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  ر درخت توت سرخیز
  
  26 کبست مرشد، پال ، بنییدایابان شیخ

وان ی ایتا جلو» !د داخلییبفرما «:در زد. ن ماه بهار بودین روز از سومیچهاردهم
وان به او خوش آمد گفت و ی ای جلویرزنیپ. شه بهار گذشتیبرسد ، از چند تا هم

  .دیایند تا دخترش بی بنشی صندلیوان ، روی همان ایه توکخواست 
د منتظر یبا. ردکبه ساعتش نگاه . ی صندلی خانه و او نشست رویرزن رفت تویپ

 یا چاره. رود یرد و میگ یس و مجله مک عی همان در، تعدادیرد جلوک یر مکف. ماند یم
ش در یه هواکاط بزرگ و پر درخت یزد به آن ح یماند و زل م ید منتظر میبا. نداشت 
ه با ک یچشمش افتاد به درخت توت بزرگ. نی بود و دلنشکن روز بهار، خنیچهاردهم

 یش آمده بود تویها ه شاخهک یدرخت. بود دهیشک وجود، ساختمان را در آغوش ی همه
   .…رد ک یدراز مه اگر دست ک یجور. ه او نشسته بودک ییوان، درست همان جایا

ر ی از دیمعذرت خواه.  در دست و پرِ چادر به دندانی چاینیس. وان آمدیرزن به ایپ
  . دوریالی خی هیز گذاشتن و رفتن؛ مثل سای می را روینیآمدن دختر و بعد، س

 کیرد؛ کنگاه . زی می افتاد رویزی ناگاه چ. را برداشت و به دهان بردیفنجان چا
 یا  سرخ در لحظهیمثل اتفاق. دهی و از هم پاشیده؛ متالشیر و رسدانه توت سرخ؛ و آبدا

ه حاال پر شده بود از ک یدرخت. ده و آبدار از طرف درختی رسیمثل سالم. یناگهان
  . سرشانیاط را گذاشته بودند روی فراوان، حیه با سر و صداک ییها کگنجش
ه پرِ چادرش را به کطور   را برداشت و همانیوان آمد؛ فنجان خالیرزن دوباره به ایپ

 برگشت و آن را یی چاینیرد؛ رفت، دوباره با سک یدندان گرفته بود، معذرت خواه
  .د شدی خانه ناپدیز و دوباره توی میگذاشت رو

ل قلب بود کدسته به ش.  قرار گرفته بودینی سی ر دستهیتوت سرخ و آبدار، درست ز
رد تا توت را کا زد و دست دراز یه دردلش را ب.  داده بودیو توت سرخ را در خودش جا

 یها ها و بوته آن طرف درخت. دیاط شنی حی از توییه صداکبردارد و به دهان بگذارد 
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اله کاز آن دور، اول شب. رفت ی ور میزی باغچه و با چی خم شده بود تویرمردیگل، پ
ه داشت کد به نظرش باغبان خانه بو. د و بعد، قد بلند و اندام درشتش رایدش را دیسف
م و یارگر دارکه کش از ظهر، پشت تلفن گفته بود یرزن، پیپ. داد یش را انجام میارهاک

  .می خانه هستیزیآم مشغول رنگ
 و باز معذرت یب، پرتقالیار، سیوه؛ چند خی میش شد؛ با ظرفیدایرزن پیگر پیبار د

 یپکاطر  است و حتماً به خکیشان نزد گفت خانه یه مکامدن دخترش، ی از نیخواه
  .د شدین را گفت و دوباره ناپدیا.  استهردکر یذها دغاکگرفتن از 
معلوم نبود چرا . ردندک یغ و داد میدن و جیپر ین مییها دائماً باال و پا کگنجش

 ید نوعی شا؛د استید به خاطر غروب خورشی شا،ردکر کبا خودش ف. قرارندیآنقدر ب
خواهند  ی فراوان مید هم با سر و صدایا ش یکیدن ظلمت و تاری از فرا رسیزیترس غر

 یها دارند به توت رد حتماًکر کف. نندک شب، هماهنگ یکی خودشان را با تاریلکبه ش
ند اما یآ یزنند و اگر چه پشت آن شاخ و برگ انبوه به چشم نم ی مکده نویآبدار و رس

  . آنها قرمز شده استی  همهکحتماً نو
، به خون یا شهیز شی می آبدار همچنان روتوت سرخ و.  را برداشتیفنجان چا

د، توت را بردارد و یای بیسکه کن ی، قبل از اییرد بعد از خوردن چاکر کف. ده بودیغلت
ل؛ ی آجیش شد؛ با ظرفیدایرزن پی داغ بود و تا تمام شود، پییچا. به دهان بگذارد

 ی رد و با ته لهجهکن بار، پر چادرش را از بن دندان آزاد یاما ا. پسته و فندق و بادام
 »؟…ه کپشت تلفن گفتم . نمک ی مییراینجا از شما پذیه اکد یببخش«:  گفتیکتر
  ».دی ساختمان هستید و مشغول نقاشیارگر دارکدانم،  ی م…بله «

لنگ را به دست گرفته بود و یرمرد باغبان حاال سه شیپ. ردکاط اشاره یگفت و به ح
ل که وسط باغچه شک یمانک نی خودش پشت رنگد ویپاش یانگار داشت به آسمان آب م

  ! دور اما تازهیا گرفته بود، محو بود و مبهم؛ مثل خاطره
ره یرمرد خی با تعجب به پ…هاست  ه پدر بچهکو گفت . ردکرمرد اشاره یرزن به پیپ
ها آب  ا به درختی – معلوم نبود – داشت به آسمان یا انهکودکل که به شکشد 
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ره ید خیجا معلوم؟ شاکا از یش یره به روبرویمحو و مبهم و خد؛ همان طور یپاش یم
  !دیپاش ی داغ، آب میا  خاطرهی  شعلهید داشت رویا شای؛ یالی باغ خکیشده بود به 

بس است : رمرد گفت؛ مثالًی به پیزی، چیکرد و به ترک بلند یمکش را یرزن صدایپ
ن تا یش او بنشی پیمکا یب. مهمان ما تنهاست: ا مثالًی! یردکس یگر، همه جا را خید

ه ناگاه از ک یسکرمرد مثل یچون پ. ها هین مای همی توییها حرف! دیایدخترمان ب
ن یلنگ را مثل رنگیر آب را بست، شیرون، شید، از باغچه آمد بیایرون بیال بی خیایدن
  .ها آمد باال راست از پلهکیرد و کمانش جمع و جور ک

  » .… پدر …حاج آقا هستند «
 درخت توت، با ی ن دو شاخهی بلند شد، چند قدم جلوتر رفت و بی صندلیواز ر

 به او گفت ییزهای چیکبعد هم حاج خانم به تر. ردک یپرس حاج آقا دست داد و احوال
  .ندک  یاش م یه معلوم بود دارد معرفک

توت . اوردی بییگر چای دور دکی را برداشت تا ینیحاج خانم س. هر دو نشستند
رش راه یه از زک یده بود و خونی پالسیمکاما . ش بودیده هنوز سر جایسآبدار و ر

ر شده و حسرت خوردن آن یگر دیه دکرد کر کبا خودش ف. ده بودیکگرفته بود ، خش
 ییها ه حاج آقا، با چشمکمخصوصاً حاال، . شه در دلش خواهد ماندی همیتوت برا

 یعنی: دیاز خودش پرس. ندک یش نشسته و وراندازش مین، روبرویزبیار و تیهش
د یجا معلوم؟ شاکده؟ اصالً از یز را دی می روی دهیصاحبخانه هم آن توت آبدار و رس

ن ی ایبرا.  دهانشیه آن را بردارد و بگذارد توکند و االن است ک یدارد به توت نگاه م
د ی داریعجب درخت توت«: گفت -ردن ک رد گم ید هم برای شا– زده باشد یه حرفک

  »؟!احاج آق
ش را یها هر سال شاخه.  ما شده دردسرین درخت برای قشنگ است اما ایلیبله، خ«

 کیسره کید ینار، باکن به یا. شود مثل اولش یم، مییایم و تا به خودمان بینک یوتاه مک
ها هم آنقدر پشه و مگس جمع  تابستان. ینکش را جارو یها جارو دستت باشد و برگ
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ن، چند بار ی همیگر قوّت سابق را ندارد، برایه دکهم خانم ! ه نگوکشود دورش  یم
  » .… خانم ینم ولکه آن را قطع کام  م گرفتهیتصم

 یزی، چیکوان آمد و بالفاصله به تری به ایی چاینیه با سکرد به حاج خانم کاشاره 
؟ و او هم جواب یگفت ی من می د چه دربارهیگو یه معلوم بود مکد، یاز حاج آقا پرس

ه ک شما سخت است یگر برایه دکن یم و از ایزد یه از درخت توت حرف مکداد  یم
   .… ینکاط را جارو ی و حیریدائماً جارو دستت بگ

نند، کن درخت را قطع یه اکد یآ یدلم نم«: حاج خانم ناگهان بدون مقدمه گفت
  ».اندازد یاد پسرم میچون من را 

نگار خودش را از قبل آماده ا. ده از پسرش حرف زدنیده بریرد برکبعد هم شروع 
رد تا ک ی حاج آقا حرف او را قطع میگاه. اوردیها را به زبان ب ن حرفیه اکرده بود ک
رده کسنده هم از فرصت استفاده ینو. اهدکا از آن بیند کش اضافه یها  به حرفیزیچ

.  نداشتیوستگیاما خاطرات آنها پ. داشت یادداشت برمیها  بود و از آن حرف
  .ده استینه به آنها رسینه به سی سییه گوکردند ک یف می تعریشان را جوریاه خاطره

 ی اما تازه، معمولیمی قدییها  افسانه. زدند ی م حرف دوریلی خیها اصالً انگار از زمان
ده اما باز هم ی بارها و بارها آنها را شنرد ک ی م ه آدم گمانک ییها حرف. ر قابل باوریاما غ
  .شت دایدنشان تازگیشن

ان سال، ی میزن. ها لهمها و ج  آن حرفی  شد بر همهیا اط، نقطهی در حیصدا
 ی، نشست رویپرس ها باال آمد و بعد از احوال رز، از پلهفِِوتاه قامت؛ تر و ک و یچادر
 با یا لمهکرد ، چند ک تازه ینفس. زی می را گذاشت رویف سامسونت بزرگیک و یصندل

ه ک یجور. ردک گرانبها باز یا نهیف را مثل گنجیک در  حرف زد و بعد،یکمادرش به تر
 آن یابیه به ارزک ی و مهمان هم گنج شناسیکر خای است زیف، گنجیک آن یانگار تو

  .آمده است
 ی ن، همهیبه هر حال ا. رم نشدی بگیپکنها یخواستم از ا یم! ر شدیه دکد یبخش یم«

 یزیس آمد و چکهر . ه بماندکاند  ه نگذاشتیعنی مانده، ی ما باقیه براک است ییزهایچ
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ن یاد، از اینها را با زحمت زیشتر ایب.  نشدیه برگرداند اما از آنها خبرکگفت و برد 
  »!دینک نگاه …س کن عیمثالً ا. ام ر آوردهیطرف و آن طرف گ

نار ک، در ی استانیدهای از بازدیکیدر .  مطمئن و ناتمامی بود از برادر، با نگاهیسکع
  .گرانیار با دک آشیزیدا؛ بدون تمای؛ گم و ناپی مردم محل ازیگروه

مثل . دیچیسنده پی در مشام نویبی عجیها، بو ها و نوشته سکر و رو شدن عیبا ز
دام که هر کها  ها و نوشته سک مثل خود آن ع… ی جدا شده از زمان جاریا  لحظهیبو

ز و زمستان و یی دو پا وی از سی خاطرات… یر زندگکینده شده از پک بودند یا خاطره
 ی  چند روزنامه و مجله…تاب زمان ک ی شده الک خشییها  برگ…بهار و تابستان 

ه ک ی؛ موجوداتیپکروسکی در برابر موجودات میستادگیهنه، در حال جنگ و اکزرد و 
  .شانندک ی میستیبلعند و به ن یز را میهمه چ

خ ی با تاریها، بد جور دداشتایها و   شده بر روزنامهک حیها خیگر، تاریاز طرف د
دن یهنه و پاره پاره، در حال پوسک زرد و یها خین تاریا.  داشتندیخ، سر ناسازگاریتار یب

 7/4/1360خ یت داشت تاریه مثل مرگ، قطعکخ بود ی تارکیان، فقط یبودند و در آن م
 ز شده بود و هریز ریب، ری مهی آن، با انفجارکیه ک ینی زمیخیتار. ی شمسیهجر
  .ران سرگردان بودکی بی، همچنان در فضاهایهانیک ی آن، مانند ذرّات و غبارهای ذرّه

 ییگو. ت شده بودندکها سا که گنجشکزد  یزن، آنچنان با شور و حرارت حرف م
ز یز ریشان را ر یه داشت خاطرات جمعک او، یها  گوش سپرده بودند به حرفیهمگ

ه کرد آن تک یداشت و تالش م یادداشت برمیز، یسنده نینو. ساخت یان میرد و عرک یم
ه کز هم بود ی میحواسش به توت قرمز رو. خاطرات را در ذهنش سر و سامان بدهد

  .دندیکم یاش را م رهیان، شیپا ی بیحاال چند مورچه، دور آن جمع شده بودند و با ولع
 آن ی آنها، داستان زندگکمکه با ک بود ییسنده به دنبال خاطرات و ماجراهاینو
 در یادی زیها سؤال. ار، بسته بودکن ی ایاما دست او برا. ندک ینیت را بازآفریشخص

 کی ی زندگی  دربارهییها سؤال. دانست یشان را درست نم دنیه پرسکذهن داشت 
ن یزتریار دارد؛ با رکور سی انسانیه داستان با زندگکچرا . بر انسانانسان، نه اَ
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ها، همه راست  آن حرف. اش ی از زندگییه فقط با فرازها او، نی و روانی روحیها یژگیو
  .دیشکر ی به تصویت را به تمامی آن شخصیشد با آنها روند زندگ ی اما نمیبود و واقع
 فاقد یتیشخص! ییها تین شخصی چنی زندگی  چه دشوار است نوشتن درباره،ایخدا

 حضور داشت، قدم ر درخت توت،یوان، زی ایه آن روز توکات، اما همچنان زنده، یح
  .…د و یکپل یاط می حی  باغچهیزد و تو یم

: دیا زد و پرسیسنده ناگهان دل به درینو. ده بودیچیاط پیعطر نمدار غروب در ح
  »چ وقت عاشق هم شده بود؟یا پسر شما هیپرسم، آ ین سؤال را میه اکد یبخش یم«

با آمدن .  نبودیخبراز حاج آقا . ستادندیت اکن و زمان از حریباره زمکی به ییگو
 به یا ن سؤال، لحظهیدن ایوان رفته بود؛ مادر و دختر، متعجب از شنیدخترش، از ا

 یعنینم، ک ی گمان نم…چ وقت ی ه…نه «: ره شدند و مادر قاطعانه گفتیگر خیدکی
  ».شورش بودکن و مردم و یاو عاشق د. زها نبودین چیر اکاو اصالً به ف

حاج خانم، . وقت رفتن بود.  شده بودکیگر تاریهوا د! وتک س…وت ک س…وت کس
  . مهمانش گرفتیب قاچ شده جلوی پر از پرتقال و سیبشقاب
  »!دی نخوردیزیه چک شما …د ییبفرما«
 جوان دانشجو را در سال هزار ی رد چهرهک ی قاچ پرتقال به دهان گذاشت و سعکی
از . ندکمجسم  تهران، در ذهنش کینک تیصد و چهل و پنج در دانشگاه پلیو س

 لحظه از کیتوانسته در  یا نمی چگونه بوده است؟ آین جوانیرفتار چن: دیخودش پرس
اش  یشمار زندگ ی بیها هی ثان–ه ی از ثانیسرک، در یهانیک آن از زمان کیزمان روزمره، 

   شود؟یر برق نگاهی اس–
ور، ر آن درخت توت باری، زی به ظاهر ساده، در آن غروب خردادیها ن سؤالیا

، ذهن او را به یاری بسیه روزهاک ییها سؤال. رده بودندک ذهن او را اشغال یبدجور
  .جواب ماندند یخود مشغول داشتند و آخر هم ب

 به راه انداخته یی، چنان غوغاکریرجی جکیت شده بودند، اما حاال کها سا کگنجش
  .سازداش را با آن آوازها جاودانه  خواست عمر چند ماهه ی مییه گوکبود 
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اط، ی حیتو. ر شدیها سراز ل برداشت و از پلهیبه اصرار حاج خانم، چند دانه آج
 درخت ی نار تنهکدرست . ره شد به آن درخت بلند و تناوریسرش را باال گرفت و خ

ش یها دن، در دستیل به چیها بود و م ان شاخ و برگیسرش در م. ستاده بودیتوت ا
 یچه حواس«:  شده باشد گفتیزیه متوجه چکگار  آن حاج خانم، انکی. دیشک یر میت

  »!ردمک دانه توت به آقا تعارف نکی …دارم 
  .دین شاخه، چند دانه توت چیتر کیرد و از نزدکدست دراز .  به تعارف نبودیازین

  »…ست، لباستان یه خوب نک ین جوریا«
 در یکی یکیده و آبدار، ی رسیها توت. ها نبود الیر و خکن فی ای برایگر فرصتید

  . سرخ از آنها به جا ماندیا دهانش آب شدند و فقط خاطره
ها را به  ه هر چه زودتر مجلهکرد و قول داد ک یاز حاج خانم و دخترش خداحافظ

  .دا بودی شب، درخت توت پیکی در تاریز، حتیوچه نک یاز تو. آنها برگرداند
 یه از آب توت، روکچند چ. ردکنه، تعجب یدن خودش در آید، از دیه رسکبه خانه 
صورتش را شست .  زده بودک سرخ، شَتیا هکراهنش هم لی پیرو. ده بودیکصورتش چ

  . انداختییشو ن لباسیراهشن را در ماشیو همان شب، پ
 – سرخ ی هک تراس؛ اما آن لی بند رخت، تویراهن؛ رویفردا صبح، رفت به سراغ پ

از آن وقت تا به حال، . مانده بود یراهنش باقی پی رو–تر  مرنگک مبهم و یمکاگر چه 
 آن، جا خوش ی قرمز، همچنان روی هکراهن شسته شده اما آن لین پین بار ایچند

سنده یشود اما خود نو ی مکه، به مرور پاکن لیه اکد یگو یسنده میهمسر نو. رده استک
  .ندک یر نمکن جور فیا
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  ه ناگهان بزرگ شدک یا بچه پسر
  
  :ردک رکسنده با خودش فینو
جوان و پر از آرزو؛ در شهر . ل و تنومندکی هی بود قویش، او مردی سال پیلیخ
 دختر کی. ار خودش گرم بودک داشت و سرش به یشاورزکن ی زمیادیاو مقدار ز. مرند

  .رفتند یه هنوز به مدرسه نمک هم داشت کوچکو پسر 
ش به ی چطور پاهکد ی خودش هم نفهم– ی سی  دهه– غوغا یها  در آن سال،آن مرد 
ادش ی شد و سر از زندان درآورد؟ خوب یاست باز شد؟ چه جور و چرا مصدّقیدان سیم

 کودکه ک یطور. اش چقدر محبوب بود یریوتاه نخست وزکه مصدق در دوران کهست 
اما زمان، . ندکشان را برآورده یه آرزوهاکد ین امیر، هواخواهش بودند؛ به ایو جوان و پ

نار شد و کودتا برک کیه با کد یشک نین، طولیبه خاطر هم. مانه با او نبودزمان او نبود و ز
ه حاال در زندان کمثل او . ن طوریاران و هوادارانش هم همی از یاریبس. به زندان افتاد

به قول .  از مصدق به زندان افتاده بودی، او به جرم هواداریزندان؟ آر. مرند، بازداشت بود
  !ن سوختهآش نخورده و دها: خودش

  . در آن زمان چند سالش بودیه موسکآمد  یادش نمیرد ک یر مکهر چه ف
  

پنج سالش بود «: دیگو ی چادرش را به دندان گرفته، مه پرِکحاج خانم، همان طور 
  »!حاج آقا

  ».شتر نداشتینم سه سال بکر کمتر بود، فکاش  نه سن«
  

ه هنوز به مدرسه ک بود یا چها پنج ساله؛ به هر حال پسر بیرد؟ چهار ک ی میچه فرق
 آنها ی شه سر دستهیها، هم  با بچهیموقع باز. ار باهوش بود و زرنگیاما بس. رفت ینم
  .شد یم
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: دیاش و پرس ییرد به داک رو ی روز موسکیه پدر در زندان بود، کهمان زمان 
  »شته شده؟ک من ی بابایعنی! ییدا«

ه کن ی ایرد و براکتعجب به او نگاه  با ییدا. ه خوردکیدن حرف پسرش یمادر از شن
رده، ک نیارکه کشند؟ او کد او را بینه، چرا با«:  بدهد گفتیاش دلدار به خواهر زاده

  ».نندک یگناه است و آزادش میفهمند ب یه مکن روزهاست یهم
ش او ی فردا تو را پیخواه یاصالً م«:  گفتییرد و داک نگاهش یپسر بچه با ناباور

  »ببرم؟
دن فردا، ی رسیان داد و از همان لحظه و براک سرش را تی با خوشحالپسر بچه

  .یرامرد به لحظه شکشروع 
ه کش همان قدر مبهم بود یفردا برا! ردکه نکها  الیر و خکدن فردا چه فیتا رس

 آدم یه حتک ک و ترسناکیار تاری بود بسییه به نظرش جاکروز؛ مثل زندان، ید
ه از کوار و در، ی دور و البته بدون دییجا. ندیایرون بینجا بتوانستند از آ یها هم نم بزرگ

ن ی بود در همیزی او چیمرگ هم مفهومش برا. گفتند ی بود به آن زندان مکیبس تار
 یچون اصالً تصور. ردیه واقعاً بمکن ی گم شدن او، نه ایعنیاز نگاه او، مرگ پدر . ها هیما

ه از ک یا ؛ مثل پروانهیستیبودن بود، نه ن نیش به معنایمرگ برا. از جان دادن نداشت
  .ده نشودیگر دی بپرد و دیا  شاخهیرو

 زندان شهر یصبح فردا، دست در دست او، داشت به سو. ردک نی بد قولییدا
ه همه کرد ک ی احساس م،شدند یها رد م  مغازهیه از جلوکطور  در راه، همان. رفت یم

 یها ک گنجشیحت. رود یجا مکاو به ه کنند و همه خبر دارند ک یبه او نگاه م
  .دن پدرشیرود به د یه او دارد مکدانستند  ی زندان هم می جلویها درخت
ستاده ی پاسبان اکی آن، یه چهار طاق باز بود و جلوک بزرگ یلی خ درِکیدند به یرس

 یرش تویهفت ت. بشی جیخت تویر یش را میها ست و پوستکش یبود و داشت تخمه م
  . النهیرده باشد توکه سرش را فرو کالغ بود ک جوجه کیل ، مثیجلد چرم
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.  شدیالنترکد و وارد یتر چسب مکاش را مح ییره به پاسبان، دست دایپسر بچه، خ
 اتاق، لم داده بودند پشت یچند پاسبان تو.  اتاق بزرگکی یراست رفتند توکیآنها 

 یه دادند و حالتیک تیصندلق به رَ شق و یز و تا چشمشان افتاد به آنها، همگیچند تا م
 چه به آنجا آمده، یه براکرد و به آنها گفت ک سالم یی دایوقت.  به خود گرفتندیجد

شما «:  بلند گفتیی داشت، با صدای خال گوشتکی دماغش یه روکها   از پاسبانیکی
ه از کد یارکد همان گندمتان را بیاست؟ بروی؟ شما را چه به س!ستیتان بد ن ه وضعک
  »!دیآ ی در نمیزی، چاستیس

 ی دو تا صندلی و خواهرزاده، روییدا. اورندی را بیه زندانکن پاسبان دستور داد یهم
گر به همان پاسبان ی بار دکیپسر بچه، .  سوراخ سوراخ نشستند و منتظر شدندیفلز

حاصل  ی بیها نی است مثل زمیزیاست حتماً چیه سکرد کر کرد و با خودش فکنگاه 
  .دیآ یش در نمی تویزیچ چیه هکرون شهر، یب

  »؟یا ن بچه را با خودت آوردهیحاال چرا ا«
  : جواب دادیید و دایه پرسکها بود  گر از پاسبانی دیکی
  ».…ند تا ید او را ببیایدلواپس پدرش بود، گفتم ب«

 یر چشمی زییدا. رون رفتیحرفش ناتمام ماند، چون پاسبان وسط حرفش، از اتاق ب
ش در هوا یه پاهاکپسر بچه هم . اوردی خودش نید به رویوشکرد و کبه پسر بچه نگاه 

تر  ند تا خودش را بزرگی لق، صاف بنشی آن صندلیرد روک یسرگردان مانده بود، سع
 وارد – رفته بود یه دنبال زندانک همان – پاسبان کین لحظه، یدر هم. نشان بدهد
ن یم به زمکش را آنچنان محینار گوشش گذاشت و پاکش را یها  از دستیکیاتاق شد، 

 و یه دو تا دست قوکفتد ی بود بکید و نزدیشکه پسر بچه خودش را عقب کد یوبک
  .ن گذاشتندیدند و به زمی هوا قاپیشان شد، او را رویدایبزرگ، پ

ه تمام ک یر گنده؛ با لبخندر و مُستاده بود؛ سُیش ایپدر روبرو. ردکسرش را بلند 
 ی بلند و قوی زد و خودش را به پاهایپسر بچه جست. بود صورتش را پوشانده یپهنا

  .رد با او حرف زدنکد و شروع یشکپدر هم خم شد، در آغوشش . پدر رساند
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 کیداد و مثل  ی گندم میه بوک یپدر.  و سرسختیشه جدیخودش بود؛ مثل هم
 ها، ، دور از چشم پاسبانییحاال پدر و دا. وهکخرمن بزرگ گندم، بزرگ بود و با ش

ن یآورد اما هم ی از آنها سر در نمیزیه او چک ییها حرف. زدند یآهسته با هم حرف م
م و کآنها از اتهام و ح. دیبلع یاش را م لمهک پدر و هر یها ره شده بود به لبی خیطور
  .دیفهم یب مو را خی آخری فقط معن ه پسر بچهکزدند  ی حرف می و آزادیقاض

ه به کد و گفت یا در آغوش گرفت و او را بوسپدر دوباره پسرش ر. وقت رفتن شد
 یمکاو خودش را . ن بار در آغوش پدر گم نشدیپسر اما ا. گردد ی به خانه برمیزود

  »؟ی تا آزاد شویریگ ی نمکمکها  بابا چرا از امام«: د و بدون مقدمه گفتیشکعقب 
ن بچه یه از دهان اک بود ین چه حرفیا«. دیشکر ین حرف تیدن ایپشت پدر از شن

ه ک هم ی پاسبانیحت. ردندکگر نگاه یدکی هر دو با تعجب به ییپدر و دا» رون آمد؟یب
پدر، ذوق زده و . دیرد و خندک به پسر بچه نگاه یستاده بود، با مهربانینارشان اکدر 

ن یآفر«:  مرد با او دست داد و در گوشش گفتکید، مثل یخوشحال، پسرش را بوس
  ».رم تا هر چه زودتر آزاد شومی بگکمکها   همان امامد ازی، بایراست گفت! پسرم

گر دست پسر یحاال د. رون آمدند و به طرف خانه به راه افتادندیبدون پدر، از زندان ب
تر شده و خودش راه خانه را بلد  رد از صبح بزرگک یاحساس م.  نبودییبچه در دست دا

. تر شده بود و سرحال تر یآمد پدر موقع برگشتن به زندان، قو یبه نظرش م. است
ه کس به او نگفته بود کچ یه. دانست چرا آن حرف را به زبان آورده بود یخودش هم نم

 در یگرین، جور دی همی انجام داده و برایار بزرگکرد ک یحس م.  بزندین حرفیچن
 او یها ش را با قدمیها ه قدمکرد ک ی میبرخالف صبح، سع. رفت ی راه میینار داک

 پنج ی  پسر بچهکیگرفت؛ نه مثل  یلش می تحویگری هم جور دییدا. ندکم یتنظ
  .وار، بزرگ شده بود  معجزهیلکه ناگهان به شک یساله؛ مثل پسر

. ش بلند شد و به درون خانه رفتیاز جا.  چشم حاج آقا حلقه زدی  در گوشهکاش
ه ک یوزهمان ر.  و دویصد و سی مرداد هزار و سی تابستانی از روزهایکیدرست مثل 

  .دار با پسر، به زندان برگشته بودیبعد از د
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  ».ردیگ یاش م هی گر،افتد ین ماجرا میاد ایهر وقت «: حاج خانم گفت
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  از گندمزار تا دانشگاه
  
  »… یه، از همان بچگکگفتم «

رد رستان، شاگی دبستان و دبیها در تمام سال. او بود و با هوشکنجک یاز همان بچگ
 بود؛ با یکوچکمرند، شهر . ردک ی و ورزش میخواند و هم باز یهم درس م. اول بود

 شهر پر بود از یها درخت. گوشی بازیها ی فراوان و جویها  باغ–وچه کها و  باغ
 شهر هم عاشق باال یها بچه. ی و آهنگی و رنگیلکدام به شک جورواجور، هر یها پرنده

 دشت و یها و تو  درختیشان را باال شتر وقتیع آنها بدر واق. ها بودند رفتن از درخت
 ساده اما پر رمز و راز یعت بود و زندگی هم عاشق طبیموس. گذراندند یصحرا م

د و یشک ی گندم، قد میها او همراه با آهنگ رشد ساقه. شاورزها را دوست داشتک
 سبز ی پر از صدا وی بهاریها  گندمزارها در غروبکز از عطر نمنایلبر. شد یمتر  بزرگ
  . گرم تابستانین روزهای گندم، در اولیها ان ساقهیها در م داس

ن ی تا ا؛اغذ گذشتکتاب و قلم و کن حال و هواها و همراه با ی در همی موسینوجوان
 برسد، یید پسرتان به جایخواه یاگر م«: ش به پدرش گفتیها  از معلمیکی روز کیه ک

ه کف است ی حین باهوشی به ایپسر. دینکنامش  از مدارس خوب تهران ثبت یکیدر 
  ». درس بخواندکوچکن شهر یدر ا

 –رستان شهر ین دبی به تهران رفت و در بهتریه موسکرستان بود یسال اول دب
وچ کتخت ی او هم به پای ه خانوادهکد یشک نیطول. ل ادامه دادی به تحص– یخوارزم

ه ک یا خانواده. اش وشت خانواده، شد سرنیه سرنوشت موسکن گونه بود یردند و اک
خواستند آنها هم به دنبال پسر بزرگ  یگرشان هم بزرگ شده بودند و می دیها بچه

  . نداشتندیلکن نظر مشی آنها هم مناسب بود و از ایوضع مال. دارند یخانواده قدم برم
 در مرند ی از زندگی خاصی چ خاطرهیا هید، آیتر او بودکوچکه خواهر کشما «
  ».… برادرتان و ی و جوانی نوجوانیها ؟ سالدیندار
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هر وقت . ل داشتی هم با فامیارتباط خوب. ن بودیزبی و تی جدیلیبرادرم خ«
د یشا. آمدند ی به سراغ او م–ن اواخر ی ای حت–آمد  یش می پیسک ی برایلکمش

ها  یلی خیحت. شدند یاش م فتهیه همه شکزد  یباورتان نشود، او آنقدر خوب حرف م
او . خواستند ی مکمکو از او . گذاشتند یان میشان را با برادرم در م یالت خصوصکمش

 ی روزکیگفت  یم. اد دادیردن را که به زور به من شنا کادم هست ی. دلسوز همه بود
  »…فهمم ی حرفش را میحاال معن. خورد یبه دردت م

  »؟دیآ یادتان نمی، ی، اتفاقیا ، خاطرهیین رابطه، ماجرایا در ایآ«
د یایادم بی ی خاصی ه االن خاطرهکن یاش خاطره است، اما ا  ما همهی او برایزندگ«
  ».اد ندارمی به یزی نه، چ…

  »د؟یاد نداریها به   از آن سالیا ا خاطرهیشما چه؟ آ! حاج خانم«
 االن – خدا شاهد است –ن حرف را یگر فرق داشت، ای دیها  بچهی  با همهیموس«

 یها ن او و بچهی بیچ فرقیه هکدانند  یم، همه میگو یوتاه شده نمکا یه دست او از دنک
ه ک داشت یبه هر حال او پسر بزرگ خانواده بود و اخالق و رفتار. گذاشتم یگر نمید

. ر فقرا بودکگرفت و به ف یخواند، روزه م ی نمازش را سر وقت م.ردک یهمه را جذب م
  ».ردک ی میورردن دکح و ورزش هم بود اما از گناه یاهل تفر

  »د؟یاد نداری به یا ا خاطرهینه آین زمیدر ا«
  »؟یمثالً چ«
 روز به مدرسه نرود کیا ید یایر به خانه بی شب دکیش شود، ی دعوایسکمثالً با «
  »ها؟ ن جور اتفاقی از ا…

 یاز فساد.  نداشتیا انهی بد، میارهاکه، او با ک گفتم …د یآ یادم نمی یزینه، چ«
 بار کی یحت.  داشتیلیاحترام من را هم خ. آمد یجامعه بود، بدش مه آن زمان در ک

  ».رده باشدک یاحترام یه به من بکاد ندارم یبه 
  »د؟یآ یادتان نمی یزیا چید چه؟ آیه خواهر او بودکشما «
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 به یحت. تاب بخوانمکه کرد ک یقم میتشو.  داشتیادی زی تاب خواندن عالقهکبه «
تابخوان ک ین جوری از دوستانم ایلیخ. م بدهمیها یالسکداد تا به هم یتاب مکمن 
ه کن یاز ا:  روز به من گفتکیداد،  یت می اهمیلین گذشته، به حجاب خیاز ا. شدند

، مگر نه؟ ی ناراحتیلی خیا   مدرسه، به خاطر با حجاب بودن، انگشت نما شدهیتو
 دختر عقب مانده و کیه که انگار کنند ک ی به من نگاه می، همه جوریآر: جواب دادم

آخر : با تعجب گفتم. ه آنها هم با حجاب شوندک ینک ید سعیخب با: گفت. ام متعصب
بعد هم . با مطالعه: ن است با حجاب شوند؟ گفتک مد روز، چه جور ممین دخترهایا

 یلید باورتان نشود، در همان سال تحصیشا. تاب به من داد تا به آنها بدهمکچند تا 
 از چنان یعنی.  بودین جوریرش اکطرز ف. م با حجاب شدندیها یسالکچند تا از هم

ش مثل آب ی برا–ارها کن یتر  سختی حت– یارکه انجام هر ک برخوردار بود یمانیا
  ».خوردن بود

  
ن ی از همییه گوکچنان . جان زده و با قدرتیگفت؛ ه یخواهر همچنان از برادرش م

معلوم . زد ی در نگاهش جرقه میبیه برق عجکزد؛ آنچنان با شور و حال  یروز حرف مید
  . نسبت به برادرش داردیبیه حس و حال غرکبود 

ر آن درخت توت بارور و تنومند، به یسنده، زیزد و نو یخواهر همچنان حرف م
به . دیشک یرون میها ب  از دل آن حرفیی ابتداینید مثل جنیه باکرد ک یر مک فیداستان

ن و یتر ک اگر پای حت– یتی هر شخصیتن داستان زندگ نوشیه براکرد ک یر مکن فیا
ه بتوان ک ییماجراها. از استی به ماجرا ن–ن هم باشد ی زمی رهک ین آدم رویتر خالص

  .ی و ماندنید خواندنیای آب در ب ازیزیرد تا داستان، چکشان  ینیل، بازآفری تخکمکبه 
خودش را سپرده بود به  نوشتن نداشت، ی برای چندانی هیه دستماکسنده، حاال ینو
به حس و حال خواهر، هنگام . دیبار یوقفه بر سرش م یه بک ییها لمات و حرفکباران 

به . زشان داشتندیه او و مادرش نسبت به عزکب یحرف زدن از برادر؛ و به باور عج
خواهند به  ی نپرسد و بگذارد آنها هر چه میزیگر چیه دکم گرفت ین، تصمیخاطر هم
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، ی به ظاهر ساده و معمولیها ن حرفید از دل همیجا معلوم؟ شاکد؛ از اورنیزبان ب
  !ل گرفتکن گونه شی؛ و داستان ایشد خواندن یده میی زایداستان
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  ...بنز و نماز و 
  
  :دیشیسنده اندینو

ان رفت و یدر م. ها ها و آدم  درختی در همهمه!  داشت دانشگاهییچه حال و هوا
 داده ین دانشجوها را در خود جایتر ه نخبهک یدانشگاه. اآمد مدام دانشجوها و استاده

 یها ها و زبان ، با لهجهیاری و دیدام از شهرک رنگ و وارنگ؛ هر یدانشجوها. بود
  . متفاوتی افهیخت و قیگوناگون و ر

دانشگاه، نوساز بود . ی تازه آمده بودینی به سرزمیی، گویگذاشت یه پا مکبه دانشگاه 
دام به ک، هر یی و دانشجوهاک مسلییده و اروپایشکشتر اطو ی، بییهابا استاد. و مدرن

 مردم ی هی متفاوت از بقیردند سر و وضعک ی میه سعک ییدانشجوها. ی و آهنگیرنگ
 ساده بودند، ی ها ساده یبعض. ل نبودندک شکی جور و کی آنها ی اما همه. داشته باشند
 بودند، به ی به اصطالح چپیها ز گروهشتر ایه بک هم؛ یگروه. ها یرستانیمثل بچه دب
فش و ک و یکنی داشتند پر پشت و عیلیدند؛ معموالً سبیپوش ی لباس میطرز خاص

ش یشتر ریدند اما آنها بیپوش یها ساده لباس م یمذهب.  رنگیک ساده، معموالً خایلباس
اد به درس یاست بودند و نه زیه نه اهل سک هم بودند یگریگروه د. گذاشتند یم
دند؛ به خصوص یرس یشان م شتر از همه به سر و وضعیآنها ب. ردندک یر مکواندن فخ

  .ردندک ی میرویشتر از مد روز پیه بکدخترها 
ها  ی بود اما ظاهرش چندان به مذهبیاو مذهب. گر بودی جور دکی اما یموس

د  بویاسیس.  داشت اما سر و وضعش مثل بچه پولدارها نبودی خوبیوضع مال. خورد ینم
نها ی ای از همه. ردک ی نمیرو  دنبالهیاسی سیها  اما از گروهیو عضو انجمن اسالم

  .آورد یها را در نم  درس خوان بود اما ادا و اطوار بچه درس خوان،گذشته
ه پدر، به ک یبنز. ، به دانشگاه آمد190ن بنز ی ماشکی سوار بر ی روز صبح، موسکی

رد و ک کابان پارینار خکن را یاو ماش.  داده بودهی در دانشگاه، به او هدیمناسبت قبول
رد ک ی میه از آن وضع معذّب است اما سعکدا بود یاش پ افهیاز ق. به دانشگاه پا گذاشت
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 گفتند و او کیش جلو آمدند و به او تبریها یا چند تا از همدوره. اوردی خودش نیبه رو
  .الس رفتک معذّب، به یبا حالت

ر آب رفت، وضو ینار شک ی اذان، موسی و بلند شدن صداالسکل شدن یبعد از تعط
 یه آنجا دانشگاه پلکانگار نه انگار . ستادی چمن دانشگاه به نماز ایگرفت و رفت رو

  . راه و ساختمانی مهندسی است و او دانشجوکینکت
شان  یبعد هم شوخ. ستادندیش ای از دانشجوها آمدند و با تعجب به تماشایگروه

  .ردنک پراندن و مسخره کردند به متلک رد و شروعکگل 
  »!سالم ما را هم به خدا برسان«
 راه و یدانشجو«: رد و گفتک مچاله شده به طرف پرت یاغذک ازدانشجوها یکی

 جاده کیا ی … بنّاکیشود  ی آخرش میه بزنکاش را  گر، سر و تهیساختمان است د
  »!نکصاف 
ن مدل ین بنز آخری با ماش…گر یدبچه بورژواست «: گر، پوزخند زنان گفتی دیکی

  ».خواند یها نماز م  چمنید دانشگاه و رویآ یم
ده ی اصالً آنها را ندییه گوکخواند  یآنچنان با آرامش نماز م. زد ی مژه هم نمیحت
.  رفت تا ناهارش را بخوردیه تمام شد، لبخند زنان به طرف غذاخورکنمازش هم . است
 شد آنجا نماز یحاال نم«: دیاش از او پرس یمی از دوستان صمیکیز غذا، یسر م
  »؟ینخوان

  :جواب داد
شود هم  یمگر نم. دهم یام را انجام م فهیه؟ من وظکام  ردهکار خالف شرع نک«

  ».شتر استیرش بی تاثین جوریدانشجو بود و هم نماز خواند؟ تازه ا
  »؟یپس چرا جوابشان را نداد«
ه چه کفهمند  یا زود آنها میر ید. دمرکه من ک بود یارکن ین جواب، همیبهتر«

  ».اند ردهک یاشتباه
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 یآنها هر روز ظهر، رو. ه چند نفر به او اضافه شدندکد یشک نیطول. گفت یراست م
  .شد یس هم مزاحمشان نمکچ یستادند و هیا یها به نماز م چمن

ن ها، حسرت داشت  از جوانیاریه بسک یدر دوران. ی موسین بنز، شده بود نشانیماش
برد و با  ین ور و آن ور میه و پوستر و بلندگو به ای را داشتند، او اعالمینین ماشیچن
 همسن و سال یها شتر جوانیه بک یدر زمان. داد ی انجام میاسی سیارهاکن، ین ماشیا

 در راه یرفتند، موس یا مینار درکوه و جنگل و کح و گردش به ی تفریاو، برا
 کی یده بود، حتک دانشیه عضو فعال انجمن اسالمکو ا. داشت یش قدم برمیها آرمان

ها از  ن پنهان شود تا آبی در قزوی، مجبور شد مدتک با ساوایریبار به خاطر درگ
  .فتدیاب بیآس

  .گر فرق داشته استی دیها ه او با جوانکد یگو ی راست میمادر موس
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  راهیراه و ب
  

د دانشگاه را یه باک یروز! یلین ترم تحصین روز آخری او آخریز بود برایانگ چه غم
 علم و یه از فضاکآمد  یاما اصالً دلش نم. رفت یرد و به سراغ سرنوشتش مک ی مکتر

  .ل جدا شودیتحص
نون او کا.  گفتکرد و آنجا را ترکده نگاه کن بار به ساختمان دانشی آخری برایموس
  . راه و ساختمان بودیسانس مهندسیفوق ل
خواست هر  یم. آمد ی خوشش نمی و علّافیارکیاز ب. مش را گرفتی زود تصمیلیخ

ل و ی تحصی  بعد، برود به سراغ ادامه.اش را انجام بدهد فهیچه زودتر خدمت نظام وظ
 آشنا شود یستم ارتش شاهنشاهیه با سکن بود یگر، هدفش ایاز طرف د. یار و زندگک

 را ی آموزشی ورهش را بست و رفت تا دکپس سا. ندکتا بهتر بتواند با آن مبارزه 
  .ران بودی ای بعد، او افسر ارتش شاهنشاهیچند. بگذراند

 یساز به ساختن سد و جاده، به دشت مغان رفت و ی سربازی ان دورهیبعد از پا
ز ی نیاسی سیها تیرد به فعالک یدا می پی حال، هر وقت فرصتدر همان. پرداخت

شور و ک شناخت بهتر یرا بود بی او، مجال خوبین دوره از زندگیا. پرداخت یم
  . مردمیتر از وضع زندگ قی عمین، آگاهیهمچن
ار شد؛ ک مشغول به یساز ت راهک شرکیشور رفت و در که به جنوب کد یشک نیطول
ن یتر  آشنا شدن با دور افتادهی برایل به دست آوردن تجربه و مجای مناسب برایفرصت

وه و ک ی آواره. رفتیگرفته تا جمان یشور؛ از مسجد سلک یها ن بخشیتر و عقب مانده
  .ر باران و باد و برفی در سرما و گرما، زمستان و تابستان، ز،ابانیب

 ینولوژکدوست داشت با تمدن و ت. ردک یا سفرکیشور آمرکن دوران، به یدر هم
ه با کارش بود ک ی فتهیچنان ش. شور را بهتر بشناسدکشتر آشنا شود و آن ید بیجد
ها و بندرها و  ها و ساختمان د از پلیرد و به بازدک اجاره یوپترک ی خودش هلی نهیهز
اش عشق  ار و حرفهک به یلید خیبه قول خواهرش، آدم با. گر پرداختیسات دیسأت
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شور وجود داشت ک در آن یاری بسیدنی دی بزند، جاهایارکن یبورزد تا دست به چن
  . در سر داشتیگری دیواهاد، اما او هیشک ی خود می را به سویوارد ه چشم هر تازهک

ن یتر یمی صمکمک خودش و با ی هیم با سرماک مکا، کیبعد از بازگشت از سفر آمر
ه خودش دلش کت راه و ساختمان به راه انداخت تا آن گونه ک شرکیدوستش، 

 یاسی سیها تیرد به فعالک ین حال، هر گاه فرصت میدر هم. ندکار کخواهد  یم
 پنجاه ی  دههیها ن سالیآخر. اش بود یشگیار همکه ک هم تابک ی مطالعه. پرداخت یم

  . تازه استییرد جامعه، آبستن ماجراهاک یبود و احساس م
  »؟یردکف ی آقا تعری را برایساز ت راهک آن شری هیقض«
  »!میگو ینه مادر، االن م«
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  گذشتسرگذشتِ 
  
 ی ه همهک بود ینون زمانکاما ا. شد یتر م تر و گسترده م بزرگک مک یساز ت راهکشر

هر .  اوج انقالب بودیروزها. شد ی به نام نوفل لوشاتو ختم مییها به فرانسه و روستا راه
ا ارتش، یس ی پلیروهایه گاه با دخالت نکشد  یشور، تظاهرات بر پا مکروز در سراسر 

  .گرفت یرنگ خون م
تحصن شور، دست به اعتصاب و ک یها  از استادان دانشگاهین زمان، گروهیدر هم

ه هر طور کد یوشکم ید و رژیچیه خبر آن در سراسر جهان پک ینصحاعتصاب و ت. زدند
  .شده آن را بر هم بزند

خواهند تحصن را  ی م،شان  از استادان متحصن، به خاطر قطع شدن حقوقیگروه«
  » .نندکبش

  .دید، از جا پریه شنکخبر را 
  ».فتدی بین اتفاقیم چنید بگذاریهر طور شده نبا«
 به خاطرش یرکف. ندک جمع ین در و آن در زد، نتوانست پول چندانی چه به اهر

 رساند و چند روز بعد، با یساز ارگاه راهکمه و با شتاب، خودش را به یسراس. دیرس
  . پول، به دانشگاه تهران رفتیادیمقدار ز

 یاش خبردار شده بود اتفاق ه شستکافت؛ اما پدر، یتحصن همچنان با قدرت ادامه 
  :دی روز از پسرش پرسکیافتاده، 

  »ارگاه چه خبر؟کاز «
ل ین آالت و وسایست، چون تمام ماشی نیارگاه خبرکگر از یه دکو پسر، گفت 

  :ند و ادامه دادکدا یارگاه را فروخته تا تحصن استادان دانشگاه ادامه پک
  ».ستیتر از انقالب ن  واجبیارکچ یاالن ه«

 ی او با همه. شد ی انقالب هموار میروزید راه پیبا چه؟ یعنی یساز آالت راه نیماش
د و هر یفهم یروز و شبش را نم. ش، در خدمت انقالب بودیها  سلولک تکوجودش، ت
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 امام گرفته تا یها هیردن اعالمک و پخش یپکاز . داد یآمد انجام م ی از دستش برمیارک
  .به دست گرفتن بلندگو در تظاهرات

 از دوستانش از یکی سال پنجاه و هفت، همراه با م بهمنکیست و یدرست روز ب
 را یا آنها خانه. ردک برخورد ی افراد گارد شاهنشاهیه با گروهکگذشت  ی میا وچهک

  .نندکر یخواستند صاحبخانه را دستگ یرده بودند و مکمحاصره 
  »!ستینم حرف حسابشان چیبگذار بب«

 با آنها یوتاهکزمان . سانده بودها ر  یرد، خودش را به گاردیش را بگیتا دوستش جلو
ها  یرون آمد و با نظامی، از خانه بیپس از مدت. رد و بعد به درون خانه رفتکصحبت 
 یها راض یه سرانجام نظامکرد کرار کار را تکن یاو آنقدر ا. رد به حرف زدنکشروع 

در . رده بودکار خودش را ک او، یها حرف.  صاحبخانه دست بردارندیریشدند از دستگ
د و به مردم ییایروز شود، بیه انقالب پکامروز و فرداست «: ان، به آنها گفتیپا
  »!دیوندیبپ

دند، یها را پوش ها لباس ی آوردند، گاردیمردم محل، چند دست لباس شخص
 باران در ی مثل چند قطره. د شدندیشان را به مردم دادند و به سرعت ناپدیها اسلحه

  . خروشانیرود
  .دی چند هزار ساله از هم فرو پاشیساعت بعد، نظام سلطنت ست و چهاریب 



    26  سفرنامه کفشهای پاره                                                                                                   
 
 

  نُقل و گلوله و گل
  

 کی اهواز، در برابر ی آبی از روزهایکیه در کر، ی بود آرام و سر به زیدختر
ب مردانه، قرار است یه در همان لحظات، دو تا چشم نجکدانست  یرستان؛ اما او نمیدب

ده و یها، او را د اما آن چشم. دی آنها را ندیه حتک ییها چشم. سرنوشت او را رقم بزنند
  .ده بودندیپسند

ن ی سرنوشت، چنیرد؟ بازک یار مک آبادان؟ در آنجا چی رستان دخترانهی و دبیموس
ه به ک را یرستان رفته بود تا دختریشنهاد خواهرش به آن دبیآن روز، به پ. خواسته بود

اما در همان لحظه . ندک انتخاب یبه همسر ،دیند تا اگر پسندیشنهاد شده بود ببیاو پ
شد و به  یرستان میه داشت وارد دبکر یچشمش افتاد به همان دختر آرام و سر به ز

  ».پسندم ی او را م،ن خانم باشدیاگر حجابش مثل ا«: خواهرش گفت
 سرنوشت ساز، یا ار ساده اما در لحظهی بسیاتفاق. اما آن خانم حجابش مثل او نبود

مثل وزش . وهکشود و با ش یز میه بعدها در گذر زمان، رازآمکها   اتفاقاز آن دست
و دز، ی رازآمیلکرساند و به ش یگر می را به گل دی گلی ه در واقع گردهک ساده یمینس

  .نشاند یوفه مکگل را به ش
ب، و ی بود نجیا از خانواده. شناخت یخواهرش، آن دختر محجوب و با حجاب را م

  .خواند یرستان درس میدختر در همان دب. ت نفتکان شرری از مدیکیپدرش 
  . دختر سرنوشت رفتی به خواستگاریپس موس. رده بودکار خودش را کر یتقد

 همسرش را ،ردکش رفت و او تا چشم باز یه دوست داشت پکز همان طور یهمه چ
ان،  آن زمیها یا به قول انقالبی، ی ساده و انقالبیازدواج. افتیاش  ان خانهیدر م

ر و یختن شادباش و تیآم.  اوج انقالبینه، در روزهایم هزک ساده و یمراسم. یتبکم
  .ر؛ نقل و گلوله و گلیبکت

 همسرش ی هیزیه جهک یش رفت، اما روزیه دوست داشت پکز همان طور یهمه چ
ن را ی دختر، سنگ تمام گذاشته بودند و ای خانواده.  شدی جورکیرا آوردند، حالش 
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من «: نار و گفتکد یشک روز همسرش را کیرد و باالخره ک تحمل یمدت. خواست ینم
 آنها ی برایرکد فیبا. نمک ییرایها از دوستانم پذ ن مبلی ایشم روک یه خجالت مک
  ».ردک

ه پر تجمّل کاش را داشت  یی، توانایاز نظر مال. زها سازگار نبودین چیروحش با ا
ن یا. زان بودیفات گریه از تجمل و تشرکد  بار آورده بویند اما خودش را جورک یزندگ

ل بار آمده ی اصیا ه همسرش هنوز جوان است و اگرچه در خانوادهکرد ک ی مکرا هم در
، در آن دوران، جا ی زندگکن سبیاصالً ا. رفته بودندی را پذین روش زندگیاما آنها ا
ها را بر  ها و قالب شه آن روکن بودند ی ای، در پی مثل موسینون مردانکاما ا. افتاده بود

گران فرق یه اخالق و رفتارشان با دک یمردان. نندک ی زندگیگریهم بزنند و جور د
  .گرانی دینند، نه با باورهاک ی خودشان زندگیخواستند با باورها یداشت و م

ن از ی زمیاز آن پس، رو.  پدر فرستادندی ردند و به خانهکل را جمع یمبلمان است
 برگزار یا ی در خانه بود و مهمانیالبته اگر شوهر. ردندک ی مییاریشان پذیها مهمان

ه وقتش را کن همسرش بود یرون از خانه بود و ایشتر بیه مرد خانه، بک چرا .شد یم
  .گذراند یشتر در درون خانه میب

ها و  یاو در آن آشفتگ. ار بودک انقالب مشغول به ی تهیمک اول انقالب، در یها در ماه
ش مهم یگر برای دیها یلیمثل خ. گذراند یته میمکها، شب و روزش را در  هرج و مرج

 ییچون و چرا. ه در خدمت انقالب باشدکن بود یمهم ا. ندکت یجا فعالکه در کنبود 
 مهندس راه و کی –ه او کرد ک ی میچه فرق.  نداشتیت چندانیار هم اهمکن یا

 ی مهندس، برایه آقاک داشت یبیار؟ چه عکا خودیرد ی اسلحه به دست بگ–ساختمان 
ست یابان، ایرد و در وسط خیا اسلحه به دست بگیند؛ ک اقدام یک ساواکیر یدستگ
  .ابانیان خیز، چه در میار بود، چه در پشت مکار، کندازد؟ ی راه بیبازرس

وضع . ردکار ک، از افراد متخصص، دعوت به یه وزارت راه و ترابرکد یشک نیطول
 یاه تکشر. خته بودیشور به هم رکستم حمل و نقل ی و سیرابر راه و تی وزارتخانه
 ساخت ی نهیها، در زم  از پروژهیاریبس. رده بودندکارها را متوقف ک، یساز بزرگ راه
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. ن مانده بودی، بر زمی خارجیها تک به شریآهن، به خاطر وابستگ بندر و فرودگاه و راه
ه به استان ک خواست ی از موس–د ن بوی مهندسیه او هم جزو انجمن اسالمک –ر یوز

ه، کن ی ایکی. رفتی به دو شرط پذ. بدهدیخوزستان برود و به وضع آنجا سر و سامان
ن دو شرط یر ایوز. ندکافت نی دریه حقوقکن یگر ایل را نداشته باشد و دکر یعنوان مد

  .ار شدک وجود، مشغول به ی رفت و او به خوزستان رفت و با همهیرا پذ
 و یروز ار شبانهکاو با . افتی سه ماه ادامه ،ی پر تب و تاب موسیاز زندگن پرده یا

 خودش را به یستگیسامان ببخشد و شاوزحمت فراوان توانست به اوضاع خوزستان سر
 برود و آن یجان غربیه به آذرباکر راه از او خواست ین، وزیبه خاطر هم. ش بگذاردینما

  .رساند سامان ببهاستان را هم 
 وجودش ی با همه. دید یم مک یلیاش را خ خانواده. دیفهم یوزش را نمشب و ر

الت را از سر راه بردارد کش، نه تنها مشیها ییه بر توانایکمان و تید تا با قدرت ایوشک یم
. هی ارومییای مانند اتوبان دریا پروژه. اوردی را هم به اجرا در بی بزرگیها  طرحیه حتک

 را با ی و شرقیجان غربی آذربایها افت و استانکش ی ماچه راید دریه باک یا جاده
، یرانی ای و حتیارشناسان خارجک از یاریبس. رساند یگر میدکین فاصله، به یتر وتاهک

 ی اجرای نهیاما او زم. دانستند یرون می، بی داخلیروهای را از توان نیارکن یانجام چن
 ی آوازه. ن سازدکن را ممکممار ناکن ین طرح را فراهم ساخت تا هر چه زودتر ایا
  .ده بودیچی او در وزارتخانه پیارهاک

، فرو افتاد و 1358 ماه سال یز، پس از چهار ماه، در دی او نین پرده از زندگیا
شنهاد خود او، یر راه و به پی وزین زمان، با استعفایدر ا.  گشوده شدیگری دی پرده
  . پوشانده شدیت وزارت بر تن موسکاُور

. ک و با نمی دوست داشتنیدختر. ا آمدین فرزند او به دنی دوران، اولنیدر هم
ز اگر یگاه ن. ندی پدرش را بب– آن هم نه هر شب –ها  ه مقدر بود فقط شبک یدختر

خواهد  ی توانست پدر را هر چه میل، می تعطیار بود، در روزهایبخت با او و مادرش 
ر وقت به خانه یه او دکها هم   از شبیبعض. ادش نرودی او از ی افهیند تا قکتماشا 
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ن یهمسرش هم با ا. ردک ی مکمکر دادن و خواباندن بچه، به همسرش یآمد، در ش یم
ه کرد ک یاو احساس م.  داشتیتیاکمتر گله و شکگر ینار آمده بود و دکت یوضع

 ش مقدر شده، از اویه براک یشتر از سهمیتواند ب یشوهرش تنها به او تعلق ندارد و نم
هوده ی از آن شوهر داشتن، بی معمولیه توقع زندگکده بود ی فهمیبه خوب. ندکطلب 

گذشت،  یشتر میشان ب ک مشتریهر چه از زندگ.  نبودی معمولیه او آدمکاست، چرا 
 یا او خودش را به گونه. برد ی میشتر پیاش ب یشناخت و به ابعاد روح یبهتر او را م

 نمانده و یش باقی برایدانست وقت و فرصت چندان ی مییه گوکرده بود کوقف انقالب 
خواند تا  یخواند و م یه مک یا مانند پرندهن بهره را بردارد، یشتریوتاهش بکد از عمر یبا

  . بلندش جاودانه سازدیوتاهش را با آوازهاکعمر 



    30    سفرنامه کفشهای پاره                                                                                                 

 
 

   راهی ادهیر پیوز
  
ز، اعالم شده ه آن روکآورد  یاد میر، خوب به ی وزی راننده! روز بودین دی همییگو

دار با ی دیچرا؟ برا. ارمندان وزارتخانه در سالن اجتماعات جمع شوندک ی همه. بود
 به آن یا ر وزارتخانهیوز!  سالهی است حدوداً سیکگفتند جوان یه مکد ی جدیریوز

 آراسته؛ یارمندانک رنگ و وارنگ و ییها یمنش. زی و تر و تمکی شیبا ساختمان! عظمت
  !گ مثل شهر فرنییجا

در . نندیر را ببی وزیه جناب آقاکهمه آمده بودند . در سالن اجتماعات غلغله بود
ن، آمد پشت ی ساده و متیکر بودند، جوانیه همه چشم انتظار آمدن وزکن فاصله یهم
رد اما او آن ک ی نمیس به او توجهکچ یابتدا ه. رد به حرف زدنکروفن و شروع کیم

م نبض جلسه را به دست ک مکه کدن ادامه داد چنان با اعتماد به نفس به حرف ز
  :دیگو ی چه مکنند آن جوانیت شدند تا ببکهمه سا. گرفت
نار شما که در کام   آمدهی شما هستم و به وزارت راه و ترابرکوچکمن برادر «

  ».…ت بپردازمکن مملی ایها  راهیند و بزرگوار، به بازسازمبرادران و خواهران ارج
 یسادگ.  رنگیک خایراهنی و پی معمولیتک، با اوریکع و خاخوشرو بود و متواض

  .رده بودک را به خودش جلب یاریگفتار و رفتارش، توجه بس
دشان یر جدیم باورشان شده بود آن مرد جوان، وزک مکه کارمندان وزارتخانه، ک

 از آن یلیه خکدا بود یشان پ افهیاز ق. ردندک یگر نگاه میدکیرت زده به یاست، ح
 یاری انقالب نگذشته بود و بسیروزی از پیهنوز زمان چندان. ستندی نیاب راضانتخ

نه و یک آنها از سر ی رفتار همه. بردند ی دوران گذشته به سر میهمچنان در حال و هوا
دن در آن حال و هوا، به آن خو یشکها نفس  ارمندها پس از سالکبغض نبود، آن 

د یدن او بای دیه براک» از ما بهتران« بود از جنس یسکر، یاز نگاه آنها، وز. گرفته بودند
ش را یها  خارج باشد، لباسی ه درس خواندهک یریوز. یگذشت یاز هفت خوان رستم م

ن یچن. اش حرف بزند ی را بهتر از زبان مادریسیا بخرد و زبان انگلکیا آمریاز اروپا 
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ر یوزه ک یدر حال. الین خانه و ویل و چندین اتومبی داشت و چندین منشی، چندیریوز
ه فقط بلد است شعار ک است ی انقالبکیه کدنش معلوم بود ید، از طرز لباس پوشیجد

 چگونه ین جوانیآخر چن. داند ی میزیاست چی دارد و نه از ریبدهد و گرنه، نه تخصص
 ید حتیگو یه مک است ین چه حرفین عظمت را بچرخاند؟ ای به ایا تواند وزارتخانه یم

م؟ در زمان شاه، با آنهمه یساز یشور جاده و اتوبان مکا دست، در سراسر اگر شده ب
د با یگو ینند، اما حاال او مک یارکن ی، نتوانستند چنیت علمیریانات، پول و مدکام

 زود سرشان به یلیخ. ها فقط شعار است ن حرفیا. میده یار را انجام مکن یدست، ا
  .ردکتوان با شعار اداره  ی را نمتکه مملکفهمند  یخورد و آن وقت م یسنگ م

از . مکانات کاد بود و امیها ز یالت و نابسامانکمش. ردکارش را شروع کاز همان روز 
 باشد و پر شور و هم یه مانند خودش، هم انقالبک ییرویرو بود؛ نیمبود نکتر،  همه مهم

  .رده باشدکل ین رشته تحصیدر ا
ر یه با حذف مقررات دست و پا گکر داد رانش دستویها و مد  معاونی  به همهیموس

اول از همه، . نندکجاد ی بزرگ در وزارتخانه اید و تازه، تحولی جدیرهاکها و ف و با طرح
 بزرگ ی لهک قم، اس–مثل اتوبان تهران . رساندند یان میمه تمام را به پای نیها د طرحیبا

 یها تکم شری عظیقراردادهاد ی بعد، بای در مرحله. هی ارومییای دری و جاده. چاه بهار
ها را به انجام   پروژهی د خود وزارت راه، همهین پس، بایاز ا. ردندک ی را لغو میخارج

  .ارانکمانیرساند، نه پ یم
. دیآ یش در میر به نمای وزی ، با دور تند، در ذهن رانندهیلمیآن روزها مانند ف

 تنه به جنگ کیخواست  یه مک یوشش مردکد و ساده از تالش و یاه و سفی سیلمیف
. ندکاده ین پی زمی بود، بر روی ملییه آرزوهاکش را یها الت برود و آرمانکبا مش

رد تا به ک یسه وار سفر میشور، اودک یها ان جادهین، در میه سوار بر ماشک یریوز
  .ق برسدی حقای سرچشمه

 یها جادهن آهو، یه پشت فرمان ماشکآورد  ی را به خاطر مییراننده، شب و روزها
 یها ر بود و در طول راه، به نامهی وزیار آقاکن، اتاق ین ماشیابک. دینورد یشور را در مک
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ن سو و آن سو یها را به ا رد و پروندهک یاغذها را امضا و پاراف مک. داد ی جواب میادار
ا در یشد،  ی آسفالت میها افتاد، گرفتار موج ی مین آهو در دست اندازیگاه ماش. برد یم
 از راننده یر با ناراحتی وزیآمد، آن وقت، آقا ی نشده، گرفتار می خوب طراحیچیپ
  :دیپرس یم

  »لومتر چندم بود؟یکچ در ین پیا«
  :ای
  »لومتر چندم قرار داشت؟یکقاً در یانداز، دق ن دستیا«

بعد، . ردک یادداشت میگفت و او  یق را میلومتر دقیکلومتر شمار، یک یراننده از رو
ه هر کخواست  یرد و از او مک یخ میار آن جاده را توبکمانیگشتند، پ یتهران برم به یوقت

  .ندکل را برطرف کچه زودتر آن مش
س جمهور انتقاد یی از جمله ر– یارین گونه بود، هر چند بسیتش ایریروش مد

 را به کوچک یارهاکن یند و اک یدگیتر رس  مهمیارهاکد به یر بایه وزکردند ک یم
اعتقاد داشتند  -ییر، رجایه نخست وزکگر، همچنان ی دیاریپارد؛ اما او و بسگران بسید
، ی معمولیر، مانند فردیرا اگر وزیز. دهد ی بهتر جواب می انقالبیها ن روشیه اک

ن یتواند با هم ی را دور بزند، می قراردادیها ت خود چهارچوبیریند و در مدک یزندگ
 ین انقالب اسالمی همشا نمونه.  بزرگ برسدی، به دستاوردهاکوچک به ظاهر یارهاک

بر گفتن بر پشت ک به ظاهر ساده، مثالً اهللا اییها ار گرفتن روشکه با به کخودمان 
پس با استفاده از شور . ندازندی بییاراک را از یومت نظامکها، مردم توانستند قانون ح بام

  .د انجام دایار بزرگی بسیارهاکتوان  ی مردم، میو حال انقالب
 یها ن روشیها درست، اما ا ن حرفی ای همه: گفتند یها در جواب م نندهکانتقاد 

ن یو ا. ردنک ساختن و آباد ید، نه برایآ یار مک زمان مبارزه به یشتر برای بیانقالب
  !ست و هفت سال هنوز ادامه داردیه پس از بکهمچنان . ها ادامه داشت ثیحرف و حد
 یز رویانگ س برگردان خاطرهک عکیه مثل کآورد  یاد می را به یر، روزی وزی راننده
  . بردیر پیت وزین بار به قاطعی اولیه براک یروز.  شده استکذهنش ح
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ه در سالن اجتماعات، گرد هم کارمندان زن  وزارتخانه خواسته بود کر از یآن روز، وز
اعتماد به نفس، نان در سالن جمع شدند و او آرام اما با کپچ  ارمند، پچکزنان . ندیایب

خواستند زودتر از ماجرا  یهمه م. خاست ی برنمیسکصدا از . رد به حرف زدنکشروع 
شور ک یت انقالبیابتدا از موقع. ش ادامه دادیها او با آرامش، به حرف. اورندیسر در ب

ن ید قوانیه باکان هم گفت ی در پا. بودن انقالبی اسالمیژگیرد به وکگفت و بعد اشاره 
ام، حجاب کن احی از ایکیم، یدان یه همه مکاده شود و همان طور یشور پکدر  یاسالم

  !دیار حاضر شوک در سر ید با حجاب اسالمین پس باین، شما زنان از ایبنابرا. زنان است
  :شتر آنها به هوا برخاستی اعتراض بیردند و صداکگر نگاه یدکیزنان با تعجب به 

  »م؟یردک گذاشتن حجاب انقالب یمگر ما برا«
  »م؟یردکم شاه مبارزه نین سر و وضع با رژی از ما با همیاریمگر بس«
د ید حجاب داشته باشند و مردها نه؟ اگر ما بایها با ه زنک گفته یسکتازه، چه «

  »!دیار حاضر شوکت در سر کن اورید در سرما و گرما، با همی شما هم با،میحجاب بگذار
ند، من ک ی مین شما را راضی اگر ا…باشد «:  لبخند گفت بار، در جواب زنان،یوز

  ».میآ ین لباس به وزارتخانه میشه با همیهم
 یها نهین دست، در زمی از اییها ه اعتراضکها بود  مدت.  نداشتیها تمام اعتراض

 یا  در وزارتخانه و ادارهی و اعتصابیهر روز تحصن و اعتراض. شد یمختلف انجام م
زدند و از  یها دامن م ن اعتراضی به ایاسی سیها ه سو، گروکیاز . گرفت یصورت م

 گذشته به سر یه هنوز در حال و هواکخاستند  ی به اعتراض برمیارمندانکگر، ی دیسو
  .ردندک ی نمک تازه را دریط انقالبیبردند و شرا یم

ه به کگر قرار گذاشتند یدکیرون رفتند و با ینان از سالن بک از زنان، غرولندیاریبس
 آنها در حاضر شدند، یصبح روز بعد، وقت. ر بار حجاب گذاشتن نروندی زچ وجهیه

  :ری وزی شان افتاد به بخشنامه چشم
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 وابسته یها  و سازمانیار در وزارت راه و ترابرکه خواهران همیلکله از ین وسیبد
خ ی اسالم از تاری و اصول اخالقی شود به منظور حفظ شعائر اسالم یخواسته م
  .ار خود حاضر شوندک در محل ی با پوشش اسالم12/4/1359پنجشنبه 

ار کط ی را در محیشود اخالق و رفتار اسالم ید میکز تایار نکدر ضمن به برادران هم
ران یف ای امام امت و ملت شر،ت پروردگار عالمید است موجبات رضایام. ندیت نمایرعا

اران در که همیلک یشتر برای جهت خدمت هر چه بیط سالم و آرامی مح،فراهم شده
  .جاد گرددیران ای ایجهت انقالب اسالم

  یر راه و ترابری وز– یالنترک یموس
حالت آن زنان، هنگام خواندن آن . ن اتفاق افتادیه اکروز بود ین دی همییگو

 یچند روز بعد، آنها حت. ر استی وزی  رانندهیها بخشنامه، همچنان در برابر چشم
ختند، اما در ین ریرده و به زمکه شده بود، پاره پاره یته حجاب ی ه دربارهک را یا جزوه
  .رفتندیت، حجاب را پذینها

  .ه زنان آن حجاب بر سر گذاشتندک بود ییها ن وزارتخانهیوزارت راه از اول
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  یه نان بربرک تکی
  
  :سنده نوشتینو
  ».ن استیریم آب اما شکپرتقالش ! دینکل یوه مید مییآقا، بفرما«

من . دیفهم ی را نمش شب و روزکطفل. گریپسر بزرگم بود د. ختسو یش میدلم برا
ن جور یه پسرش اکد یآ یدام مادر دلش مک. گرین طور؛ خب مادر بودم دیهم هم

اش  چند روز به چند روز خانواده. ش معلوم نباشدکخواب و خورا. ندکت یخودش را اذ
ها  آن بچه. یل زرکاکر  پسکی. گر هم داشتندی دی  بچهکیه کمخصوصاً حاال . ندیرا نب

 آنقدر پدرشان را –اند   شدهیی خودشان خانم و آقای آنها برایر خدا حاال هر دوک ش–
ه، هر ک نداشتند یآخر سن و سال. شناختند یها نم  وقتیه او را گاهکدند ید یم مک
آمد، خواب  ی پدرشان میوقت. ا آمده بودندی آنها در زمان وزارت پدرشان به دنیدو

  .دار نشده بودندی خواب بز هنوز ا،رفت یه مک هم ی وقتبودند،
ه چشم ک ،زدند؟ چند نفر از آشنا ی پشت سر او مییها ادت هست چه حرفیدخترم، 

اند و  ه دارند و الهی، سرمای فالنی ه خانوادهکدن ما را نداشتند، نامه نوشته بودند ید
اما پسرم . تر  از آش داغی اسهک به اصطالح، ییها آدم. ها ن جور حرفی از ا…اند و  بله

د یند باکار ک خدا یه بخواهد براک یسکگفت  یم. ار نبودکها بده ن حرفیگوشش به ا
  .ن را هم داشته باشدی بدتر از ایها  حرفیلیدن خی شنیآمادگ
د؟ از همان ینیب یم! دینکنگاه ! ش را به آقا نشان بدهیها یس جوانکدخترم، آن ع«
  ».زد یاش موج م  در چهرهتی و معصومیک، پایجوان

اش  یک و خاین گلی ماشی وقتیحت. سوخت یت پسرم می مظلومیه، دلم براکگفتم 
ه او ک ی طور– شب یها مهید، نینکد باور نیشا. سوزاندم یش دل می برا،دمید یرا م

ن پسرم یدوست داشتم ماش. شستم ین او و آن را میرفتم سراغ ماش ی م–متوجه نشود 
  .ز باشد و برق بزند؛ مثل خودشی تم– بودنش ندارم ری به وزیارک –
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آمد  ی باال، می  از طبقه– صبح 5,5  معموالً ساعت–ه صبح زود کها   وقتیبعض
 ییش چای خانه، برایبردمش تو یگرفتم، م یش را میار برود، جلوکن تا سر ییپا
 :گفت یم لقمه صبحانه بخورد بعد برود، اما او کیه کردم ک یختم و التماس میر یم
  ».ار استکست، وقت یمادر جان، االن وقت خوردن ن«

بش و ی جیگذاشتم تو یه نان مک تکیرفتم دنبالش،  یافتاد، اما من م یراه م
  .ردیردن ضعفش نگکار ک راه، آن را بخورد تا موقع یه توکردم ک یالتماسش م

ان ی مغمبرین و خدا و پی دی پایاش، وقت یارک و فدای مهربانی پسرم، با همه
ه بود و یکم در تری از دخترهایکیادم هست ی.  نداشتیستیس رودرباکچ یآمد، با ه یم
ات را  د گذرنامهیشور، باک خارج شدن از یها، برا آن موقع. دنش برومیخواستم به د یم
ن ی ایبرا.  آن را مهر بزنند–ه پسرم باشد ک –ر راه یر و وزی تا معاون نخست وزیبرد یم
ردم، خب، کر کبا خودم ف.  شلوغ بودیلی، صف هم خیستادیا ی صف میود تیار هم، باک

 –ر ی وزیستم، بهتر است از آقای صف بایتوانم بروم تو ین سن و سالم نمیه با اکمن 
  . مادرش انجام بدهدیار را براکن یه اک بخواهم –م یگو یپسرم را م
 ی جورکی، اما  نگفتیزیاولش چ. ان گذاشتمیه آمد، موضوع را با او در مکشب 

ما «:  گفتی عصبانیبعد، با حالت. ام ا را به او زدهین حرف دنیه انگار بدترکرد کنگاهم 
 ی شما پارتیم برایاید بییگو یفتد، آن وقت شما میارها ور بکن یه اکم یردکانقالب 

  »م؟ی داری چه فرقینم؟ مگر ما با مردم معمولک یباز
  »ادر؟ستادن ندارم، می صف ایه قدرت توکمن «
د و ینک یه درد مردم را احساس مکن ی ایکی :ده داردی صف، دو تا فایستادن تویا«

د تا یده یالت را به ما انتقال مکن مشیه، اکن یگر ای دارند، دیالتکد چه مشیفهم یم
  ».مینکآنها را برطرف 

 به ام را بردم گذرنامه. ه به او بدهمک نداشتم ی جوابیعنی. ت ماندمکسا. حق با او بود
. ام خورد  گذرنامهی رویستادم تا نوبتم شد و مهر خروجی صف ای، تویرینخست وز
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چ یمانش، در برابر هیده و ای، سر عقی گذشت و مهربانی  بود، با همهین جوریپسرم ا
  .ردک ی نمینینش  عقبیا  ذره–ه مادرش بودم ک من ی حت–س ک

  »! او را به آقا نشان بدهی ت نامهیدخترم، وص«
  عونه راجِینّا لِلّه وَ اِنّا اِلَاِ                 
 یها به بچه. هر چه شرع انور مقدر داشته عمل شود. رمیه در بستر نمکنم ک یآرزو م
 یسکه بخاطر دارم به ک ییتا جا. نندک راه خدا یز خود را فداید همه چییمن بگو

ه مرا ک ییآنها. د یه انشا اهللا مرا خواهند بخشکبجز پدر و مادرم . ستمیار نکبده
شه یخداوند هم. نندک آن ین انقالب مال خداست و خود را فدایشناسند بدانند ا یم

  .دید و طول عمر به امام امت عطا فرمایغ نفرماین ملت دریرحمت خود را از ا
  یالنترک ی موس–والسالم 

2/7/1359  
 در یا انهد خیخواه یا میآ«:  روز به ما گفتکید یآ یادم می. ن جور بودیپسرم ا
  »د؟ی خودتان بسازیبهشت برا

 -زهاین چید هر چه از اییایب«: م و او گفتیان دادک، سر تیهمه با خوشحال
 در یا ا، خانهید در راه خدا تا در آن دنید بدهی دار–منظورش طال و جواهرات بود 

  ».دینک خودتان دست و پا یبهشت برا
م به جمع یردک لحظه شروع ه از همانک داشت یالم او آنچنان قدرت و نفوذک

ه آن موقع تازه عروس کشان ی خانم ای حت،د باورتان نشودی شا.مان آالت نتیردن زک
 کی! دینکتصور ب. شان را دادندی خانواده، طالهای اعضای د؛ همهیش را بخشیبود، طالها

ها  از آنیبعض! د و دستبند و گوشواره و النگو و انگشترنگردنب. ه و طال و جواهرکپه سک
ه تا به حال آن ک نفر کی ی بود از زمان عروسیادگاریش بودند، مثالً ی سال پیلیمال خ

 آن طالها، یعنی ؛زان آنهای از عزیکی با ارزش از طرف یا هیا هدیرده بود کرا حفظ 
د به خاطر ید دی داشتند، اما بایاری هم ارزش بسی از نظر معنو،یگذشته از ارزش ماد

  ؟!گذشتند یشان میزهاین چیتر ز با ارزش ایها به آسان چه آدم
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  یه به سختکن ی سنگی سهیک کیلو و هشتصد گرم طال جمع شده بود؛ یکسه 
آنقدر خوشحال شده . پسرم آن را برد و داد به دفتر امام. ردکن بلند یشد آن را از زم یم

ال ه او را سر حکارها بود کن جور یا. رود یادم نمیچ وقت از یاش ه افهیه قکبود 
ه او دوست ک را ییارهاکم یردک ی میم و سعیشد ی او شاد میما هم از خوشحال. آورد یم

  .میدارد انجام بده
ه کاش در هول و هراس بودم   هم، همهیاز طرف. سوخت یش میه، دلم براکگفتم 

ه خودت را کد شده بود یتا به حال، چند بار تهد. دیایش بیش پی برایا ند مسئلهکن
ه جز خدا از ک بود یاو هم آدم. ها ن جور حرفی از ا…مت یشک یرنه منار، و گکش کب
نار ک در ی آدم معمولکیشه مثل ین، همیبه خاطر هم.  پروا نداشتیگریس دکچ یه

رفت وسط مردم، به درد  ی م–د ینکها نگاه  سکن عی به ا–ش هم یدر سفرها. مردم بود
چ وقت ی صف نماز هم، هیو تیحت. زد یرد و با آنها حرف مک یشان گوش میها دل
  .نار مردمکها در  رفت آن عقب یستاد، میا ی صف نمیجلو

ها افتاده  گروه. ت نابسامان بودکوضع ممل! میخورد ی می چه خون دل،دیایتا به خانه ب
م، ک ی  و تجربهیشور انقالب. ه چند نفر، ترور نشوندک نبود یروز. بودند به جان نظام

 یآنها در هر لحظه آمادگ. ر جانشان نباشندکاد به فین زیه مسئولکشد  یباعث م
  .ن طوریپسرم هم هم. شهادت را داشتند
ن ید و بعد همیشه، حال و احوالم را پرسیمثل هم. ه به من زنگ زدکسر شب بود 

  »!دید ناراحت شوی نبا،د شدمیاگر من شه«:  بدون مقدمه گفتیجور
 قبل یها با دفعه. گر بودی جور دکی ن بار، لحنشیزد اما ا یها م ن حرفیشه از ایهم

  . نگفتم تا ناراحت نشودیزیدلم به شور افتاد اما چ. فرق داشت
. فتدی بیخواهد اتفاق یه انگار مکزد  ی حرف می طورکی برادرت ،به دخترم گفتم

  .… دخترم را گرفت و نتوانست حرف بزند یبغض گلو
  »ادت هست دخترم؟ی«

  .نست حرف بزند دخترش را گرفت و نتوایبغض گلو
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   پارهیها فشک ی سفرنامه
  
  :سنده نوشتینو

ه آن حرف را به مادرش زده بود، دلم مثل کشب یاز د. شیزد برا یدلم شور م
ن حرف را به زبان ی آخر او چرا ا:گفتم یمبا خودم . دیجوش یر میه و سک سریا شهیش

  م؟یخبر یه ما از آن بک خبر دارد یزیند از چکآورده؟ ن
از آمدنش خوشحال شدم اما همچنان دلم شور . ه به خانه آمدکوب بود  غرکینزد

 پدرش یمه بود، داشت برای سال و نکیه در آن موقع ک – فاطمه –دخترم . زد یم
  .د برومی مهم دارم بایا ؟ گفت جلسهینک یگفتم چرا استراحت نم. ردک ی میبلبل زبان

شود به  یا میخدا«. نرودرون یخواست از خانه ب ی داشتم؛ دلم میبیاحساس عج
سر موقع، از جا . خواست ی میگریز دیاما خدا چ» نم؟ک یری از رفتنش جلوگیا  بهانه

  .رون رفتیگر، از خانه بیرد و مثل هزاران بار دک یبلند شد، خداحافظ
شه در ذهن آدم ی همیاند، برا  و سادهیه معمولکن یرها، با وجود ای از تصویبعض

ن ی آخر؛ ای ردن در لحظهکا نگاه یردن، بستن در، کفش پا ک ی   مانند؛ مثل صحنه یم
 یسکهر . روند ی نم  ادیه هرگز از کشوند  ی می چنان با معنی، گاهی معمولیها   صحنه

ن روز از او در ذهنم به یه در آخرک ییرهایدهد؛ تصو یارها را انجام مکن ی جور اکیهم 
 نگاهم ی چ وقت از پردهین نگاه او، هیر آخریتصو. ن حالت را دارندیز همیادگار مانده نی
 ما فرو افتاد و از آن به بعد، ی زندگی ن پردهیه آخرک یآن روز.  نخواهد شدکپا

  .دمیگر ندی نور، دی نندهکره یه به خاطر درخشش خک، یکیاش را، نه از فرط تار چهره
نم؟ البد  دای چه م. خودمیارهاک او رفت، من هم رفتم سراغ یآن روز غروب، وقت

 یارهاکردن شام و کردن با آنها، درست ک یها، باز  از بچهینگهدار:  مثلییارهاک
.  زنگ تلفن استید، صدایآ یادم میه خوب ک یزیبعد از آن، تنها چ. گری دیمعمول
 آن واقعاً ید هم آن موقع صدایشا. دیآ یار گوش خراش میه حاال به نظرم بسک ییصدا

. خورد یم گوش خراش به گوشم ینم آن صداک یه گوش مک نبود، اما حاال ین جوریا
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 بد یچه خبرها. ن صداها باشدیتر نمیتواند بد ی تلفن میها، صدا ن جور موقعیآخر در ا
 یله، اختراع شده براین وسیاصالً انگار ا! ه با تلفن منتقل نشده استک یو ناگوار

 من یها چشم فن جلو شوم آن تلی افهیهنوز هم، ق. ک بد و هولنایرساندن خبرها
 … زنگ …زند؛ زنگ  یم زنگ میها  گوشیه هنوز است آن تلفن، توکهنوز . است
  !…زنگ 

ش مهربان یصدا. ردک یپرس ل از آن طرف خط با من احوایسک.  را برداشتمیگوش
 نخست .رد، نشناختمشک نی خودش را معرفی، اما تا وقتی دلواپسیا بود؛ بدون ذره

 یا ه جلسهکگفتم .  سراغ او را گرفتی ساده و معمولیلیه خک ،یی رجایر بود؛ آقایوز
 یبا مهربان.  نگفتیزی چ،ردکوت ک لحظه سکی. در حزب داشته و به آنجا رفته

  .… بوق ق ق : او را گرفتی صدای بوق ممتد، جایرد و صداک یخداحافظ
 لحظه کیآن . آمد ی بوق می دستم مانده بود و فقط صداین طور توی همیگوش

از . اتر استی گویوت از هر حرفکها، س  وقتیگاه. رده بودکار خودش را کوت، کس
ن موقع شب، آن هم خود یموقع چه بود؟ چرا ا ین زنگ بی ایمعن: دمیخودم پرس
  رد؟یگ یر زنگ زده و سراغ او را مینخست وز

 به خودم آمدم، یوقت. ن جور در دستم مانده بودی تلفن همیدانم چه مدت گوش ینم
ه کد یآ یادم میست ساعت چند بود اما یادم نی. ردمک را گذاشتم و به ساعت نگاه یگوش

 یبه خصوص برا.  از تلفن نداردیمکساعت هم در عذاب دادن، دست . ر وقت بودید
 نگاه ی برایزیها در نبود شوهرشان، چ ه زنکله انگار اختراع شده ین وسیاصالً ا. ها زن
 کوچک یها کره شوند به عقربینند و خیش بنشیجلوه ک یا لهیوس. ردن داشته باشندک

گر بگذرند، باز از یگر برسند، از همدیدکینند تا به ک یه آنقدر دنبال هم مکو بزرگش 
ند، چه در عشق، چه در ک ی هم نمیفرق. همچنان ادامه دارد یزن بایهم دور شوند و ا

 یتوان از رو ی زن و شوهر را مکی یا بدبختی و یم خوشبختیگو یه مکنفرت؛ من 
  .دیشان فهم ساعت خانه
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م یردک شروع ی خانواده و همگی ، افتاد به جان همهیه موج دلواپسکد یشک نیطول
ر به ینقدر دیه اکسابقه نداشت .  از او نبودیر وقت بود و هنوز خبری د. اویبه جستجو

ش را هم رکز فم، اما هرگیخبر ی افتاده و ما بیم حتماً اتفاقیبا خودمان گفت. دیایخانه ب
  . سابقه نداشتین اتفاقیتا آن زمان چن.  افتاده باشدیه در حزب، اتفاقکم یردک ینم

از سراغش را . میبرد ی در هول و اضطراب به سر میمادر، برادر، خواهر، همگ
گر، اما ی دی جاهایلیم و از خیدیتخانه پرسراز وزا.  نبودیم، خبریها گرفت مارستانیب

  .میردکدا نی از او پینشان
 از ما کیم و موج انفجار حادثه، هر یدیه خبر انفجار را شنک بود یدانم چه ساعت ینم

. ده باشدیه او به شهادت رسکم یردک یرش را نمکاما باز هم ف. ردک پرتاب ییرا به سو
 به .شود یدش خاموش نمیل، باز هم چراغ امکمن باشد و اهل توؤانسان هر قدر هم م

  .میراه افتاد
در آن هول و وال، از . میردک یدا می پیگریم، حال دیدیشن یه مک یتر قی دقهر خبر

ن حادثه جان سالم به در برده باشد؟ بعد با یه او از اکشود  ی میعنی: دمیپرس یخودم م
 بعد از آن و آوار شدن ی طرف، با آتش سوزکیگفتم حاال انفجار بمب به  یخودم م

ردم ک ی مین است زنده مانده باشد؟ بعد، سعکرآهن، مگر ممیمان و تیآنهمه آجر و س
ه معموالً در کدانستم  یم. نمکش خودم مجسم ی نشستنش را در آن سالن، پیجا

د در یجا معلوم؟ شاکگفتم از  یند؛ بعد با خودم مینش یمراسم مختلف، جلوتر از همه نم
ا با خودم ه الیر و خکن فیاز ا. اند نشسته بودهه یبقران، جلوتر از ین جلسه، وزیا
  .ردمک یم

زانشان به ی به دنبال عزیاری بسیها خانواده. غلغله بود. میدیجا، اما رسکدانم به  ینم
ون و ناله ی شیگاه صدا. میم و چشم انتظار ماندیستادی ایا ما هم گوشه. آنجا آمده بودند

ن یه اران و سرگردان بی، حیاریبس. شد یگرفت و آرام آرام خاموش م ی باال میا از گوشه
  .دندیدو یسو و آن سو م
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ا چه یخدا. ش شدیدایه برادرش از دور پکم یستاده بودیهمان طور منتظر ا
 یه روک یب اما نه نادر؛ اتفاقی عجیاتفاق. دیکچ ی او خون میها شیم؟ از ریدید یم

ده؛ یک تریا  آب از لولهیمثل فواره زدن ناگهان.  استیعین جور مواقع، طبیدادنش در ا
  .میگو ی برادرش را مینین بخون آمد

ز ید، همه چیپاش یاش م ینیه از بک ی از برادر بدهد، خونیه برادر، خبرک نبود یازین
م، مادرش، سر بر سنگفرش گذاشت و به همان حال یتا به خود بجنب. ردک یان میرا ع
 ش راز وینارش نشستم، با خداکدر »  افتاده باشد؟یش اتفاقیند براکن«. میدیترس. ماند

  :ردک یاز مین
  ».دارم ین برنمی، سر از زمین داغ را به من ندهیا، تا صبر و تحمل ایخدا«

  ! و آرامشکسراسر اش. پارچه صبر بود و تحملکی. ن برداشتیو سر از زم
ه پر بود از ک ییبه جا. میم، و رفتی برویدار خداحافظیه به دک از ما خواستند     

 نگاه، شناختمش؛ کیتا چشم دواندم، با . گاه پنهانان و نیز از زخم عریلبر. وت سردکس
ش یه خودم براک یراهنیبا همان پ. اش ین غروب زندگیخودش بود؛ با همان لبخند آخر

  . تولدشی آلود؛ مثل لحظه  خونیمک یا خودش بود، با چهره. رده بودمکاطو 
ه ک ییها فشک. شیها فشکن بار او را از نظر گذراندم و نگاهم افتاد به ی آخریبرا

  .مثل بدنش، پاره بود
س، کفش هر ک. یا ، قصهیفشک دارند؛ هر یا  خودشان قصهیها هم برا فشک

ت هر ی شخصی تمام حاالت و حتییاصالً گو. ن شباهت را به همان شخص داردیشتریب
ند یگو یه مکست یخود نیب. گذارد یر میثأ او هم تیها فشکل و حالت ک، در شیسک

 – و جنس و ارزش آن یزی نه از نظر تم–ش یها فشک ی از رویسکت هر یشخص
شود از  یرد و میگ ی به خود میفشکه هر ک است یمنظور، حس و حالت. دیتوان فهم یم
 و ی، دلتنگی، سرگردانیقراریمثالً حالت ب.  بردی آن، به حس و حالت صاحبش پیرو
 یایها، گو فشکن  حالت قرار گرفتیحت. دیشود فهم یا نبودن او را میق بودن ی عمیحت
  .زها استی از چیلیخ
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مثل خودش بودند، پر جنب و جوش، . ردمکش نگاه یها فشکن بار به ی آخریبرا
ها آرام گرفته بودند  ه مثل خود او بعد از مدتک ییها فشک. یکروراست، متواضع و خا

  .داد یه روحش همچنان به پرواز خود ادامه مک یناگهان متوقف شده بودند، در حال
 ی آقایها فشک! دینکنگاه «: ه در آنجا بودند و گفتمک یسانکردم به طرف ک رو

  ».اش؛ مثل روح من  پاره است؛ درست مثل بدن پاره پارهیر راه و ترابریوز
  !م خانه؛ با خودش، بدون اویبرگشت
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  ریوَز... آن باال
  
  :سنده نوشتینو
  »د، مگر نه؟ید هستی شما خواهر شهیراست«

  »!دیشان هم مادر شهید هستم و ایبله، من خواهر شه«   
. دیشنو ی میزی چکیم و شما هم یگو ی میزی چکیم؛ یسر بسته بگو. سرباز بودم

 ی  قلهکی کردستان، در نوک یها وهک در ییجا. ختیر یم، عقاب پر میه ما بودکآنجا 
 یبه سخت قاطرها هم یه حتک یخ بندان؛ طوری و کوالک، یبلند؛ سرد و برف

ه بتوان باال ک نبود ی درست و حسابیا  جادهیعنی. ندیایوه باال بکتوانستند از آن  یم
ها  یکطفل! داند ی خدا م،نییها چقدر قاطر پرت شدند پا ها و گردنه چیان آن پیدر م. آمد
 به – از آنها یکیه تا ک است یوان جورین حیعت ایطب. الند بایایه بکدند یترس یم

گذارند و همان  ی او می پایه هم پا، جایوه پرت شود، بقک از –شان  خصوص سردسته
د به یدام از قاطرها باک هم ندارند، چون افسار هر یا البته چاره. دیآ یبال به سرشان م

وه باال ک تا از ییور، همه وصل شوند به قاطر جلوطن ی بسته شود و همییقاطر جلو
  .دارند ی قدم هم بر نمکیبروند و گرنه 
خ بندان همه جا را ی آنچنان برف و یگاه. ش قلهک نهی ما آن باال بود؛ در سیسنگرها

ن روز از یبعد هم تا چند. شد ین قطع میین روز، ارتباط ما با پایه چندکگرفت  یم
گر  یها د ن جور وقتید، ایراستش را بخواه.  نبودی خبریآذوقه و مهمات و مواد سوخت

م به نام یردک ی دست و پنجه نرم میگریدشمن درفت، چون با  یادمان میدشمن 
توانست  یقه بود و نمین دشمن، دست به یالبته خوشبختانه دشمن ما هم با ا. عتیطب

  .انات از ما بهتر بودکبا ما بجنگد، اگرچه وضع آنها از نظر ام
ار را کن یشد ا یاصالً نم.  دادن بودیار، نگهبانکن یتر ان آن برف و سرما، سختیدر م

در . دندیبر یخ میخ تا بی ضد انقالب، سرت را بیروهایرد نک یغفلت م.  گرفتیرسرس
آنقدر هوا سرد و استخوان .  داشتی خودش داستانی دادن هم برایت، نگهبانیآن موقع



    45    سفرنامه کفشهای پاره                                                                                                 
 
 

 یستد و نگهبانی آزاد بای ربع، در هواکیشتر از یتوانست ب یس نمکچ یه هکسوز بود 
م، بعد دوباره یم تا گرم شویردک یمان را عوض میهاد جای ربع، باکی ربع به کی .بدهد
د راه یستاد، بای جا ثابت اکیشد  ی ربع هم نمکیدر آن . یم سر نگهبانی بروینوبت
اله کگر، خودمان را آنقدر با شال و یاز طرف د. خ نزندیمان یها م تا خون در رگیرفت یم
 یش را به خوبی پایاآمد، نه صد ی ما هم میکیه اگر دشمن تا نزدکم یپوشاند یم
م، یپوشاند یاگر هم خودمان را خوب نم. مینیم آنها را ببیتوانست یم و نه میدیشن یم

 ما، چند نفر سر پست ی ه در همان منطقهکم یده بودیها شن یتازگ.  بودکخطرنا
  .اند ، منجمد شدهینگهبان

 چند ی لهک سر و –نم ک ی مییه پرگوکد یبخش ی م– روز کی. اورمیسرتان را درد ن
م و یش شما بمانی پیم چند روزیا گفتند آمده یه مکدا شد ی ما پینار سنگرهاکنفر در 

  .مید انجام بدهیای از دست ما بر بیکمکاگر 
 بمانند و بعد یه آنها آمده بودند چند روزکحگاه بود یمگر آنجا تفر! ها چه حرف

 ییا از جایه آنها کم یگفتند؟ با خودمان ک ی میارکن یبروند؟ اصالً مگر آدم عاقل چن
ل که خودشان را به آن شک ضد انقالبند یروهای از ن– خدا ما را ببخشد –ا یمورند أم

نند و به کتوانستند بروند ثبت نام  یم،  بودندی خودیروهایچون اگر از ن. اند درآورده
  .میده بودیگر ندیاش را د ین جوریا. جبهه اعزام شوند

از شستن ظرف و لباس و . ردندک ی مکمک ما، به ما یآن بندگان خدا، پا به پا
  . سرد و پر سوزی دادن در آن هوای، تا نگهبانهنظافت سنگر گرفت

. ردک یشتر از همه به ما توجه میه بکن و خوش اخالق ی بود متیان آنها، مردیدر م
ا هم ه  وقتیبعض. اوردیز سر در بیخواست از همه چ ید و میپرس یال مؤاو دائماً از ما س

 یم پایم و نشستیتر شد یم با هم خودمانک مک. ردک یادداشت می در دفترش ییزهایچ
ت یاز انقالب، جنگ، وضع. عات داشتالزها اطی چیلی خی او درباره. شیها حرف
 یاو محل زندگ. شورک ی روستاهایها، شهرها و حت تر، از استان  و از همه مهمیاقتصاد
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رده است و با کل یه تحصکمعلوم بود . شناخت یها م بهتر از خود آنیلیسربازها را خ
  .تجربه

ه در کن یبا ا. زیال برانگؤمبهم و س. ه آمده بودند رفتندک ما همان طور یها مهمان
  .میاوردیارشان در نکم اما باز هم سر از ی شده بودیگر خودمانیدکیآن چند روز با 

اگر تا . ن رو به آن رو شدیز اه ناگهان وضع ما اک از رفتن آنها گذشته بود یچند روز
 ،میماند ین روز چشم انتظار مید چندیبا ی مییغذا ی رهی گرفتن جیبه حال، مثالً برا

 و لوازم یمهمات و مواد سوخت. دیرس ی به ما میی غذای رهیحاال هر روز سه موقع، ج
 کمک ، بایم، چون گروهیاوریم با قاطر بار بیگر مجبور نبودیما د. ن طوریسنگر هم هم

  .ده بودندیشکوه جاده ک ک تا نو،بولدوزرها
  :ر ساخته بودی سؤال، ذهن ما را درگکیاما . می نداشتیلکچ مشیگر هیما د
ه با آمدن ک بودند یکر و رو شد؟ آن مرد و همراهانش یز زیدفعه همه چکی چه یبرا
  ؟…ه امام زمان کند کالت ما برطرف شد؟ نک مشی شان همه و رفتن

ما به خواب .  سرما، دو تا شاخ سبز شودیه روک بود کیبندان، نزد خی در آن سرما و
ن اتفاق به یا. مان عوض شود تین سرعت وضعیه به اکم یدید یمان هم نم وتاه شبانهک

  ؟…ه آن مرد کند ک، نیراست. ه بودیشتر شبیمعجزه ب
 ی پ باالخره امروز به آن راز بزرگ– از آن سربازها یکی –آن روزها گذشت و من 

اما از . دمیز را فهمین قبر، همه چی ایس آن مرد رازآلود بر روکدن عیدبا امروز، . بردم
توانم  یه نمکگر در ذهنم به وجود آمده یال بزرگ دؤ سکیشما چه پنهان، حاال باز 

ن کچگونه مم: دین سوال من جواب بدهید به اید شما بتوانیشا. نمکدا ی پیش جوابیبرا
 کد؛ آن هم به نویای فرد ناشناس به جبهه بکیل کشور، به شک یبرر راه و ترایاست وز

 کیزد، بعد هم مثل یر یه عقاب پر مک ییبندان، جا خیدر سرما و . وه بلندک کی ی قله
ند، درد و رنج آنها را با پوست و گوشتش ک، با سربازها نشست و برخاست یفرد معمول

ان ک امیزین چیند؟ مگر چنکبرطرف الت آنها را ک مشی بفهمد و بعد از برگشت، همه
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ش آن باال حهاست و رو کن خایر ایمش زجس حاال یرین وزیه چنکدارد؟ افسوس 
  !زدیر ی عقاب هم پر میه حتک ییباالها، جا

  
  »د، مگر نه؟ید هستی، شما خواهر شهیراست«
  »!دیشان هم مادر شهید هستم و این شهیبله، من خواهر ا«

 ید رویکر شد و چیاش سراز  چانهید، رویادر جوش میها  از چشمکچند قطره اش
ه کر، ید؛ مثل چند قطره شیک را مکسنگ قبر و سنگ تشنه، با ولع، آن چند قطره اش

  .دک، با ولع آن را بمینوزاد
  
  


