یآنها به گفتگو پرداختم در حال 

  گاهیو جا متحر  ییبای بدم که به ز ی خوش نوحهخوان خلجان یطبل و سنج، گوش به نوا یصدا انیم
 :  د یکشی م ریرا به تصو دانیو ساالر شه دالشهدای و مبارزات س نیائمه د

 ن یسر تنش         چون سرش از تن جدا هست حس  یب   نیمانده بر زم لخت

   نیهست  حس   نوایرود  در راه شام         جسمش  اندر  ن   یم  زهی به  ن  سر

  کتری نزد ایبه اطرافم نداشته باشم. با اشاره ارش  ی که توجه شدیو سبب م دیباریمثل باران م  میاشکها   
خونه، مادرشوهرت   میبرگرد ای ب یچشاتو کور کرد گهیچه خبرته، بسه د ا، یرفتم و اون گفت: در

 . رههایحوصلهاش سر م 

 : پس بابک کجاست؟ دم یپرس   

 .گهید گردهیباشه خالصه خونه برم ییگمش کردم هر جا یشلوغ  نیگفت: واال تو ا   
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 یکردم. چه کس یخداحافظ کردیم هیو از ته دل گر دهی صورتش کش یاز عاطفه که چادرش رو رو   
بمونه و   تفاوتیو ب نهیرو بب یو عزادار   یمذهب یهمه برنامهها نیا ین یماتم حس  یروزها نیبود که در ا

 چشمه اشکش نجوشه؟  ای

بعد مادرم تلفن کرد و گفت: خونه شوکت خانم   یدر خانه نبود ساعت یکس  میوارد خونه که شد   
 .نجایا ن ییایب  نیدارن شما هم بلند ش یناهار آبگوشت نذر  میهست

  م؟یدار ینذر  از حرف مادرم تعجب کردم که چرا عاطفه، دختر شوکت خانم بهم نگفت   

که با آجر   یرا هم آنجا برده بود منم اونجا رفتم. به کنار اجاق بزرگ  نیچون مادرم، طنازخانم و خالهزر   
گفت:   دنمیشده بود با د اطیدرست کرده بودن رفتم و به زنان سالم دادم عاطفه که تازه وارد ح 

  یایرفت بهت بگم ب  ادمی دمتید یتو دسته عزادار  یانقد حواسم پرت بود که وقت اجان،یببخش در
 . نجایا

 حواست پرت بود؟  یواسه چ-   

 سوزه. یداره م گرم یبگم ج  یچ یوا-   

 چرا عاطفهجان؟-   

چوب نشسته و به کار و   یتکهها  یزد و اشاره داد تا ساکت باشم. ننهسارا رو  یعاطفه چشمک   
و تو هم  ریو مالقه رو بگ  ای گفت: عروسجان، جلوتر ب دنمی چشم داشت اون با د هیزنان همسا  یتکاپو

حاجاتت رو برآورده   نیبکن، انشاال که آقا اباعبداهلل الحس یبکن نذر  ییدعا  هیقابلمه رو هم بزن و 
 کنه.

 به بچهدار شدنم نکرد ممنونش شدم. یاشارها هیکه ننهسارا در کنار زنان کنجکاو همسا نیاز ا   

  گفتیم  شهیمادرم کنار اجاق نشسته بود. مادرم هم یشال نمد انیدر م شده  دهیچی طنازخانم پ   
خلجان بوده،  یو سنت  یاصل یاز هنرها  یکی  یکه شالباف شی شال رو پنجاه سال پ نیمادربزرگش ا
 بافته است. 
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با اندوه و آرام به گردش   هیهمسا یو زنها خواندیعاشورا م ارتیز  نشیمادرشوهرم با صوت دلنش   
و از   میاجاق نشست کی. من و عاطفه کنار هم و نزدشدندیباهاش همصدا م ییدر جاهاجمع شده و 

 . میبردی مطبوع آتش لذت م یگرما

 . خورمیغصه م یل یباهات درد دل کنم به خدا خ خوامیم م یقرار بذار یروز  هی اجان،ی عاطفه گفت: در   

 ؟ یعاشق شد-   

 م؟یمن و احمد نشون کرد یدونی حواسش به ماست. مگه نم  ای نگاه کن خواهرت پر واشتر،ی یوا-   

 ه؟ یک گهیاحمد د-   

 ساکت باشم.  یعنی گذاشت،  شین یب یعاطفه انگشتش را رو   

 . دیچی پیجان بخش گرمش کرده بود، م  یکه آفتاب اطیمطبوع آبگوشت در ح یبو   

که ما   هیوشتم مثل همون کره و خامه محلآبگ نیبه کنارمون آمد و در گوشم گفت: ا  ایپر   
. امروزم واسه ناهار از  میو به به و چه چه کرد میتو خورد یمهمونا منتیها تا بعد به م مشیخوردینم

 . میکه آبگوشت دوست نداشته باش میکنیغلط م گهیو د میخوریآبگوشت م  نیا

با اخم   هیهمسا  یبه صورتم انداخت و زنها ینگاه  نکشی زدم و مادرشوهرم از پشت ع یاز خنده پق    
  دنیبهم فهموندن که در روز عاشورا خند یزبانی سرزنشم کردند. و به زبان ب یحساب  یآنچنان یو تخمها

 مطلقا ممنوع است! 

.  میباال« رفتهمه اهل خانه به اطراف »محله   میکه خورد  یو مختصر  یشب عاشورا بعد شام حاضر    
آرام گرفته بود به   یبا قرص و دواها کم  شیحاال که درد پاها  خواستیطنازخانم بود که م شنهادیپ نیا

  ادرشوهرمتا م  میمستقر شد  ییابوالقاسم در جا ی. ما در کومیشبانه برو یمراسم سوگوار  یتماشا
بودند و در   دهیبچه که از سر تا پا سبز پوش  یادی. عده زنهی رو از باال بب یراحت دستهجات عزادار 

  خانی جوان نوحهخوان حجت صار  نیگفت: ا ایبود وارد محله شدند. ارش یدستانشان شمع روشن 
 خونه؟ ی م  ینیبا   چه لحن دلنش ین یبیهس خودشم شاعره ، م

که   آمدند و پشت سر طبل زنان کترینوحهخوان قطع شد و دسته طبلزنان نزد یصدا  یقیبعد دقا   
از   یکیشدند هر کدومشون لباس   دانیخوان وارد م  هیجوان بودند، دستهجات شب یپسران  یهمگ
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امام   ارانیبودند چه از  دهیبودند که روز عاشورا در کربال حادثه آفر  دهیکربال رو پوش یتهایشخص
مردم   یروز عاشورا برا یو حماس  زیغمانگ یصحنهها یآنها اجرا هیتعز شی چه از دشمنانش، نما نیحس
 بود.

و من دستم    کردی م هیگر زی کری بود مادرشوهرم   زیجالب و احساسبرانگ   یلیدسته کودکان سبزپوش خ    
 شانهاش گذاشته بودم.  یرو رو

از کشته شدن  یگر یهم نماد د نی مردم شروع شد. و ا ان یدر م ینذر  ری که پخش ش دینکش یطول   
ماتم و شهادت پخش نذورات   ام یا نی! هرچند در ااکبریو عل اصغری عل یعنیخردسال کربال   دیدو شه
 بود. ادیشهر ز  یاهال نی مردم ب

 رانیکه ا شیبود گفت: خواهرم، تصورکن که حداقل از پانصد سال پ  ستادهی که در کنارم ا  ایارش   
و تا امروز هم  شدهیو سنت ها برپا م  نیآئ نیبوده ا عهیخاستگاه و محل ظهور حکومت ش 

  ییزهای )ع( واالتر از چ  نیارزش مبارزات امام حس میکه بدون  کنهینم  تی کفا  نیهم  ایپابرجاست. آ
 م؟یشنوی و م  مینیب یهست که م

کتابمون   فی تال یبرا  دیلطفا راجع بهش با بابک صحبت کن شا ،یاشاره کرد یخوب   خیگفتم: به تار   
 به درد بخوره!

 ن؟ یکن ی اون کتاب کار م یشما هنوزم رو ا ی! دریآه، خوب گفت -   

سال  هیو فکر کنم تا  میرفت  شیاما خوب پ  میگذاشت یکه وقت کم  نیو الحمداهلل با ا ای البته ارش   
 . ادیب رون ی چاپ ب ریاز ز گهید

از شما انجام خواهد  لی و تجل ری تقد یبرا یاز طرف شهردار  یکه به زود یپس لطفا در برنامها -   
  شرفتیخلجان کار و تالش نکنن به پ یکه اگه مسئوالن رو نینکته اشاره بکن نیگرفت تو و بابک به ا

با   طخلجان بگه فق نی سرشت هم کوی و ن ری خ یبه آدما ستین یک یو موفق نخواهند بود.  رسهینم
 هیبه ساخت   رهایخ چرا همون برن،یو آخرت رو م ای که ثواب دن ستین هینی ساختن مسجد و حس 

خلجان چهقدر مسجد و  هیواسه   ستن؟یواسه بانوان ن  یباشگاه ورزش ایجوونا و    یورزشگاه برا
 الزمه؟ هین یحس
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که دردمون رو حرفمون رو به اونجا   میرو ندار ییما واقعا جا ؟یگیبه من م نارویچرا ا ایارش یوایا-   
 بشه. دایپ یچارها دیشا میو مطرحش کن  میببر

  یاز شورا یگفت: شهردار محترم و افراد دیشنیبود و حرفهامون رو م ستادهی پدر که در کنارمون ا   
  یم یخب... وقت  یدارن ول شرفتشیپ یبرا  ییو برنامهها  ذارنیوقت م نجایواسه ا  یلیکه  خ یشهر 

فرق  گهیدبا هم  دنیکه همه ارائه م یوجود داره و نظرات   ییموافق و مخالفها رهی صورت بگ  یخواد کار 
  یو کار بلدها هماهنگ  ریافراد خ انی تا در م شهیباعث م نهایو هم مونهیم مهتمومیکار ن  جهیدرنت  کنهیم
 یو مهمتر از همه دلسوز  یمردم و نهادها اتحاد و همدل  نیمونه تا ب  یناتموم م   یو همه چ ادین  شیپ

 . رهینم  شیاز پ  ینباشه کار 

از دهکده بودن خارج شده. کاش همون   گهیاگه در حد اسم هم باشه د نجایجان، ا  ایگفتم: بله ارش   
  شیی ارائه بدن و اجرا نیبه مسئول  نجایشهر شدن ا یسازندهشون رو برا  یمبتکران خالق، طرحها 

 کنن.

باشه و بعد از   یزود نیاز شماها، که فکر کنم به هم ریدر برنامه تقد  کنمیم یپدرم گفت: من سع    
کاردان و  یزاد  هستند و انها جزو افراد انیفرش  یکه ساق دوش اقا یقادر  سلمان یبا  اقا یهماهنگ

 . باشندیشهر  م نیا یدلسوز برا

  یبرا یمقدار  دینبا ایشد؟ آ یاون همه گنج به دست اومد چ زی و زرخ یخ یتار ی روستا نیگفتم: از ا   
  شد؟یم نهیهز نجایخود ا  یآبادان

نشسته قد شما عقلشون   استیر زی که پشت م  ییاون صاحبنظرا ن،یبچهها بحث رو تموم کن یآها-   
 ن؟ یدلسوزتر از مادر شد هینکنند، شماها چرا بدتر از اونا دا ای چه بکنند  رسهینم

  دیبا میکن ی دست و پنجه نرم م  یادیز یل یو با مشکالت خ میسکونت دار نجایکه ما ا نیواسه ا-   
 .ادی رباعتراضمون د یصدا

صدامون رو   یاعتراض به حق مادرم، همگ  یو ما به صدا دینشن  یگفت و کس یلب   ریرو ز نایا ایپر   
کربال اشک همه رو   عیوقا شی نما یکه در حال اجرا میخوانان داد  هیو حواسمون رو به شب میدیبر

 درآورده بودند.  
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ارزش   یز یپاک دلها نباشه پش تیصدق و صفا و ن   یاگه از رو نن؟یبی مراسم رو م  نیمادرم گفت: هم   
کالم روشنفکرانه و از دل برخاسته   دیبا ستین  یکاف یمسائل شرع  انی نداره، فقط ذکر مصائب و ب

سخن   اشن،که دارن ب یاز هر ارگان و منصب و سمت توننیافراد م نیباشه تا محبوب قلبها بشه حاال ا
هم  میبل قبول باشه که به دل مردم نفوذ کنه و مردم فه و قا  یقیو حق  یجد  دیسخنرانان اونقدر با

سرمنشا    یبلند و متعال  یشههای باشه که اند یطور  دیافراد با  نیخطابه ا ننیب یم  قتی نفوذ رو در حق
 . کنهیم  شرفتیمردم بشه اون وقته که فرهنگ مملکت پ یو زندگ  اتیح

  م؟یکردیحرفها بود نگاه م  نیا ندهیبه مادرم که گو  رتی با ح یهمگ   

و مفسر   یتا حاال شده روحان  یداد: مادرمون از ک یو لبانش را باز  دیرا درهم کش  شیسگرمهها ایارش   
 م؟ یکه ما خبر نداشت

  ایو من و ارش کندی م دییمادرم را تا یکه حرفها یعنیپدرم سرش رو آهسته آهسته تکان داد،    
 .  میساکت ماند

ناهار را نخورده بودند به تناول   یکه نذر  ایبابک و ارش  میشام گرد آمده بودشب که دور سفره    
که مثل جن   یو امروز کجاها بود روزید ییبفرما شهی : م دمیپرداختند. از بابک پرس  یآبگوشت نذر 

 ؟یشدیم ب یاز کنارمون غ  ییهوی

کتاب به هر نظر   لی تکم یتاسوعا و عاشوراست؟ خب جان دلم، ما برا ی: منظورت روزاد یبابک خند   
شهر تا    نیصحبت کردن با افراد متشخص ا میدار اجیاحت یهر مراسم دنی و د اتیو روا دهیو عق

به دست اومده رو مغتنم  یفرصت ها نیا دیالزمه و ما با م،یاری به دست ب  یازشون اطالعات مکف
مسجد   ینیعزاداران حس اتیامروز ه اخانومی. در کشمی رو م  در واقع من دارم جورت میبدون

 داشتند من هم اونجا بودم.  دانیدر کنار قبر شه یبرنامها دالشهدایس

 جور هستنها. گهیگفت: عروس و دامادمون خوب با همد نیخالهزر   

  لیرشته تحص  هیدوتاشون تو   یخوب شده بود، گفت: ناسالمت یل یخ هاش ی مادرشوهرم که روح   
 . هیکیندارن و هدفهاشون و کاراشون  دهی اختالف عق نیکردن و دکترا گرفتن واسه هم

ساعت چنده؟ هنوز اذان صبح از   نمیرو باز کردم که بب م یشدم گوش داریصبح از خواب ب  یهایک ینزد   
ه  رو باز کردم شمار  امیبود پ دهیبهم رس یامک یپخش نشده بود پ دالشهدایمسجد س یمنارهها
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اگه  خواستمیدلم وا شد م یکم  دمتیمن عاطفه هستم امروز که د اجان،ی بود: سالم در یناشناس 
با تو   شهی مطرح کنم م یبا کس  تونمیشدم که نم  یگرفتار  هیباهات صحبت کنم. دچار  یبد یصت فر

 قربانت عاطفه.  یگ یبه شوهرت نم یحت ی که تو راز دلم رو به کس دونمیدرد دل کنم؟ م

 نداشت؟   لی موبا یرو رفتم آخه عاطفه که گوش به فکر ف    

اون بهم اشاره داد که   میکنار اجاق نشسته بود اطشونیعاطفه تو ح  ش یپ یافتاد صبح وقت ادمی   
 درد دل کنه.  دونمیچه م ایباهام صحبت   خوادیم

 کنم؟ یبه خاطر عاطفه رازدار  ایبه بابک بگم  ایکار کنم؟ آ ی چ دونستمینم   

خودش هم  دمشیصبح که د  روزیمادرم بهم گفته بود که عاطفه سه ماهه نامزد کرده است و د   
 اومده؟  شیواسش پ یاالن مشکل یعن یبزرگ،  یگفت. خدا

اقامه نماز بلند شد مردد   یبابک برا یطرف و اون طرف غلت زدم وقت نیهمش ا یسحر  دهیتا سپ   
 نه؟ ای رو براش بخونم   امین پموندم که مت

 ؟ یبهم نگفت  یز یبودم چ شتیبه همون شماره زدم: چرا صبح که پ ام یپ کی   

کوه    ریکوچه ز نیساعت هشت در پائ  یجواب داد: نامزدم و مادرش نگاهشون به ما بود اگه تونست   
و مشکلم رو حل   یبهم نشون بد  یراه ی تونیتو م دونمی منتظرم باش. م رسهیم  دیکه به محله باباحم 

 . یکن

قدم زدم و فکر کردم آخر سر با توکل کردن به خدا، به سمت در کوچه رفتم  اطیرو تو ح یساعت   
ناهار   یتا بوقلمون پاک شده رو برا دیچ یهم م یرو رو  زمیداشت چند تکه ه  اطیمادرم در گوشه ح

 ؟یر ی کجا م یبه سالمت ی: دخترم اول صبح دیظهر آنجا آماده کند. پرس

 خامه تازه بخرم.   داهللیبرم واسه صبحونه از آقا   خوامیم-   

 برن. فرستمی پدرت رو م ای  ایتو چرا؟ االن ارش -   

 . دارمیآه مادر جان، فعال که من ب-   

 . هایزود برگرد-   
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چند سگ خسته که شب را تا صبح در کوچهها ول گشته و پارس کرده و سر به دنبال هم گذاشته    
بودند آنها با عبورم از کنارشان سرشان را بلند   دهیلم داده و خواب وارهایودند حاال در گوشه و کنار دب
 . دندیخوابیخوابآلود به روم انداخته و مجددا م یو نگاه  کردندیم

عاطفه   کردمی حل داشتم احساس م  رقابلیغ بایو تقر  یاتیح   یمشکل میزناشوئ  یچون خودم در زندگ    
گرفته  ادی یکه نوحهها  یگرفته و در حال  نیاز نوع مشکل من شده است. سرم رو پائ  یهم دچار مشکل

  ارتک درخت کن ری عاطفه ز دنی. تا رسدمیرس  دیبه محله باباحم  کردمیلب زمزمه م ری رو ز شبید
لند بلند بود، ب یاز شاعران انجمن ادب  یکیرا که   خان«یبودم و شعر »اکبر صار ستادهیاستخر ا

 :  خواندمیم

 سنون دوالندا  نی , گولدیحم   بابا

 اوالندا یوقت  ماقیگلنده چ یای

 دوالندا   قای ل نیری ش  بیتشی توت

 توتاندا   قیگولده بال اوردکلرون

 آغالرام   ی ق یاوشاقل بیسال ادهی

 داغالرام  یم یاورگ بیلن غصه

  ارمیچه شد؟ انگار بر سرم صاعقه خورد و اخت دمیاصال نفهم  ییهویخودم بودم که  ییایعالم رو غرق
ربوده شد دو مرد که صورتشان رو پوشانده بودند از پشت درختان کنار استخر پر از لجن که آب قنات  

منو داخل   اناومدند و تا به خودم بجنبم اونا دهانم رو گرفته و کشانکش رونی ب  خت،ی ریبه درونش م 
رو دور دهان و صورتم بستند که داشتم خفه  یادند. آنها دستمال به راه افت عیپژو چپاندند و سر نیماش

! ومدمین رونیاز افراد خونواده ب یکردم با کس  یچه خبط  ا، یخدا  برند،یمنو کجا م   دونستمیو نم  شدمیم
  یمشکل یشدن گنج با کس  افتهی یشده بودم من که بعد ماجرا ییمرتکب چه خطا گهید نباریا ایخدا

 کار عاطفه دست داشت؟  نیدر ا اینداشتم آ

  بردندی به جلو م  یناهموار  یو از راهها   دندیکش رونی رو متوقف کردند و من رو ب  نیدو مرد ماش    
 یباز برا ا،ی. آه خدامیهست م«یکه در کنار »غار نغ دمیفهم راندندی تنگ منو جلو م یراه کهی از بار یوقت



 ال جمعجزه خل 

190 
 

  کی یبود و برا دهیبخش  تیکه بهم معلول یغار  غار نفرت دارم، انزجار از نیآوردنم؟ من از ا  نجایا یچ
 را از من ستانده بود!   یعمر خوشبخت

که   یدورگه مرا از حفره وارد غار کردند. از وحشت اتفاقات  یآنها به زور بازوهاشون و با صدا   
و   عفتیبکنند، ب  توانستندیم یشده بودم آنها هر کار   رمقی و ب  حالیب  بای تقر اد یبه سرم ب  تونستیم
که   یداشت، زمان یارتباط شی به اتفاق مدتها پ ایکرده بودم آ یکنند. آخر مگه من گناه میآبرویب

 دزدان گنج رو لو داده بودم؟ 

بود،   شی سوگوار امیکه ا دشیقرار گرفته بودم خودم رو به خدا و امام شه  یخطرناک   تیدر موقع   
و   نیامام حس  یبرا یه کربال کل فاجع یهخوان ی شب یصحنهها  دنیبا د شبید نی سپردم. من هم

کرده  هی نوزادش گر اصغریو عل  اکبریعل یبرا دمینوشیرو م  ینذر  ریش  یکرده بودم وقت هیگر ارانشی
را   یعفتیاما ب رم،ی پذیمن مرگ رو م  افتادم؟ینامردان م نیا  ری گ دیمن امروز با ن،ی حس یخدا ی. ادمبو

را   کتایروبرو شدن با بابک  یرو گرید ،ییروزها نیآلوده و ناپاک آن هم در چن یهرگز، من با دامن 
 رفتهیمنو پذ  تی معلول رشی کرده بود و با پذ یو مردانگ یدر حقم بزرگوار  کباریقبال  کتا،ی نداشتم. بابک 

 کمکم کن!  ایهرگز... آه خدا نباریبود ا

  نی. دومدی حساس کردم برق از چشمانم جهکه به صورتم نواخته شد ا یمحکم مرد ی لیس نی با اول   
را به آسمان برد اما صدام    ادمیبر شکمم خواباند فر یگر یکه د یمرد و لگد کی دستان  نیسنگ یلیس

 برسد.  یاز غار نرفت تا به گوش رهگذر  رونیبه ب

هرچند عمال در برابر   سپردمینامردان م نیخودم را به دست ا  دینبا شدم،ی م  هوشی ب  دیمن نبا   
و آنها با تمام   دمیکشی م ادیرا داشتم من با تمام قوا فر می نداشتم اما صدا یخشونت آنان قدرت حرکت

که در   گفتمیضربات آنها ته دلم خدارو سپاس م  رانگریو  یدردها انیو من در م دندیکوبیقوا مرا م
  کیسنگ کوچ هی یحت  نیزم ی. رودزدنی و فقط کتکم م  کردندی نم یو تعد یبهم دستدراز   یحالت فعل

 هم نبود تا بر سرشان بکوبم. 

 داشتند؟ یلیخشونتشون چه دل نیا یهدفشان چه بود و برا خبرانیازخدا ب نیا دانستمینم   

  یبزرگ جلوه داشت که دهان حفره مانندش رو برا  ییوالیدر برابر چشمانم مثل ه م«ی»غار نغ   
بهم   هیرستوران حافظ رونی و در ب رازی در ش ری فالگ یکه زن کول ییوالیباز کرده است همان ه دنمیبلع

 گذراند!  یرا از سر خواه  یگر یگفت: دخترجان، تو خطر د
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 درست از آب دراومد؟  نیزن فالب   ینیشب یپ یدی: دگفتمی و بهش م دمیدیم گهید  کباری کاش بابک را    

  بایو دماغم فوران زد و تقر ین یو خون از ب دیکوب  یسنگ واریاز آنها سرم را به د یک یضربه لگد محکم    
  یعوعو زدم ی م جیگ خورد،یغار به دور سرم چرخ م یسنگ یوارهایو د لیمرا از هوش برد. داالن طو

  یب ی. زوزههاکردیمغزم رو داغان م شتریب  دیرسی غار به درون م یکه به نظرم از در ورود یسگ امانیب
  گری. آن دو مرد سرمست با همان وضع مثل توپ فوتبال مرا به همدآمدی به نظر م یرعادیوقفه سگ غ

  ی. آنها براختیری م نیزم  یرو ایو   دهیپاش یسنگ یوارهایسر و صورتم به د یو خونها   دادندیشوت م
از   یو هرگونه حرکت تاداف نیزم  یکوه شده بود رو ینیجسمم که به سنگ کردند نعش  میرها یلحظها

 من سلب شد.

که دق دلم رو  نیهم گه،ی: ولش کن ددمیاز مردان را شن  ی کی ناهنجار  یصدا یار یهوش مهیدر عالم ن    
  یهای رخاک یهستند که ز یافراد سارق همان افراد زخمخوردها نیکه ا افتمی! درهیکردم کاف  یخال

 بودندقانون افتاده بودند، حاال چرا آزاد  ریرفته و گ  رونیارزشمندشون توسط من از دستشون ب
 ! دونستمینم

که روحم   دهی چه فا یمن هدر رفت و دستشان در حنا ماند. ول  بیآن زمان کار و زحمات آنها با تعق   
 یابد یا یدر حال پرواز کردن به دن د،یکشی داشت زوزه م زی کریبلند سگ سمج که  یپارسها انیدر م

که چه بر  میرا به افراد خونوادهام بگو  قتی اصل حق تونستمینم گهیشسته د ا یبود و من دست از دن 
 سرم اومده! 

که فشرده و خفه بود و تنفس را   ییهوا ماندیو در هوا معلق م گرفتیسگ تاب م یصدا جیبه تدر   
سگ، داشتم دست و   غمانندیج  یزوزهها یمن چنان قاصدک نشسته بر رو ساخت یمشکل م  میبرا

  یکه زندگ فی . ظاهرا مردان رفته و منو به حال خودم رها کرده بودند. ح دمیکشی م یخاک  نیجان از زم 
  قهامیه در عشقش ناکام مانده بود، ک  اریماز نیآه و نفر ا ی کوتاهم با بابک سرانجام نداشت آ شترکم

 را گرفت!  

در حال مرگ همچنان به   دمش،یشنینم  گریو من د شد یسگ کمکم از اطراف غار دور م یپارسها   
باالخره مرا  والیهم شده بود، ه شتریکه ازش داشتم حاال ب ی. وحشت و نفرتدمیشیاندی م م«ی»غار نغ

 .  دیدر خود بلع 
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 یوالیه نیا یبتهایو گرفتار دردسرها و مص آمدمی نم نجا یغار به ا دنید یبرا چوقتی کاش ه   
 شده است.  نیغار شوم و نحس و نفر نیکه ا دمیفهمی م شدم،یو با عظمت نم نیخشمگ

چشمان  انیتمام از م  یبا ناتوان دادیروح مردهام رو کمکم جان م  یمطبوع و جان بخش یخنکا   
و  اهانی گ شیخاکها انیکه از م ین یزم  کردمیهده مرا مشا یدرختان جان گرفته بهار  مهبستهین

  یاسب ی بود و انگار رو زانیسرم آو یدستانم از باال کردی را سبز م نینورسته و کمجان زم  یسبزهها
 ! تاخت یم  انیپا یب  یانداخته شده بودم و اسب چهار نعل در دشتها

دوشش انداخته  یو همچنان که مرا رو  رفتی م شیسفت و محکم با سرعت و شتابزده پ ییقدمها   
تا به جاده هموار برسد هن و هن و   رفتیو با قدرت باال م دادیو تپه ها عبور م   های و بلند  یبود از پست

له  . ناشومیبرده م   شیبه پ یبازوان مرد  انیو ظاهرا من در م  دیرسیتند و گرم مرد به گوشم م ینفسها
 . کردیم می همچنان از پشت سر همراه یو زوزه آرام سگ

گشوده گذاشته شدم  یدرون بستر  بهیناشناس و غر یافراد خانها یادهایآه و فر انی در م یوقت    
 بدم.   صیاطرافم رو تشخ  یکم کردمیسع

واسه سگ جلو   ریش  یزن تو هم تو ظرف کم  یآها ار،یب  نجایاصغر، بدو دکتر درمانگاه رو ا یآها-   
 از بس پارس کرده صداش گرفته.  چارهیب  وونیدربذار ح 

 ! میسر و صورتش رو پاک کن یخونها د،یرش  میکن  کاریسرم نشستند: چ یبا تاسف باال  یزن و دختر    

 .رسهی االن دکتر م نیپاکش کن واشی واشیآره، -   

 حال و روز انداخته، مرد؟  نیرو به ا یطفلک  یخبر ی کدوم از خدا ب-   

منو به  د یکشی سگ که پاچه شلوارم رو م نیا یکه پارسها رفتمی م نیمنم داشتم سر زم دونم؟ینم -   
 . گهید  هیچ انیجر نین یبیهست منم داخل غار شدم و حاال م یاون تو خبر  دمیطرف غار برد. فهم

ماتم و حرام هم  یروزا نینامرد و ناکس و قرمساق هست که در ا  یَاه، خدا لعنت کند بر هر چ-
 . ستین شانیحال   یچیه

  ختیریجوان قاشققاشق درون دهانم آبقند م  یگفت. دختر  یز ی گوش شوهرش چ خیزن آهسته ب   
که مرگ ازم فاصله    نیداشت از ا یوحشتناک  یبدنم دردها یحالم جا آمد، هر چند همه جا  یو من کم
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 توانستندیزن و مرد م نیبست، هم  نجارویدهان مردم ا شدیتاسف بودم. حاال مگه مگرفته بود، م
بودم و قشنگ  یکردند در چه حال و روز  دایمنو پ یشهر باشند که وقت یاهال نیکننده خبر ب رمنتش

 ! کردنی کالغ چهل کالغ که سهله، هزار کالغ م کی

  کیکه همان دکتر کلن   دمیفهم فشی و زد از کبه تن داشت کنارم زان یرنگی که کت و شلوار طوس یمرد   
 است.

که  یسگ  امانی بلند و ب یدکتر، من به پارسها ی: آقادادی تندتند به دکتر شرح احواالتم را م دیآقا رش    
 چیه ی ول دمیشن  شد،یرو که از غار دور م ییپاها یکنار غار رفتم. صدا  نشی دیاالن جلو در خونه د

 . ندداشتند که به جونش افتاد یدختر جوان چه خصومت نیبا ا دونمی. نم دمیرو ند یکس

که درون اتاق بودند اشاره داد تا   یبه کسان  نهی. دکتر بعد معاکردی م نهامیو هم معا  دیشنیدکتر هم م   
شماره  نی دکتر لطفا به ا یلبان از خون بسته شدهام رو باز کردم و گفتم: آقا ی خارج شوند. به سخت

 .  دیزنگ بزن

که گفتم زنگ زد و دکتر آدرس رو به خونوادهام داد  یبه شمارها  لشی با موبا ز یدختر جوان تند و ت    
 . ندیای ب نجایتا ا

پرداخت و بهم گفت: دخترخانوم جوان،  میشکم و پهلو نهیکرد به معا یاتاق را خال یدکتر وقت    
 سرت آوردن؟ ییاون نامردا چه بال یمختصر بهم بگ یلیخ  یتونیخودت م

 دکتر فقط کتکم زدن. یآقا-   

 ست؟ ی ن نیا ری غ یمطمئن -   

به تن و بدنم دست  چوجهینبودن که به ه رتیغیهم ب  یلیظاهرا خ یمطمئنم، اونا نامرد بودن ول-   
 نزدند. 

 ؟یروز افتاد نیبه ا یواسه چ یدون یم به،ی : عجدیکش یدکتر آه بلند   

 شده در خلجان مربوط بشه. افته یگنج  هیعلتش به قض  دمیشا ،دونمینم-   

 . ستین  دی: بعد یدکتر لبانش را ورچ   



 ال جمعجزه خل 

194 
 

که هجوم بابک و افراد   شدیرو جمع کرد و داشت آماده رفتن م لشیوسا ناتش،ی معا انیاون بعد پا   
 خونوادهام به درون اتاق وحشت زدهاش کرد.

ظهر را نشان   میو ن  کیافتاد ساعت  کرد،ی م ییخودنما وار ید یکه بر رو یساعت  یچشمم به عقربهها   
  یچ ،یکجا بود ا؟ی شده در ی: چدی بودهام! بابک به طرفم جه  هوشی ساعت ب نی . پس من چنددادیم

 به سرت آوردن؟ 

 دارن.  اجیبه استراحت احت  شونیمحترم، ا ی: آقادیبازوش رو گرفت و کنار کش دکتر    

داشت آرامش خودش رو حفظ کند: دختر   یپدرم سع د، یکوب ی مادرم مثل فرزند مردهها بر سرش م   
 بر سرت اومده؟ یبدونم چ  دیمن با زمیعز

ا، حداقل ناموس سرشون  که اون نامرد نی خداروشکر کن  نیکه سرش اومده بر یی دکتر گفت: هر بال   
 ه؟ یخانم ک نی: شوهر اد ی. دکتر پرسشدیم

از   ی آهسته شرح مفصل  یلیبابک را گرفته و به کنار پنجره بردش و خ  ی. او بازوستادیبابک کنارش ا   
 احواالتم را به او داد.

لطمه خورده بدون  دایو ناموسش شد  رتی غ زی تاسفبرانگ طیشرا نیبا ا  کردی پدرم که احساس م   
  رونمی ب اطی انداخت و بلندم کرد و از ح رمیپزشک کنار تشکم زانو زد دستاش رو ز یههایتوجه به توص

را بر سر   شانیو باران تشکرها کردندی افراد از صاحبخانه ناشناس تندتند تشکر م یآورد. مادرم و باق
 .  ختندیکرده بود، ر دایکه منو پ یمرد

  یسگ قهوها اطی. من پشت در حستدیبه پدرم گفتم که با میدیرس دیآقا رش کنار در خانه  یوقت   
. گفتم: بابک لطفا نجات دهنده منو دیبلند شد و بو کش  شی آمدنم از جا رونی که با ب دمیرو د یرنگ

 خودمون.  اطیتو ح نشی اریب  نیتنها نذار

به  یو دار   یتو در حال مرگ ،ی: دختر لعنتدیبود غر یآمده به شدت عصبان شی پدرم که از حادثه پ   
   ؟یکن ی سگ فکر م

سگ نبود اون   نیحلقه دستانم را به دور گردن پدرم محکمتر کردم: اون نجاتدهنده جون منه اگه ا   
  دامیپ نیتونستینم گذشتیغار رها کرده و رفته بودند و شماها صد سال هم م  یمنو تو خبرای از خدا ب

 ! درو گرفت و جامو نشونش دا یرهگذر   یتو اون منطقه خلوت جلو سگ فداکار نیا یول  نیکن
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 .هیحرف  نمیا گه،یبعله د-   

  دیدخترش افتاده با یکه برا یحرص و خشمش را بابت اتفاق دانستیلحن پدرم هنوز تند بود و نم   
 . زدیبر یبر سر چه کس

  نیمادرشوهرم و خالهزر یههای گر دنیقرار گرفتم. د میتخت دوران مجرد یکه در خانه رو  یوقت   
رو که من    ییشدن گنج و دسته گلها دایپ  هیآنها قض یبرا می. تازه ما مجبور بودکردیم نمی غمگ شتریب

 اتفاق امروز آماده شود.  یذهنشان برا  دیتا شا م،یکن فیقبال به آب داده بودم تعر

سپر کرد تا از   نهیکارانه سبود فدا  گرانیو د زخانمیمادرم که حال و روزش بدتر از مادرشوهرم، عز   
 یبه دور تختم حلقه زده و رو یکه همگ یدر حال  ز ی ر زی اساس ر نیدخترش دفاع کند بر ا یآبرو

ن با  یخالهزر   شیحرفها انیگذشته پرداخت. بعد پا یروزها  عینشسته بودند به شرح وقا های صندل
بچه   هی نویهمون آدماست، اکه کار، کار  نیتا خاطرجمع باش  دمیم نانیگفت: من بهتون اطم جانیه

 . فهمهیهم م

  نیسر ا ییهر بال میاومد نجایبه ا  یاشک چشماش رو پاک کرد: از وقت شیروسر  یمادرم با گوشهها   
 !ادیدختر بخت برگشتهام م

پزشک رو هم نشونشون  یرا داخل آورد و گواه نیپدرم مامور دیسر رس 110  سیبعد پل یساعت   
  دندیپرسیازم م سهایرا که پل ییسوالها کردندی م ادداشتی پدرم رو  یبا دقت گفتهها نیداد. مامور

  یبود باشم. حت دهیکه بهم رس  یامک یپ الی خیب تونستمی نم گهیهمان روزها بود من د یسوالها هیشب
  دهیبراش فا ی و دلسوز  افتادیمثل من به هچل و دردسر م  دیکار دست داشت با  نیاگه عاطفه هم در ا

 نداشت. 

   ؟یکن ی شک نم یخودت به کس   ای: آد یکه سن و سالتر بود پرس یمامور    

  رهیعاشورا بودم نگاه سه مرد رو که به من خ یمراسم سوگوار  یصبح که در حال تماشا  روزیگفتم: د   
 تشونین دونمیروم زوم کرده بود نم  شتریداشت ب ییحنا ش ی بور و ر یاز اونا که مو یک ی دمیدیبودن م

 بودند؟ لی کار دخ نیتو ا ایبود   یواقعا چشمچرون 

کاشته، عاطفه   یکه دخترخانومش چه گل گمیدر خونه آقا صمد و م رمیاالن م نی: همدیغر ایارش   
 رو بگه؟ قتیحق  دیبا
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 م؟ یاومد نجایا یو واسه چ میگفت: پس ما چهکارها سی مامور پل   

 ؟یآبگوشت داشتن و تو نوش جون کرد ینذر  روزید نی دور برندار، اونا هم ا،یارش  یآها-   

   م؟یکن یچشم پوش  یات یمسئله ح نیاز ا شونیپدر، بخاطر نذر هیچه حرف-   

  م،یکن یسهالنگار  یکم هی ونه،یدرم تی ث یمسئله آبرو و ح نجایا میعاقالنه عمل کن دینگفتم، با نویا-   
 ! فتهی خونواده نامزدش به خطر م شی شهر و پ ن یدر اعاطفه  تیموقع

 :  ستاد یبابک کنار مامور رفت و در کنارشون ا   

 گنیاون دختر که م ینخواهم رفت. من حتم دارم پا نجا یمسئله من از ا نیقربان تا حل نشدن ا-   
 . رهی کار گ نیاسمش عاطفهاس تو ا 

را ثبت کرد سپس همراه   امهایکرد و تمام پ ادداشتیآمده بود  امکی را که با آن پ  یمامور شمارها   
 رفتند.  رونی ب  ایپدرم و بابک و ارش

و   رفتیخروپفم گاه باال م یدکتر به خواب رفتم. در عالم خواب صدا  یز یتجو  یبا آمپول و داروها   
  یفرصت گریکه د دمیشیاندیم ییخواب ناآرامم به فردا  یایو من در رو شدیم  لیبه خرخر تبد یگاه

  یحساب   بار نیا دادیکردن در کنار شوهر محبوبم بابک و خونواده مهربانش را نم یزندگ یدوباره برا
 سوال رفته بود! ریز تمیثیشده و ح   یز یآبرور

  یفرو رفته بود. ساعت رو یک یمهتاریشده و اتاق در ن  دهیچشمانم را باز کردم که پردهها کش یوقت   
را خراش   دهامید بیروح خسته و آس  یزن  یآه و نالهها ی. صدادادیپنج بعدظهر را نشان م وارید
صدا   را یرا بلند کرده و کس  می. هر چه کردم تا صداشدی لحظه قطع نم  کیآرام  یو همهمهها دادیم

تخت مانده بودم و احساس  ی. مثل نعش روآمدی در نم میبزنم انگار ته چاه افتاده بودم و صدا
عاطفه را   کردمیم  لیو تحل هیلبان و چشمانم گذاشته اند. هر چه تجز  یرا رو ین یسنگ یش مکردیم

و عشق محروم   یآزاد یمرا از استنشاق هوا نیمسبب اون بود که بعد ا دمی دینم یگناه یاز ب یعار 
 ! کردیم

بام   یبکشم تا بتونم به رو  یدرپیو پ  قیعم  یخفه و دمآلود اتاق نفسها یدر فضا خواستیدلم م   
خوش پرندگان النه کرده در  یرو سر بدم تا صدام همراه نغمهها یعشق و آزاد  ادیخانهمان رفته و فر

 عدل و عدالت برسد!  نیدرخت تا سرزم یشاخهها انیم
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را حس کند.  یشنزارها فرو برود، تا روحم آزاد انیم  میبدوم، پاها  یزندگ ر ی و کو ابانیدر ب دیبا   
دارد خودش را به   یکه سع دمیدی متالطم م یایدر یرو  یزهوار در رفتها قیودم رو نشسته درون قاخ

 کند!   دایمجددش دست پ یو زندگ  ی ساحل نجات بکشاند تا بتواند دوباره به آزاد

 میبا نبودن بابک برا یگر یسرنوشت د  رمنصفانهیو غ  رحمانهیب  نطوریحق نداشت ا  یچکسیه   
با  خواستمیرا از دست بدهم من م  زمیعز اوریشوهر مهربانم را، همراه و  خواستمیمن نم ساخت؟یم

تازه و پاک    یعشقم با بابک در هوا یاهای رو انی همچنان م یاتفاقات ناگوار  نی آمدن چن شی وجود پ
ا  و ب نمیبچ ای و آزال قیشقا یاو سبدسبد گلها یپرگل و پرالله برا یدشتها انی بدوم و از م وهستانک

 کنم!   مشیعشق و مهر تقد

تا بتونم   دیخواب ی ورم دستان و لبم م دیتا بابک را بهتر تماشا کنم با رفتی م نیتورم چشمهام از ب دیبا   
 چیبر سر چوبهدار ه یو بهش بگم که: عهد کردم که اگر قاتل جانم تو شو رمی بابکم رو در آغوش بگ

 تقال نکنم!  

هم چنان در   م«یاحساسات قشنگم شده بود و نفرت از »غار نغ یکننده تمام یفعال که رفتارم نف    
 بود.  زی وجودم لبر

و قادر به حرکت دادن بدنم نبودم بابک مادر و   کردمی فکر م نهایاالن که داشتم به ا نیهم دیشا   
دختر   نیطالق ا یبه خانوادهام گفته بود که من برا دیبازگشته بود، شا  رازیخالهاش را برداشته و به ش

 ! گرید دی...و هزاران شادیآمادهام شا

و قادر به حرکت   افتادیحرکت به درد م نیچوب خشک ترک خورده از کوچکتر یلبانم مثل تکها   
از   یکه نجات دهنده جونم بود و االن در گوشها یمثل همان سگ دم یکشیدادنشان نبودم. زوزه م

 .شدیم  یجا داده شده و بهش مهربان  اطیح

  نیو خالهزر زخانمی وارد شدند. نبود عز  ایباز شد و مادرم و پر یدر اتاق به تند مینالهها یبه صدا   
که از گوشه چشمانم فرو   یاشک  یکرد که آنها از خلجان رفته اند. شور  لی تبد نیق یحدسم رو به 

  گهیاون د ره،: بابک رفت؟ اون حق دادمیو من با لبان بسته نال سوزاندیصورتم رو م یزخمها ختیریم
به مادرش که منو رها کردن و   یحت  دمیمنو تحمل کنه. من بهش حق م ییآبرویب  یک ی نیا تونهینم

 رفتن. 
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اون  دادم؟ی بابک رو از دست م دی خبر نداشتم، چرا با یز ی : آه مادرجان، به خدا من از چدم یآرام نال    
 من بود و من عاشقانه دوستش دارم. اتید عشق و حمن بو یایدن

  دیشده با ادیز  یلیمامان ورم لب و چشاش خ  یپرخاشگرانه گفت: وا ایپر دن یانگار صدامو نشن    
تا جون   مشیو به حرف دکتر درمانگاه گذاشت مشیاصال چرا از اول نبرد  ز،یتبر  مارستانیب  مشیببر

 بده؟

و ضرب   ینداره فقط کوفتگ  یبدنش شکستگ یجا چی: هکه دکتر گفت  یدید ا،ی خفه شو پر-   
 .هیدگید

 برسونمش.  مارستانیب خوام ی آه امان از دست شماها، مامان من م-   

 .  رمی بم نجای هم نیبذار  بخشمتینم یبهم دست بزن ای نالهام بلندتر شد: پر   

 . یر یم یبعله، تو آخرش م-   

خالص بشم.   تونمینم میروح  ی. من از دردهاشنیخوب م  یمدت هیبعد  میجسم یدردها نیا ایپر   
 . دمیرسی نم یمراحل دشوار زندگ نیو به ا شدیتموم م   زیکاش جونم درون همون غار نفرتانگ

 . کننیم  دایپ امیاونام الت شاالیخدا بزرگه ا ر،ی دخترم آروم باش و سخت نگ-   

  ی چرا اون که زن پا به سن گذاشته و مهربون زخانمی: آهان پس بابک گذاشت و رفت، آخه عزدم ینال   
 تا من حرف بزنم؟  دادیبهم فرصت م دیبود، اون با

نشده که   رحمی دوست داره اون هنوز ب یل یو عروسش رو خ هیدخترم، طنازخانوم هنوزم زن مهربون-   
 بذاره و بره. دهشویعروس بال د

 . رمی بپرم و مادرشوهر مهربونم رو در آغوش بگ  نیتخت پائ یقدرت داشتم تا از رو تخواسیدلم م   

حرفا رو بهم گفت آهستهآهسته وارد اتاق شد او   نی و ا ستادهیطنازخانم که در آستانه در اتاق ا   
 : ختی ر یرو در تنم م یعشق و انرژ  یایدستش گرفت لبخند بلند و قشنگش، دن انیدستم رو م

فکر   یواقع  ریبدشگون و غ یزا ی به چ تیو سالمت یفکر کردن به بهبود  یتو چرا به جادخترم،  -   
   ؟یکن یم
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 بابک نرفته؟   یعنیقرار داشتم:  یکور  یک ی و در تار شدیچشمام باز نم    

رو بشناسه؟ نه دخترم، پسر   نیعلتها رو بفهمه و ضارب  دینبا ست؟یبره؟ مگه اون شوهرت ن  دیچرا با-   
 . ستیبرو ن نجایافراد خائن از ا یر یاون تا دستگ ذارهیرو سرش نم  یمن کاله قرمساق

 روشن بشه.  یتا همه چ نی بمون دیخونه خودتون هست البته که با نجایمادرم گفت: ا   

ا سوال آمدند و ازمن دهه شمیکردن پ یو بازپرس ییبازجو یبرا  سیپل ن یفردا باز هم مامور   
 و رفتند.  دندیپرس جکنندهیگ

 عاطفه!   چارهی مادرم گفت: ب   

 کشوند؟  دیبهم داد و منو به سمت محله باباحم  امهارویمگه عاطفه نبود که اون پ ،یچارهایچه ب-   

تو   یخبر نداره و اصال برا یز یچ  چیکه از ه خوردیم  ههای قسم و آ ینه دخترم، عاطفه در اداره آگاه-   
 نفرستاده. یامیپ

 شه؟ یکه کار بدتر م یجور  نیآه ا-    

گفتن نداشت و دهبار   یبرا یز یچ  چارهی اون ب ینگه داشتند ول یروز تو آگاه   کیعاطفه رو   یحت-   
 .یاومده و تو خواب بود نجایتو به ا  دنیهم واسه د

 اتفاق دست داره.  نیغلط کرده، من حتم دارم خودش تو ا-   

  شتریب   سیپل  ینرو تو که از بازپرسا  یطرفه به قاض ک ی کنمیخواهش م ه،دون یخدا م اجانیدر-   
 ؟ یدون ینم

  زیو بابک از تبر ای گفت: مگه صبح ارش دادیدستم را نوازش م  یرو یکه همچنان به آرام زخانمیعز   
 از خلجان زده نشده؟  امک یکردند و اصال پ  یاب ی اون شماره رو رد سهایاومدن نگفتن که پل

هم   سهایاز آب دراومدن؟ پس پل گناهیحساب که همه ب  نیو سردرگم بودم زمزمهوار گفتم: با ا جیگ   
 بشن.  دندیپائیمنو م یکه در مراسم سوگوار  یاون سه مرد الی خی ب دیبا

که   یدور چشمام رو پاک کرد و گفت: خواهرم، تو چرا اصرار دار  ینرم اشکها یبا گوشه دستمال   ایپر   
دخترش رو   سهایمادرش شوکتخانم از شدت غصه که پل چارهی ب فته؟ی ب  ریماجرا گ نیعاطفه تو ا یپا
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بست اما دهن مردم   شهیدر دروازه رو م گهیم یبرده بودند به حال مرگ افتاده بدبخت ه یآگاه
 بست! شهیهم نم شی من سر هیبا  نجارویا

آبرو   یشوکتخانم غصه ب  اون براتون مهم شده؟ چون یچرا آبرو ایاتفاق واسه منم افتاده پر نیا-  
همه  نیکه از دستم ا یپس مادر من چ م،یقلمداد کن گناهیعاطفه رو ب  دیبا خورهیشدن دخترش رو م 

 کشه؟ یبود و بازم داره م دهیکش بتیمص

. دخترم من درسته ناراحتم اما تو صبور باش و تا روشن نشدن موضوع ستین  امینطوریا رینهخ -  
 نکن.  تیلطفا قصاص قبل از جنا 

 موضوع روشن نشد؟ دیشا-  

 نشدن؟ ری دستگ سیشده و توسط پل  یابیچرا نشه، مگه سارقان گنج رد-  

نداده و  سی پلهم از همون دار و دسته هستن که اون موقع دم به تله  نایمامانجون، من حتم دارم ا-  
 شده بودند و حاال... حتما ازم انتقام گرفتند. یمتوار 

 رو گفتند.  نیهم هم  سهایاتفاقا پل-  

. خانواده در  کردمی رو درک م  هاشیمهر  یو من ب دیازم نپرس  یو احوال امدیآنشب هم بابک به اتاقم ن   
 باشن.  سهایلحظه دم دست پل موندن تا هر زی در تبر ای که اون با ارش گفتندیبهم م هامیبرابر نگران 

 خاموش بود؟  شیاصال چرا گوش د؟یپرس ی حالم رو نم یپس چرا تلفن  کردی جوابها قانعم نم  نیا   

در   گفتیم هبار یبه دست بابک طفره رفته بود  یچند بار تلفن کرده بود و هر بار از دادن گوش ایارش   
بهانهها به درد عمهجونش   نیکه ا دیفهم ی نم ایو... ارش ییرفته دستشو  گفتیم هباری ستیکنارم ن

 مکاسهین  ری ز یکه کاسها دیفهمیرو م  نیا یار یکه گول بخورم؟ هر فرد هوش ستمیو من بچه ن  خورهیم
متورم مثل    یبا بدن فی... ح فی! آه، کاش قدرت به پا خاستن داشتم حشی است تا بماند سادهلوحها

 ه بودم. تخت عاطل و باطل موند یبادکنک رو

  یبستر  مارستانیدر ب ستیو هنوزم معتقد بود که الزم ن  آمدیم ادتمی دکتر هر روز دوبار در منزل به ع   
 شوم. 
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 تونستمیبود و راحتتر لبانم را تکان داده و م   دهیورم چشم و لبهام خواب یهفته کم کیبعد گذشت    
 غذا بخورم. 

خونوادهام، به برکت طنازخانم که صوت    یهایدگ یرس یروز هفتم حالم بهتر شده بود آن هم جدا   
اتاقم جمع   نی عصرها به همراه افراد خانوادهام در هم ای و  دیچی پی تالوت قرآنش در اتاق م نیدلنش

 یسو  ذهنم، روحم به گفت یم  نیاباعبداهلل الحس ایاو   ی. وقت خواندندیعاشورا م ارتیو ز شدندیم
خواب  نی بودم! هم دهید نجایکه در بدو ورودم به ا ی. و خواب دیکشی خاتون« پر م جهیامامزاده»خد

به خودم   افتادمیاو م ادیکه داشتم به  یکرده بود و هر فکر و نذر  نیبود که روحم رو با آرامگاهش عج 
 ربوده شدم چر از او کمک نخواستم؟   یکه وقت فرستادمی لعنت م

  یباز  گرانی خود و د  تیث یآدمها به خاطرش با آبرو و ح ی چقدر هست که بعض   ای آخه ارزش مال دن   
به   ایکه مال دن  نندیهستند و غافل از ا ایمال دن صیحر شهیکرد که انسانها هم شدی! خب چه مکننیم
مال   ی. وفافتخواهند ر ایگذاشته و به آن دن ایدن نیرو در ا  هاشونییوفا نکرده و همه دارا یکس چیه
 جفا به صاحب اونه! ا،یدن

اومده چرا  دنمیکه روز اول و دوم ده بار به د گفتیعاطفه رو داشت و م یگناهیب  یمادرم که ادعا   
   آمد؟ینم دنمیحاال که حالم بهتر شده بود به د

بابک شده بودم چون افراد  الیخی ب  گریکه د بودم ریو دلگ یعصبان  های اونقدر از دست خودم و بعض   
و متنفر   دهیمن حتم داشتم که اون ازم رنج  دادندینم یخانواده از نبودش بهم جواب درست و حساب 

رو از   آببرگشته و چون مادرش مخالفت کرده مجبور شده خودش تنها بره واقعا که   رازی شده و به ش
  یدم کس یپا رو  نباریفقط خدا شاهد بود که من ا یسر گذشته و دستهگلهارو به آب داده بودم ول 
  ین یزم یبال  ای یآسمان  یبال دیاتفاق شوم رو با نیا دونمی نذاشته بودم تا واسم دردسر درست کنند، نم

 ! واندمشخیم

خانه گرداگرد   یفرو رفته بودم و باز هم اهال ی هنگام عصر بود و من کنار پنجره درون مبل راحت   
همه زنها   یعاشورا بود. ناگهان ورود بابک صدا  ارتیدر حال خواندن ز زخانمیمادرشوهرم نشسته و عز

افتادم و   یباز به لج   یلبابک پرواز کنم و یپر باز کنم و به سو خواستیدلم م یرا قطع کرد. از شاد
  کشتی شد به خودم حالت قهر گرفتم حرکات بابک احساس شادم رو م دهیدرهم کش میاخمها اریاختیب

گله   دیمن با یخبر یهمه ب نیبود از ا مونی کی حق به جانب کدوم   دونمی. نمترسوندیو منو از خودش م
 !فتادی من به دردسر و عذاب م یهایاو که از سرکش ای شدمیمند م
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رفتن از   رونی حق تنها ب نجایا گهی: تو د دیخشم تو صورت بابک مشخص بود از همان آستانه در غر   
 .یخونه رو ندار 

 یگفت: وا، چه حرفا! مگه عهد قجره که دخترا رو تو پستو نی نگامون کردند و خالهزر رتی همه با ح   
 کنن؟  میخونه قا

  زیم یرو به پا یناخواسته کس شامدیدت مسلط باش پسرم، آدم به خاطر پبابکجان، به خو-   
باشه   یآدم هر چ  ری. چون در سرنوشت و تقدکنهی نم نی تع تی براش محدود ا یو  کشونهی محاکمه نم
 و مراقبتها!  اطیموج احت انیدر م ی. حت ادیبه سرش م 

  چیه کنن؟ی م  یینگه داشتن و ازم بازجو  یمنو چند روزه تو آگاه یول ،یگیمادرجونم، شما خوب م-   
  دیشا کردندی بودن؟ چون فکر م دهیمنو چسب قهیمجرمها رو ول کردن و  سی پل ونیکه آقا نیدونیم

 کاسه باشه. هیمحترم، دستم تو  یای با اون قاچاقچ گانهیو ب بهیمن غر

سپس با خشم نگاهمون رو به   میکردی ود نگاه ماخبار تلخ ب نیا ندهیبه بابک که گو  رتی با ح یهمگ   
 .میخبرها به ما بود، دوخت  نیکه پنهانکننده ا ایصورت ارش  یرو

به   ره،یو سرزنشها قرار بگ تی شده و هر لحظه ممکنه آماج گله و شکا  شیاوضاع قاراشم دید ایارش   
هم داشتم،  یگهای. مگه راه ددی نگاهاتون منو به رگبار نبند  ریدستاشو باال برد: لطفا با ت  میحالت تسل
 نگران کنم!  شتریشما رو با مساله بازداشت بابک ب امی کم بود که حاال ب ایمسئله در

تا راحتتر به  نیهتل گرفت زیتو تبر  یگفتیتو که به ما م ده،یجن ورپر یمادرم دستاشو به کمرش زد: ا   
 ن؟ یباش  سایکنار پل و همش در  نیبرس  یادار  یکارا

  یو آگاه یو کالنتر  سیخب آره، دروغ که نگفتم. من تو هتل اتاق گرفته بودم تا هر روز به اداره پل-   
 کردن،یم ی و بابکخان رو دادگاه دادنیم  لیو پوچ پرونده تشک چینکرده اگه سر ه یو فالن برم. خدا

 . نی حرف رو کشش ند  نیاز ا شتریداغونه تورو خدا، ب تی اه، اعصابم به حد کفا ؟یچ

 ما خسته شده و حوصله نداره، آره؟  یبوده که شهرزاد قصهگو ادی تا حاال ز ثی آهان، حرف و حد-   

 ؟ یکنیبدحوصله بود: مادرجان، تمومش م   ایارش   
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  ریبابک کنار پنجره باز، درون مبل فرو رفت و دستش رو دراز کرد تا با سگ قهرمان قصه من که ز   
خشم بابک هم خاموش شد و سکوت کرد،   ایتشر مامان به ارش کیکنه. با  یبود، باز  ستادهیپنجره ا
  کرد،ی مکه داشت نوازشش  ی که اون منو در حد و اندازه اون سگ نیاز ا یآرام گرفتم ول  یمنم کم

 و ناراحت بودم! ری دلگ یکنه، حساب  ییازم دلجو یازم بپرسه و کم یتا احوال ومدی ندونست و به کنارم ن

 یدر گذشته شده بودم پس دختر خودخواه ییماجرا ن یچن یمن مقصرم که باعث و بان دیآه، شا   
 انتظارها داره!   هیهستم که هنوز از بق

آرام گرفتن اعصاب خسته آنها موقتا سکوت   یاده و براد تی اهم ایهمه اهل خانه به حرف ارش    
 کردند. 

پخته بودند به همراه  اطیو ننهسارا در تنور گوشه ح هیکه مادرم به کمک زن همسا ییرهای با نان فت   
را   یکردن! هنوز چا ییرایاز همه پذ دیدرخشیمثل شراب م نیبلور یوانهایکه درون ل یخوشرنگ یچا

  ،یندیآل می نفس ،اولدوم یتموم نکرده بودند که ننهسارا مثل هر روز هن و هن کنان وارد اتاق شد: »آ
 17!«نیئدیش  ر ینه بتر ب  خیجوان یآ

  نیا متیقدر و ق یلی خ یامروز  یکه جوونا  نیگفت: نه ا ستادیای که به احترامش م یمادرم در حال    
  ننیبیکه م رنی گیآروم م هوقتیهستن،  یپرون و جفتک یفقط در حال سرکش دونن؟ینعمت رو م

 نمونده.  یچ یه یلعنت  یر یدود شده و به هوا رفته و براشون جز پ  شونیجوون

مادرم به سمت من بود و در دلش  هیکنا  ریخنده آروم حضار، منو هم به خنده انداخت چرا که ت   
که ازدواج کرده هنوزم از   نیبا ا ای متفاوتن؟ در گهیدو تا دخترام با همد نی: چهقدر ا گفت یحتما م

دخترم   نمیو ا  ادیبه خروش و تالطم در م یآرومه گاه  یگاه ایدر هیخسته نشده و مثل   یجفتکپران
 !هیری دختر معقول و سر به ز طنتهاش ی ش  نیکه در ع ا،یپر

  بینظرم عج به شی ادیدر سکوت بود و متانت ز شهیخانواده هم یاهویه  انیدر م  اینامزد پر   
 .  اومدیم

  ا،یپر یکه مادرم مختص او درست کرده بود، نشست و گفت: ها یتشکچها یننهسارا کنار تختم رو    
 . میانشاءاهلل که چشم نخور میکم اسپند دود کن. حاال که هممون جمع هست هیبلند شو 
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 فیگفت: بله جمعمون جمع بود و گلمون کم! که اونم تشر یبلند شد و با لحن شوخ شی از جا ایپر   
 آوردن!

 م؟ یخار رهای فقط جوانها گل هستن ما پ ،ی: پس چدیننهسارا خند   

نداشت، گفت: هان   دنید یبرا  یادیو ننهسارا که چشمانش نور ز  دمیخند یکم  نباری اول یمن برا    
بچه   یدردسرها  یو تو یر یاز االن گفته باشم تو تا بچه بغل نگ ؟یچه کن یبخند دخترجان، نخند 

 . یشیآدم نم یفت یبزرگ کردن ن 

 حالت بهتر شده؟ یو به کنارم آمد: شکر خدا انگار  دیبابک بلند خند  نباریا   

 .ستمی شما بد ن یاحوالپرس  منتیبه م-   

 سرم اومده بود؟   به  یکه چ یدیشن-   

دست از پا خطا نکردم و بازم تو هچل   نجایمن بعد اومدن به ا یدون یمتاسفم بابک، خودت که م   
 افتادم.

 بگم؟ یواقعا موندم چ -   

 ه؟ ینظرش چ  سیپل-   

ازشون ندارن  یمتاسفانه رد و نشون یکه دنبال گنج بودن، ول یهمون افراد ادیبه احتمال ز گنیم-   
رو   یکس گهیکه در حبس هستن سوال و جواب کردن اونا هم گفتن د یشدگان قبل  ریهرچند از دستگ

 .اد یخالصه سرنخ دستشون م  شوندیاونا که قانع نم یبه صرف ادعا سهایالبته پل شناسندینم

 م؟یبکن   دیبا کار ی ما چ-   

رها شدم و شکشون به من برطرف شد و    و بازپرسها  سهایپل یهاییمن امروز از دست بازجو  ایدر-   
 .می برگردم برم دنبال کار و زندگ تونمیگفتن که م

 راز؟ یش  یبر  یخوایمگه م-   

 !خوانینشده عذرم رو م  یچیندارم؟ من تازه استخدام شدم ه یکار و زندگ-   
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 ؟ یپس من چ -   

اونا   یباش سهایتازه اگه جلو چشم و در دسترس پل یهست یموندن  نجایا تیتا بهبود  یمدت هیتو -   
 . کننیقاطعتر رو پرونده کار م 

 بمونه. نجایمادرت هم ا خوادیمن دلم م-   

 آخر ماه وقت دکترشه.  دونمیبه خودش داره، فقط م یبستگ نیا-   

عالم  ببرم. در  یماجرا پ  یبه ثمر برسه و من به علت اصل سهایپل  قاتیتحق ج ینتا خواستیدلم م   
باهات   خوامی که در روز عاشورا بهم گفت م ادیم ادمی... دمیدینم  ری خودم هنوزم عاطفه رو بدون تقص

ر هست به  ی گ اناتی جر نیپاش تو ا شیاتفاق هم افتاده و کماب  نیحرف بزنم. پس چرا تا حاال که ا
 !ومدهین دنمید

باز کردن در   یبرا ایبه صدا دراومد و ارش  فونیبشم زنگ آ زی خ  مین یدادم که کم یتا به خودم تکان   
و پژمرده و زرد   دهیتک   یافهای که در دلم اسمش رو برده بودم با ق یحاللزادها دینکش  ی رفت طول رونیب

عاطفه   دنیهمه با د ستادیباشند مقابل در اتاق ا دهیصورتش پاش یمشت زردچوبه رو کیانگار که 
  عیصورتم رو ببوسه پسش زدم. او سر  خواستیارم اومد مداد و به کن یکردند او سالم آهستها رتیح
 کنه؟  یکه گناهکار هست و اومده ازم عذرخواه دادیحرکاتش نشان م  دیدستم را بوس یرو

ببرد.   رونی همه را از اتاق ب ییجورا  هیاشاره دادم تا  ایاون کنار تختم نشست با چشم و ابرو به پر    
اتاق   میبر نی ائ یب  میخفقان گرفت نجایپرداخت و گفت: بابا ا یچا یوانهایبه جمع کردن ل زیتند و ت  ایپر
 م؟ یدیهم چسب پی ک نجایا هیچ ،ییرایپذ

به فکر   دیتازه با میبر نیبلند شد: آره بابا، بلند ش   شیو از جا  دیبود خند  یار یکه زن هوش نیخالهزر   
 .میشام هم باش  هیته

 ننهسارا گفت: من که از جام جم نخواهم خورد.   

 . یافتی به زحمت ب ذارمیاومد: ننهجان، اجازه بده بلندت کنم نم کشی به نزد  ایارش   

.  گهیجا عوض کنم، نشستم د یمگه من پا دارم ه 18!خاریچ میَدَدم، منه ال وورسان جان یوا-   
 ن؟ یپریور و اون ور م نیا یشماها چه تونه مثل گنجشک ه
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 ؟ یتنها بمون  نجایا یخوا یم ننها،ی تو سالن بش رنیگفت: همه دارن م ای و پر دیخند  ایارش   

 . رهی نه حوصلهام سر نم  ست؟یآدم ن ه،یچ ای پس در-   

بمبم،   یو گر زن ری ت  یگر زن گهیو رو به من گفت: ننهسارا االن م دیکش یت یاز سر نارضا یآه بلند ایپر   
 !جنبمیخود نم   یبنده از جا

 رفت.   رونی بابک رو گرفت و به کمک واکرش از اتاق ب یبازو زخانم،یو عز   دندیخند یهمگ   

باز شد دهان  ششیشد ننهسارا، تازه متوجه عاطفه شد که لبه تخت نشسته بود، ن یاتاق خال  یوقت   
 ؟ یبمون شش یپ یخواهیم ،یآمد  یچ یرو بانمک کرده بود: هان عاطفه، تو برا  افهاشیق  دندانشیب

 .گهید نمیرو بب اجونیاومدم در-   

 آما انگار مار هستم آخه همه فرار کردن!  گه،یمنم اومدم د-   

عاطفه دل و دماغ کلکل کردن با ننهسارا رو نداشت و چشمانش به اشک نشسته بود. آهسته    
  ایل ی: تو هم مثل خدیحرفم پر انی کلمه باهات حرف بزنم و... به م کی خوادی: عاطفه، دلم نمدم یپرس

 ؟ ین یبی منو مقصر م

همشون  ؟یحرف بزن باهام یخوایم  یو صبح عاشورا هم که بهم گفت امکهایچرا ندونم، اون پ -   
 . استیکه تو دستت تو کاسه بعض  دنینشون م

تازه   ستی از طرف من نبوده و ن امکهای ثابت کردن که پ یبعد بررس   سهایاوال اون پل یکن ی اشتباه م-   
 اومدم. نیباهات درد دل کنم و حاالم واسه هم خوامیکه م گمیمن بازم م

 چرا با من؟ -   

راه   یتونیو م یهم دار  یو دهن قرص و محکم یترس ندار  ،یهست  یچون تو دختر جسور و زرنگ-   
 کار کنم؟  یچ گرده،یحرف زود دهان به دهان م هیکه  یخلجان ن یتو ا یبهم نشون بد

  نطوریبازش کنم اما ا تونمیمن م  یدار  تیتو زندگ  یکه مثال اگه گره یروم حساب کرد  یلی البد خ-   
 . ستین
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اگه   یدونیدارم اما مثل خدا تنهام، تو م  لی عالمه فک و فام هیخلجان  نیمن تو ا ا،ینکن در دمیناام-   
  دنیم تیمثل مترسک  باز زنهیکه مردم بفهمن لطمه به سنتها و فرهنگ شهرشون م یبکن  یکار  نجایا

  بندی پا ادیز  نیومدا نجایبه ا یشما از وقت یول  ه،یسنت یلی مخصوصا که خونواده من خ ره،یو آبروت م
حرف از طالق   نجایما مهمه، ا یبرا یو نگاه هزار جور مردم واستون مهم نبوده ول  نیسنتها نبود نیا

  دیدختر با لباس سف گهی. مادرم مکننی مردم به چشم بد نگاهت م یشد رهی انگار مرتکب گناه کب یبزن 
 . رونیب  ادیاز م  دیخونه شوهر، با کفن سف رهیم

  رازیمنو ش  یراه ینشسته وقت نجایننهسارا که االن ا نی ضربالمثل رو هم  نیهم دونمیآره، م-   
 بدرقه راهم کرد. کردن،یم

 مرگش خونه شوهرش باشه.  قهی دق نیداره آدم تا آخر یچه اشکال  ستین یخب، ضربالمثل بد -   

 ؟یبا نامزدت مشکل دار  ،ینباش  ینجور ینکرده مگه تو قراره ا ی! خداینداز یعاطفه، منو به شک م-   

تکه چوب  کی آرنجش مثل   یباال ا،ی : نگاه کن دردی رو باال کش  شی بافتن راهنی پ نی عاطفه آست   
و به ننهسارا که داشت   ارهیب نی رو پائ راهنشیپ نیتا آست دم یبود. دستش رو کش اهیس اهیسوخته س

:  دیداشت، پرس اروی ار هوشخبرنگ کی یهایژگیاشاره کردم ننهسارا همه و دی کش یرا م  راهنشی نخ پ
 شده ؟  یعاطفه خدا مرگم بده دستت چ

 بشنود:  توانستیعاطفه صداش آنقدر آهسته بود که ننهسارا مشکل م   

 اطی بعد شام تو ح  یوقت مونینامزد یساله که با احمد نامزد شدم همون فردا ه یمن  ایدر یدون یم-   
  یک کهیکه مادرت واسم آورده به دستم کوچ ییبهش گفتم احمد اون النگو کردم،ی م شیداشتم راه

 م؟ یتا عوضش کن زی تبر  یبازار طال فروشا میبر

اون مچ مثل  یحاال اگه تو ز؟ی تبر میتو صورتم زد و گفت: بر یمحکم  یلیبرگشت و س ییهویاون    
 !رسهی به آخر م ایالنگو نباشه دن اهتیچوب س

تو صورتم بزنه که   یآروم یلیخواست س یشوخ  یم فکر کردم احمد از رومن که شوکه شده بود   
روز مادرم واسه شام  ستیناراحت نشدم. بعد ب ادیز نی هم یدستش محکم بهم خورده برا یاشتباه

ما   یدونیدر ضمن خودت که م انی برن و ب گهیبا همد ادی نامزدها ز ستیرسم ن نجا یدعوتش کرد آخه ا
بهمون نکنه   یو برادرم کمک مختصر  میو اگه ما فرش نباف  میندار مونیواسه گذرون زندگ رآمدد
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. احمد بعد شام به مادرم گفت:  میکه البته اکثرا گرسنه هم هست مونهیشکممون گرسنه م شهیهم
 ببرم و النگوشو عوض کنم؟  زی فردا عاطفه رو به تبر نیدی شوکت خانم، اجازه م

داده.   ت ی رضا یعنیپدرم جواب نداد،  یآدمه نگاه کرد و وقت  هیاز  یشبح مادرم به پدرم که فقط   
جلو در خانه داشت   یکه پدرم در بستر مرگ افتاده؟ خالصه احمد وقت ی دیحتما شن  اجان،یدر

عصر زود برش   یول  یببر   زیعاطفه رو تبر  یتونیمادرم بهش گفت: احمدآقا، فردا م کردی م یخداحافظ 
 گردون.

اونموقع تحمل دوران سخت   موندمیم یخبر یو همونطور در ب رفتمی کاش هرگز نم اجان،یآه در-   
برد و ما به بازار    زیدوستش که آن را قرض گرفته بود منو به تبر کانی . احمد با پشدیراحتتر م ینامزد

  میپسند کرد ور یگهاید یکرد و ما النگو متیالنگوم رو ق  یطالفروش  کیو احمد در  میرفت  زی تبر یطال
خودم بود. احمد گفت: عاطفه من حاال پول ندارم که رو النگوت    یتومن گرونتر از النگو ونیلیکه دو م

 . اریرو که تو انگشتت هست درب یبذارم و عوضش کنم اون انگشتر 

رو که خواهرش سر عقد بهم داده بود به دستش دادم و اون با وقاحت   یمن با اکراه انگشتر    
 صدیالنگو گذاشت و س یرو ونیلیداشت فروخت و دو م  متیق صدیو س ونیل یه دو مانگشتر رو ک

 خودش! بیج  یرو هم گذاشت تو شی تومن باق

 . شههای بد م یل یمادر من بفهمن خ ایبهش گفتم: احمد اگه خونواده تو    

 داره؟  یبفهمن، به اونا چه ربط -   

که من ازش    یظیغ  کیاحمد با  میتو کوچه پستخونه بود   میاومده بود رونی ب یما از مغازه طالفروش    
 یگیمتوجه نبود انگشترت شدن م یوقت یگینم  چکسی طالها رو به ه نیا انیگفت: تو جر دمیترس

 گمش کردم. 

آبروم جلو خونواده  گهیاگه بفهمه انگشتر طال رو گم کردم م ارهیاحمد مادرم دمار از روزگارم درم  یوا-   
 شما بردم. 

 مهمه؟ یلیبره خ خب -   

 ه؟ یحرف آبروئه مگه کم حرف یستی احمد چرا متوجه ن-   
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النگو گذاشت و   یرو ونیلیاحمد دو م یبه خونوادهات بگ  دیارزش نداره تو با یز ی آره واسه من پش-   
 . دیواسم خر نویا

و خونواده تو  رمیمحاکمه مادر و خانوادهام م ریمن ز ونیم  نیدر ا کنهی نم یاحمد واسه تو که فرق-   
 که انگشترش رو گم کرد. هیاقتیل یچه عروس ب گنیم

فقط   دیبگن تو با خوانیم یاونا هر چ زیعاطفه اعصابم رو بهم نر ؟یدار  یکه خونواده مهم نینه ا-   
 . یو بلند ش ینی با حرف من بش

زن و مرد   نی ب  ستیمهم ن ادمیحرف ز نیو گفتم: عاطفهجان حاال ا  دمیحرف عاطفه پر انیمن به م   
  ؟یکردی م شیماست مال  یهجور یخونواده شوهرت   شیتو هم بعدا پ   ادی م شیکارا پ  نیاز ا

انگشتر   چارهاشی خواهر ب کنهینداره تو مغازه حاجرجب کار م یاوال شوهر خواهرش درآمد ا،یدر یوا-
بهش داده بوده به من سر عقد داد تازه آخه    امرزشیمادرشوهر خداب  شیخودش رو که زمان عروس

 .دمید یو نم شدمیکه کاش کور م  دمید ییزایچ زی که؟ اون روز من تو تبر  ستین  نیحرف فقط ا

بلند شو برو خونه  خودتون، شب   ست؟ی ن ضی دختر مر  نیا ،یکنیورور م زی کری  هیعاطفه، چ یآها-   
 شما.  خانه امیم نجا یمنم از ا نی)ع( دار نیروضه امام حس

تا شکممون  میگفت: ما خودمون چشم به احسان مردم دار یرلب یعاطفه که حرصش گرفته بود ز   
که تو  همونهی. اون آبگوشت احسان و روضه امروز مال هاجرخانم همسامیدیبشه کجا احسان م ریس

 . ندازهیخونه ما راه م

. زهرا خانم  هیبق  شیپ میبر ای کرد: ب ننه سارا رو گرفت و به زور از جا بلندش یعاطفه خم شد و بازو    
 . هایمون یم بینصیب یو زعفرون درست کرده که نر   یوانیبا کره ح 19«یماقی»قو هی

را  یاومد. عاطفه جعبه دستمال کاغذ رونیشد و خون ب  دهیتا خواستم بخندم زخم خشک لبم کش   
به اتاق برگشت چشاش پراشک بود   یبرد. عاطفه وقت رونی کنارم گذاشت و با اصرار ننهسارا را از اتاق ب

دقدلم   الاقلکنم تا  هیگر تونستمینم  ر،ی اون مزاحم پ ش یو گفت: پ ستادیاون تو آستانه در اتاق وا
گذرونده حاال که زده و خورده و خوش  رهیمردم خلجان دا یهایعمره تو عروس   هیبشه خودش   یخال

 .کشهی همه سرک م یتو زندگ یشده و ه ههای دماغ همسا یشده اومده مو  ریپ
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اونم  کرده؟ینم  یرهزن یمردم دا یکه تو عروس  یاز سر خوش چارهینشو ب  رحمی گفتم: عاطفهجان، ب   
 بهش نداشته؟ یاصال عالقها دیکه شا کردهیرو م  یواسه دوزار پول درآوردن کار 

  زیعاطفه در اتاق را بست و در کنارم نشست. خودم هم کنجکاو شده بودم که اون روز عاطفه در تبر   
 کنه. فیمنتظر موندم تا خودش تعر ده،ید یچ

  یکار کنم االن خودمون هزار جور بدبخت یعاطفه با پشت دست اشک چشاشو پاک کرد و گفت: چ   
آداب  بندیهم پا  نقدریا اجان،یدر گمیمونه. م گهید یهایخت دوزار پول نداشتن هم قوزباالقوز بدب م،یدار

ر قابل تحمل  یغ یلیفکر کنن فرزندشون اگه به دال نجایدر ا یکه خونوادها ستی و سنتها بودن خوب ن
باشند که منم  ریهمه سختگ نیا دی خلجان رو برده! خانوادهام چرا با  یکل اهال ی پس آبرو رهیطالق بگ

باز کنم تا واسم چاره بکنن آخه هنوز تو خونهاش   ششونینم راز دلم رو پ عذاب بکشم و نتو نقدریا
 کتک بخورم؟  دیهمه با نینرفتم ا

 نیبا ا یکه مجبور شد کنهی کار م یحرف بزن کنجکاو شدم که احمد چ یعاطفه کم سوال یوا-   
 ؟یاز کتک خوردن و ضرب شتم جون به لب شد یعنی ؟یر ی طالق بگ تهایمحدود

کنار دست فروشها    زیدر بازار تبر میما که تازه نامزد شده بود ستیآخه تنها دست بزنش که ن   
که پول  دیخر  یتومن  ستیب فیک  هی. احمد از اونا واسم فقط میکردیو به جنساشون نگاه م میستادیا

 اونم نداد.

 جنس بده؟  یه به مشتر پول نگرفت یدستفروش شهیمگه م-   

 .  امیهم نگاه بکن تا من ب  های احمد بهم گفت: عاطفه برو به شال و روسر شه،یآره م-   

به دستم داد تا نگاه کنم    یبود شال ففروشی و بساطش کنار دست ک فروختیکه شال م یدستفروش   
 کف دست دستفروش گذاشت.  یواشک یدستش بود   یرو که تو یز ی که احمد چ دمید ییهویو من 

 بود؟ فی پول ک  دیعاطفه شا-   

 بود.  یلونینا کیبسته کوچ هیپول نبود -   

 کنه؟ ی احمد تو کار خالفه و مواد رد و بدل م  یعن یبا خودم گفتم:    
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.  رمیگیپولشو م  امی. احمد به دستفروش گفت: فردا دوباره مختیعاطفه فکرم رو به هم ر یصدا   
رفت که من نشناختم    یکه منو کنجکاو نکرد بلکه احمد بعدازظهر به طرف محلها انیا اجون،یآخه در

  دمیفهم ردمنو اونجا ب  گهیبعدا که احمد چند بار د رفتمی م زی بود که تبر نباریکجا بود آخه، من اول 
 هست.  ینال یدر اطراف ع یمحلها

 شده؟  ی نرو اون روز چ هیعاطفه حاش-   

اومد. ما  شمیبعدش پ  مساعتیرفت ن  ییجا هیبعد خودش  نمیبش  نیاون بهم گفت که تو ماش-   
  یبد رانندگ  یلیشده بود و خ   یپاتیبود که اعصابش قاط  یزمان گهید میگشتیبرم  ز یکه به تبر یوقت

زودتر به خلجان  کردمیبودم و خدا خدا م دهی. و کم مونده بود صد بار تصادف کنه من ترسکردیم
 هیمونده به شهر  یچند صد متر  ی . ولزدی حرف م یک یدرب و داغونش با  لیاون همش با موبا میرسب

  یخلجان نگه داشت. بعد گفت: عاطفه تو تو  یدهبانیبه برج د  کینزد یبلند یرو   نیخلوت ماش یجا
 . هاینش ادهی پ امیمن االن م نیبش  نیماش

هم   یلی. من که اون روز اصال بهم خوش نگذشته بود و بلکه خنداختیمنو به شک م یلیرفتارش خ    
به   یقدم زنان ک  دونمیبخورم نم  ییشدم تا هوا ادهی پ نیناراحت بودم به حرفش گوش ندادم و از ماش

 . دندیکشیکه داشتند مواد م دمید یگهایاحمدرو با مرد د ییهو یکه  دمیکنار برج رس

و   خرهیرو م  یروزنامه مهد آزاد گردهیکه به خلجان برم هر شب زهی برادرم کسب و کارش در تبر    
خوندم   یاد یز یزایذره سواد خوندن دارم من تو روزنامه راجع به معتادا چ هیشکر خدا   ارهیبرامون م

ده که هر وقت  یفهم  یز یبرادرم هم چ دونمیکه احمد معتاده نم دم یمن از همون روز فهم اجان،یآره در
اگه هم   رونیب  رهیبرادرم اگه خونه باشه م کنهی ناهار به خونه دعوت م ایمادرم احمد رو واسه شام 

 ! ادیخونه نم  گهینباشه، د

 ؟ یکه تو از خونوادهات پنهونش کرد  ست ین  یکی موضوع کوچ نیعاطفه ا یوا-   

که  نهی بیهر وقت م  ارهیمادرمم که سر درنم  ستین شی حال زایچ نیکه سواد نداره ا ضمیپدر مر-   
و در و   رونی ب یمبادا بر  گهیو م ندازهی چنگ به صورتش م  یاز صورتم رو کبود کرده فور  ییجا هیاحمد 
  ن،ینجوریبفهمه و آبرومون برهها، مردا همشون هم  یکس  یار یمبادا صداتو درب  ننها،یبب ههایهمسا

نتونستم  چوقتیخونه ه  تیوضع نیکه اون کتکت زده، حقته! منم با ا یچقدر زبون دراز کرد نی بب
 دردم رو بهشون بگم. 
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 ؟  یبرادرت چ -   

اونم   کنهیم  ییپادو  یمغازه فرشفروش هیتو  ز یبرادرم خودش از پا معلوله و تو بازار فرش تبر  چارهیب   
 . برهیحرفا زدم سرمو رو به قبله م نیتازه احمد قلدر بفهمه از ا اد،یاز دستش برنم یکار  چیبشنوه ه

 اون معتاده؟ ی دیکه تو فهم  دونهیاصال م ه،یقبله کدوم سمت دونهینم  احمد اصال-   

 رخواهانهی خ ی»حاججابر رضازاده« که کارا شی . چند بار خواستم برم پدونمیمن نم کنهی فکر م-   
  دیفهمیچون اگه م دمیهم از احمد ترس دمیهم خجالت کش ی ول ده،یانجام م  های واسه خلجان یادیز

 . کردیپول م هیهمونا سکه  شیمنو پ  شهیاونا رفتم اون که آبرو سرش نم شیمن پ

  ی. ول رهیم نی بزرگ قدر و اعتبارش از ب  یاون آدما شی. آدم پینرفت یکرد  یآره عاطفهجان، کار خوب-   
 . یانجام بد یکار  یتونیزهر چشم گرفته که نم یاحمد ازت بدجور 

و باهات حرف بزنم آخه تو   امی ب  شتیداشتم پ میتصم رازی و رفتنت به ش یمن قبل عروس  ایدر-   
  میفتی ما تو چاه ب گهی. مادر من مشهی م شونیپدر و مادرت حرف حال یدار  یمیخونواده بافرهنگ و فه 

 نره.  ههایدر و همسا شی اون آبروش پ یول میو خفه بش

نداره البته اون شوهرش خوبه، فقط   یش هم که ازدواج کرده و رفته روزگار خو مهیاالن خواهرم فه    
مثل مادرشوهر و خواهر شوهر من! هر روز از اونا   دنیبه روزگارش کش اهیمادر و خواهرشوهرش قلم س

منم  رنی فق دتو دهنم. خانواده احم خورهیمادرم م ییحرف بزنم دمپا ام یتا م شنوم یو حرفها م بت یغ
اما  میهست ری تو ارسبارانه برن. خب ما هم فق گنیکه م  «ی»تازه کند یبه روستا خوانیندارم م  یحرف 

منو به خونه خودش ببره منم  تونهینم چوقتیو ه دهیاز دست م  ادیتو راه اعت  ارهیدرب یاحمد هر پول 
 مجبورم همچنان تو خونه پدرم بدبخت بمونم.

: عاطفه پس النگوت کو؟  دمیپرس  نمیبودند بب  دهیرا که خر ییبه مچ دستش نگاه کردم تا النگو   
 ؟ یدیکه خر یهمون

دو سه قلم طال  یکی  یکی بود احمد سه ماه بعدش اونو فروخت بعد  شیَاه بابا، اون حرف سال پ-   
 رو که داشتم فروخت. 

 ؟ یگفت یپس تو به مادرت چ -   
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 . خواستیم هیشروع کنه سرما یکار  زی تو تبر خوادیبهش گفتم که احمد پولش رو الزم داشت م    

شروع کنه آبرومون   یاحمد طالهاتو فروخت تا کار  یبگ  ههایدر و همسا شی مادرم گفت: مبادا پ   
 .ستمیبگو من اهل طال مال انداختن ن  دیپرس  یکس ره،یم

خودشو   یاون زندگ ههاست؟یگرفتار طرز فکر در و همسا  نقدر یشوکتخانم ا دونستمیعجب اصال نم -   
 !کنهیه خاطر حرف مردم تباه کرده و م شمارو ب

  نیهم اهل هم ای االن نامزد پر ادیهم م یخواستگار آدم حساب  یواسه آدم حساب   اجان،ی آره در-   
  انیکه ب نهی هم اقتمیارزه! خب منم ل یسرشون به تنشون م ن،یچه خونواده آبرومند ینیب یخلجانه، م

 نیشدن واسه هم یهم از دست پسرشون عاص خونواده احمد   کنمی من حس م رنی منو واسه احمد بگ
 .دنیکه احمد رو خونه راه نم دمی شن ی و حت  کننیکم با ما رفت و آمد م  یلیخ

 . یازش جدا ش ای یبساز  ای د یبا  یعاطفهجان، ول هی بد تی درسته وضع-   

به  کنهینم یتوجه  یول زنهیکه احمد کتکم م نهی بی. مادرم هر روز م دهیمنو طالق نم چوقتیاحمد ه   
باعث شده که تنها باشم و  نندیصورتم رو نب  یکبود هها ی تا در و همسا دارهیم گرم یجاش تو خونه ن

مراسم  یزارو   لیداره وسا ی واشکیرو دارم پدرم رو به موته و مادرم  ینتونم صحبت کنم مگه چه کس
نده واسه نون شبمون هم  یو اگه برادرم خرج میکنه درآمد که ندار کار ی. چنهیبی مرگش رو تدارک م

 . کنهیم  رهیو ذخ  خرهیم یقند و چا ییلویک  کی رهیم  ی. هرازگاهمیمحتاج

 نهیبلکه نگران ا  اد؟یبه سرش م یکه بعد نبودن اون چ ستی که مادرم نگران مرگ پدرم ن نمی بیمن م   
خورد مهمونا    به یقند و چا هیشوهرش  هیکنه و تو مراسم تعز یآبرودار  ههایدر و همسا شیکه نتونه پ

 بده. 

 ن؟ یکن ی م یگذران زندگ  یپس شما االن چهجور -   

و االن  کنهیو خرج خورد و خوراک ما م  فروشهیطالشو م کهی ت هیمادرم سالهاست که هر ساله -   
 رمونینون و پن  کهیت هیپول   یو چند ماه میباف یم  یچهایقال هیکه  میطالهاش تموم شده و گفت

 . ادیدرم

 خواهد داد؟ یچ  هیزیپس مادرت به تو جه-   
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 گهیخواهرم بهم گفته که مادرم از »حاججابر رضازاده« و چند نفر د یعنیکه...  دمیروزا فهم  نیمن ا-   
من  دهیچه فا یواسم جمع کرده ول  ییزایچ هیخلجان هستن کمک گرفته و  رانیکه از معتمدان و خ

ببره تا   خوادی م ی. منو کدوم خرابهاشهینم ید که مرد زندگ کنم احم یعروس  تونمیبا احمد نم  چوقتیه
 کنم؟  یو مثل آدم زندگ نمیبچ همویزی جه

جمع کن! گفتم: چرا عاطفه   یبه باد بده است نه زندگ یدختر، معتاد زندگ  یتو دلم گفتم: تو حق دار    
 ...  دیهست خدا بزرگه شا یراه هی شهیهم

ببره نه خودش   ییمنو جا تونهینم  چوقتیکه احمد ه نهیاصلش ا ای در نیوجود نداره بب یدیشا-  
 داره. ییخونه داره نه خونه مادرش جا

 زن گرفت و تو رو بدبخت کرد؟   شیبرا اون پسر البال  یواسه چ خبرشیپس اون مادر از خدا ب -  

 . رنی رو بگ  یهر خونواده بدبخت یدخترا تونن یاونجور آدما م-   

 .  کنهیبد و خالفکار معاشرت م ی احمد قطعا با آدما-   

 ا؟ یدر یدونیتو از کجا م-   

چارقدش اشک چشماش رو پاک کرد دلم براش سوخت   ی گرفت و با گوشهها نی عاطفه سرش را پائ   
شهر که هممون   نیتا از چند نفر از معتمد گمیگفتم: تو نگران نباش عاطفه، من به پدرم م

 ره کنن و... واستون خونه اجا  رهیکمک بگ مشونیشناسیم

تکرار نکنها. احمد بفهمه من با تو حرف زدم سرم رو به سمت همون   گهید یگفت نویا اجان،یآه در-   
 که بهش اعتقاد نداره چه برسه که پدرتو کمکش کنه؟ برهیم  یقبلها

 دمش؟یندارن و منم که اصال ند یی چرا، خونواده ما که با خونوادهاش آشنا-   

بارم   نیبودم بعدا بهم هشدار داد که آخر  ستادهیاون از تو متنفره. روز عاشورا هم کنار دستت وا-   
 .زنمی باشه باهات حرف م

 ه؟یعلتش چ  یدی: نفهم دمی پرس دیبا شک و ترد   

 . شتریو به تو هم ب  نهیو زمان بدب  نیزم ینه، اون به همه آدما-   
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که من در اداره  نیاحمد از ا دیعاطفه؟ شا یاومدیمدت به مالقاتم نم  نیچرا تو ا دمیحاال فهم-   
 کردن ازم ناراحت شده؟  ییازت بازجو سهایاسم تو رو بردم و پل سیپل

  خواستیو نم   ومدیماجراها هم از تو بدش م نیکه اون قبل ا نهیحرف ا یباشه ول  تونهیم نمیا-   
 باهات دوست باشم؟ 

کار   یگفتم: حاال من برات چ دمینرس  یجهای غرقم کرد اما به نت الهای و خ فکر یا یحرف عاطفه تو در-   
 بکنم؟  تونمیم

تو محله   ای ب گمیشدم. چند روزه به احمد م یدرمانیبلندتر شد: دچار درد ب هاشیعاطفه هقهق گر   
ندارم بهش   یفعال پول مول گهیو منو به خونهات ببر م   میریبگ  یکه خونههاش ارزونتره اتاق دیباباحم 

 ا؟ ی شد در یچ جهی نت یدون یم میقرض کن   یاز کس  ای گفتم احمد ب

کبود شده بدنش   یرا باال زد و مجددا جاها  راهنشی پ نیمات و مبهوت نگاهش کردم و عاطفه آست    
 رو نشانم داد. 

چه  ییمردا  ن یاز دست ظلم چن یدختران معصوم  ییرها یواقعا برا دونستمیحالم منقلب شده و نم   
 کرد؟  دیبا

برم   اده یپ  دیرو تا محله باباحم  یر یسراز دیبرم با دی با گهی: من دد یپر شیاز جا  یعاطفه ناگهان   
 و کارم زار بشه. ادیاحمد مثل جن بو داده جلو روم درب  ترسمیم

 ؟ یترسیهست م یف ی از احمد که فرد ضع نقدر یعاطفه تو چرا ا-   

 اون قلدر جون سگ رو داره و دست بزنشم که حرف نداره. فه؟یاون ضع-   

 از همه تو جامعه.  شتری و ب  فهی. وگرنه آدم معتاد همه جا ضعنطورهیاحمد در مقابل تو ا-   

 کنن؟ تی دردمو کجا ببرم که ازم حما دیمن با-   

 از حقوق زنان و...  تی که واسه حما ییمن به جاها یعاطفه تو اگه اجازه بد-   

منو چه به قول  ؟یکن  نمیکه تو بدبختتر از ا ومدمیمن ن ا، ی: آه دردیاطفه مثل خرگوش به طرفم جه ع   
  ی. اونموقع احمد درست جلو روگهیم  نویکنن؟ آره احمدم هم  یشیتو حقوق زنان که واسم چارهاند
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که درو   ن یا یو برا ندازهی! مادرم چنگ به صورتش مذارهیم  نهامیرو س  برهی پدر و مادرم سرم رو م
 غلطا نکنم.  نیاز ا گهیکه د کنهیشده منو تو باغچه چال م دهیسر و صدا سر بر  یها نفهمن ب  هیهمسا

 یواسه چ ه،یچ تی . حاال بگو که درد اصلیساخت والیه هیعاطفه تو واقعا از احمد واسه خودت -   
 ؟ ینی منو بب یخواستیم

بودم و من    ریتقصیمن ب یوضع افتاد  نیه اکه به سرت اومد و ب ییاومدم بهت بگم تو بال یچ یه-   
 نکردم.  یانتی خ چیه مونیبه دوست

 نداشته و ندارم.  ییادعا گهیمنم د-   

 .یبعدا کوتاه اومد   یول یداشت یچرا اول کار -   

 .یواسم بگ  تویباش عاطفه دوست دارم مشکل اصل   الیخی ب نارویا-   

تخت نشسته بودم برانداز کرد اما   یمتورم و کبود شده رو یعاطفه با دقت منو که با سر و صورت   
 نگفت.  یز یچ

حرف   گهیبا هم د  نی بش ای ها، ب رازیسر و وضع گذاشتم رفتم ش نیبا هم یدید  ییهویگفتم: عاطفه    
 . میبزن

 .میزنی حرف م گهیبا همد میساعته که دار هیما -   

 ؟ یدینرس یو هنوز به حرف اصل   یگفت یهایو حاش یفرع  یتو حرفا کنم ی س مح  یآره ول -   

 ندارم.  ی حرف   چیزد: من ه یلبخند محزون کم رنگ-   

سنگ  تونمیهستم اما م یبگم برات دوست دلسوز  خوامی عاطفه؟ لطفا ازم فرار نکن. نم یچرا دار -   
 صبورت باشم؟

تو خلجان ورد زبونه،  کتای  یتو و آقا یخوشبخت  ،یتو شوهر دکتر دار  ا،یخوش به حالت در-   
شهره ازدواج کرده.    نیکه از فرشفروشان پولدار ا یکه با پسر حاجرستم خلجان ا،ی خواهرت پر نطوریهم

  شنیبزرگ م یخوب و درست حساب یمرد هیسا ری فردا بچههات ز ،یراز ی تو ش ی تو از اونم خوشبختتر 
 !ایر د یخوشبخت یل یتو خ
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به   اری اختیبود ب  ختهی که به سرم ر  ییهای اری بدب  یادآور یعاطفه داغ نهان دلم رو تازه کرد و از  یحرفها   
  انیباصر یعل  ی، سوز صدا هامی علت گر دیشا  زدمیدستام گرفته و زار م انیافتادم. صورتم رو م هیگر

آنجا برپا   هین ی در حس یی. حتما مراسم عزادیرسی بود که از مسجد حضرت ابوالفضل به درون خونمون م
فشار داد تنش   نهاشیس ی: عاطفه سرم را روخت یریدستام م  یانگشتانم به رو یاز ال میبود اشکها

 ؟ یکن یم هیدختر خوشبخت تو چرا گر یا ا،ی: دردادیپشگل گوسفند و دود م یبو

 خوشبختها غم و غصه ندارن؟ یکن ی تو فکر م-   

 ؟ید یپشگل گوسفند م ی: اّه عاطفه چرا بو دمیبعد سرم رو عقبتر کش   

  یاهال ونی کردن تا گوشتش م یزد: خونه »حاججابر رضازاده«، امروز سه تا گوسفند قربون   یپوزخند   
 یکلهپاچهها گوشت، یکار کردم. حاج آقا سراب   کسریخلجان احسان بشه من امروز اونجا رفتم و   ریفق

وگرنه از   بگمبه احمد  دیگوسفندهارو بهم داد تا خونمون ببرم و صد تومن هم بهم دستمزد داد. نبا
 . ارهیچنگم درش م

 .شهیروز الزمت م هیکن  مشیآره قا-   

 هیببره الاقل   شی تا سر خونه زندگ رهیسرش به سنگ خورد و اومد دستمو بگ یروز  هیاگه -   
 . خرمیم یهایزی جه

  یخنده. گفتم: عاطفه تو برو رو ری بزنم ز  ههامیگر انیم خواستمیدلم سوخت که م شی انقد به سادگ   
غصه  یبه خونه بخت بر  یرو ترک کنه. اگه قرار بشه تو روز  ادشیاحمد کار کن که هر چه زودتر اعت

 . خرمیرو م هاتیزی نخور من کل جه

 ؟یدار  ییایتو چه دل در اجان،یدر یوا-   

بکنم. حاال دوست   یبلکه در عالم رفاقت دوست دارم برات کار  کنمیت احسان و بخشش نم من به -   
 ؟ یبهم بگ یاومد دنمیکه به خاطر اون به د تویدارم واسم راز و درد اصل

 احمد ازم پول خواست صد تومن رو بهش بدم؟  یروز  هیاگه  ا،یدر گمیبهت م یروز  هی-  

 کنم.  هیعاطفه واقعا زار زار گر یواسه سادگ خواستمیبار م نیا-   

 برم.  دیمن االن با ا،یدر-    
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 عاطفه، باهام حرف بزن دردت رو بگو؟ -    

 .ترسمیم یاز همه چ ا،یدر ترسمیم-    

 احمده؟  ه،یآخه علت ترست چ -    

  دبختیتو سف ا،یدر یندار  یدرد چیو چهار زانو مقابلم نشست: تو ه  دیتختم پر یرو  ییهوی عاطفه     
  یبزرگ یبار  نیکه ماش  نمیبیفردا هم م ه،یمرد نمونه و خوب کتای . بابک یرفت  تی سر خونه زندگ  ،یشد

چه   گهید کنه رازی ش  یتا راه زنه یبچهتو رو بار م  یسمونیو مادرت داره س ستادهیدر خونه پدرت وا
  ؟یدار  یغصها

و   دیصدام روش بلند شد و ورم دلم ترک  محابایکه وجودم را گرفته بود ب یاز شدت حرص و خشم   
 مثل بمب منفجر شدم: 

. من شمی بچهدار نم چوقتیاعصابم راه برو، چون من ه یحرف رو تکرار کن و رو نیعاطفه کم ا-   
بچه من  یسمون یس یتماشا یدر آرزو گهید یهایل یاجاقم کور شده، من نازا شدم؟ تو و خونوادهمو و خ

  یت که مال و ثروت تنها خوشبخ  یدیمن چهقدر بدبختم؟ فهم یدیفهم ؟یدیموند، حاال فهم  دیخواه
 ؟ یخوشبختتر  ای که تو از دوستت در ید یفهم  ست؟یانسان ن

تو از   ؟ی: امکان نداره، تو که هنوز تازه عروسکرد ینگاهم م وسانهیزده و ما  رونیچشماش مثل وزغ ب    
  ه،یقابله ننهآس شیاالن ببرمت پ  نیبلند شو هم  فته؟ی م  یسه چهار سال بعد چه اتفاق یدونیکجا م

هزار تا بچه  هنه؟ اون تا حاال واس ای بچه هست  تیتو زندگ ندهیکه در آ گهینگاه بهت م  کیاون با 
 ایشدن اون قابلهشون بوده دن  یمسن یکه االن زن و مردا  خلجان رو  یکرده و اکثرا بچهها یقابلگ

 . میبر دیاالن با نی بلند شو هم االیآورده 

 . ستی ن شتریب  یامروز  ی آروم باش عاطفه، اون که علمش از دکترا-   

 .فهمنی با هزار سال درس خوندنشون نم ،یامروز  یکه دکترا فهمهیرو م ییزایاتفاقا اون چ-   

 .. عاطفه آروم باش.-   

 ا؟ یچه خبر شده در ه،یچ-   
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نگران  ا،یپر  ست ین  یز یگفتم: چ کردیزده من و عاطفه رو نگاه م  رتیهراسان وارد اتاق شد و ح  ایپر   
 نباش. 

رفت و در را بست. گفتم: عاطفه، حال و روزم رو   رونیب  دیکه ما را غرق صحبت کردن د ایپر   
 تکون بخورم.  تونمیمن از جام نم  ؟ی نیب ینم

 . برمتیم  یواشکی امیم  گهیپس چند روز د-   

  شیپ نویرازدار باش و ا کنمیگرفتم فقط خواهش م مارستانیرو تو ب  ی. من جواب اصلستیالزم ن -   
 رو نکن ها، قسم بخور عاطفهجان!  یکس

ماتم   امیا نی. قسم به اسوزونهیبدتر از تو دارم که وجودم رو م   یم، من خودم سرنوشتنه جان-   
 .  مونهیمن محفوظ م شیپ شهیکه رازت واسه هم ین یحس

و گفت:    دیکش یقیتخت ولو شد و نفس عم  یرو ییهویو عاطفه  میساکت ماند یقیهر دو دقا   
 آرام گرفت چهقدر احساس آرامش دارم!  ییهویچرا قلبم  دونمی! نمشیآخ

قابله برم.   هیننه آس شیسر پ هیبرم   رازی که به ش نیشدم قبل ا  لیگل کرده بود ما یمن که کنجکاو   
که حالم خوب شد خبرت   گهیاعتقاد داشتم. گفتم: عاطفه چند روز د شتریب  ایمیمن به کار بلد بودن قد 

 .م یقابله بر هیننه آس شی پ  یواشکی یایب  کنمیم

 واست داره؟  یدکترا جوابت کردن اون چه حرف یوقت  کار،ی چ یخوایم-   

 ؟ یگفتیمن کنجکاو شدم خودت االن م-   

 .ده ینم صیدرست تشخ  گهیشده و د  ریپ هینه بابا ولش کن، ننهآس-   

  رمیشده و آرام گرفته بود، متح مونی پش یدفعها هیحاال  دادیرو که نشون م یلی که عاطفه تما نیاز ا   
 م؟یبر هیننهآس شیبا سماجت گفتم: عاطفه من دوست دارم پ کردیم

 دنبالت.  امیم گهاسیهم که شده آخر هفته که پنج روز د تیباشه به خاطر کنجکاو-   

 ه؟ یدلت چ  یدرد و راز اصل  یبگ یخوایدستش رو گرفتم: نم کردیم ی ازم خداحافظ یوقت   

 بهت بگم. یروز  هی دی... شادیشا-   
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 برگشته باشم؟   رازیاون روز من نباشم و به ش  دیشا-   

 .شه یهمراه داشته باشم و بتونم باهات حرف بزنم خوب م یگوش هیمن اگه  ایدر یدون یم-   

رو که   یو گفت: اگه صد تومن دیپر نیبود. اون از تخت پائ زی شکبرانگ می تماما برا  شیحرفها   
 ؟یکارت بخر  میو س کیکوچ یگوش هیواسم  یتونی »حاججابر رضازاده« بهم داده رو بهت بدم م

بهت   تویامروز و فردا گوش نیزد: آره عاطفه، هم رونیلبانم خون ب  یزدم که باز هم از خشک  یلبخند   
 .دمیم

 یرو که ال  یتومن او صد  دیکش رونی رو ب یدستمال  شیکت بافتن  یر یز  بیاو دست انداخت و از ج   
که غرورش رو نشکنم پول   نیباز کرد و پول رو بهم داد واسه ا اطی کوچک گره زده بود با احت یدستمال

 ؟ یرسون یرو به دستم م ی گوش ی: کد یزده پرس جان ی رو گرفتم و اون ه

 تا حالت خوب بشه. مونمی: باشه منتظر مدیکش یبعد انگار که تازه متوجه حالم شده باشد: آه   

از کف داده و راز  اری احساسات عنان اخت ری به خانهاش رفت و من که تحت تاث دی ام ییای عاطفه با دن   
از   یتو و بابک احد ریبودم، بر خودم لعنت فرستادم: مگه قرار نبود غ  ختهیر رونی عاطفه ب شی دلم رو پ

  یکرده بود؟ جواب بتثا اینشون داده و  خودشو بهت یراز خبردار نشه؟ آخه عاطفه کجا راز دار  نیا
 مرغ رو از قفس پرونده بودم. گهیواسه عملم نداشتم، د

جان، نشنوم دوباره دنبال    ایبرگرده: در راز یبه ش  خواستی کرد اون م یبابک فردا صبح ازم خداحافظ    
 ونیاگه آقابرگرد.   رازیبه ش یاستراحت کن تا حالت جا اومد و بهتر شد  ی. حسابهای بر  ییماجراجو

  ای ای با ارش  یباش یرفتن  زی اگه هم به تبر ارنیب فیتشر نجایا توننیداشته باشن م  یهم کار  سهایپل
 خونوادهات برو. 

کنار دستم گذاشت و گفت: بابک جان به خدا  زی م یرا رو  انپور«ی»م  ینیری پر از ش ینی مادرم ظرف س   
 بره.   رونی اگه اجازه بدم که از خونه ب رازیتا وقت برگشتنش به ش

پر از گردو شده بود   شیشفتالو« که هستهاش درآورده شده و تو یانپورهایکه چشم به »م یدر حال    
  یمنو به حمام عموم  فردا، نیمادرجان، شما هم یکار  ی: کجا دم یخند ی حالی چشم داشتم با ضعف و ب

چند روز   شم. بعد ادیمشت و مالم بده تا حالم جا ب  یگرم، حساب نهیتا دالک حمام تو خز نی بری م نجایا
و اصل سوم   یبر یحضرت ابوالفضل برپاست م  هین ی)ع( که در حسنی منو به مراسم آقا اباعبداهلل حس
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فرصت نشد و نتونستم  گهید  دیکه تا حاال نرفتم شا نجا یا یمیبه گورستان قد میریسر م هیکه  نیا
 اونجا برم؟ 

 برداشت و به آن گاز زد: به به، چهقدر خوشمزه و ترده؟  انپور«ی»م  هیبابک    

 ؟یمدت چهقدر خورد  نیتو ا  یدونیم ایری گیم تی طنازخانم گفت: پسرجان، به خدا حساس   

 . خورمیم شوییشکر بود. االن دارم گردو  و یمامانخانوم، اونا توشون پر آرد نخودچ رینهخ -   

 .پرسمیحالت رو م  یبه خارش افتاد یوقت-   

اتاق   یتو  یآوردن هستهاش وقت رونیکه بعد ب یبا زحمت درست کرده وا  نارویگفت: مامان، ا ایپر   
 دینبا  نایا ن یدونیتا خشک بشن چهقدر کش رفتم و ازشون خوردم م انداختیبند م  یرو  یانبار 

 خوشمزه باشن. دیبهشون آفتاب بخوره البته که با

  یچه سوغات راز،ی ش  نیاری و ب نی بخر  نایاز ا یدو جعبها  یکی  نیبرگرد نیبابک گفت: مامان خواست   
 .یببر  الت یکه از خلجان واسه فک و فام نیبهتر از ا

هفت   نجایافتاد اما من با زهرا خانم همون روز اول ورودم به ا ادتی: پسرم تو االن دیطنازخانم خند   
 . دمیهشت جعبه خر

سهم تو  ز،ی حال آقا بابک عز  نیمادرم گفت: من امسال فرصت نکردم و کم درست کردم با ا   
 محفوظه.

اونو به فرودگاه   ایارش کرد تا  یبا همه خداحافظ  سپارمیرو به شما م ایو با گفتن در دیبابک خند   
 برسونه. 

  رمی براش بگ ایامروز نیاز ا ایگفت: در ایصحبت کرده بودم. ارش  ایبا ارش  یمن که قبال راجع به گوش   
 ؟ یعصر حجر  یگوش ای

 . رهیبگ  ادیطرز استفادشو  دیتازه اونم با ر،ی: نه بابا، از همون سادهها واسش بگدم یخند   

 *** 
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چون پدرم هر روز به دادگاه و اداره  میو ما هنوز در خلجان بود  دیرس انیمحرم و صفر به پا امیا    
و زمان گرفته بود و از خونه موندن خسته  نیپرونده ام بود. دلم از زم  ریگ یو پ  رفتی م زی تبر سیپل

مادرم که  .میبر  یمیو قد یبود اونارو متقاعد کردم که به تنها حمام عموم یبت ی شده بودم با هر مص
  یرو تو لمونیوسا های میبه شوق اومد و به سبک قد دیرفتن د  یمادرشوهرم و خواهرش را برا لیتما

 و درون ساک گذاشت.  دیچ یبقچها

 یو ما کوچهها رو آهستهآهسته ط  کردیبه طنازخانم کمک م  نخانمیمنو گرفته بود و زر یبازو  ریز  ایپر   
  ستادیو کهنه حمام ا یدر چوب  یبه تماشا ی. طنازخانم قدر میدیرس  یم یکه به حمام قد نیتا ا میکردیم

 یا  ری به خ  ادشی بودند  نهایهم نیهم ع رازی ش یم یقد ینداره حمامها یفرق  چی: هد یکش یو آه
 . یچه زود رفت  یجوون 

پا برهنه از توش رد   دیکنار حوض که با ی. وقتمیو وارد حمام شد میما پرده پشت در را کنار زد   
تفاوت که آنجا   نیکاشان هستم. با ا نیآن احساس کردم در حمام ف  کی. ستادمیا میشدیم

با   یمیحمام قد نیجاندار! چه خوب بود که مردم خلجان هنوز از ا  نجایبودند و ا  یعروسک شیآدمها
 . کردندی ازش استفاده م یو سبک سنت  روش

که عروستون خودش خواست تا مشت و مال بشه بعد به  نیانم گفت: شاهد باش مادرم به طنازخ   
گفت: دخترمو دست شما   د یرسی نازک بافته شدهاش تا به قوس کمرش م یسویکه گ یزن دالک

با   ییکسا  هیآرومتر که قبل شما  ی . فقط مواظب باش و کم یمشت و مالش بد یتا حساب سپارمیم
 دادن. شلگد مشت و مال 

  دونمیم  یمن حت  مونه؟یم اطالعیب  نجایبنده از اخبار ا  یعنی هخانم،ی : مگه حاجدیک خندزن دال    
 خلجان امروز چهقدر تو لونههاشون آذوقه بار زدن.  یمورچهها

 . کردندیما نگاه م یبه خندهها شدی نم  شونیحال یکه ترک ن یطنازخانم و خالهزر   

 گرم بنشون تا جونم تازه بشه.  نهیمنو تو خز هیمادرشوهرم گفت: زود باش حاج   
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  یاز کاهل دادیکه بهم م یو مشت و مال  یو با هر حرکت  کردیزن دالک واقعا در کارش ماهرانه عمل م    
  زاتیکه معماران ماهر آنزمان بدون داشتن تجه یگنبد یسقفها  ی. با تماشاشدمیتن رها م یو کوفتگ

 ماهرانه بنا کرده بودند فکرم به سمت گورستان خلجان پرواز کرد.  نی چن یکاف

که آن  ی شهره و آوازها زانیآنزمان چه دارا چه ندار پس از مرگ و دفن شدن بسته به م یآدمها   
شاخص و بزرگ   یقبر آدمها یرو شدند یبزرگ م ای کیزمان در شهرشون داشتند صاحب سنگ قبر کوچ

اگه  زمهمتر کفن ال کیرفتن فقط  ا یآن دن یبرا یفان  یایدن نی. از اکردندیم نییتز بزرگ   یرو با سنگها
  یخاک انی کاش ما آدم  م،یشدیکه بود قانع م یاون موقع به حقمون هر چ میشد یامر واقف م نیبه ا

و فقط   میخواستیهمه م یرا برا زیو همه چ میگرفتیرا م یدست افتادها م،یشدی و متعهدتر م  تریواقع
الزم   یو جهنم   شتبه ایاون دن یبرا یبه راست  ایاوصاف آ نیو... با ا میدونستیخودمون رو مهم نم

با موشک به قلب   ایبسازند  توانندیبا عظمت و پرشوکت م یکه برجها ییچگونه است انسانها شد؟یم
 نیزم یکنند تا در رو میتنظ  یبرنامها توانندینم ایآ ببرند، یپ  نیآسمان نفوذ کنند و به اسرار قعر زم

 نباشد؟  یاز یمساوات برقرار شود، تا به وعده بهشت و جهنم ن

و چشمان من  شدمیدستان نرم زن دالک مشت و مال م ری سکو ز یمن رو دهیجسمم دراز کش    
تالطم افکار   انیو روحم در م  دیکاوی حمام رو م زیرتانگ یسقف ح  یهایو فرو رفتگ اتیجزئ  یتمام

بود که  نیا رساندیم یکه مرا به اوج کالفگ یتیاما واقع دیچرخ یم  یکره خاک نیمردمان ا یزندگان 
 که نچرخد! ایدستان چرخ روزگارند تا به کامشان بچرخد  ریاس انی و آدم ستی ن یشکستن   ایدن نقانو

 یو هو یزنان و ها  یو دست زدنها رهیدا یبلند به راه افتاد و صدا یناگهان در حمام شور و ولولها   
بود مثل    رههایکه حاصل کوفتن بر دا ییبومبومها یصدا  افتی دختران جوان درون حمام انعکاس 

بودند و   دهعروسشان را به حمام آور یظاهرا خونواده داماد لرزاندیمحمام را   واریطبل در و د یصدا
  رههایدا  یبودند با قدرت به رو  ههای. دو زن که از همساشدیزنان پخش م  نیبود که ب  ین یرینقل و ش 

بو ِاودن   الریآپار  نیگوله گوله گل ایبو گجه، تو نی: »تز گل خواندندی بلند آواز م یو زنها با صدا دندیکوب یم
   20اوه..!«او 

  یکیزن داشتم  رهیرها کرد! چشم به زنان دا  ایو آن دن ای دن نیعروس آوردن به کل منو از ا یاهویه   
 کردم!  هیاز کار افتاده تشب یننه سارا یهایاز آنها را به جوان 
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اگه حالت   ایچند روز بعد حالم بهتر هم شده بود. صبح ساعت ده عاطفه بهم زنگ زد و گفت: در   
 دمیقابله رو د هی. االن ننهآسا یب  نیپائ دهخاتونیکوچه زب یر یحاال آستهآسته از سراز  نیخوبه، هم

 . امیم گهیربع د هیکار دارم تا  یکاهکش یکو رمی گفت دارم م

 شش؟ یپ میبر  یراست یراست  یعنی-   

 از حرفمون گذشته.  شتر یدو ماه ب نیداره؟ بب  یب یآره بابا، چه ع -   

ربع از   کی رفتم و منتظر عاطفه ماندم بعد  دهخاتونیبه کوچه زب  دمیگرمم رو پوش  یلباسها عیسر   
  میبر دیبه طرف محله باباحم  دی دستم رو گرفت و گفت: با عی. عاطفه سردمی سر کوچه عاطفه رو د

 قابله اون طرفاست.  هیخونه ننهآس

 میدیدیراه م نیکه ب  یمدام با کسان میمجبور بود یمتوجه ما نشوند ول یتا اهال  میداشت یسع ی لیخ   
از خانه، پدرم و برادرم   اجازهیآمدن ب رونی ب  نیبه خاطر ا دمیترس یم میبکن یکوتاه یسالم و احوالپرس

  یدر خانه زندان  شهیمه یبرا توانستمیرخ داده نم یمن که با آن ماجرا یکند ول یصبان را ناراحت و ع
 باشم؟  

. البته  ستی ن ر یامکانپذ یهر فرد یبرا هایو وابستگ قیعال  یحذف و کنار زدن بعض ای که تو دن فیح   
کاستن   کنهی ما رو موثر م یاونچه که زندگ افتمینداره. در حال حاضر من درم یاستقالل کامل هم معن

  گریبه نفس، از د دو به حداکثر رسوندن استقالل و اتکا به نفس هست ما در پرتو اعتما هایاز وابستگ
 نیوالد می مرحله برس نیو اگه به ا  دیترس میبه استقالل نخواه  یمنته یو عبور از جادهها ها یوابستگ

از خانه برخواهند اومد. استقالل و  ونری ناامن ب یای مطمئن خواهند شد که بچههاشون از پس دن
  یعاطفه معن یبرا یکه در حالت فعل  یز یبشه، چ  یهر انسان بینص  تونستیموهبته که م کی یآزاد

 بود.   ینداشت و دور و برش پر از ناامن 

از کنارمون عبور کردند که   یسگان متعدد میرفت یم  دیما قدمزنان و صحبتکنان به طرف محله باباحم   
چون همان سگ ولگرد بود که  کردمی نسبت به آنها مهر و محبت داشتم و ازشون فرار نم نباریمن ا

  تلونه درس هی اطی براش تو ح ای جون منو نجات داد و االن همون سگ، سگ خونمون شده و ارش
 کرده بود.  

رو   اطی ح  یمانیکف س یرو خ ی یههایال میشد هیکوچک ننهآس اطی در کوچه باز بود و ما وارد ح   
 هی افهیاز ق  هیعاطفه گفت: ننه آس  دییپا یاز پشت پنجره اتاقش با دقت ما رو م  ه یپوشونده بود. ننه آس



 ال جمعجزه خل 

225 
 

 ای ودهقابله ب هاشیدر جوون   هیننهآس دونمینه، نم ای هست  یکه در سرنوشتش بچها فهمهینفر م 
 ن؟ ی و فال ب شگویپ

وسط اتاقش روشن بود که بخار   یرنگ  یآب یگاز نداشت و چراغ نفت ی خانهاش لولهکش هیننهآس    
کوچک اتاقش   یاتاق را گرم و مرطوب کرده بود. درون طاقچهها یفضا شیگذاشته شده بر رو یکتر 

 یجا یتونیچهطور م  ،یدختر شهر  یگفت: آها هی. ننهآسکردی م ییخودنما یم یقد یجفت المپا کی
 ؟ی تحمل کن  رو کیکوچ

  یخودمونو باهاش سازگار  میتون یباالخره چون زادگاهمونه م ه؟یک یکوچ یگفتم: مگه خلجان جا   
 .میبد

پشم   های خلجان  یبرا یسردرود  یزنا شی . خود من مال سردرود هستم. از چهل سال پشهیآره م-   
به کشور   ی و سردرود یخلجان  یو محصوالت زنان  بافتندیبا اون پشمها شال م ها یو خلجان دند یسیریم

  یموندن نجایشهر اومدم و ا نیبود به ا یمن بعدا با شوهر مرحومم که خلجان شدیصادر م هیروس
 شدم.

 . بافتندیم زهای چ یل یشده زنها خ دهی س یر یاون زمونا با پشمها ه،یگفتم: ننه آس   

جلوتر از سردرود بود و شوهرم شال و   یل یاما صنعت خلجان خ م،ی! من خودم سردرودیپس چ-   
  ی های بافتن نی و فروش هم دیکارش خر یعنی برد،ی اطراف م یبافته شده رو به روستاها  یکاله و جورابها

 خلجان بود. 

  نهیپ یالک  نیدستام نگاه کن نی بسته پر از چروکش رو مقابلمون گرفت: به ا نه یپ یدستا هیننهآس    
 کرده.  یما رو سپر  یو شال و کاله بافتم و شوهرم با فروش اونا زندگ   دمیسیعمر پشم ر هینبسته من 

و به عاطفه گفت: دخترجان، تو بلند شو برو اون   ختی ر  یچا مانیچراغ برا ی رو یاز کتر  هیننهآس    
 تو.  ایاتاق تا صدات نکردم ن یکی

 . دیاهرو پربه درون ر میکن یباز   مباشکیقا مییخوا  یعاطفه انگار که م   

و پر از سوالش رو    ریشکم و کمرم چشمان پ  نهی خوابوند و در حال معا  یتشک پشم  یمرا رو هیننهآس    
بلند   ؟یشکم بزاتو، نزا کرد یواسه چ ؟یسر خودت آورد  ییبه صورتم دوخته بود: دختر جوان، چه بال

 . یشو بلند شو اگه تو عمرا بچهدار بش
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نشست:    میدر گلو ین یبر سرم آوار شد. بغض سنگ یمس یمپاهاخانهاش مخصوصا ال لی انگار وسا   
 نداره؟  یراه چارها یعنی

از   میتونیمگه م ست؟ی. اما به خدا توکل کن مگه معجزه کار خدا ن یستینه دخترم تو حامله بشو ن-   
تازه از سردرود به خلجان اومده بودم تو   مایاون قد ادی م ادمی م؟یکن دیتوکلکردن به خدا قطع ام

اونم   کردی م یسلمان  کرد،ی م نجایبه مردم ا  یبود که هر کار و خدمت «ی»حاجاحمد عم  هیما  یگیهمسا
  دیکشی. دندون مکردیاون بچههارو ختنه م گرفتندیم یکچل یف یرو که از شدت چرک و کث  ییکله بچهها

که   ییبچهها دنینصف شب هم به د  ی. خالصه حتکردیحجامت م   بردیو نعره مردارو به آسمون م
  رهیپول بگ یقرون از کس  کی که  نیبدون ا کردیو خوبم طبابت م رفتیخروسک گرفته بودند، م

اما   دیشکم واسش بچه زائ ازدهیکه زنش  دهیمرد بزرگ و خوب بود اما چه فا هی «ی»حاجاحمد عم
بود آخه بهداشت نبود که دخترم، آخرشم    فیگرفتن و مردن چون همه جا کث یهر جور درد  شونیلیخ

ه، ی بد درد  یلیدقمرگ شد. آره دخترم، درد بچه خ  یاز فراق بچههاش تو چهل سالگ چارهی زن ب
  چرخهیامان از چرخ و فلک دوران که هزار جور م یروزگار، ا یداشتنش هزار جور! ا هجور،ینداشتنش 

 .دهیم  یو آدمارو باز 

 ؟یتو سواد دار  هی: ننهآسدم یپرس   

 بود بهم اجازه داد.  یبله من سه سال اکابر رفتم. شوهرم مرد خوب-   

 تو؟   امیکردما، ب خ ی ه،یزد: ننهآس اد یعاطفه از راهرو فر   

ما تو برف و   مایاون قد نیدونیم  ن،یستیداخل، خاک بر سرتون! جوان که ن ای خب کم هوار بزن ب -   
حوض رو   یرو خی میبود «یمثل »حاجاحمد عم  یز ی ما زنا هم چ م؟یکردیچهقدر کار م خ یسرما و 

از بس کهنه و لباس   گذشتیم « یروزگارمون تو »چشمهباش میشست یو رخت و ظرف م میشکستیم
  یآباد  یمثل لبو قرمز بود. الحمداهلل خوب شهیو هم شد یانگشتامون از سرما کج م میشستیبچه م

. برف تو کلهمون  مینبود قهیدر مض نجایداشت و ما از بابت آب در ا ادیبود که قنات ز نیخلجان ا
و  میشست یم یما زنها سر چشمهها نشسته ه رفتی و سرما مثل سوزن تو تنمون فرو م ختیریم
 .میکردی م یار یو بچههامونو آب  میبردیآب به خونههامون م یرو شونههامون ه زه. کومیشستیم
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قلب شکسته من نداشت. عاطفه   میبه درد عظ  یدرددلهاش باز شده بود و توجه  یبدجور  هیننهآس    
دوستم  نیا هیدارم گفت: ننه آس ی چه حال و روز اسفناک   دیفهم ی و م خواندیرا از صورتم م یکه همه چ

   ؟یکرد دشیرو ناام

 ه؟یچ گهید یدیخدا هست، ناام  یاست وقت طانیش  دیرو ببر دختر جوان، ناام  تیصدا-   

 اره؟ یخودش بچه م ایبعد در یسالها یعنی-   

  ؟ی ار یهان، پس تو م -   

 شه؟یحامله نم  چوقتیواقعا دوستم ه هی: ننهآسدیو پرس دیقابله خند هیعاطفه به حرف ننهآس   

که از توش ده تا توله   ستیمرغوب ن نشی مث تو زم شه،یدرش کشت و زرع نم  ره،ی با  نیزم نیا-   
 !زهیبر رونیب

 منم بعدا بچهدار نشدم؟  دیشا ه،یننه آس  یدونی: تو از کجا مدیعاطفه باز هم قاهقاه خند   

 تو؟  ایگرفتم  هایآباد یمن؟ من هزار تا بچه از زنا ای یتو قابلها-   

 . شمیرفتم خونه شوهر بچهدار نم اهبختیمن س یبه دلم افتاده وقت هیننهآس-   

 ؟ یکه بچه دار  زنهیخاک بر سرت عاطفه، تو چشمات از االن داد م-   

 : هنوز که به خانه شوهر نرفتم. دیشکمش کش یعاطفه هراسان زده دستش را رو   

 ده؟ یورپر یچرا نرفت-   

 پول ندارم خونه ندارم، درآمدم ندارم آس و پاسه.  گهیم گه،ید  برهینامزدم احمد نم -   

 زن هم ندارم.  گفتیم ماندی پس چه مرگش بود زن گرفت؟ خب م-   

کهنهام سر وا کرده و در   یمن نبودند که چهگونه زخمها یدرون یو عاطفه متوجه ناراحت هیننهآس-   
 وجودم است؟  دنیحال در هم کوب 

 ده،یتو دختر ورپر یگفت: آها هیقابله دادم. ننهآس هیبود به ننهآسرا که عاطفه بهم داده  یصد تومن -   
 .چونمیپ یاونوقت گوشت رو م شمیپ یا ی نامزدت تو شکمت گذاشته، امروز فرداس ب
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  میآمد رونی من و عاطفه از خونهاش ب  شدمینم هیننهآس  ی حرفها یآنقدر حالم بد بود که متوجه معنا   
  نیدر هم فرو رفته و غمگ دایبود اما شد دهیشن  هیاز ننهآس یدبخشیام یکه حرفها نیعاطفه هم با ا

رو   شیدبود و من سر خی یبود او دستش رو به دور کمرم انداخت و دستم رو گرفت دستش به سرد
 ا؟ یدر یشد  دیمحزون گفت: ناام  ییعاطفه با صدا دمیفهم ی دستکش م یاز رو

 بودم.   دیاز اول ناام-   

 طانه؟ ی ش  دیقابله گفت: ناام هیکه آس یدید-   

 شه؟یبارور نم  چوقتی هستم که ه یخشک  نیگفت مثل زم هیکه ننهآس یدیتو هم د-   

 رش؟ یتو کو یحت  اره،ی درب یاهی علف و گ رشی تو دشت خشک و با تونهیخدا با قدرتش نم ایآ-   

  یو به حکمت خداوند زدی چهقدر عاقالنه حرف م یکمسواد نیبه عاطفه نگاه کردم او در ع رتیبا ح    
 توکل داشت؟ 

بود که بهم گفته بود در بختت بچه    یادیافتادم چه ش  رازیش  هیدر حافظ  ری فالگ یحرف زن کول  ادیبه    
 دن؟یم هاشونیمشتر لیتحو ییو چه دروغها  کنندیبه خاطر پول واقعا که چه کارها م های. لعنتنمیبیم

از مجرمان نگرفتند. و تنها عاطفه بود که  یرد چیه سهایه در خلجان بودم پل ک  یدر مدت دو ماه    
که مبادا در    شیو مادرش از ترس آبرو  گرفتیهر روز از طرف نامزد معتادش مورد ضرب و شتم قرار م

 . بستی دخترش م یسالمت  یکنند چشم بر رو بتی غ ههایو همسا

  ایپر یماه که عروس بهشتیبرگشتم تا ارد  رازیبه ش  نیمن بعد دو ماه به همراه مادرشوهرم و خالهزر   
 بود به خلجان برگردم. 

شهرم خلجان رو به   خی و کار کتاب در مورد تار میکردیکار م قاتمونیتحق  یبابک و من شبانهروز رو   
  یباق میکه به خلجان رفت یتا وقت میدادیرو انجام م شیی نها یکارها میو داشت میرسونده بود انیپا

بود   یخاطر حادثها بهافتاد اونم  قی باز هم به تعو یشهردار  لیو تجل  ریبرنامه تقد میکارهاشو انجام بد
 کرد.  رینگیکه برام رخ داد و منو زم
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بچهها،   ی: آهاانداخت یم کهی به من و بابک ت  میغذا بود زیکه سر م  یمادرشوهرم وقت یهرازگاه   
بچه   یها، خدا خودش روز  نیو فالن باعث نشه که از بچهدار شدن غافل بش ق یق نوشتن و تح یکارا

 . دهیرو م

بابکجان خواهرت سمانه و من هم کمک  شهی: بچه اصال مانع کاراتون نمگفتیچند روز بعدش م    
 .  میحالتون هست

که از   یمشتاق بچهدار شدن ماست. در خانه با هر صحبت  یلی که خ رساندیم شی ههای طنازخانم با کنا   
 . دمیکشیافسرده شده و عذاب م شتریو من ب شدیروحم خدشهدار م شدیبچه م

که  یدکتر فوق تخصص ببره دکتر  شیشد منو پ  یبعد دو ماه انقد به بابک اصرار کردم تا راض    
  اجان،یبابت خواهد کرد. بابک گفت: درط رازیماه در ش هی اومده و به مدت  کایاز آمر  گفتنیدوستام م

 ؟ یر یگیم یمادرم رو جد  یتو حرفا

 چرا؟  ههاشوی کنا یحرفاشو نه ول-   

 .نهی فقط دوست داره قبل مرگش بچه منو بب زنهی نم هیشده کنا ری حساس نباش مادرم پ اجان،یآه در   

 ه؟ یچ فیتکل میشیبچهدار نم یخب، وقت -   

 بگه. خوادی دلش م یبذار هر چ م یگینم یز یما که چ-   

 تحمل کنم؟ تونمیمن نم-   

مدام   لیو فک و فام انیخواهد گذشت که اطراف  ینطور یچون روزگار ما هم  یقبول کن  یتو مجبور -   
  یدروازه باشه و صبور  یکیگوشمون در و اون  هی دی در مورد بچهدار شدنمون حرف بزنن ما هم با

 .میکن

 ؟ یبر یم یدکتر صدر  شی ال منو پحا شمی م وونهیمن د یوا-   

 ؟ یشگیهم  یحرفا ،یبشنو یچ یخوا یبشه، م یکه چ-   
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با   یکه روز پنجم وقت نیتا ا میقهر بود گهیبحث دکتر رفتن چهار روز با همد نی من و بابک سر هم    
بابک از اداره زنگ و زد و گفت:    م،یکن راتیتا در مسجد خ  میطنازخانم در حال پخت شلهزرد بود

 من اونجا منتظرتم.  یسعد دانیم  ای بعدظهر ب  اجان،یدر

 م؟یکجا بر یبه سالمت-   

 .یکه سر اون کچلم کرد  یی : همون جادیخند   

 ؟یآهان دکتر صدر -   

 ؟ یای حاال م-   

 . امی چرا ن-   

 ؟ یبود، ناراحت نش ی که جوابش هر چ  یبهم قول بد دیپس با-   

  یجوونم از دوا درمانها یتا وقت خوامیفقط م هیجواب اون دکتر چ دونمی من م زم،یبابک عز-   
 غفلت نکنم. یاحتمال

 .یواسه خودت کوه غم بساز  خارهی آره بابا، تو تنت م-   

 فرصتهامو از دست بدم.  یخوای نم-   

 .می ری م یکه بگ ییهر جا  زم،ی اشکال نداره عز-   

مردم جامعه و خانوادهاش بود چهقدر ما از فرهنگ و هنر و عالم   یدرد آشنا برا یسندهایبابک نو   
 ی: فرهنگ معنوگفتمیم  تیاز بچهدار شدن با عصبان  دیو من که ناام  میساختیقصهها م خیو تار  اتیادب

کذب   غاتیو تبل  ایوابسته به مال دن  ای! روح و جسم همه مردم دنشهیمردم نون و آب نم یو عرفان برا
 گره خورده.  ایدن

در کنار هم به نوشتن   زی مسائل با هم بحث نکند و غالبا مسالمت آم نیراجع به ا  کردی م یبابک سع    
 .میمشغول بود

  یفرا خواند. دکتر صدر  نهیدکتر منو به اتاق معا میعصر بود که ما وارد مطب شد میساعت چهار و ن    
و   هایو سونوگراف شهایآزما یتمام  غیه مدت دو هفته ما را از ت بود و ب  یخوشمشرب  انسالیم یمرد
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و    دوختبه صورتم    شیطب نکیع  شهیرا از پشت ش  دهاشیگذراند و در آخر، چشمان کش هایولوژیراد
  یجواب مثبت دونستمیشما شدم و م رادیمتوجه ا هیاول  ناتیگفت: متاسفم خانوم، من در همون معا

 هر دو طرف اونچه رو که الزم بود، انجام دادم.  افتنیکامل  نانیاطم یحال برا ن یگرفت. با ا مینخواه

اعتقاد داشتم  شتریقابله ب هیکننده دکتر چندان عذابم نداد. من به درمان ننهآس  دیجواب ناام نباریا   
 رو کف دستم گذاشته بود.  یکه در خلجان جواب قطع

و حرف   دیفالم را د  ریزن فالگ نباریکه اول  یبرد همان رستوران  هیان حافظ شام منو به رستور یبابک برا   
 برام چاخان بست.  ادیخواهم داشت اون زن ش ندهی زد که در آ ییاز بچهها

که در داخل   میداشت میمن و بابک تصم  نبارینداشتم چون ا ییحال امشب از رفتن به آنجا ابا نیبا ا   
 . میرا صرف کن مانیرستوران غذا

ما تا ابد در   اجان،ی: دردادیم میو نرم دلدار  میمکدر نشوم و او مال شیداشت از حرفها یبابک سع    
 .  رفتیپذ میرو که خدا واسمون مقدر کرده باشه خواه یبود و هر چ میکنار هم خواه

 ا؟ی در یناراحت :کرد ینگاهم م شیدن ینوش وانیاون با دقت از پشت ل   

کرده و سر    یباهاش شوخ  یخواستم کم گرفتمیسرخ کرده قزل آال را به چنگال م یکه ماه یدر حال    
  یجهایکرده و غصه خورده بودم و نت هیگر یادی ز یبه سرش بذارم چون من به خاطر موضوع نابارور 

 نگرفته بودم. 

 ؟ یترس یم یتو از چ  ا،یدر ینگفت-   

 از تو. -   

 من، چرا؟  اوف از-   

 .یار یکه تو بعدها سرم هوو ب  نیاز ا-   

 .هیکه قطع  نیخب ا-   

 شه؟ یسرت نم ی بابک تو شوخ یوا-   
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که من تو رو به خاطر    یتا قبول نکن یر یخودت رو نپذ یوجود قتیتا تو حق  گمیم یاما من جد-   
 داد.   یعذابم خواه شهی، هم خوامی بچه آوردن نم

 ؟یار یسرم هوو ب یخوایحرفا، م نیو تو سر ا-   

هم بدون که من از بچه خوشم   نویو ا یهست یتو واسه هفت پشتم کاف نیهم  کنم،ی من غلط م-   
 . ادینم

 ؟ یگیحاال واسه خاطر من م نویا-   

  ونیلی م ونهای لیداره و م  یادیز یهای باز ری به کام خودت و خودم تلخ نکن تقد توی زندگ ای ب ا،یدر بابایا-   
 . کننیم  یعاشقانه در کنار هم زندگ یبدون داشتن فرزند یانسان مثل ما در کره خاک

  یرا در هم م  شیصحبت کردن اخمها نیبابک زنگ خورد اون ح   لیموبا مانیگرم صحبتها  انیدر م   
 اد؟ی اونجا ب ای: نه بابا، چه خوب، حاال الزمه که دردیکش

غذا  زی صحبت کردن برگشت و پشت م ین بعد کلدورتر رفت او  یبابک از جاش بلند شد و کم   
خبر خوب و  هیکف دستت گذاشت،  یکه جناب دکتر صدر  یبعد اون خبر تلخ  اجان،ینشست: در

 واست دارم؟   نیریش

 زنگ زده بود؟  یک-   

محاصرهشون   سی که پل یشدن و وقت ییحمله به تو شناسا نیبود. شکر خدا مظنون  ای برادرت ارش-   
 شدن. ریدستگ گهیدو نفر د یسردستهشون هم بوده فرار کرده ول ایکه گو شونیکیکرده بوده 

 امروز اتفاق افتاده؟ نی آه خدارو شکر هم -   

 . روزیپر گفتیم  اینه بابا، ارش -   

 بود؟  یعلت حمله شون بهم چ-   

 یازت دل پر  رشدگانیدستگ ایبوده گو  م«یدر رابطه با همون گنج کشف شده در اطراف »غار نغ-   
 داشتن چون ظاهر شدن تو در اطراف غار کارشون رو لو داده بود. 
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گنج رو اومدن مفت و مسلم بردن و   د،یسابیبه ما م ی وسط چ نی. انگار تو ازدمی خودم حدس م   
 لجان خرج نکردن. خ  یبرا یال یهنوز بابت کشفش ر

هم از تو  یاز طرف شهردار  ریکه واست افتاد مراسم تقد  یتازه به خاطر اتفاق  گه،ید هینجوریکار هم -   
 . ستین یخبر   نیدراومد و فعال که از مسئول قیبه حالت تعل

 یچ گهید ا ی: ارشدمی. پرسزدیاما من همچنان ته دلم شور م خوردیبابک با لذت و شور شامش را م   
 گفت؟ 

 . یحضور داشته باش  زیدر دادگاه تبر دیبه وقت دادگاه تو هم با گه،ید یچ یه-   

که مثل توپ   ییگوش اونا خیآبدار ب دهیتو همون جلسه دادگاه چند تا کش خوادی انشاءاهلل دلم م-   
 بخوابونم. دادن،یشوت م گهیفوتبال منو به همد

 باشه که از مهلکه فرار کرد؟   یهمون  دیشا ؟زدی نباشه که تو رو م یاز اونا کس یکی  دیشا-   

حمله کرد؟ هر چهقدر هم   یدر حضور اون قضات محترم دادگاه به کس شهیتازه مگه م ه،یحرف  نمیا-   
 . یو فقط گوش بد ینی بش خیس  دیبا  یباش یکه عصبان 

 آره؟ گه،ید رهیگی هم بهت تعلق م هیو گفت: د دیبابک خند   

 آوردن؟ یخالف نم  یاون اراذل و اوباش اگه داشتن که رو به کارا-   

کارش   ی چ یخوایرو بهت دادن م هیباز شده بود، گفت: حاال زد و پول د شی بابک که سر شوخ   
 ؟ یکن

 . شکونمیو م  خرمی: تخمه مدمیبلند خند   

اومد:   ادم یفته بودم و بدون تفکر به عاطفه گ  محابایرو که ب   یو حرف دیلحظه مغزم سوت کش هی   
 به اون.  دمشیبخرم م هیزی قول دادم که واسش جه ی بابک به دختر  یراست

 ؟یرو بخر  یدختر  هی هیزی جه یکه تو بخوا  نقدرهیا هیپول د یعنیاو...وف، -   

. تو  رهیبهم تعلق بگ هید ونیلیصد م ستین دیچرا که نه؟ اونجور که اونا لت و پارم کرده بودن بع-   
 و گزارش شده بود.   حیتشر یکامال همه چ یقانون  یبرگه پزشک
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 پنبه دانه. ندیبهبه، شتر در خواب ب-   

بشه که من شرمنده اون  یاونقدر  هیآقابابک، برو دعا کن که پول د ستی ن  ری خود کرده را تدب-  
هش قول دادم و چون من واقعا ب  نیمتقبل بش دیرو شما با  نهیصورت هز نیا ر یدخترخانوم نشم در غ 

 .مونمیسر قولم هم م

حداقل    یخودمون باشه، مامانم سال  نیب گمیم یز یچ  هی: دیکوب  نیبابک دستاشو آهسته به زم   
کردم و   یمن خودم فضول گههایالبته به ما نم اده،ی ز هایبا مسجد اشیبرو ب ده،ی دختر رو م هی هیزی جه

 کشف کردم. 

 داره؟ یمادرت به من چه ربط  ،یخب حاال چ-   

  یر یکار خ یواسه کس یتونیم  یزندگ   یباال ینههایو هز یزمونه گرون نی! تو ااجونمی چرا نداره در-   
 ! گهید  هدارهی خوب مامانم ما  ؟یر ی کمک بگ هدارهایکه از ما  نیمگه ا یبکن 

 . رمیگی به وقتش که برسه از پدرم هم کمک م کنهیگفتم: خالصه فرق نم    

و   دیکشی م شویخونه پدر یچهقدر درد ندار  چارهیطفه ناراحتم کرد بو خاطره عا ادیهمان لحظه    
 نداشت!  یکس شیچهقدر درد شوهر معتادش رو که جرات گفتنش رو پ

  نیضارب  نم یبب دیخواهم رفت با ز یگفتم: بابک اگه روز دادگاه مشخص بشه من حتما به دادگاه تبر   
 بودم؟  بشونی و منم در تعق اوردنیهستن که گنج رو در م  ییهمونا ایبودن، آ ییچه کسا

 اونا هنوز تو زندون هستن. ؟ یکار  یتو کجا ایدر-   

 .افتادنی ن سی پل ریهمدست بودن که گ گهیباالخره همشون با همد-   

مدت چند ماه اصال نتونسته بودم باهاش صحبت   نیبه سرم زده بود تو ا  یعاطفه بدجور  یهوا   
که   یایکنم. همون لحظه شمارهاش رو گرفتم خاموش بود از فردا کارم زنگ زدن به عاطفه شد و گوش

 دائم خاموش بود.

 سهیکه ک شدیم یهفتها کیزنگ زد تا حال مادرشوهرم رو بپرسه طنازخانم  ا ی روز خواهرم پر کی   
 ؟ یدیخبرو شن اجانیگفت: در یبعد احوالپرس  ایرصفراش رو عمل کرده بود. پ
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 ؟یچه خبر -   

 خبر عاطفه رو؟ -   

 .گهید ن یخبر بد  دیمن از کجا بدونم شما با-   

 . ارهی چهها که به سر خونوادهها نم  یبر فقر و ندار  یوا-   

 شده مگه؟  یچ ا یپر-   

دنبالش گشتن  یفرو رفته. هر چ نی آب شده و به قعر زم  یعاطفه به مدت دو ماهه که مثل قطرها-   
 نکردن.  داشیپ

 گه؟یحتما با اون نامزد نامردش رفته د گه،ید هیچه حرف نیا-   

رو هم بهت بدم هر چند مامان   ی خبر  هی خواستمیم ا،یآلونک نداشت اوه در  هی  یکجا؟ اون که حت-   
 . گفتیخودش بهت م

 و بده. خانوم خبرنگار زودتر خبرات-   

  اجیاحت هیزی که به جه  میتیدختر  هی صرف   مونو،ی مخارج عروس میگرفت میراستش من و محمد تصم-   
 .میداره بکن 

 نشونتون داده؟  یدختر رو ک ن ی. انیکنی م یکار خوب و صواب  یل یشما خ-   

  مونویعروس نهیهز میگرفت میدختر صحبت کرد من و محمد تصم نیباهام راجع به ا ی وقت اریماز-   
 . میواسش خرج کن

 شناسه؟یدختر رو از کجا م نیا اری ماز شم،یمتوجه نم-   

از انجمن سردرود   یهم هست توسط خانم عنصر  یکه شاعر خوشسخن ،یدختر سردرود نیا ایگو-   
  فتهاشی و ش  دهیدر همون جلسه اول دختر رو د اریخلجان دعوت شده بوده و ماز یبه انجمن ادب  هباری

 .شده بود
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عمه جون  نمیبگو بب   شههای پسرشو زن بده خالص م  هباری  اریماز نیخندهام گرفت: ننهجون ا   
 رو قبول داره؟  یدختر سردرود نیمتعصب، ا

  یتکدختر خونوادهاش هست حساب  یچون دختر سردرود کنهی نداره فکر م  یآره واال، عمه حرف -   
کرده بود به ناچار مشکلش رو با من مطرح کرد و   ریگ یکه تو بد مخمصها  اریماز چارهی داره. ب هیزی جه

 من رفتم سردرود با دختر که اسمش فاطمه است صحبت کردم. 

 ها؟ یکارا کرد یلیمدت خ  نیتو ا  کوکار،ی خانوم ن ا یپر-   

و اون دختر ناچار شد   دمیرو رد کرد من علتش رو پرس اریماز شنهادیدختر پ  یوقت اجان،یراستش در   
سر کارش از آسانسور   شیه. پدر فاطمه که کارگر ساده ساختمان بود پنج سال پرو بهم بگ قتیحق

نو بزرگ  یمسجد ا یو مادرش تا امروز با کار کردن تو خونه مردم و تو رهی میو درجا م  کنهیسقوط م
 کنهی بودن دختر رو به مادرم بگم اون عمرا قبول نم ریفق  انیاگه من جر ا،یبهم گفت پر اریکرده. ماز

. دختر هم که به رهی دختره گ شی پ یکرده بود تازه گلوشم بدجور  ری گ یتو بد مخمصها اریماز چارهیب
  هی دیاونا توان خر اما کردیرو رد نم  اری ازدواج کنه و ماز اومدی بدش نم دهیرس  یو شش سالگ ستیب

 یدهایپر کبکبه و دبدبه گرفتن چه فا یعروس  هی دمید دمیرو شن  انیرو هم ندارن من که جر  یجاروبرق
واسه اون دختر خرج   مونویمخارج عروس میگرفت میبا محمد مشورت کردم و تصم نیداره؟ واسه هم

 .میکن

 ه؟یبابا و مامان نظرشون چ-   

خواهد داد و ما هم واسه فاطمه   مونویعروس  نهینخواهد بود اما بابا هز انی البته مامان در جر-   
 .دیخر خواهم هیزی جه

 . نیکنیم  یکار خوب یل یخ-   

و محمد تا ابد حفظ   اریمنو و ماز نیراز ب   نی. اهای حرف بزن یکس  شیکلمه پ  کیمبادا  ا،یدر یوا-   
 بشه.

 ! میکنیرو تو دلمون مدفون م ییو در دلم گفتم: ما دو خواهر چه رازها دمیخند   

نگران شدم. اصال خونوادهاش   ستین یگیعاطفه رو بدم. حاال که م هیزی منم قرار بود جه  ایپر   
 کردن؟  یر یگی کردن و مسئله گم شدن عاطفه رو پ تی شکا
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بفهمنها، من به همه گفتم شوهرش ورداشته بردتش    هیمبادا در و همسا گهینه بابا، مادرش م-   
 . زی تبر

از سرنوشت دخترش   ههای در و همسا یعنی کنه،ی رفتار م   رحمانهیب  نقدریآخ شوکتخانم، چرا ا -   
 مهمترن؟ 

که کار شوهرشه و چون  میزنیکنه؟ خوب ما هم حدس م داشیکنه، از کجا بره پ  کاری چ چارهی زن ب-   
 کرد. یکار  شهیاحمد رسما شوهرشه نم

چرا   دونمینداشتم و نم یمفقود شدن عاطفه فکر و ذکرم را ناراحت کرده بود اما چارها انیمدتها جر   
 و همش خاموش بود؟   کردی تلفن نم

  یگرفته بود، برا یلی. دلم خمی شب به شاهچراغ برو  هیتا  میبعد مدتها من و بابک فرصت کرد   
شاه چراغ بست نشستم و جز  درمانده تو  یآدما یبرا  ر،یو فق  میتی یسرنوشت خودم، تمام دخترها

 ام. هنگدیتا وقت اذان صبح طول کش ارتمانینداشتم ز یگهایو دعا کردن و تالوت قرآن کار د هیگر
و بعد نماز   میستادیاقامه نماز ا  یو بعد وضو گرفتن برا میشد ارتگاهیاذان من و بابک وارد محوطه ز

 . میبه خونه برگشت

  نیروزا رو بدون نیدخترم، قدر ا نی قدرت و توان دار ن،یا دار طنازخانم گفت: خوش به حالتون که پ   
 .نی غافل نش تونیخوش زندگ یو از لحظهها

. شب بعد  میکار کرد کسریمن و خواهر بابک تا شب   میداشت یادیز یشام مهمانها یاون روز برا   
 فرو رفتم. یقیتخت افتادم و به خواب عم  یصرف شام مهمانها عزم رفتن کردند من مثل نعش رو

    

 *** 

 

 

سرم هر لحظه   یو آسمان باال  گرفتندیو خروشان موجها قوس م میدر قسمت راست رودخانه عظ    
فراخ کبودش   نهی س ینصف آسمان را گرفته و رو اهیو س  دیسف یرد توده ابرها  دایپ یشتر یوسعت ب 
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کنار   یو سنگالخ یجاده خاک یاز انتها  یظیبود، مه غل دهیهزاران هزار ستاره درخشان و منور چسب
. آنجا که عاطفه در کنار جاده پوشاندی سطح جاده را م جیبه تدر نهکشانیبلند شده و س رودخانه

رفش بروم تا از  به ط خواستمیم  دمیکش یم ادی و من از ترس سقوطش به درون رودخانه فر دیدویم
کرد عاطفه از   خکوبمیدرجا م  دمی شنیکه از پشت سرم م   یو نازک زیر یکنم. صدا یر یسقوطش جلوگ 

  ی. کف جاده خاکدیدویم زی زده و همچنان تند و ت  شیبغلها ری آمد دو طفل کوچک را ز رونیمه ب انیم
تا به کنار   شدیمانعم م یاهپوش یس  طانی ش زد،ی م یدیماه به سف یمهتاب یهالهها انیم لیو طو انتهایب

  یکارش دار  یو زشت بود: چ هیهم مثل خودش کر  شیعاطفه برم و از  سقوط نجاتش بدم صدا
راه داره  هی  هدفیب یواسه آدما یو آزاد   ینجات بده زندگ یجهنم   یزندگ دیبگذار خودش رو از ق ختر؟د

 .  دهیراه رس  یو عاطفه هم به انتها

او با نگاه شرربار   شدیاز هر طرف سد راهم م اهپوشیس  سیسو نفرت. ابل کیسو عشق بود و   کی   
جنگل مثل   ی. احمد از انتهادیبه طرف عاطفه رفت تا او را به درون رودخانه پرتاب نما  شیطان ی و ش

  نجا ادی عاطفه در حال سقوط بود چنان فر یوقت دادیسر م  یآزار دهندها  یقهقههها یر ی شغال پ
سوخته به  یآسمان از سقف آسمان کنده شده و مثل المپها یستارهها یکه تمام دمیکش یش خرا

ولو   دیسف یجاده خاک   یوحشت سقوط عاطفه به لرزه افتادم و رو انی. در مختندی درون رودخانه ر
  اهینداشت. ناگهان از دل آسمان س ینور  شی بدون ستارهها گریدوختم که د یمانده و چشم به آسمان 

  دهیپوش دیکه سر تا پا سف یاز آسمان را پوشاند شبح زن یو قسمت  دیپاش نی زم  یبه رو یدیسف  ورن
دل من  آمدیتر م نی آمد هر چه او پائ نینور پائ انیبود از م نهیصورتش انگار از جنس آئ یبود و گرد
. کردیم نور شده و غار را روشن و م دهیپاش  بتی پر ه م«ی»غار نغ یرو ی مهتاب یهالهها شدیروشنتر م

کوچک عاطفه اکنون   یطفلها رایز  دادیحس سقوط عاطفه به درون رودخانه پرخروش عذابم نم گرید
قرار داشتند. شبح زن که من او را   گذاشتیم  شیبلند به نما یرا در دامان   یدر آغوش شبح، که اندام زن

به   یبلند و نوران یشتهامن قرار داد سپس چنان رطفلها را در کنار  کردمیم هی تشب  یروحان  یبه مادر 
داده بودند و همه اطرافم پر از نور و   یرا فرار   سیحاال ابل یآسمان  ی. صداهاد یسمت آسمان پر کش

به جانم    یآرام و ترنم آسمان  ییایدر ین ینداشت و به دلنش ییکه سمت و سو ییبود صدا یشاد
 !  ری بگ ششاندر آغو ،ی: مگر از من حاجت نخواسته بوددیچ یصدا در گوشم پ  نشست،یم

  یعاطفه را به درون رودخانه غران و خروشان پرتاب کرد و قهقههها نیلع طان ی و دورتر از ما ش   
 دشت را لرزاند. هاشیکر
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. من  دادمینم صی را تشخ تمیو هنوز موقع زدی م وانهواریقلبم د دمیخودم از خواب پر  ادیفر یبه صدا   
خاتون«که در  جهی»خد یا ده،یس یبانو یبود. ا یخودم بودم و دور و برم خال   دیرختخواب سف انیم

با وجود   یخی شهر تار نی. خلجان امیآی م ارتتیبه ز یمن به زود  یآرامگاه بدون سقفت آرام گرفتها
 .ردی گیآرامگاه تو آرامش م 

خوشحال و    یشد. وقت  یقطع رازیش  یخی استخدام شدنم در سازمان ثبت آثار تار شی هفته پ نیهم   
باز بود   ییرای زنگ خورد. پنجره بزرگ سالن پذ لمیموبا ی. گوشخوندمیشاد داشتم حکم استخدامم رو م

پنجره وارد   ازو   دیرسی بزرگ موج گرفته و به طبقه باال م اط ی بهارنارنجها از ح جکنندهیو گ  فیو عطر لط
گذاشته بود و حاال   زی م یرو ی نیو در گلدان چ دهیرو چ اطی ح یاز گلها ی. بابک دستهاشدیاق مات

آن که  ی. به هوادادیسر و دل رو صفا م یناهار خور  زیم یگلها هم از رو نیاستشمام عطر هم
 شرح دهد جواب دادم: خواهدی را م  اری ازدواج فاطمه و ماز انیو جر استیپر

 !شهیصدا قطع و وصل م ؟ییتو ا یپر  نیبعله بفرمائ -    

 ؟ یخودت  ایمنم... عاطفه... در ایدر-   

اون شوهر معتادت تو   ؟ییکجا ،یپنج ماهه گم شد گنی م  ییدختر تو کجا ،ییعاطفهجان تو یوا-   
 رو کجا برده؟ 

ا دوباره از ته و مکررم باعث شد تا همان صد یدرپ یپ  یخط سکوت بود و سکوت. الوها یآن سو   
 شود:  دهیچاه شن

 ...  رمیم ی... من دارم م ایدر-   

 ؟یتو چاه افتاد ،ییکجا یکن حرف بزن  یعاطفهجان، حرف بزن، سع یوا-   

 به دادم برس! رم،یم یمن دارم م ایدر-   

 بکشدت؟  خوادیم  یچرا، ک-   

 ؟ یکن یتو اول قسم بخور. قسم بخور که حرفم رو قبول م  ایدر-   

 ست؟ ی ن یباشه که قبول کردن  یطور  شنهادتیپ دیبخورم، شا  یعاطفهجان، آخه من قسم چ-   
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 . رمیو بعد بم  ادیب  ایبچهام سالم به دن خوامی من از خدا م دم،یمن دارم جون م ا،یدر-   

 ؟ یتو حامله بود شمی متوجه منظورت نم-   

  ادتی می قابله رفت هیننهآس شیو ما پ  یکه تو در خلجان بود یمن حامله بودم از همون وقت ایدر-   
 ؟ یکه حاملها زنهیقابله گفت تو چشات داد م هیننهآس ادیم

 .اد یم  ادمیآره عاطفه -   

خونه که  م،یبچه بزرگ کن  می تونیآره اون موقع من به احمد گفتم که حاملهام. اون گفت ما نم-   
هستم،  یمطرح کنم در چه حال و روز  تونستمیخونوادهام نم شیمنم که پ میپول مول که ندار میندار

. احمد  سرم آورده.. ییبه مادرم بگم احمد معتاد که مواد مغزش رو خراب کرده، چه بالها یچهجور 
اون منو   یبگردونم ول  برمی شب اومد به مادرم گفت که عاطفه رو م هیمنم فروخته بود.  یلباسها یحت
کرد تا فقط    ینگه داشت. اون منو زندون  هینالی کوه ع یتو خونه دوستش که در دامنهها زی برد تبر دیدزد

 چرا؟  یدونیتموم بشه م مینه ماه حاملگ

 شد؟  یبعد چ  یکنیکه انگار از ته چاه صحبت م  ادیم واشیعاطفه انقد صدات  -   

  زدیحرف م  یاتاق با کس رونی که ب  یمرد بفروشه. من خودم وقت هیبچهمو به  خواست یاون م-   
 پول بده. ونیل یم هیبهش   خواستیمرد م دمیشن

 ؟ی بهم زنگ نزد  تیمدت چرا با گوش نیتو ا-   

  قراری... صدا بازم قطع شد. بایدر یدون ی. مکردیبود ازم گرفت خودش استفاده م دهید مویاون گوش-   
االن پرواز کنم و اوج  نیو هم ارمیپر درب خواستیکنم دلم م کاری چ دونستمیو نم زدمی در اتاق قدم م

   ؟آدرس عاطفه کجاست دونستمیبرسم کاش م زی تا زودتر به خلجان... نه به تبر  رمیبگ

شب که احمد داشت با دوستاش پشت اتاقک مواد  هیمن  اجان،ی گ خورد: درتلفن مجددا زن   
 اومدم خلجان.  یرو برداشتم و از اونجا فرار کردم با هزار زحمت و سخت یگوش  دیکشیم

و خونواده تو خبر نداشتن  ستی ازت ن  یگفت خبر  کردمی صحبت م ای که با پر روز ی پر نی تا هم  یول-   
 ؟ ییکجا
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  یتازه تو خونه پدرم چ اومدیاونارو ولش کن آره من به خونه پدرم نرفتم چون احمد به سراغم م-   
من   دارهیسرخ نگه م ههایدر و همسا شیصورتش رو پ  یل یهست؟ اونا معطل نون شبن و مادرم با س

و از ترس   ه یتازه اون فرار د یرسیبه اونجا نمشدم که احمد اگه به خلجان اومد فکرش  میقا یتو سوراخ 
پنهان شدم   یمدت هیمن  نیبه دنبالش هستن واسه هم سهایچون پل  ادیبه خلجان ب تونهینم سهایپل

 که... نیتا ا

 ؟یشد می آه عاطفه تو کجا قا-   

 !م«یتو »غار نغ-   

چند ماه رو اونجا   یتونست من از اونجا متنفرم عاطفه، تو چهطور  بت؟ی اون غار مخوف و پره یوا-   
 ؟ یار ی دووم ب

برقرار   یارتباط گهی... عاطفه... عاطفه... صدا قطع شد و عاطفه دنجامیمن فقط سه هفتهاس که ا-   
 !رسدی م قتیبه حق  یواقع یایبودم اکنون در دن دهید اهامیرا که در عالم رو ینکرد احساس کردم خواب

به بابک زنگ زدم آنقدر هول کرده و به ولوله افتاده بودم که کنترل رفتارم را نداشتم: الو   عیسر   
 بابک. 

 مادرم حالش بد شده؟  ؟یهول کرد نقدریچرا ا ا؟ی شده در یچ-   

 . میحرکت کن عتریسر د یزنگ بزن با یی مایبابک زود به دفتر هواپ-   

 مگه چه خبر شده؟ -   

 . یکرده باش هیته  طی بل زی واسه تبر گهیساعت د هیکن تا  یبابک سع  یوایا-   

 مادرم حالش خراب شده؟ ینیب یدارم! تازه مگه نم یشخص  یمایامکان نداره مگه هواپ-   

حوصله سر و کله زدن با   دیکوب یکه به جانم افتاده و تنم را درهم م یو ولولها تی من از شدت عصبان   
افتادم و بار سفرمون رو   لمونی را قطع کردم و زود به جمع و جور کردن وسا ی بابک رو نداشتم گوش

 بستم، هر چه بود جان عاطفه در خطر بود.

 برسونه.  مارستانیاگه الزم شد اونو به ب ادی مادرش ب شیبه خواهر شوهرم زنگ زدم تا پ    
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به   عیکه خواهر بابک خودش رو به خونه رسوند و سر م یودگاه نشده بودفر یهنوز من و بابک راه    
 دیدیآشفتهام م  یلیچون خ ی کرده بود. ول ریرفتن و موندن گ  یاورژانس زنگ زد بابک سر دو راه

ز  ی ناچار همراهم شد و من و بابک بعد سپردن مادرش به سمانه ساعت سه بعد از ظهر به سمت تبر
 . میپرواز کرد

 هیاز آژانس کرا زی بابک را خسته و کالفه کرده بود. بابک در تبر تی جوالنهام به حد کفارفتار ع   
ما   فهممی. بابک گفت: من نم میسمند اجاره کرد و ما به طرف خلجان به راه افتاد  نیماش  هی ن،یماش

 نفر رو نداره که به دادش برسه؟  هیعاطفه  میاومد یم  نجایبه ا دیچرا با

 داره. یعاطفه از زنگ زدن به من منظور  ری رو زود بگبابک حرف  یوایا   

  ستی اصال معلوم ن نجا،یتنها گذاشتمش و اومدم ا تی با اون وضع رازیمادرمو تو ش ا،یآه خدا-   
 افتادم؟   یبت ی چه مص ریتماشا کن گ  ایخدا م،یخودمونو واسش بکش   نطوریا دیماست که با  یعاطفه ک 

  انهیمخف  دیبه حق بابک نکرده و گفتم: بابک ورودمون به خلجان کامال با یبه حرفها یتوجه    
 باشهها. 

 م؟ یریم یواسه دزد میچرا مگه دار-   

 .ادیم  شیخبردار بشه وگرنه واسه عاطفه مشکل پ  دینبا  چکسیه ه،یاتی موضوع ح هی نیا-   

بخرم و سر و  سیکالهگ هیبرم واسه هر کدوممون  یخوایم م،یبد افهی ق ری تغ میکن کاریچ-   
 م؟یکن یصورتمونو هم نقاش

 .ستهایکردن ن یبابک االن وقت شوخ یوایا-   

 تنها گذاشتم! میوخ  طیکه مادرمو با اون شرا تی وضع نیاونم تو ا ،یکردن   یچه شوخ-   

 . رهخو یاز تو به درد مادرت م شتریخواهرت سمانه صد دفعه ب  ستیاون تنها ن-   

 نداشته باشه.  اجیمجدد احت یخدا کنه به عمل جراح-   

 نگران نباش بابک.  مهی خدا کر-   
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از   میتونیم  یطور -ما واقعا چه کردی م دایبابک معنا پ یحرفها  میشدیم کتریما هر چه به خلجان نزد   
 م؟ یعبور کرده و به مقصد برس یاهال  نیزبیمقابل چشمان ت 

به چشمانم زدم بابک هم لبه کالهش  یبزرگ یدود نکیو ع   چاندمیردنم پ من شالم را به دور سر و گ   
  میکردیابوالقاسم عبور م یاز کو می »محله باال« داشت یر یدر سراز  یوقت دیکش نی ابروانش پائ یرا تا رو

و سالم   میبکش  نیپائ را  نیپنجره ماش میاون متوجه ما شد و ما مجبور شد دمیرا د انزاد«ی»فرش  یآقا
انشاءاهلل کتاب رو   ستنهایشهر بدقول ن یو شورا یگفت: شهردار  انزاد«ی »فرش ی آقا میکن  یو احوالپرس

 از شما هم برپا خواهد شد. ریکتاب جشن تقد ییهمراه رونما نیکه آماده کرد

 .میکرد یخداحافظ  عی خودش هم عجله داشت و ما سر  انزاد«ی »فرش یخدارو شکر! آقا   

نگه داشت و ما از   یباغ  یکاهگل  وار یرا پشت د  نیبابک ماش میرفت  م«یسمت »غار نغ به سرعت به   
ازش خوشم اومد  نباریاول یخلوت بود برا شهیمنطقه هم  نیکه ا نیاز ا میرفت نی کنار جاده پائ یر یسراز

هم داشتم به سمت   ز. اکنون باانداختیبه دلهرهام ن م«ی »غار نغ ری ار تصو یو بعد وقوع اون ماجرا برا
  یگذاشته بود. غار  ادگاریبه  یتلخ و زشت یکه برام خاطرهها یکه از آن نفرت داشتم غار  رفتمیم یغار 

  لیرو زا  هامیعمر شاد کی یکه برا یمرا از نعمت بچهدار شدن محروم کرده بود! غار  شهیهم یکه برا
 کرده بود. 

هنوز   میدیدویبه سمت همون غار م   میو من و بابک داشت میکرده بود ری گ یبی عج یاکنون در دو راه   
 میدیما را به هراس انداخت به طرف صدا دو یزن فیو ضع  زیر  یکه نالهها میبود دهیبه دهانه غار نرس

بابک به  دادیکه اطرافش را گلگون کرده بود مثل نعش افتاده و داشت جان م ی عاطفه غلطان در خون
 . مشیبرسون  مارستانیزودتر به ب  دیبهش چاقو زده با یانگار کس  ا،یروش خم شد: در

  رساندیم  نهایو هم  خوردیحرکت آرام دست عاطفه مرا در بلند کردنش مردد ساخت. لبانش تکان م   
برات   یتی وص   ایبود: در فیضع اریبس  شیکردم صدا کی که هنوز زنده است گوشم رو به دهانش نزد

 یقسم بخور به بانو کنمیکه بزرگش کنن حاللت نم  یدب  یگهایخودت به کس د  ریدارم: اگر بچهمو غ
 به خوابت اومده بود به اون قسم بخور!  کباری  یگفتیکه خودت م دیخاتون« شه جهی»خد دهیس

 عاطفه اون چند بار به خوابم اومده.  یوا-   

اجازه نداد تا بهش بگم که من چند روز   میاز چشمانم روان شد. بغض گلو لیقطرات اشک مثل س    
  ههامیهقهق گر انیآمد او... در م نی که از آسمان به زم دم یرا در خواب د دهیس  یباز هم آن بانو شیپ
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  نیماش  فاو نماند و عاطفه در حال احتضار را در آغوشش گرفت و به طر  یبعد یبابک منتظر حرفها
در کنارش   یعقب درازکش کرد من هم به سخت یمن هم به دنبالش. بابک او را در صندل دیدو

و صورتش منقبض و   شدینم دهینشستم و سرش را در دامانم گذاشتم. مردمک چشمان عاطفه د
بودند صداش به   دهیصورتش پاش  یمشت زردچوبه به رو کیشده بود انگار  دهیپوست صورتش کش

 نمیا کنمی شدم. حاللت نم یبدونه که من صاحب فرزند  دیکس نبا چیه ا،ی: درشدیم دهیشن  یسخت
گنج بود. اونا ازت   یاحمد بود. احمد جزو گروه دزدا کشتندی که تو رو داشتند م یاز مردان  یک یبدون 

 انتقام گرفتن.  

بکنم دستش رو   یگهاید یحال ازش سوالها نیاز عاطفه با ا تونستمیعاطفه ساکت شد و من نم   
 ود.ب  خی یفشردم به سرد

تو هستن.   یاز من برا ییهای ادگاری بدونه  دینبا چکسیه  چکس،ی ه ایلبانش باز هم تکان خورد: در   
 .یدیقول بده روحم رو آزار نم  ؟یشنویم ایدر

  ه؟یمنظورش چ  دونستمیمانده بودم نم جیسردرگم و گ   

بده من  تویلعنت یگفتم: بابک اون گوش  کردیبابک اعصابم رو داغون م یمکرر گوش یزنگ خوردنها   
 جواب بدم. 

  نیبزرگ با ا یتپش قلبم رو باال برد خدا نیشماره خالهزر  دنیرو به طرفم پرتاب کرد. د  یبابک گوش   
 داشتن؟  رازیاز ش  ییچه خبرا  گهیما اونا د تیوضع

 نیشماها تو ا نیچهقدر سهالنگار ا،ی : دردیرو مغزم سوهان کش نیبلند خالهزر یتا الو گفتم صدا   
 ن؟ یرفت ن یکجا گذاشت  تیوضع

 بشه؟  یجراح  دیخانوم دوباره با ز ی شده؟ عز یمگه چ-   

 بده با بابک صحبت کنم.  اجون،یدر-   

 ن؟ یدار کاریچ کنهیم  یاون داره رانندگ نیخالهزر شهینم-   

: از  دمیآهسته پرس  دیجوش یو سرکه م ریدلم مثل س دادیاجازه حرف زدن نم  امانشیب  یههایگر-   
 چه خبر، حالش بهتر شده؟  زخانومیعز
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اون عمرشو به شما داد چه خوب که  ستیالزم ن یباز  مباشکی بغض گلوش شکست: قا نیخالهزر   
 . یبه بابک خبرش رو بد  یتونیم یخودت چهطور  نیبب   اجان،یدر  یرو تو ورداشت یگوش

و خطرناک بابک دچار   میوخ تیوضع  نیتا در انزنم و آروم باشم  ادیکردم تا فر  یخوددار  یبه سخت   
  نیاز خالهزر توانستمینشود. به خاطر متوجه نشدن بابک نم رازی بازگشت به ش  یو دستپاچگ  یآشفتگ

 مادرشوهرم فوت کرد؟ یبپرسم که چرا و چهطور  یز یچ

  زی حال خواهرم بده واسه کدوم اتفاق مهم تبر نیدید یکه م یت ی: شماها تو وضعد یغر نیخالهزر   
 ن؟ یرفت

را در وجودم   ندهیبه آ  دیاز ام یشگرف یروی داد. انگار ن یدست سرد عاطفه کف دستم رو قلقلک آرام   
گفتم: من حامله بودم  زم یریم رونی که از دهانم ب یبه حرف  شهیساخت و من بدون تفکر و اند یجار 

 . زهیو دکترم تو تبر نیخالهزر

 معلوم نبود؟ یچی دروغ نگو عروس طناز، چرا ه-   

جون،  ا یسمانه نگفت در نیکه شماها شام خونمون بود شیچرا، خوبم معلوم بود مگه هفته پ-   
 ؟ یچاق شد  ی حداقل شام نخور کم

 تو داره؟ یبه حاملگ یچه ربط  یچاق-   

 چون من هشت ماهه حامله هستم. ن، یچرا نداره خالهزر-   

دوباره به  یکه فکر کنم روح پرواز کرده مادرشوهرم به آسمان از آن بلند دیکش اد یچنان فر نیخالهزر   
 ؟ یتو مارو دست انداخت اجونمیکرد: در دایدوباره پ اتیجسمش افتاد و ح  یآمد و تو نیزم

  کردی بهم اشاره م  نیماش نهیاز آئ ی ه گمیشدم و دارم چرت و پرت م وانهید کردی بابک که احساس م   
 . کندیم  نیریمزاقش را ش  یبه زود  شهاینما نیا دانستیتا صحبت رو تمامش کنم. آه که بابک نم

ما دل  یما ی هواپ یبهش بگم که بابکجان وقت دیچهطور با دانستمیتلخ رو نگفتم نم تی بابک واقع به
آه، کاش اونموقع که من  و رفت! د یروح مادرت هم به آسمون پر کش رفت،یو باال م شکافتیابرها رو م

 ! نمی رو بب  نیرفتن روح طناز نازن تونستمیو م  بستمینشسته بودم چشمام رو نم مایکنار پنجره هواپ
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  زیر کیفراوانم که  یاشکها یبه تماشا نهی و از آ زدیاز فاجعه مرگ مادرش بهم لبخند م خبری بابک ب   
عاطفه که    تی من به خاطر وضع  کردی نشسته بود و فکر م خت،یری صورت منجمد شده عاطفه م یرو

 حال و روز افتادهام! نیدر حال مبارزه با مرگ بود به ا

که فکر کنم روح عاطفه به سمت آسمان  میرساند  زیامام تبر مارستانیعاطفه را به ب یما زمان    
و بابک پشت اتاق عمل قدم  به اتاق عمل رساندند من  عی او را سر مارستانیپروازکرده بود اما پرسنل ب

 . میزدیم

 . میبه خونوادهاش خبر بد دیاز ادب به دوره، ما با نیبابک گفت: ا   

از پول و مواد  یکثافات  انیدر م یو نوعدوست  تی انسان دمیدیم یجواب دادن نداشتم وقت یبرا یینا   
  تشونیت و ساده انسانشده و راح   اتیانسانها بنده ماد ی. وقترودیم نی و از ب  شودیمخدر خاکستر م

  م؟یداشت یمهربانمون چه جواب   یخدا یبرا اهانیما رو س کنندی رو لگدمال م

  یبابک معطل نکرد و به سمت خلجان رفت تا به خانواده عاطفه اطالع دهد. پشت در اتاق عمل رو   
 یکه عشق و صداقت و معرفت فدا نیاز ا آمدیزشت بدم م یایدن نینشسته بودم و از ا نیزم

 هستند! یطانیش یهواها ر یاس زی که خود ن شودیم  یمردان یهایبدخواه

که  دیشا دیدو یم یمرد نیدروغ یوعدهها  یدر پ  دواریداشت و ام شین زندگا یکه عاطفه برا یعشق   
او جز   یبرا  شی مشترکش برسد، اما صد افسوس که همراه زندگ یبتواند در کنار او به سعادت زندگ

 نداشت!  یارمغان یافکندنش در ورطه هولناک مرگ و نابود

 ه؟ یآمد: همراه عاطفه ک رونی پوش از اتاق عمل ب دیسف یپرستار    

را هم نکرده بودند.   شیل ینام فام  دنیبود که آنها هنوز فرصت پرس یعاطفه آنقدر اضطرار  ت یوضع   
 ن؟ی: شما همراه اون دختر جوون هستد یو منگ نگاهش کردم و اون پرس جیگ

 .نی انتقال جسدش رو به سردخونه انجام بد یکارا نی تونیسرم رو تکان دادم: متاسفم، م   

نامفهوم   یکردم منظور عاطفه رو از اون حرفا  یو دهانم گس و تلخ بود. سع زدی تندتند م قههامیشق   
  ایکرده و قصد داشت بعد تولد بچه اونو بفروشه، آ دایعاطفه رو پ   یاحمد جا ا یکنم آ نی سبک و سنگ

  دمیفهم ی اش مآه، ک رمش؟یتا به دنبال بچهاش برم و از اون مرد معتاد بگ خواستیعاطفه از من م 
 بر سر بچه عاطفه آورده؟  یاون مرد معتاد بدبخت چ
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کرد و   یم  هیگر زیکریآورد. مادر عاطفه  مارستانیکه بابک مادر و برادر عاطفه رو به ب  دینکش یطول   
 شده، دخترم جوونمرگ شد.   اهپوشی: دخترم عروس سدیکوبی بر سرش م

بود که گنگ و منگ نشان  یپسر آرام و کمحرف   رفتیراه م یو به سخت دیلنگیم ی برادر عاطفه حساب    
رو ندارم، پدر عاطفه در   یبکنم کس دی. شوکتخانم حرفهاش با ما بود گفت: آقابابک من چه بادادیم

دخترم که  یکیاون از اون   زم؟ی بر سرم بر یمن چه خاک رهیامشب بم نی هم  دیحال مرگه و شا
هستم که دخترم نتونست رو جنازه   یچه بدبخت  نی بب اد، ی ب مارستانیب مادرشوهرش نذاشت با ما به 

 .ادی خواهرش ب

بابک و برادر عاطفه جنازه رو به سردخونه  مینشاند مکت ین  یو رو میمن و بابک او را آرام کرد   
شوکت خانم کمکم به سکوت و در خود فرو رفتن   یدنها یو به سر کوب  یو هو یدادند. ها لیتحو
به درگاهت کرده بودم؟   یچه گناه ایبرسم؟ خدا می: به کدوم بدبختگفت یم  یرلبیون زشد. ا لیتبد

 به کارها برسم؟  یچهجور 

. شوکت خانم در طول راه گفت: اون شوهر خاک  میشب ساعت نه بود که ما آنها را به خلجان رساند   
 رم؟ی بگ هیتعز دیمن با ای بگه آ ادیب  ستین شیدا یکجا مرده که پ ستی بر سر دخترم معلوم ن

نداشته باش که بخوان واسه دخترت   یانتظار  چیگفتم: شوکتخانم از احمد و خونواده احمد ه   
 زشتهها.  هی. خودت دست به کار شو وگرنه از در و همسارنیمراسم بگ

  ری و تحت تاث  رفتی م شیشوکتخانم بر اساس اون پ ی رو بهش گفتم که زندگ  یحرف هیمن به کنا   
 جمله بود. نیهم

 یبرا دانستیبزرگ بود. او نم  ی کم  اطشیخانه شوکتخانم دو اتاق کوچک تو در تو داشت اما ح   
خلجان که فردا  یاز اهال  ییرایپذ یباشد برا یبه فکر قند و چا ای دیمرگ دختر جوانمرگ شدهاش بگر

 . آوردندیبه خانهاش هجوم م 

دوشمان  یرو بر رو  یبزرگ فهی عاطفه وظ  میتلف کن نجایوقتمون رو ا میتوانستیمن و بابک نم    
 .می رفتی آن ابهامات م یدر پ دیگذاشته بود که با

دراز به دراز مانده و در اغما و احتضار به   یتشک پشم یرو یبابک کنار پدر عاطفه که مثل جنازها   
مرگ   میدر حال احتضاره حتم دارم امروز و فردا تسل چارهی مرد ب نینشست و گفت: ا یقدر  برد،یسر م
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سکته  نموقت او هیکه همزمان براش رخ داده  ینکرده شوکتخانم، از شوک دو اتفاق یخدا شهیم
   زنهها؟یم

 آرومتر باشه؟   قتی رابر حقبکنم تا در ب  تونمیم  کاریمن چ-   

 نهیکه هواشو داشته باشن موضوع ا یبخوا ههایاز در و همسا دیگرفت و گفت: با ریبابک سر به ز   
  زی با اتفاقات غمانگ تونهیشرمنده نشه راحت م ههایدر و همسا ش یپ یتنگدست نیکه اگه خودشم در ا

 روبرو بشه.

از  یپولش را درآورد و دسته ا فیرفت و من به دنبالش رفتم اون ک اط ی بابک به سمت ح   
که شوکت خانوم   یهجور ی نارویا دیتو با اجان،یرو به دستم داد: در  یصد هزار تومان یاسکناسها

از مرگ دخترش عذابش   شتری ب  ههایاز در و همسا یو شرمندگ  یندار  یناراحت نشه به اون برسون
 .دهیم

 خودت با پسرش مطرح کن! یخوایناراحت بشه م ترسمیم کشمی ت مبابک من خجال  یوا-   

مگه تو قصد  رخواهانهاس، یکمک خ هی نینشه ا ریکه دلگ یهجور ی  یقانعش کن دیتو با زم،ی نه عز-
 که کمک کنم، خب قسمت عزاش شد. یبه منم گفته بود  ؟یبخر  هیزیواسه عاطفه جه ینداشت

 هست؟  یچه مبلغ یرو که داد  یینایا-   

 . یکن ی م زیرو بعدا به حسابشون وار هاشیزی پول جه یتومنه، باق ونیل یپنج م نیا-   

زنان وارد خانه مادرش شد و بر سرش   ادیخواهر عاطفه فر  یکوه شده بود وقت ینیدلم به سنگ   
 کردم تا درون متالطم آروم بشه. هیبه سمت من آمد و من در آغوشش بلند بلند گر دیکوب یم

شده بودند خانه را شلوغ   دهی چی پ اهشانیس یچادرها انیم یها که همگ  هیورود همساکمکم    
  یز ی: عاطفه قبل مردنش چد یکشوندم اون پرس اطیکردند. دست شوکتخانم رو گرفتم او را به سمت ح 

 بهت گفته؟  

بودم آه   خبریوقته که از عاطفه ب یل یشدم اما خودم را نباختم و گفتم: من خ ری لحظه غافلگ کی   
انجام بدم ناراحت   خوامیکه من االن م یاز کار  دیو من ادامه دادم: شوکتخانم، تو نبا  دیکش یپرسوز 



 ال جمعجزه خل 

249 
 

رو من   هاشیزی و قرار بود کل جه  میداشت ییقول و قرارها گهیبا همد  نیچون من و عاطفه نازن یبش
 کنم.  هیته

 تو چرا!  21اولدورسون اوزوم گارا اوسون« ی»اهلل من یوا-   

با من باشه خب قسمت نشد و حاال   هاشی زیجه  نهیو قرار بود هز میحرف زده بود گهیما با همد-   
 . یو پول رو ازم قبول کن یو ناراحت نش  یمنو قبول کن طیشرا دیبا

اون ناراحت بشه و بذاره و بره.   دمیترس یم دمیکشیم رونیرا ب  یبسته صد هزار تومان  فمی از ک یوقت   
و شرمزده   دیعقب کش  عیدستش را جلو آورد سپس سر اری اختیب دیاسهارو داون تا دسته اسکن یول

 جپن نی. بسته رو به دستش دادم: مواظبش باش شوکتخانم، ادیصورتش کش ی گوشه چارقدش رو رو
تا    یپسرت بکن هیسرما دوارمی ام کنمی م زیبه حساب شما وار  ونیلیمیماه س  نیو من آخر ا ونهیلیم
باز کن تا واسه   یخلجان براش مغازها نینکنه. تو هم ییو اون پادو نیو مغازه ا زی تو تبر گهید

 بده.  یخودش کار کنه و به شما هم خرج

دسته  یچهره شوکتخانم بدتر از صورت عاطفه در حال مرگ منقبض و مات شده بود! وقت   
  دیکش یقی فس عمو ن  افتیتازه  ی ات یروح و ح   ییدستانش قرار گرفت گو انیم  ریچشمگ یاسکناسها

مراسم  یی از برپا ههای نزد در و همسا گریکه د نی. از ادی کش یبه آسودگ  یکه من احساس کردم نفس
داخل اتاق   اهپوشی و از پنجره به زنان س افتی رو ین شدیشوهر و دختر جوانش شرم زده نم یعزا برا

  ارم؟ی از تو سر در نم اخانم،یگذاشت و گفت: در شی کت بافتن بیداخل ج عینگاه کرد. اون بسته رو سر
  شیهفته پ  نیهم  یدونیصورت گرفته م نجایدر ا یراتیتغ  هیخانواده شما به خلجان اومدند  یاز وقت

که با همت   گفتیمنبر م یدر باال «یمحمد سراب دی»س یشهرمون آقا یمال دالشهدایدر مسجد س
  یکتابخانها یکه پشت مخابراته به زود یشدهاوقف   نیکه پدر شماست در زم یمحمد جامع یآقا

 احداث خواهد شد. 

خانوم، من   ا یآروم گرفته بود به کنارمون آمد و گفت: آره در  یخواهر عاطفه که حاال کم ن یح نیدر ا   
  ایفرهنگسرا  خوادی. پدر شما م دمیرو شن   یسراب یآقا  یاون روز خودم تو مسجد بودم و صحبتها

 کتابخونه احداث کنه.

به زادگاهمون   یکار رو داشته باشه ما خونوادگ نیپدرم توان انجام ا شهیزدم: چه خوب م  یلبخند   
 !میبکن   یی کارا هیواسش  میو دوست دار میعالقه دار
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 م؟یبر یآمادها ای بود بلند گفت: در ستادهیپلهها ا یبابک باال   

شهر    ریخ  ی. اگه پدرم با کمک اهال دمیخبر خوب شن هیمراسم ماتم  نیبابک در ا  یگفتم: وا   
شهره،  نی شهر که در واقع آبرو و اعتبار ا نیا یکه انجمن ادب  شهیکتابخونه رو احداث کنه چه خوب م

 . کنهی به اونجا نقل مکان م هیفاطم  هین یاز حس

 ! میدار یرفته ما کار مهم ادتی ستیکردن ن  یفرهنگ  یجان، االن فرصت صحبتها ایدر   

 اومده. شی پ یچه فاجعها دانستیکه نم یخبر ی افتاد و بابک ب ادمیهمان لحظه فوت مادر بابک    

به هر   یگوشم گفت: خدا تو و شوهرت رو خوشبخت کنه. اله  ری مادر عاطفه منو محکم بغل زد و ز   
کنه و به آرزوهاتون  تی حماشمارو  دیخاتون« شه جهی خد دهیو »س  نیبرس نیکه در دل دار یتین

  دیروسف   ههای در و همسا شیشماها منو پ  ستیجز دعا کردن ساخته ن یاز دست من که کار  نیبرس
اهل و سالم   ی. خدا بغلت رو پر از بچههادمیخلجان احسان م ین من روز سوم دخترم به اهالیکرد

 بکنه. 

شام بده با تعجب گفت: مادرم،   راتی خ خوادیم یخواهر عاطفه که متوجه نبود مادرش رو چه حساب    
به سراغ خواهر عروس نشدهام اومد و تو    رحمی بهمون رو آورده مرگ ب یبزرگ عهیضا ،یتو خستها

 . ترهیراض  شینطوری . روح خواهرم هممیدی ما شام احسان نم ؟یگ یم یدار  یچ یدون ینم

دخترم، ما   ایکردند اون آهسته به دخترش گفت: ب هیدخترش رو بغل زد و هر دو گر شوکتخانم   
 میبه سرمون بکوب  دیتا دم مرگمون با  یعنی میبه سر و رومون بکوب ههایجلو همسا دیبا میکار دار  یلیخ

  مهیرخدا ک  دمیشام احسان در حق دختر جوونم م هیبود و من  میداغدار عاطفه خواه شهیما هم
 دخترم. 

. منو میآمد رونی از خانه کوچک ب یبه سخت انی زنان گر  ل یخ انی و از م میکرد ی ما از آنها خداحافظ    
 یبابک گفت: خونوادهتو به آدما میرفت  نیخودمون به سمت ماش  یشههایو غرق در اند ادهیبابک پ

پدرت   رخواهانهیخ  یتا از کارها  میری بگ ییرونما نجایبعد چاپ کتاب هم دوارمیمبدل شدن ام یر یخ
 بشه. ریهم تقد

 ورد زبونها بشه. رشی خ یکه کارا  ادیپدرم به شدت بدش م  ها،یتکرار نکن  گهیحرفو د نیبابک ا یوا-   
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 یای. مثل در گذاشتیلحظه آرامم نم کیبود که  یاحساسات گوناگون  انیدر م  دهیچ یوجودم پ    
  یخبر مرگ طنازخانم رو به بابک بدم و از طرف یچه طور  کردمیطوفان زده ناآرام بودم و داشتم فکر م 

  ار حاال به سمت »غ نیهم دی. گفتم: بابک ما با کردمی که حاال کجاست فکر م  نیبه بچه عاطفه و ا
 . میبر م«ینغ

 شده؟   کیهوا تار  ین یبیاالن، مگه نم-   

به سمت غار   یبه دلم افتاده و احساس گنگ و مبهم  یب یعج  یقرار یم ب تا صبح صبر کن تونمیمن نم-   
 .کنهیم تمیهدا

 نباش.  ییدوباره به دنبال ماجراجو کنم ی خواهش م  ایدر-   

  یبود تا کس دهیبه دهانه غار کش یعاطفه اونجا بود اون خودش رو به سخت یدیبابک مگه ند   
شده   یدرون غار مخف یکه دو سه هفتها گفتیاون خودش م میدینجاتش بده و ما به موقع سر رس

 بود.

  زی و چشماش رو تنگ کرد انگار که چ دیرو در هم کش شی برق اخمها رکیکمرنگ ت ییبابک در روشنا   
  م؟یمعطل کرد یما واسه چ ای: سوار شو دردیپر نیافتاده باشد به سرعت به درون ماش ادشی یمهم

 اون م،یریبگ  لیو بعد جنازهشو تحو میبرسون  مارستانیبود که عاطفه رو به ب  نیما ا فهیمگه وظ 
 کرده بود اون...  مانیزا

  یلیکه تا حاال هم خ م«یبدو به طرف »غار نغ م،یبود کرد یچه کار  نیا میبابک، بدبخت شد یوا   
 .میمعطل کرد

  شی. بابک از کولهپشتمیدینگه داشت و ما به طرف غار دو واریرو در همان پشت د نی بابک ماش   
  یار یبس یکه حادثهها  ی. غار میدی به درون غار خز یآورد و ما مثل دفعه قبل به سخت رونی چراغقوه ب

  وازدر حال آ  رکی رجی ج نیانگار که چند  یز یر یصدا  میکه جلوتر رفت یبود. صد متر  دهیبرام آفر
که   رساندی رد خون تازه م  میجلوتر رفت  دهیخم  دهیما خم د یخواندن و ناله کردن هستند به گوشمان رس

 غار رسانده است.   رونی کشانکشان به ب نجایعاطفه خودش رو از ا

ما   خوردینامحسوس تکان م  اریکه بس  یز یدو چ دنیکه در گوشه اتاق د میشد  ی ما وارد اتاق هفتم   
  ی. من و بابک بسمالله دیرسی از اونجا به گوش م زیر  ینالهها یکه صدا نیهمتر ارا به هراس انداخت م 



 ال جمعجزه خل 

252 
 

شده  دهیچ یپ  یکه درون مالفها میدیدو نوزاد د واریکنار د  میدیبه آن سمت دو جانزدهیگفته و ه
را به  اهشیاو چادر س شناختمیداشت م یسوختگ  نشییپا  هیعاطفه را که از حاش یبودند. چادر مشک 

  دهیعاطفه هستن، اون دوقلو زائ  یبچهها  نایزدم: بابک، ا ادیبلند فر ییبچهها انداخته بود. با صدا ریز
 .شنیتلف م یبچهها االن از گرسنگ نیکه ا یبوده وا

 غار خوف کرده بود!  بتیاز ه ی کی در تار دیبابک که ماتش برده بود قدرت حرف زدن نداشت شا   

و بغلش   دی چی پ یاز نوزادها را درون مالفها یک ین گرفت به سرعت اون چراغقوه را به سمت نوزادا   
 میراه آمده را برگشت یو بغل کردم و با همان سخت دمیچی پ اهیرو درون چادر س  گهیزد منم نوزاد د

و   میباال رفت دهتند کنار جا بیاز ش یاز مشکل نبود و ما به سخت یدرون باغات ناهموار راه رفتن عار 
ازش   یکه روز  ستادمیا یغار  ی من از همان راه دور به تماشا میرسوند نیخودمون رو به کنار ماش

دو معجزه بزرگ به من داده بود و   م«یغار شده بودم چون که »غار نغ نیمتنفر بودم و حاال عاشق ا
 در انتظار معجزه بودم.  شهیمن هم

داشت تا زودتر از شهر   یهها پرداختم بابک سععقب نشستم و به رو به راه کردن بچ  یمن در صندل   
که داشت   یبا آن سرعت ترسوندیبابک منو م یرانندگ  زیخلجان تا تبر نی. در جاده ب میخارج بش

 اعتراضم بلند شد:  یتصادف کند. صدا دمیترسیم

 چه خبرته؟  میخودمونو به مردن بد میاومد م، یکباب بش ای میثواب کن میبابک ما اومد-   

 شن؟ یتلف م ی معصوم دارن از گرسنگ یطفال نیکه ا یستیمتوجه ن  یانگار  ایدر-   

خشک    ریش  یبعد او با قوط  یقیو بابک به طرف داروخانه رفت. دقا میدیرس  زیربع به تبر کیما بعد    
 برگشت.   ریش  شهیو دو ش

غ بود و ما واقعا کالفه شده شلو ی اونجا آبجوش هست. جاده کم  یگفتم: برو به طرف جاده شاهگل   
 . میکرد ری را پر از ش  شههایکرد و ما ش هیبود بابک آبجوش را ته  ی. به هر سختمیبود

 .م یبد ری بهشون ش دیبا شهیخط ش   نیتو داروخونه گفتن تا ا ا،یدر-   

نگاهداشت و خودش چند دست   فروخت ی پوشاک بچه م  لیکه وسا یمغازها یرو جلو  نی بابک ماش   
بودند  فی . آنها کث کردمیم  یدگینشسته و به نوزادها رس  نی . من درون ماشدیلباس انتخاب کرد و خر 

 . سوختندیم شانی ادرارها انی و غلطان م
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و   جانی . از شدت ه میما وارد هتل شد یبابک جلو هتل گسترش نگاه داشت و بعد گرفتن اتاق   
بچه، اون   یکدام تجربه نگهدار  چیبکنم؟ ه دیچه با میدانستیکرده و نمرا گم  مانیدست و پا یخستگ

 .میدو روزهاش رو نداشت یک یهم از نوع نوزاد 

و   میسپس آنها را پوشک کرده و لباس پوشاند میبچهها پرداخت یمن و بابک در حمام به شستشو   
تخت به خواب  یرو . نوزادان دختر و پسر بودن بعد مرتب شدنمیدیچ ینرمشان پ یپتوها انیم

آنها به خواب رفتند ما هم از  یکرده بودند. وقت دایپ یبهتر  یکودکانه خود فرو رفتند حاال رنگ و رو
 م؟یکردها ییکه ما چه کارها می . تازه من و بابک به خودمان آمدمیتخت افتاد یرو یشدت خستگ

  بندیپا  دیکه عاطفه خورده بود با یبه سوگند ایآ دانستمیو نم میما صاحب دو نوزاد شده بود   
 !شدمیپدر معتاد طفالن م الیخ یو ب موندمیم

 . بابک دستم رو گرفت: میمن و بابک کنار پنجره نشسته و چشم به آسمان پرستاره داشت   

 م؟یصاحب دو بچه شد یما به راست یعنی اجان،یدر-   

 . نهیار بکنم روح عاطفه آزار ببرفت  نیا ری غ ترسمیم ه،ینطوریا انی فعال که جر-   

کنار   یمکتهاین  یرو همانانی از م یبود و برخ   یدادم محوطه هتل نوران هیپنجره تک شهیسرم رو به ش    
 ارتگاهیغالب بر روحم شده و فکر و روحم به سمت ز شههامیپرگل نشسته بودند و من اند یباغچهها

ورودم به   زکه از رو ییبودم. بانو  دهیس یبانو ونیو من مد شدیم دهیخاتون« کش جهیامامزاده »خد
  نیدر ا نکیو ا دهمیخبر داد گفت که حاجتت م ندهامی را داشت او به خوابم آمد و از آ میخلجان هوا
من نابارور را صاحب فرزند کرد و   یصورت حاجتم داد و به طور معجزهوار   نیاو به ا یزمان بحران

  نیا قتیبه حق   کردمی م رفک  شتری بودم ب دهیکه د ییذاشت هر چه به خوابهااز بچه نگ یدامانم را خال 
 . بردمی م یکه بچهها واقعا مال من هستند پ

خبر   دونستمیکه کنار بابک نشسته بودم نم  یو در حال دمیشیاندیوجود نوزادان م جانیآنشب به ه   
 تلخ مرگ مادرش رو چهطور بهش اطالع بدم!  قتیحق

 یکه هشت ماهه حامله هست یگفت نیکه به خالهزر یبه خاطر حرف  میما مجبور ایبابک گفت: در   
تو تموم شود بعدش ما با بچهها    یتا مثال دوران حاملگ میباش   نجایماه رو ا کیو   میکن  یباز  لمیف یکم
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پژوهشهامون   و قاتیتا قبول کنه که ما به خاطر تحق  امیم یکلک  هی. خودم واسه مادرم میبر رازیبه ش
 دوست داشت.  یلیمخصوصا که مادرم خلجان رو خ میو خلجان بمون  زیدر تبر میمجبور بود

من  دادیبه مادر فوت شدهاش ارائه م دیبود که با شیمصلحت  یدروغها دنیبابک در حال تدارک د   
 آمدمی خورده بودم فقط به خاطر عاطفه بود و حاال که کمکم به خودم م  یلحظه هر اندوه  نیتا ا

چه  اتلحظ نیکه ا ی. واافتادمیم هیبه گر  شتریو ب افتاد ی م ادمیفقدان نبود مادرشوهر مهربانم به 
  زخانم،یآن هم مرگ عز یرو بده  ی خبر ناگوار  تی فرد زندگ نیزتری به عز یبود که بخواه  یمرحله سخت

 !نشیزتریعز

  یبودم که در محوطه هتل بازو در بازو ییدل آدما یظاهر  یبودم و شاهد شاد ستادهیکنار پنجره ا   
 .  زدندیهم قدم م

داده بود. آهسته دستانم را به دور  هینشسته و سرش را به ستون پنجره تک  یصندل   یبابک رو   
  کنهی گل م یب یبه طور عجوقتا هنر خداوند  یکه بعض یتو قبول دار  زم،ی حلقه زدم: بابک عز شی شانهها

 ده؟ یجلو رومون قرار م یو معجزه شکل  بیعج  یزایچ هیو 

  ی. صاحب شدن ناگهانمیکنی مهربون رو تماشا م یهنر گل کرده خدا میو ما چند ساعته دار ای آره در-   
 . شهینم یهر کس بیخداونده که نص یدو نوزاد معصوم از همون معجزهها نیا

ازش   ینعمته و وقت  دهیرو به بندهاش م یز یچ هیخدا   یوقتا وقت یکه بعض یپس قبول دار -   
 ازمون گرفت!  میکی  یول د یرحمت! خدا به ما دو تا نعمت بخش رهیگیم

 ا؟ یدر هی: منظورت چ د یسرش رو کنار کش زیبابک تند و ت    

 بگم. ت یبهت تسل دیمتاسفم که با زم،یمتاسفم بابک عز -  

 ه؟یمنظورت چ ؟یگیچرا حرفاتو تو لفافه م ای: دردی باشد از جا پر دهیبابک رو گز یانگار که مار    

به سمت آسمون در  زمونی متاسفانه روح مادر عز مینشسته بود مایهواپ یکه ما تو یبابک موقع-   
 حال پرواز بود، خدا رحمتش کنه. 

 : مادرم فوت کرده؟ دیرا گز  نشیری چشمان بابک گشاد شد و لب ز   

 خبر دادن.   ینجور یبه منم ا-   
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بدون وجود تک پسرش انجام    شیاونجا مراسم خاکسپار یعنی ؟یساعت بهم نگفت نیچرا تا ا-   
 گرفته؟

 هنوز در سردخانه نگهش داشتن! دمیشا-   

بود: سمانه چرا به من خبر   فونی آ یرو  شیزد گوشبه خواهرش زنگ  عیبابک دستپاچه شد و سر   
 ه؟یبتیچه مص نیا ن،ینداد

  ایدکتر به در ام؟یب تونستمیم یبابک گفت: من چهطور  کردیاز ما م هیو گال هیگر زیکریسمانه    
هشت ماهه حامله بود   ایبهت نگفت که در  نیاستراحت داده و اون حق نداره حرکت کنه مگه خالهزر

 !یو البته رفته تو نه ماهگ 

به ما نگفته بود؟ اونم  یواسه چ  اجون،یمن باور نکردم. آخه در یگفت ول نیچرا بابکجان، خالهزر    
   شد؟یچهقدر خوشحال م دیشن یاگه مامان خبر رو قبل فوتش م یدونیهشت ماه تموم؟ م 

  مینگه داشتن بچه با هم اختالف داشت ایقط کردن س یماهها رو  ایکه من و در ن یسمانهجان واسه ا   
دکتر بهمون  خواستمی بچه نم یزود نیعالمه کار داشتم به ا هیراستش من تازه استخدام شدم و 

 هشدار سقط رو داده بود.

که بچه   یکرد خودیبچه نعمت خداست، تو ب  یگیقصهها رو م نیا یبابک تو چرا االن دار  یوایا   
تازه از   ز؟یتبر  شیبرد یورداشت  یداشت واسه چ یحاد  طین حامله بود و شرااو  یوقت  ؟یخواستینم

 اونجام به خلجان؟  

انجام نشده من واسه  یسمانه، فعال که مراسم خاکسپار   یحال پدرش خوب نبود. آ میمجبور بود-   
 .رسونمیکنم و خودمو م  یم  هیته طیفردا بل  نیهم

 گهیدروغ صد تا دروغ د هی گنیرو به طرف رختخواب پرت کرد: م یگوش  یبابک بغض کرده و عصب   
خودته   کرانی که همش از حکمت ب بیو غر  بیعج یماجراها نیمارو ببخش که واسه ا ای. خداارهیم

 . میو اون کن  نیشاخدار بار ا یچهقدر دروغها میمجبور شد

 ؟ یپس من چ یگردیبرم رازیفردا به ش یبابک تو گفت-   
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با دو بچه در بغل براشون چه  ،یبچهها خونه پدرت بر  نیبا ا  یتونیتو م ا یآ ا،ی کار کنم در یچ-   
 من که سردرگم موندم. ؟یدار  یحاتیتوض

سر هم کنم و با بچهها نزد  یدروغ تونمیشدم: آره منم م  دواریدر ذهنم جرقه زد و ام یز یچ   
 . میبرگرد رازی خونوادهام برم و ما بعد دو ماه به ش

ما تو اگه و  یقربون حکمتت برم، دو تا بچه مثل دسته گل به دستمون داد  ای: خداد یبابک خند   
و قابل قبولتر، به خورد   نتریبود دروغها رو بهتر و رنگ ی نهایشزمیبازم اگه از قبل پ م؟یاماهاش موند

 جلوه کنه! تریواقع زی رتانگیداستان ح نی تا ا میدادیم انیطرافا

وجودم از   مینوزادان به طرف خلجان به راه افتاد یمفصل برا دیخر کیفردا صبح من و بابک بعد    
آشفته پررنگ و   یایدن نیبحبوحه ا انیداغ که نسبت به بابک و بچههام داشتم در م یعشق  یگرم

 .  شدیپررنگتر م

که  کردیاز درون دلم را قرص و محکم م  ییرویقلبم باال رفته بود ن وانهوارید یدر راه خلجان تپشها    
شدهاند دوست داشته باشم و من هر لحظه   دهیبچهها رو چنان که از وجود و بطن خودم زائ نیا

  نیوجود داشت از ب نمونیکه ب ییوارها ید قیقوت رفت و فاصله عم شترینسبت به آنها ب میحس مادر
مضاعف   یبودند، قدرت و تمرکز  دهی که بچهها به من بخش  ییروی. به واسطه ن افتیرفته و استحکام م

 برخورد کنم.  یبا مسائل منطق کردمیم ی کرده بودم و سع دایپ

دو   شیقب پع یرا از من پنهان کند من که در صندل  شی داشت اشکها یسع یرانندگ  نیبابک در ح    
کن بذار درونت   هیبلند گر یبا صدا کنمی خواهش م زم،ی نوزاد کوچولوم نشسته بودم گفتم: بابک عز

 ندبل یپس لطفا با صدا ،یفوت نکرده، مگه پاره تنت رو از دست نداد زتیبشه، مگه مادر عز  یخال
 کن! هیگر

از  میکه در آغوش داشت  یدو طفل  دنی. آنها با دمیدیرس میساعت دوازده ظهر بود که ما به خانه پدر   
:  گفت یم  یرلب ی به دهان خشکشون زده بود. مادرم مدام ز رتی هاج و واج مانده و انگشت ح رتیح

 ؟یبا ما حرف نزد ت یتو اصال راجع به حاملگ ای امکان نداره، در

کردم و حالم  مانیمن هشت ماهه زا میکن  ری و بابک بود که همه رو غافلگمن  میتصم  نیگفتم: ا   
 . ستیاصال خوش ن
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که گاه از حلقوم   یادیو فر غیج یتا رختخوابم را مرتب کند صدا  دیبه سمت اتاقم دو عی مادرم سر   
سرت دو تا   یاگه االن رو اجان،ی. پدرم گفت: در ترسوندی بچهها رو م  آمدیم رونی ب ای ارش ایمادرم  ایپدر 

 د؟ روبرو ش یتیوضع نجوریبا ا ییهوی شه،ی مگه م کردمیتعجب نم   نطوریا دمیدیشاخ م

رو   یدوران نقاهت سخت دونمیم گهید کننی م زی و سورپرا ری جور غافلگ نیزدم: آدمو ا یحال ی خنده ب   
 خواهم کرد.  یط

 یانجام هر کار  یپاش رو گم کرده و برا دست و ای تختخواب خواباند و ارش یمادرم به سرعت مرا رو   
تمام قد   یبود که مثل مجسمها  ایبودند و تنها پر  ی. هر کدام مشغول کار دیدوی و آنطرف م نطرفیبه ا
از حاالت چهره  داشت یسع ای. پرزدیاون پلک هم نم کردیبه در اتاق داده و در سکوت تماشام م هیتک

رو از درونمون حدس بزند و   قتیدروغ تو حرفهامون نقش بسته حق یانبار  زدیمن و بابک که داد م
. شهیداشتم که او موفق نم نانی. اما من اطمرکندیرا به سهولت تفس دهیچی پ یست یسوررئال ریتصو نیا

  ماندیسه نفر پنهون م دلکه تا ابد در صندوقخانه  یقتی ! حقیگهایاحد د چینه او و نه ه  چوقت،یه
 نفر سوم که رازش با خودش درون گور مدفون شد. 

رفتار   یعاد  یلیو خ  میدادیبه آنها نم پس نم میبود افتهیحال خودمان را باز  با یمن و بابک که تقر   
 ! می کن یرو خوب باز  ینقش پدر و مادر  میکردیم  یو شگرف سع بیعج  یو با حس میکردیم

زائو خوب و مناسب است به  یکه برا یپختن کاچ یپنداشت برا یمادرم که واقعا مرا زائو م   
 . دیآشپزخانه دو

افراد  یبچهها رو مادرم مرتب تر و خشک کرده و کنار هم خوابانده بود. من هر چهقدر از حال و هوا   
 باشم آن هم دو قلو!  دهیکه من زائ کردندی . پدر و مادرم باور نمستین  فیقابل توص میخانوادهام بگو

به   ایل دوقلو نبوده در: تو خونواده ما نسل اندر نسگفت یو م کردی به قل پسر نگاه م رتیپدرم با ح    
 رفته؟   یک

رو به زور به خوردم بدهد گفت: در   یوانیپر از روغن ح  یداشت کاچ یکه سع یمادرم در حال    
 رسم و رسوم دو نسل مارو بهم زده. اجانیواال در دهیدوقلو نزائ یخونواده ما هم نسل اندر نسل کس 

 ! گفتندیرا م قتیواقعا حق ای  زدندیم هیآنها بهم کنا دانستمینم-   
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مدهوش   یایپر یکدامشان به پا چیه  رتی ح  یبودند ول  ریدر هر صورت همه مثل خودمان متح    
 ؟یآمدها یچه حقها گهید نباریا م،ی: خواهر ماجراجوگفت یکه با چشمانش بهم م دیرسی شده نم

در چهره دو نوزاد معصوم  رهی سره در کنارشان نشسته و خ کیو   خوردی از کنار بچههام تکون نم ایپر   
 .کرد ینم  یسوال  یبود ول

 رو دارم.   رازی پرواز به ش  طیساعت سه بعدازظهر بل  یموقع صرف ناهار بابک گفت: من برا   

 ؟ یبر  یبذار  ینجور یزنتو ا یخوایوا مگه م-   

  لمیکند او بدون ف یباز  یواقعدر نقشش  خواستیشده بود و حاال م یماهر  شه یهنرپ گهیبابک د   
 . نیکه شما مراقبش باش نجا یرو آوردمش ا  ایگفت: من در یآمدن و پرده پوش 

 تخم چشام جا دارن.  یمادرم گفت: رو  

بهمون خبر دادن که مادرم عمرش رو   میبود نجایدر راه اومدن به ا ای من و در یبابک گفت: آخه وقت   
 به شما.  دیبخش

سمانهجان که اونجا   ،یوایطنازخانم، ا چارهیخدا مرگم بده، ب یمادرم چنگ به صورتش انداخت: وا   
 قربونت برم طنازخانم گل، خدا رحمتت کنه. یوایدست تنها مونده. ا

اتاق از حالت شاد خارج شد و حال و   یهمراه شد و فضا  ای پر یههای بلند مادرم همراه با گر یههایگر   
 میگرفتار مراسم عاطفه هست روزیما از د ه؟یو چهقدر گر ،یگفت: چهقدر عزادار  ایغم گرفت پر یهوا

که   یاله ش موادک  کهیبر سرش آورد که عاطفه مرد؟ مرت  یمعلوم نشد اون نامزد نامردش چ  یطفلک 
 بشه و...   گریجزج 

تمام گذاشت   مهی رو ن ایپر یگوشمان در کردند حرفها  خیکه انگار ب   ریدو ت ک یشل  یناگهان صدا   
  ریت یکه صدا دینکش  یکرد. طول یادیما رو دچار ترس و وحشت ز امانیب یادهای و فر  ریت یصدا

 اومد انگار صاعقه از آسمان بر سرمان افتاد.  یگهاید

 طرناکه.خ  نیزدم: نر ادی. فردندیو بابک شتاب زده به طرف کوچه دو  ایارش   

مادر   ترسوندیم یلیسر و صداها ما رو خ  نیو ا  دیرسیمحله، به داخل خانه م یاهال یاهوی و ه ادیفر   
زودتر از آنها به درون خانه برگشت    ایارش قهیو پدرم هم مجبور شدند به طرف کوچه بروند. بعد ده دق
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 ییادهای دزد و ش دونمیو چه م یچند مجرم جان  بیدر تعق  سهایزده و نفسزنان گفت: پل  جانیو ه
 . دندیدویشدند و دنبال اونا تو کوچهها م دای بودند که در خلجان پ 

 . نهاینر رونیب گهید ستیخوب ن  رونیمادرم گفت: اوضاع ب    

جا به هم    نیشد آرامش ا دایپ دی هم به خلجان نرس رشی که خ یاون گنج لعنت  یگفت: از وقت ایارش   
 باز کرده.  نجایرو به ا  سهایپل  یپا یو حساب  فتهیم  یروز اتفاق   و هر ختهیر

 یای و اش های رخاکی که اون ز ییرا داد: خاک بر سر کسا یپدرم به خانه اومد و اخبار واقع  یبعد ساعت   
به   ییچه وفا ایبهشون بگه اون اش ستین  یکیکردن؟  اتشونیعشق و ح لهی عهد بوق رو وس قهیعت

 کرده که به شما بکنه!  یصاحبان اصل

توجه نکردن و مورد اصابت گلوله قرار   سیپل  ستیدو نفر از مجرما به ا زهایو گر  بیتعق نیتو ا گنیم
 گرفته و کشته شدن.

 نجا؟ یبزرگ، چرا ا  یخدا یزدم: وا ادیفر اری اختیب-   

آثار   انی احمد جزو قاچاقچ  افتاد که گفته بود شوهرم ادمیحرف عاطفه در حال مرگ به  کآنی   
 و گنج کشف شده در خلجان است.   ی باستان

از همه   یبه موقع وارد عمل شدند و زهر چشم سهای: خوب شد پلدیبه محاسنش کش یپدرم دست   
 نشه.  داشونیطرفها پ  نیا یگهایخالفکار د چیه  نیمنطقه گرفتند تا بعد ا نیا یخالفکارا

 بودن؟   ایه کبابا جان اون دو نفر کشته شد-   

بوده   امرزی عاطفه خداب  یشوهر معتاد و الابال شونیکی  گفتنیم ههاینشناختم اما همسا شونویکی-   
 خدا ازش بگذره.

حاال    نهایا ای ماند: آه خدا رهیخ می تینوزادان  ی. نگاهم رودندیکه همه ترس دمی کش یچنان آه بلند   
 واقعا مال ما شده بودند؟

و استوارتر باشم و حاال روح   بندتریکه به عاطفه داده بودم پا ینسبت به قول تونستمیم نیبعد ا   
 برسه!   یبه آرامش ابد  تونستیعاطفه م
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  ینروم و حت رونی فراوانش به من که هرگز از خانه ب یبعد صرف ناهار و سفارشها  اهپوشیبابک س    
  نیاول ماش دیرفتند. بابک با زی به طرف فرودگاه تبر  ایعاطفه هم نگذارم به همراه ارش  هیپا به تعز

 . دادیآژانس م لی را تحو  یهایکرا

و معصوم ساکت نشسته و حرکات منو   میتی یزانوهاش کنار مادرم نشسته و مثل بچهها یرو  ایپر   
  یکه ماجرا دیفهم ی م دیاون با  یکنم ول فیرو براش تعر  یواقع یانتظار داشت ماجرا دی! شادییپایم

تا ابد    ردر قلب سه نف دیراز با نیوجود نداره ا یو پشت پردها کنهی که داره تماشاش م نهیهم یواقع
 .میکه زنده بود یکه مرده بود و من و بابک یعاطفها  ماندیمحفوظ م 

چند  یدیبه من قول م  اید گفتم: پربو ومدهیشب بود و پدرم هنوز از مسجد ن  میساعت هشت و ن    
 .میخاتون« بر  جهیروز بعد که سرحالتر شدم صبح زود به امامزاده »خد

 ؟ یشوهرتو فراموش کرد  یههای چه زود سفارش و توص-   

 بشم؟  یزندون  نجایکه ا شهینم یوایا-   

راست   ک یکه گرفتارش بود سرش رو تکان داد گفتم: بعد اونم  یرت ی همان بهت و ح انیدر م ایپر   
 م«؟یبه طرف »غار نغ  میبر

  ری عاقبت مارو ختم به خ ایخدا  م«ی: بازم »غار نغدیباز هم سرش رو تکان داد و لباش رو ورچ  ایپر   
 بگردان.

  نیا کنمینگاه م  به پسر و دخترم که دین یبی ازدواجمو م ی تو و همه اهل خونواده ثمرهها ایگفتم: پر   
 نم؟ یب یم یمعجزه اله  هینعمات رو 

خاتون«   جهی نکرد و ما هفته بعد به طرف امامزاده »خد یبود سوال  دیکه همچنان در شک و ترد ایپر   
 فرستادم.   یکوچک امامزاده نماز شکر خوندم بر روح بزرگش هم فاتحها اطیمن در ح  میرفت

  ستادمیدور در مقابل غار ا بای تقر ی و من از فاصلها میرفت  م«یبه طرف »غار نغ ایمن و پر  یبعد ساعت   
  ادیم ادتی بت،یغار با عظمت و باه یزدم: ا ادیوجودم فر یگشودم با تمام   نیو دستهام رو از طرف

به شکوه و جاللت   انهو من عاشق یدیمعجزه آفر مینفرت و انزجار داشتم اما حاال تو در زندگازت  یروز 
به   متیدر وجود عظ یکه زمان یی. توکنمی بودنت افتخار م یوجودم به ابد  یو با تمام کنمینگاه م

پناه  که از ترس دشمنان وطن، دشمنان خلجان پرافتخار به تو  ییآنها ،یدرمانده پناه داد یانسانها
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برقآسا دشمنان رو از پا   یحمالت  اتا به وقتش ب دندیگز  یمتعدد و فراوانت سکن  یآورده و در اتاقها
تو  م«ی»غار نغ یصالبت و عظمتت جاودانه هست! ا  ،یزمان تو هنوزم معجزهگر   نیدرآورند و در ا

وا   رتیکه شکوهت همگان را به ح یی! تویبهایآشنا و غر  یشگفت هیکه ما ییتو ی افتخار خلجان هست
معجزه   ی ماند، ا یخواه داریاستوار و پا ارید نیا ریروزگار در دل مردم بص شهیکه هم یی! توداردیم

 خلجان...!
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