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 یخواست م یو هر کار م رفتیخواست م یهر جا م.داشته باشد او داشت خواستیدختر به سن و سال او دلش م کیهرچه 

که پدرش مخالف بود  يتنها کار.سرش و ببرد بفروشد يروبگذارد  يمتر هیبام ینیس کیکه  نیا:آرزو کیماند  یکرد م

.فرشته انجام

و به  دیخر هیبام ینیس کیشب پدر  کیآخر،.لذت محروم کنند نیتوانند او را از ا یچه طور م کردیغرو لند م یواو گاه.بدهد

.نداشت که بر آورده نشده باشد ییآرزو گریحاال د.خانه به خودمان بفروش يفرشته گفت تو

که سال بعد از  بایفر.و دوتا برادر میما چهارتا خواهر بود.آماده بود زیهمه چ میکرد یلب تر م.ما را داشت يهوا شهیهم درپ

اندازه  کیبه  يهمه آزاد يخانه ما برا يتو.برزیومن،محسن و فر مهیبرادرمنوچهر ازدواج کرد،فرانک،فه-دیمن با جمش

.دیکن یفقط سالم زندگ دید،بکتیخواهیم يهر کار:گفت یپدرم م.بود

فرقه باب بود و  کیهزار و.پنجاه و شش وپنجاه و هفت يهمان سالها.پانزده سالم بود که شروع کردم به کتاب خواندن چهارده

من با همه .امدیخوشم ن يتوده ا ياز کتابها.چه یعنینمیب یشنوم وم یکه م زهایچ نیها که ا زیچ نیا نمیخواستم بب یم

توانستم با قلبم و با خودم  ینم.ستیتوانستم باور کنم که ن ینم.کردم و دوستش داشتم یم وجود خدا را حس

 نیاز ا.نوشتند یشدند م یکه م ییاز شکنجه ها نیمجاهد يکتابها.کتابهاشان را نخواندم گرید.گذاشتمشان کنار.بجنگم

 یبا دوستان م اندندرس خو يبه هوا.فرقه ها با خودم قرار گذاشتم اول اسالم را بشناسم بعد بروم دنبال.کارشان بدم آمد

 یمادرم از چادر خوشش نم.کم کم دوست داشتم حجاب داشته باشم.میخواند یرا م یعتیدکتر شر يکتابها مینشست

و  فمیگذاشتم ته ک یکردم م یهر روز چادر را تا م.چادر بدوزد ارتیز میرو یکه با دوستانم م یوقت يگفته بودم برا.آمد
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 یاسیموضع س کیآن سالها چادر .گشتمیبر م یتا وقت کردمیسرم م رونیآمدم ب یاز خانه که م.شیرو دمیچ یرا ممیکتابها

 یاما من انقالب.شما شر وشورش را نمیب یمن ته ماجرا را م:گفت یپدر م.آمد یشدن خوششان نم یاسیخانواده ام از س.بود

.برود دیبا میرژ نیدانستم ا یشده بودم،م

 یو نوار امام ردو بدل م هیاز آن در با چند تا از پسرها اعالم.شد یپسرانه باز م رستانیدب يسه مان روبرومدر یپشت در

محو صداش شدم تا  شتریبار که نوار امام را گوش دادم ب نیهست اول ادمی.کرد یمدرسه هم کمکمان م داریسرا.میکرد

خودم همه  الیبه خ.را شیحرف ها دمیفهم یم.شیخودمان يفهاو حر انهیاملهجه امام کلمات ع.امام مثل خودمان بود.حرغاش

.خانه لو نروم يمواظب بودم تو.کردمیم یکارها را پنهان نیا

 دیآ یصبح که م دید یم بایفر.بود يهم مدرسه ا بایفرشته با خواهرش فر.کندیم ییکارها کیبود که فرشته  دهیفهم پدر

 یفقط م.آورد یخود نم يبه پدر گفته بود،اما پدر به رو.رونیزند ب یموبا دوستانش  شودیم میمدرسه چند ساعت بعد ج

چه بهتر آدم برود اراك نه که شهر :گفت یفرشته م.ها لیفام شی،پاراك ایبفرستدش اهواز .خواست از تهران دورش کند

.نطوریاهواز هم هم.رسد یم شیاست راحتتر به کارها یکوچک

 یتظاهرات چیه.بود او حاضر بود يهرجا خبر.کند یم ییدانست فرشته چه کارها ینم تازه پدر.فرستادندش بدتر بود یم هرجا

 يزیآبان دنبالش کرده بودند و چ 16دانست که در تظاهرات  ینم یحت.شدند یبا دوستانش انتظامات م.داد یرا از دست نم

.فتدیب رینمانده بود گ

وبا  دندیرا از سر من کش يچادر وروسر.چند نفر دنبالمان کردند.میما فرار کرد.تظاهرات را گرفتند یها جلئ يآبان گارد 16

 يرو دیدستم را از آرنج گرفت و من را کش شدیکه از آنجا رد م يلحظه موتور سوار کی.زدند به کمرم یباتوم م

کرده بود و باد  هیلباسم از اعالم.چند کوچه آنطرفتر نگه داشت.آمد یکفشم داشت در م.نیزم يرو دیکش یم میپاها.موتورش

آره:گفتم.دمید یکاله سرش بود صورتش را نم ؟يدار هیاعالم: دیپرس.رونیطرفش از شلوارم زده بود ب کی

یعضو کدوم گروه:گفت

.امامند هیها اعالم نیا ه؟یگروه چ: گفتم

.را زد باال کالهش

؟یکنیامام پخش م يهیتو اعالم-
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کار را بکنم؟ نیتوانستم ا یمگه من چه م بود؟چرا نم.برخورد بهم

من .را برگرداند شیو رو"تظاهرات؟ يوضع است آمد نی؟ایکنیکار را م نیحرف امام رو خودت اثر نداشته،چرا ا یوقت:گفت

بد نبود تازه عرف بود یلیخب،آن موقع خ.سرم نبود يزیچ.به خودم نگاه کردم

برم  یاالن م: گاز موتورش را گرفت و گفت.ندادم بهش.هارا خواست هیدستش را دراز کرد و اعالم.هم نامرتب بود میلباسها

.دم یم لتیتحو

دنبال  اینوشته ب یچ نهایا يتو يدیبرو بخوان هر وقت فهم":گفت.را داد به خودم شیکی.هارا دادم دستش هیتزس اعالم از

".کارها نیا

 د؟اولینگفته زود قضاوت نکن امامد،یامام روخطیشما که پ":گفتم.دیخواهد بگو یساکت بمانم تا او هرچه دلش م نتوانستم

".دندیآن هارا از سرم کش.يمن هم چادر داشتم هم روسر.دیحرفهارا بزن نیبعد ا هیموضوع چ دینیبب

"؟ییگو یراست م":گفت

"م؟یکه من بخواهم به شما دروغ بگو دیهست یاصال شما ک ه؟یدروغم چ"گفتم

 یخواست م یو هر کار م رفتیخواست م یهر جا م.شد او داشتداشته با خواستیدختر به سن و سال او دلش م کیهرچه

که پدرش مخالف بود  يتنها کار.سرش و ببرد بفروشد يبگذارد رو يمتر هیبام ینیس کیکه  نیا:آرزو کیماند  یکرد م

.فرشته انجام

و به  دیخر هیبام ینیس کیشب پدر  کیآخر،.لذت محروم کنند نیتوانند او را از ا یچه طور م کردیغرو لند م یواو گاه.بدهد

.نداشت که بر آورده نشده باشد ییآرزو گریحاال د.خانه به خودمان بفروش يفرشته گفت تو

که سال بعد از  بایفر.و دوتا برادر میما چهارتا خواهر بود.آماده بود زیهمه چ میکرد یلب تر م.ما را داشت يهوا شهیهم پدر

اندازه  کیبه  يهمه آزاد يخانه ما برا يتو.برزیومن،محسن و فر مهیرانک،فهبرادرمنوچهر ازدواج کرد،ف-دیمن با جمش

.دیکن یفقط سالم زندگ دید،بکتیخواهیم يهر کار:گفت یپدرم م.بود

فرقه باب بود و  کیهزار و.پنجاه و شش وپنجاه و هفت يهمان سالها.پانزده سالم بود که شروع کردم به کتاب خواندن چهارده

من با همه .امدیخوشم ن يتوده ا ياز کتابها.چه یعنینمیب یشنوم وم یکه م زهایچ نیها که ا زیچ نیانمیخواستم بب یم

توانستم با قلبم و با خودم  ینم.ستیتوانستم باور کنم که ن ینم.کردم و دوستش داشتم یوجود خدا را حس م
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 نیاز ا.نوشتند یشدند م یکه م یینجه هااز شک نیمجاهد يکتابها.کتابهاشان را نخواندم گرید.گذاشتمشان کنار.بجنگم

 یبا دوستان م اندندرس خو يبه هوا.با خودم قرار گذاشتم اول اسالم را بشناسم بعد بروم دنبال فرقه ها.کارشان بدم آمد

 یمادرم از چادر خوشش نم.کم کم دوست داشتم حجاب داشته باشم.میخواند یرا م یعتیدکتر شر يکتابها مینشست

و  فمیگذاشتم ته ک یکردم م یهر روز چادر را تا م.چادر بدوزد ارتیز میرو یکه با دوستانم م یوقت يم براگفته بود.آمد

 یاسیموضع س کیآن سالها چادر .گشتمیبر م یتا وقت کردمیسرم م رونیآمدم ب یاز خانه که م.شیرو دمیچ یرا م میکتابها

 یاما من انقالب.شما شر وشورش را نمیب یمن ته ماجرا را م:تگف یپدر م.آمد یشدن خوششان نم یاسیخانواده ام از س.بود

.برود دیبا میرژ نیدانستم ا یشده بودم،م

 یو نوار امام ردو بدل م هیاز آن در با چند تا از پسرها اعالم.شد یپسرانه باز م رستانیدب يمدرسه مان روبرو یپشت در

محو صداش شدم تا  شتریبار که نوار امام را گوش دادم ب نیهست اول ادمی.کرد یمدرسه هم کمکمان م داریسرا.میکرد

خودم همه  الیبه خ.را شیحرف ها دمیفهم یم.شیخودمان يو حرفها انهیاملهجه امام کلمات ع.امام مثل خودمان بود.حرغاش

.خانه لو نروم يمواظب بودم تو.کردمیم یکارها را پنهان نیا

 دیآ یصبح که م دید یم بایفر.بود يهم مدرسه ا بایفرشته با خواهرش فر.کندیم ییکارها کیبود که فرشته  دهیفهم پدر

 یفقط م.آورد یخود نم يبه پدر گفته بود،اما پدر به رو.رونیزند ب یوبا دوستانش م شودیم میمدرسه چند ساعت بعد ج

ود اراك نه که شهر چه بهتر آدم بر:گفت یفرشته م.ها لیفام شی،پاراك ایبفرستدش اهواز .خواست از تهران دورش کند

.نطوریاهواز هم هم.رسد یم شیاست راحتتر به کارها یکوچک

 یتظاهرات چیه.بود او حاضر بود يهرجا خبر.کند یم ییدانست فرشته چه کارها یتازه پدر نم.فرستادندش بدتر بود یم هرجا

 يزیآبان دنبالش کرده بودند و چ 16دانست که در تظاهرات  ینم یحت.شدند یبا دوستانش انتظامات م.داد یرا از دست نم

.فتدیب رینمانده بود گ

وبا  دندیرا از سر من کش يچادر وروسر.چند نفر دنبالمان کردند.میما فرار کرد.تظاهرات را گرفتند یها جلئ يآبان گارد 16

 يرو دیشدستم را از آرنج گرفت و من را ک شدیکه از آنجا رد م يلحظه موتور سوار کی.زدند به کمرم یباتوم م

باد کرده بود و  هیلباسم از اعالم.چند کوچه آنطرفتر نگه داشت.آمد یکفشم داشت در م.نیزم يرو دیکش یم میپاها.موتورش

آره:گفتم.دمید یکاله سرش بود صورتش را نم ؟يدار هیاعالم: دیپرس.رونیطرفش از شلوارم زده بود ب کی
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یعضو کدوم گروه:گفت

.امامند هیمها اعال نیا ه؟یگروه چ: گفتم

.را زد باال کالهش

؟یکنیامام پخش م يهیتو اعالم-

کار را بکنم؟ نیتوانستم ا یمگه من چه م بود؟چرا نم.برخورد بهم

من .را برگرداند شیو رو"تظاهرات؟ يوضع است آمد نی؟ایکنیکار را م نیحرف امام رو خودت اثر نداشته،چرا ا یوقت:گفت

بد نبود تازه عرف بود یلیخب،آن موقع خ.نبودسرم  يزیچ.به خودم نگاه کردم

برم  یاالن م: گاز موتورش را گرفت و گفت.بهش ندادم.هارا خواست هیدستش را دراز کرد و اعالم.هم نامرتب بود میلباسها

.دم یم لتیتحو

دنبال  اینوشته ب یچ نهایا يتو يدیبرو بخوان هر وقت فهم":گفت.را داد به خودم شیکی.هارا دادم دستش هیتزس اعالم از

".کارها نیا

 د؟اولینگفته زود قضاوت نکن د،امامیامام روخطیشما که پ":گفتم.دیخواهد بگو یساکت بمانم تا او هرچه دلش م نتوانستم

".دندیآن هارا از سرم کش.يمن هم چادر داشتم هم روسر.دیحرفهارا بزن نیبعد ا هیموضوع چ دینیبب

"؟ییگو یراست م":گفت

م؟یکه من بخواهم به شما دروغ بگو دیهست یاصال شما ک ه؟یم چدروغ"گفتم

با دو سه .خواهد بکند یرود و چه کار م یکجا م نمیدنبال موتورش رفتم بب یول.ها را داد دستم و گفت بمانم تا برگردد هیاعالم

را  نشانیماش يشهیوش دندیحساب دو سه تا از مامورها را رس.شده بودم ریرفتند همان جا که من درگ گریتا موتورسوار د

 میدو. خواستم بداند که دنبالش آمده ام ینم.که همان جا افتاده بود برداشت و برگشت ار میبعد او چادر و روسر.خرد کردند

چادر زن مسلمان را  دندیفهم یم دیبا":را داد وگفت يچادر وروسر.دیکه قرار بود منتظر بمانم اما زودتر رس ییبروم همانجا

ز سرش بکشندا دینبا

و رفت"....مواظب خودت باش خانوم کوچولو.خطرناك است ییآ یکه م یراه نیا":ها را گرفت و گفت هیاعالم

 یبه ش نم یکه کس يبه دختر ناز پرورده ا.»!خانوم کوچولو«تازه به او گفته بود  یبعد از آن همه رجز خوان»!کوچولو خانوم»
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در .از او خوشش آمده بود یدانست چرا،ول ینم.را محکم کرد شیو گره روسرچادرش را تکاند .چشمت ابروست يگفت باال

اما او به خاطر حجابش مؤاخذه اش کرده .ندیراه برود،چه بخواند و چه بب یگفت چه طور بپوشدبا چه کس یبه او نم یخانه کس

.تند بود اما به دلش نشسته بود شیحرفها.بود

 یرفت وآمد خانوادگ.بودمش دیوقت ند چیاما ه.مانییروبرو يپسر همسا.وچهر بودمن.بود یذهنم مانده بود که او ک يگوشه

اسلحه  سیپل يبهمن از دانشکده  کیو ستیب.دمشیهم د گریبار د کی.بودمش دهیند یبودم،ول دهیا شن م،اسمشیداشت

از پشت بام ها .بود يدها سنگر بن ابانیخ.فشنگ دور گردنم قطارکیدوشم و يسه انداختم رو_من سه چهارتا ژ.میبرداشت

آن جا هم سنگر زده .ابانیخ يتو میگرگان آمد ابانیشش خ يدم کالنتر.میده دوازده تا پشت بام را رد کرد.میدیپر یم

باز هم که ":گفت.بود دایپ شیقط چشم ها.بسته بود هیصورتش را با چف.منوچهر آنجا بود.میداد میهر چه آورده بود.بودند

"؟ییتو

کنند؟ یدست پرتشان م ه؟بایها چ نیا":و گفت دیخند.ستم گرفتها را از د فشنگ

.خورند یبه درد م یلیکردم چون بزرگ اند خ یفکر م.دوشکا با خودم آورده بودم فشنگ

".گرید يبرمشان جا یخورند ،م یاگر به درد شما نم":گفتم

دیجا برو نیفقط زود از ا.دستتا درد نکند.نه نه":گفت

خواست بداند او که آنروز مثل پر کاه بلندش کرد و نجاتش داد و  یدلش م.اعتنا باشد یاو ب دنیبار د تواتست به آن دو ینم

 يفقط از رو دیچرا فکرش را مشغول کرده بود؟شا.دانست یاسمش را هم نم یحت.ستیهر دو بار آن همه متلک بارش کرد،ک

او وقت و  یبهتر است فراموشش کند،ول.ندشیب ینم گریکرد که د قاعدخودش را مت.ستیدانست احساسش چ ینم.يکنجکاو

.آمد به خاطرش یوقت م یب

 نیمنوچهر اول ینه،ول.را از دست بدهم میو اشتها اورمیها را درب شهیعاشق پ يادا ایدائم فکر کنم  نمینبود که بنش يطور نیا

.است و کجا است یدانستم ک یمن یول.وقت دل مشغول نشده بودم چیه.مرد نیآخر نیاول.شد میبود که وارد زندگ يمرد

از درس خواندن دوست  شتریکارها را ب نیا.مدرسه شدم يمسئول شورا.از انقالب سرمان گرم شد به درس ومدرسه بعد

.میرفت یآمد دنبالم با هم م یم میدوستم مر.و زبان اسم نوشتم یاطیتابستان کالس خ.داشتم

کار  مانییروبرو هیخانم همسا فهیبا لط.ته بودم که تلفن زنگ زددر را نبس.یاطیکالس خ میبرو میخواست یروز م آن
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پله ها نشسته و  يمنوچهر رو دمید.اطیح يرفتم تو.در باز بود يال.رفتم صداشان کنم .خانه شان تلفن نداشتند.داشتند

 فهیلط.اتاق يشد رفت تواو بلند  نکهیکردم و او به من،تا ا ینگاه م اومن به .رفت چرا آنجا هستم ادمیاصال .کشد یم گاریس

"؟یداشت يفرشته جان کار":گفت.رونیخانم آمد ب

خانم  فهیمنوچهر پسر لط.تلفن يرود پا یمنوچهر را صدا زد و گفت م.نفر منتظر است کیتلفن  يبه صرافت افتادم پا تازه

"؟يرو یکجا م ":دیاز من پرس.بود

".کالس":گفتم

".رساندت یمنوچهر م.ستایوا":گفت

چه برسد به .نمشیبب گریکردم د یفکر نم.منتظره بود ریغ میبرا.مینزد یحرف چیراه ه يتو.نوچهر مارا رساند کالسروز م آن

.باغ پدرم.فشم میرفت یآخر همان هفته خانوادگ.میباش هیهمسا نکهیا

اش گذاشت و بچه شانه  يکرده بود،رو دایرا که پ يچوب بلند.زدند یو پدر نشسته بودند کنار هم و آهسته حرف م منوچهر

اش را  هیفرشته تک.کردند یم يآب باز يبچه ها تو.منوچهر هم رفت دنبالشان.ها را صدا زد که با خودش ببرد کنار رودخانه

 یمن م":و گفت ستادیا نهیبه س ش،دستیمنوچهر روبه رو.آب ها يتونشست و دستش را برد  یسنگ يداد به چوب،رو

".توانم راکد بمانم ینم.باشد زایهر جا که ن یعنیخواهم بروم پاوه،

".دیخب نمان":گفت فرشته

"میدانم چه طور بگو ینم":گفت

 کیآمد،به خصوص اگر قرار بود آن آدم شر یاز طفره رفتن بدش م.خواست آدم ها حرف دلشان را رك بزنند یم دلش

".دییبگو دییایب د،بعدیریبگ ادیدیپس اول برو":گفت.بتواند غرورش را بشکند دیبا.باشد شیزندگ

.ماند ورفت یکم.نداش یجواب.دیکش شیموها نیدستش را ب منوچهر

"زد؟ یفرشته،منوچهر به تو حرف":دیبعد از آن چند بار پرس پدرم

"؟ینه،راجع به چ":گفتم یم

".دمیپرس يجور نی،همیچیه":گفت یم

بود به  دهیکه فهم نیبعد از ا یحت.داشت به ش اعتماد.دوستش داشت یلیپدرم خ.پدرم اجازه گرفته بود با من حرف بزند از
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".به منوچهر،نه یمن به چشام شک دارم ول":گفتیم.رونیب میداد باهم برو یمن عالقه دارد،باز اجازه م

رساند  یوما را م میدید یدم در هم را م.بروم کالس،منوچهر از سر کار برگشته بود میخواستم با مر یم یروزها وقت شتریب

.کالس

".دیگذارم برو ینم دیگوش نکن میحرفها يتا به همه ":گفت.شوم ادهیرا قفل کرد نگذاشت پ نیماش بار در کی

".وجود بشنوم ياز دل باشد که من با همه  دیحرف با":گفتم

انقالب و  ازیروم ن یداشته باشد و من به شما من م ازیانقالب به من ن نیاگر قرار باشد ا"گفت.شروع کرد به حرف زدن منوچهر

".تعلق خاطر دارم کیبه شما  یول.کشورم را ادا کنم بعد احساس خودم را

".دیکه شما هم مانع من نباش یشوم به شرط یهاتان نم تیمن مانع درس خواندن و کار کردن وفعال"گفت

".دیکنم،بعد شما شرط بگذار دتانییمن تا دیاول بگذار"گفتم

 یاگر جوابتان را بدهم نم"گفتم.اوردمیطاقت ن.چشم هاش پر اشک بود.نیماش ينهییچشمم افتاد به آ.گوشهاش قرمز شد تا

"دختر چقدر چشم انتظار بود؟ نیا دییگو

".دیحرف را بزن نیوقت است منتظرم شما ا یلیمن که خ"گفتم.نگاه کرد نهییآ يتو از

"؟یاز ک":دیسزش را آورد جلو و پرس.شدم ادهیرا باز کرد ومن پ نیقفل ماش.شد ینم باورش

".بهمن تا حاال کیو ستیاز ب":گفتم

فرشته خنده اش .کند یفراموش کرد از فرشته خداحافظ یگاز و رفت،حت يرا گذاشت رو شیپا.گل از گلش شکفت منوچهر

خوشحال تر از خود  دیشا.شود یخوشحال م یلیدانست اگر پدر بفهمد خ یحرفها را به او گفت؟فقط م نیاصال چرا ا.گرفت

هر .ازدواج کرده بود یسالگ ستیمادر ب.در خانواده نوبر بود يزیچ نیچن.نداشت شتریشانزده سال ب.افتاداما دلش شور .او

".دهم یشوهر نم یو پنج سالگ ستیرا زودتر از ب میدختر ها":گفت یشد،م یم دایخواستگار پ يوقت سر وکله 

در هم  شیشانه مادر که اخم ها يزد رو یو م"!مانیسر زندگ میدهند برو یما را شوهر نم":گفت یجور وقت ها م نیا فرشته

 یزندگ.شده بود،ترس برش داشته بود يزد اما حاال که جد یم یخ.حرف ها را به ش نیهر چند ا.خنداندش یبود و م

.بلد نبود يداشت واو کار تیمسئول

 یاز مادرم تلفن.بود یتانبولکردم،اس<"font/]درست مانیکه بعد از عروس ییغذا نیاول.غذا درست کردن هم بلد نبودم یحت
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خودم .کرد یخورد وبه به و چه چه م یمنوچهر م.کاسه کاسه کردم گذاشتم سر سفره.شده بود ادیآبش ز.شد سوپ.دمیپرس

 دهیتا من سفره را آماده کنم منوچهر چ.قلوه سنگ نیشده بود ع.مدرست کرد یروز بعد گوشت قلقل.رغبت نکردم بخورم

 رندیبگ ادیيتا خانم آشپز.چشمم کور،دندم نرم"گفت یو م دیخند یقاه قاه م.کرد یم يباز لهیت و با آنها زیبودشان رو م

".قلوه سنگ یحت.میخور یهرچه درست کنند م

"يریگیم ادیکم دقت کن  کی.دانه دانه بپز"گفت  یبه من م.خورد یواقعا م و

".تو يدر منوچهر آمدند خواستگارچه خبر است مادر وپ یدان ینم":گفت ،پدرميکه امدند خواستگار يروز

هفته فرصت خواست تا جواب  کیمادرم .خواند یاتاق نماز م يمنوچهر گوشه .پدرم از پنجره نگاه کرده بود.امدین خودش

خوانده بود و رفته بود  رستانیتا دوم دب.ت نداشت الیمنوچهر تحص یول.داشتم لکردهیخواستگار پولدار تحص کیمن .بدهد

تو ":گفتیم دیشنیهر کس م.هم بودند نیاجاره نش یداشت،حت یتوسطخانواده م.کردیکار م یکیازه مکانمغ يتو.سر کار

"کند؟یکار را م نیا یک.یکن یاتاق هم زندگ کیيتو يبرو یخواه یحتما م.يا وانهید

منوچهر نگران .میدید یما هم را م.ماه کیهفته شد  کی.کردم یکار را م نیمن آن قدر منوچهر را دوست داشتم که ا خب

خواهم بروم  یمن م":گفت .ماه صبرش تمام شد کیبعد از .یفیبال تکل نیسخت شده بود ا مانیهر دو يبرا.بود

"رشته؟کار کنم ف یمن چ.را بدانم فمیالاقل تکل.کردستان،بروم پاوه

موافق  ادیز هام ییدا.با خانواده ام حرف زدم.شدم یطاقت م یشد من هم ب یقرار که م یب.صبور بود منوچهر

".میکن یمحضر عقد م میرو یبا پدر م دیاگر مخالف":گفتم.نبودند

جلد قرآن و  کیاز  شتریام ب هیخواهم مهر ینم"به پدرم گفتم.تواتستند بکنند ینم يآنها که کار.از بابت او راحت بود المیخ

 هیپدر منوچهر مهر.شدم یده هزار تومان راضنزنند به صد و  یحرف لیفام نکهیا ياما به اصرار پدر برا".شاخه نبات باشد کی

.عقد وارد شناسنامه ام نشد تا بتوانم درس بخوانم.میقربان عقد کرد دیع.ام را کرد صد و پنجاه هزار تومان

تو؟ ایشدم  یحاال من قربان-

همه  نیا گهیکه د نیا":و گفت دیرا دزد شیفرشته چشم ها.آمد یاز پس زبانش که بر نم.فرشته يزل زد به چشم ها منوچهر

".معلوم است،من.فکر ندارد

 21«خیانگشتانش گرفت و به تار نیفرشته گردنبندش را که منوچهر سر عقد گردنش کرده بود،ب.دیاز ته دل خند منوچهر
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 شیمنوچهر برا يکرد اگر آن روز حرف ها یحاال احساس م.که منوچهر داده بود پشت آن کنده بودند،نگاه کرد»57بهمن 

.و نترس یبود،قابل اعتماد،دوست داشتن شیاهایاو مرد رؤ.باستیارزش دارد و ز شیبود،امروز ذره ذره وجود او براقشنگ 

که با سه چهار تا  يدختر":گفتیم.شد من بترسم یباورش نم.و پرواز بود ياو عاشق بلند دم،یترس یم يچه من از بلند هر

"ترسد؟ یم يپرد،چه طور از بلند یرا م قطار فشنگ دوشکا ده دوازده تا پشت بام کیسه و _ژ

 ستیبرد پ یمن را م!شدم یها داشتم حافظ قرآن م یتله اسک نیهم يرو.میشدیسوار م یتله اسک دیم،بایرفت یکه م کوه

ب کتا میبرا.رینبرد کوبا و انقالب الجزا يها لمیبرد ف یبود،من را م لمیف دنیاگر قرار به د.يسوار تیکا میرفت یم.يموتورسوار

خودش تا دوم .کرد به درس خواندن یم قمیمنوچهر تشو.مشانیخواند یبا هم م.یخیتار يآورد به خصوص رمان ها یم ادیز

،برادر خوانده شده  یرفت مدرسه، با دوستش،عل یبچه بود و م یکرد وقت یم فیتعر میبرا.نخوانده بود شتریب رستانیدب

حجت سه بار از منوچهر  اتماميپدرش برا.قفس پر از کبوتر داشت کیان پشت بام خانه ش يرو یعل نکهیبود،فقط به خاطر ا

 يگذاردش سر کار تو ید،میایسر عقل ب نکهیا يبرا"نه"دیگو یمنوچهر م"نه؟ اییدرس بخوان یخواه یم":پرسد یم

.یدرس بخوان دیتو با"گفت یبه من م.گذارد کنار یدهد ودرس و مدرسه را م یمنوچهر دل به کار م.یکیمکان

حرف  نکهیا ينه برا.میلحظه ها را کنار هم باش يهمه  میدوست داشت.کرد ینشست درس خواندنم را تماشا م یم

.میرا هم دوست داشت م،سکوتشیبزن

منوچهر ازم .خواندم یشب ها درس م.دو سه روز مانده بود به امتحانات ثلث سوم.میخانه اجاره کرد کیهمان محله مان  يتو

.دادم یامتحان مرفتم  ید،میپرس یم

 میزد یآمد،چادر م یو خوشمان م میدیرس یهر جا م.میشمال را گشت يهمه  میماه و ن کی. ماه عسل میاز امتحانات رفت بعد

.که جنگ شروع شد مانیسر زندگ میتازه آمده بود.میماند یو م

از .اعزام به جبهه خواسته يا ارتش براپنجاه و شش ر یمنقض يسربازها میدیشن ویناهار از راد يسر سفره .دوم مهر بود اول

چه؟ یعنیپنجاه و شش  یمنقض":دمیمنوچهر پرس

.که سال پنجاه وشش خدمتشان تمام شده یکسان یعنی:گفت

.رونیتمام شده که برادرش،رسول آمد دنبالش رفتند ب یخدمت منوچهر ک کردمیحساب م داشتم

"؟يچه گرفته ا يا برار نیا":گفتم.رنگ یکوله خاک کیاز ظهر برگشت،با  بعد
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.شود یالزم م:گفت

 میشب رفت.با رسول تازه عقد کرده بودند میدوستم مر".رونیب میبرو میخواه یو رسول م میآماده شو با مر":گفت

".میما فردا عازم":که منوچهر گفت مینشسته بود زیدور م.فرحزاد

"؟يزود نیا ؟بهیچ":گفتم

".میبرو دیم شده باکه اعال میهست ییما جزو همان ها":گفت

"ه؟یما ک":دیپرس میمر

".من و داداش رسول":گفت

من کالفه "کار کنم؟ یمن چ ادیسرت ب ییاگر بال.میما تازه عقد کرده ا.يبرو دینه رسول،تو نبا«شروع کرد به نق زدن که میمر

باز من رفته بودم خانه .د کرده بودندآن ها تازه دو ماه بود عق.شود یاش بدتر م هیروح میم،مریبگو يزیاگر چ دمید یبودم،ول

.خودم ي

 یاو چه رنگ يبود چشم ها دهیوقت نفهم چیه.منوجهر نگاه کد يبه چشم ها.آمد یخوابش نم.رفت یهم نم يهاش رو چشم

او را در دستش گرفت و انگشتانش را دانه دانه لمس  يدست ها.کردندیسبز؟انگار رنگ عوض م اییشی،مياند،قهوه ا

سرکار پتک خورده بودمنوجهر .از آنها پهن تر بود یکی.ودندمنوچهر هم اندازه نب يدو تا شست ها.کرد یتلخ يخنده .کرد

".هفتاد کیشست دارم  کیهمه دوتا شست دارند من ":گفت

تواند مرا  یهست که م ایدن يتو زیچ کیفقط ":منوچهر گفت.شد یالزمش م.را در ذهنش نگه دارد نهایا يخواست همه  یم

".گرید زیچ چیبه خدا،نه ه گر،عشقیعشق د کی.و جدا کنداز ت

 ادیاما منوچهر از نوشتن ز".یسیبنو میبرا ادیقول بده ز":سرش گذاشت و گفت ریبغضش را قورت داد،دستش را ز فرشته

".خط کیحداقل ":آهسته گفت.گذاشت یکارها نم نیا يبرا یجنگ هم که فرصت.آمد یخوشش نم

.تواند یآن جا که م سد،تایقول داد که بنو.بود فشار داد شیدست ها نیبدست فرشت را که  منوچهر

نامه .شدم یدل تنگش م شتریب دم،تازهیشن یصداش را از پشت تلفن م ایدیرس ینوشت،اما هر دفعه که نامه اش م یم ادیز

رساندند  یگذاشتم کنار م یراش مرا که ب یلیمن و وسا يآوردند و نامه ها یآمدند م یدوستانش که از منطقه م ایها را رسول 

.آمد تهران یبار م کیبود به خاطر کارش ر چند وقت  یمیش نیرسول تکنس.به دستش
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انداخت دور  یدستش را م.ستادیا یمن م شیپ.بود مانیکیکنار  قهیمنوچهر ه دق.پادگان مشانیو برد میشد نیماش دوتا

طرف  کینهایا يهمه .ظهر سوار اتوبوس شدند و رفتند.باشد تک تکمان شیخواست پ یم.دیبوس یگردن پدرم،مادرش را م

 میبا مر.تنها برگردم را نداشتم نکهیتحمل ا.منوچهر يرفتم بدرقه  کهبود  يبار نیوآخر نیاول.طرف کیتنها برگشتن به خانه 

مشت سوزن  کیگار خانه ان دمیرس یوقت.خودم يتو ختمیر یم.کنم هیصدا گر یکردم ب یم یمن سع.زدیزار م میمر.میبرگشت

.دمیترس یم نیاز ا.رفت گرید.ستیمال من ن گهیکردم منوچهر د یفکر م.از حال رفتم.کردند یباشند به پاهام گزگز م ختهیر

گرم  يو امدادگر جیسرم به بس.دادم یفقط امتحان ها را م.رفتم یمدرسه نم.من سال چهارم بودم. امدیشش ماه ن منوچهر

را آوردند که پهلوش ترکش  یبار مجروح کی.آوردند آنجا یخانواده،مجروح ها را م مارستانیبمیرفت یبا دوستانم م.بود

 یمنوچهر را م یحاال ک.نمیب یرا م نهایمن االن ا":به دوستم گفتم.لوشخورده بود و استخوان دستش فرو رفته بود به په

"ند؟یب

.مارستانینرفتم ب گرید.ام را باختم آنروز هیروح

موقع  نیپارسال هم.شاداب بودند رمردیپ يدست ها نینرگس که ب يود؟حالش چطور بود؟چشمش افتاد به گلهاکجا ب منوچهر

 یگشت و گل ها را م یها که پشت چراغ قرمز مانده بودند م نیماش نیب رمردیپ.گذشتند یاز آنجا م ییها بود که دوتا

نرگس  يبود گل ها دهیفهم.بود دهیصدا زده بود و او نشن فرشته را بارمنوچهر چند .گل ها چشم فرشته را گرفته بود.فروخت

 یم دید یهر بار م!آورد یم شیچه قدر گل نرگس برا.بود دهیرشته خر يگل ها را برا يهمه .هوش و حواسش را برده اند

سال گزنده  نآ ياما سرما".مثل خودت سرما را دوست دارند":گفت یم.آورد یم شیچند دسته برا يشد روز یم.دیخر

شد،دلش  یم يهوا ابر.شد یدم غروب،دلش تنگ م.شد یتنگ م زد،دلشیم دهیسپ.آمد یم ریبه نظرش دلگ زیهمه چ.بود

.نداشت دیع يبرا یبود اما دل ودماغ کینزد دیع.شد یتنگ م

شد  یما که کودتا م يخانه  يتو.شود یم جادیدر من هم تحول ا.شود ینو م زیرا دوست دارم،چون همه چ نیو فرورد اسفند

با مادر و خواهر  میمادر و خواهرها.نکرده بودم يکار چیخودم بودم ه يبود که خانه  یسال نیاول نکهیآن سال با ا یول.انگار

.یبه خانه تکان میما و افتاد يمنوچهر آمدند خانه 

ونشستم کنار  سفره انداختم.هم بماند ینگذاشتم کس.نرفتم.خودش يخواست من را ببرد خانه  یهر کس م لیسال تحو شب

زد  یم یکی.شدم داریب میساعت سه و ن.همان جا کنار سفره خوابم برد.سفره قرآن خواندم و آلبوم عکس هامان را نگاه کردم
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 نیبود که ب دیخرس سف کی.صورتم يعروسک پشمالو آمد تو کیدر را که باز کردم . رفتم دم در.اتاق يپنجره  يشهیبه ش

 کی.بود که صورت و موهاش زرد شده بود یآن قدر خاک.یر آمده بود،اما با چه سر وضعمنوچه.دسته گل بود کیدستهاش 

 یسرش را م ساعتکی.حمام نکرده بود شتریشش ماه چند بار ب نیا يتو.بود زیتم یلیمنوچهر خ.حمام يراست چپاندمش تو

را باز کرد  فشیدر ک.سر سفره میو نشست رونیبعد از حمام آمد ب میساعت و ن کی.موهاش پاك شود يشستم که خاك از ال

با سوهان و سمباده .مختلف يکرده بود به شکل ها دایعالم سنگ پ کی.آورده بود را در آورد میکه برا ییها یوسوغات

ساکش  يچند تا نامه که نفرستاده بود هنوز تو.اسم من و خودش را کنده بود ایشعر نوشته بود، شانیرو.صافشان کرده بود

".بخوان ستمینیوقت":گفت.بود

دلم .ذوقزده بودم شتریدم،بید یکه خودش را م نینوشت،اما من هم یم مید،برایشد به خودم بگو ینم شیرا که رو ییحرفها

دم  ییبرات چا":گفت.درست کنم ییچا شیحواسم نبود چه قدر خسته است،الاقل برا.خواست از کنارش تکان نخورم یم

"کنم؟

".خورم ینم یینه،چا"گفتم

".خورم یمن که م":گفت

"میحاال نشست.ولش کن":گفتم

"م؟یدرست کن میبرو ییدوتا":گفت

زنگ بزنم  دیمن با":گفت.مادرم زنگ زد.لیسفره تا سال تحو يپا مینشست میدرست کرد مرویدوتا ن.میرا روشن کرد سماور

"میبگو کیرا تبر دیع

را از دستم  یگوش.حاال منوچهر کنارم نشسته بود".راحت است التانید،خیشوهرتان هست شیشما پ.حوصله نداشتم":گفتم

 میبابا را برداشت نیاز آنجا ماش.میپدر منوچهر بود يناهار خانه .ما يبح همه آمندخانه .کرد یگرتو با مادر سالم واحوالپرس

.دیع دیخر يعصر برا یول میرفت

 یشلوار ل يدیع شیبرا.گفت ي»مبارك باشد«را ورانداز کرد و  شیسرتا پا.آمد یم یلیبه منوچهر خ ینظرش شلوار ل به

".تونم تحملش کنم یفرشته،باور کن نم ":گفت یم.بود،منوچهر اما معذب بود دهیخر

دست به .کرد یم یاورا اودکلن يلباس ها یواشکیفرشته .زد یاودکلن نم.دیپوش ینم یمنوچهر شلوار ل!داشتند ییفرق ها چه
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داده  هیرا که پدر فرشته سر عقد هد ییانگشتر طال.بزند غیبود،اما حاضر نبود با تکوتاه و آنکارد شد  شهیهم.زد ینم ششیر

.ها را دوست داشت زیچ نیکراوات بزند،اما فرشته ا یسحاضر نشد شب عرو یحت.کرد یبود،دستش نم

همه دردل  نیچهر اکه منو نیکردفرشته از ا دییحرفش را تا ییو دا".تو افتاده ریمنوچهر که گ يبرا رمیبم یاله":گفت مادر

من را  یوقت":جا باز کرده بود،قند در دلش آب شد،اما به ظاهر اخم کرد و به منوچهر چشم غره رفت و گفت لیفام هیمادر وبق

".دینیبب دیستیکند که ن یم تیاذ

بعد از .ور از همهد.میآن هفته را خودمان بود.دمیکش زیتلفن را از پر.مسافرت میبه همه گفتم قرار است برو دیاول ع يهفته

کردم سرما  یاحساس م.دادم یرا م ییحوصله امتحانات نها یحال و ب یمن ب.شد یسپاه و رسما سپاه يمنوچهر رفت تو دیع

مادرم .رفته بود خانه پدرم کسریمنوچهر از سر کار،.آخر را داده بودم و آمده بودم نامتحا.کردیدرد م میاستخوان ها.خورده ام

گفتم .دیخند یکرد و م ینگاهم م یچشم ریز.سفره را آورد.پخته بود،داده بود منوچهر آورده بودمانیبرا يقرمه سبز

".يشو ضیداره؟بخند تا تو هم مر ه؟خندهیچ"

".رمیگ یها نم یضیمر نیمن از ا"گفت

"جدا بافته است يکند تافته  یفکر م"گفتم

".به هر حال،من خوشحالم،چون قرار است بابا شوم و تو مامان"گفت

".دکتر میبعد از ظهر وقت گرفتم بر.بندم یشرط م"گفت.دیگو یچه م دمیفهم ینم

اصال خوشحال .هیگر ریزدم ز.من را گفته بود دکتر احتمال داه بود باردار باشم يبا دکتر حرف زده بود،حالت ها خودش

 یرا هم م نیا.نه به خاطر بچهبه خاطر تو رفتم "منوچهر گفت.اندازد یمن و منوچهر فاصله م نیکردم ب یفکر م.نشدم

".ام دهیخوابش را د م،چونیگو

آمد  یاز پله ها که م.منتظر ماندم نییپا.من نرفتم.ردیمنوچهر رفت جواب را بگ.میداد شیآزما میاز ظهر رفت بعد

 یخودم م يمنوچهر را کامل برا.ناراحت بودم.شد میحسود شتریب.رود یهوا راه م يرو یکردم از خوش ن،احساسییپا

".مامان خانوم،چشمتان روشن دییبفرما"گفت.خواستم

"؟يمامان شو يدوست ندار":گفت.بود دهیتا دماغم رس میها اخم

 يتو امدهیتو هنوز بچه ن.بچه مان یحت ندازدیب ییمن وتو جدا نیب يزیخواهد چ یدلم نم.نه":گفتم.اوردمیطاقت ن گرید
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".یآسمان

تو فرشته .ردیتو را در قلبم بگ يجا یسر سوزن يبتواند اندازه  یر نکن کسصدم درصد هم تصو کی":گفت.شد يجد منوچهر

".یو آخرت من ایدن ي

منوچهر را دوست  شتریمن ب دیبگو یاگر کس.نکرده یهنوز هم احساسم فرق.نمیخودمان بب نیرا ب یتوانستم کس ینم واقعا

".میدل مامان جا بشو يتا مثل بابا تو میبدو یلیخ دیما با":دیگو یم یعل.دانند یبچه ها م.شوم یدارم پکر م

".خودش را دارد يهر کس جا.نه":میگو یم

دستم احساس  ریرا ز شیباشد که استخوان ها یدعا کردم آنقدر استخوان.آمد ایبه دن) ص(روز تولد حضرت رسول یعل

 يگشت گذاشتم روان.کردم یم يباز شیبا انگشتها.نداشتم یبغلش کردم احساس خاص یوقت.هم بود نطوریهم.کنم

آن لحظه تازه .خواست بخوردش یم.دهانشيدستم را گذاشتم جلو.کردم بچه من است یباور نم.چشمش يپوستش،رو

.دمیدستش را بوس يگوشه .چه یعنیعشق به بچه  دمیفهم

اره اشکهاش دوب دیتا فرشته را د.کرده بود،چشمهاش خون افتاده بود هیاز بس گر.ییمویسبد گل کوکب ل کیآمد،با  منوچهر

".خودم متنفر شده بودم نمت،ازیکردم زنده بب یفکر نم":گفت.ختیر

درشت و مژه  یمشک يبا چشم ها يپسر. بودش دهیخواب د يبود که تو یهمان شکل.دیرا بغل گرفت و چشمهاش را بوس یعل

گوشش  يرا بغل گرفت و توینشست،عل.دوکعت نماز خواند.روزنامه را انداخت کف اتاق.را داد دست فرشته یعل.بلند يها

 یم رهیچشم آدم خ يتو یه.چشمهاش مثل توست":گفت.دستهاش گرفت و خوب نگاهش کرد نیبعد ب.اذان و اقامه گفت

".کند یم میآدم را تسل.شود

 یچشمهاش باز نم.تکان نخورده بود مارستانیهم که از پشت در اتاق ب شیاز چند روز پ.ماند داریتخت فرشته ب يصبح پا تا

.دش

.وقت هم نگفتم نرو چیوقت به منوچر نگفتم برو،ه چیه.آوردم یخودم نم يبه رو.دو هفته بعد زمزمه هاش شروع شد از

 یمن چ ایخدا":گفتیم.کرد یم هیمنوچهر سر جانماز سرش به مهر بود و زارزار گز.بودم داریخواب و ب.چهارده روزه بود یعل

جبهه رفتن  قیچرا توف.کنم فیزن و بچه ام ک شیپ مجایمن ا نیم يا بروند رواست که بچه ها آن ج يریغ یب یلیکار کنم؟خ

؟يرا ازم گرفته ا
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تا حاالمن مانعت ":دمیپرس.منوچهر آرام شده بود که بلند شدم.آزاد بشود دیامام گفته بودند خرمشهر با.بود کینزد اتیعمل

"بوده ام؟

"نه":گفت

"م؟یریهم را نگ يجلو میاشته بودمگر ما قرار نگذ.برو يبرو یخواه یم":گفتم

".نگران من نباش"گفتم".يآخر تو هنوز کامل خوب نشده ا":گفت

.رفت بیزن و مسئول تدارکات گردان حب یج یبه عنوان آرپ.شده بود لیحضرت رسول تشک پیت.صبح رفت فردا

طاقچه  يمنوچهر رو يده به عکس قاب ش.زدند یم اتیپشت سر هم مارش عمل.آوردند یم دیچه قدر شه.واپس بود دل

طرف  کیطنت،یش يآن روز از رو.کرد یمنوچهر را خودش آنکارد م يها شیر.دوست داشت یلیعکس را خ نیا.دیدست کش

منوچهر  یاوات تلخ يعکس را با همه  نیا.از ته زده بود رانبود همه  يبرده بود تا چانه،وبعد چون چاره ا غیرا با ت شهشیر

 نیشد با آن سر ووضع برود سپاه ب یروش نم.فرشته شیوبماند پ ردیبگ یماه مرخص کیمجبور شد  منوچهر.ازش انداخته بود

دلش کنده  هبار کی.خودش شیتوانست هبچ جره او را نگه دارد پ ینم.کلک ها سوار کرد نیشد از ا ینم گریاما د.بچه ها

 یهر چه م.دعا کرد منوچهر بماند.شهیهم يو برا ادیز.کند یخواست با او زندگ یم.فتدین یمنوچهر اتفاق يدعا کرد برا.شد

.خواست بشود،فقز او بماند

که زنگ  میخاله اش بود يخانه .وبعد هم آورده بودند تهران رازیبرده بودندش ش.روز ترکش خورده بود همان

".است کیصدات نزد ؟چقدرییکجا"گفتم.زد

"کمیبه تو نزد شهیمن هم":گفت

".کرد میرا از تو قا يزیشود چ ینم"گفت"؟يخانه ا"گفتم

 گاریکنار باغچه نشسته بود و س يمرمر يپله  يمنوچهر رو.را برداشتم و رفتم یرا گذاشتم،عل یگوش.پدرم يبود خانه  رفته

 گاریپله وس ينشستم کنارش رو.را با دست راست بغل کرد یلبش و عل يرا گذاشت گوشه  گاریس.رنگش زرد بود.دیکش یم

 ختندیپدرم با پدرو مادر منوچهر و عموش،همه آمدند و ر میحرف بزن میدکه آم نیهم.نداختم دم حوضرا از لبش برداشتم ا

همه .نشست .سست شد .منوچهر رنگ به روش نماند  دمیمن فقط د.شیبازو يعمو منوچهر را بغل کرد و زد رو.دورش 

 یرا خون نشیستآمد و آ یرکش بازوش خون مت ياز جا.شده بود یزخم.تو  می،برد میبغلش را گرفت ریز.شد یکه چ میدیترس
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کتفش را . دکتر میرا گذاشتم و آنجا رفت یعل.دوشش يکاپشنش را انداختم رو.بفهمد یخواهد کس یدانستم نم یم. کرد  یم

".نگه ات دارند خواهدکهیدوتا مرد م":کرد دکتر گفت یدستش حرکت نم.موج گرفته بود

به چشم  میزد ومن و منوچهر چشم دوخته بود یدکتر آمپول م.دستم بود يش تودست.را درآورد وگفت شروع کند راهنشیپ

 يفقط صورتش پراز دانه ها.آخ هم نگفت  کیمنوچهر .دمید یچه م دیتب منوچهر را نداشتم با کیمن که تحمل . هم  يها

واقعا دردت .مداد بزن من آرام بشو کی؟یکه هست گریدتو ":گفت.نشست.دکتر کارش تمام شد.عرق شده بود زیر

.ما ماند شیپ يده روز.خانه میدستش را بست و آمد.اتاق شکنجه بود نیع.دیخواست یچرا،فقط اقرار نم:گفت"امد؟ین

شد،اما منوچهر  زانیبه گردنش آو یعل.باز بود شیپا ينشسته بود وکتاب رو ونیزیتلو يمنوچهر پا.دیآشپزخانه سرك کش از

راه  خواستیم یعل.کرد  یخودش را سرگرم م.کرد یرا بغل نم یچند روز،عل نیاشده بود؟ ينطوریچرا ا.اعتنا بود یب

 ینم ن،منوجریخورد زم یم کردیگرفت و ول  م یمنوچهررا م دستاگر .و راه برود رندیدوست داشت دستش را بگ.فتدیب

 نیتوقع ا.ته پکر بودفرش.خواند ینور چراغ مطالعه تا صبح دعا و قرآن م ریکرد،ز یشبها چراغ ها را خاموش م.گرفتش

رفته بود او  ادشی.گشت یشب جمعه که رفته بودند بهشت زهرا،فرشته را گذاشته بود و داشت تنها بر م.برخوردها را نداشت

.را هم همراش آورده

زد  د،زنگیتا نامه به دستش رس.نامه بهش گفتم يخواست،تو یهرچه دلم م.نامه مفصل نوشتم کیشیبار که رفت،برا نیا

(.يا دهیحتما از ما بهتران را د.سرد شده ،عشقتيگذار یمحل نم(نوشته بودم.کردن یع کرد به عذر خواهوشرو

سخت .توانم ینم.عشق را برسانم به خدا نیخواهم ا یم ا،امایدن نیدر ا ستیمن بهتر از تو ن يکس برا چیفرشته ه(گفت یم

 يجلو دییآ یم یبزنم،تو و عل یج یآرپ میآ یتام.نیم يروند رو یخاردارها،م میس يخوابند رو یجا بچه ها م نیا.است

(.چشمم

(.يما را از سر راهت بردار یخواه یآهان،م":گفتم

 یم":گفتم.تا آرام شود میبرد یتا صبح راهش م دیتا صبح با.کرد یشبش تب م یرفت،عل یآمد وم یهر بار م منوچهر

 یراه نیا. میچه قدر قرار است باهم باش میدان یما که نم.میببر لذت ،بگذاریحاال که هست یول يوابسته شو یخواه ینم.دانم

بگذار خاطره .خورد یصدمه م یبشود،عل تیاگر طور.میبگذار فردا تاسف نخور.يکه سالم برگرد ستین ی،راهيرو یکه تو م

".خوش بماند
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کالسکه و  يرا بنشاند تو یلدوست داشت ع.کرد یم يباز یگردش،با عل میرفت یکرد،م یم یشوخ.از آن مثل گذشته شد بعد

.دست من به کالسکه بخورد یگذاشت حت ینم.رونیببرد ب

آماده  شیدوست داشت هر چه دوست دارد برا.منوچهر آمده بود.زیم يبود،گذاشت رو دهیسنگک و کله پاچه را که خرد نان

را با دو دستش بلند کرده بود و با  یو علبود  دیمنوچهر دراز کش.در را باز کرد يال.آمد یاتاق م ياز تو یخنده عل يصدا.کند

شده بود که  یباز هم منوچهر همان.دیخند یغش غش م یگذاشت و عل یم یعل کمريدو انگشتش را در گود.کرد یم ياو باز

.شناخت یم

 یگاه ماش را که ن نهیس يعکس ها.کرد یمدارا م دیبا.حساس بودند يجاها.کرد يشد کار یپر از ترکش شده بود،اما نم بدنش

".دییقلب ما يخانوم شما که تو"گفت یم.خوردم یقلبش غبطه م کینزد يبه ترکش ها.سوراخ سوراخ بود يکرد

 يتو.کنند یم یلشکر،جنوب زندگ يبچه ها ياز خانواده ها یلیخ دمیخواستم ازش دور باشم،به خصوص که فهم ینم گرید

و  یربان ،خانمیمیرا با خانواده ها دعوت کرده بودند،با خانم کر لشکر يگذاشته بودند و بچه ها یکه از مناطق جنگ يدیبازد

همه  نیخسته بودم از ا.توانستم بمانم تهران ینم گرید.کردند یم یآنها جنوب زندگ.شدم یمیصم انیخانم عباد

ما را  دیایند و بک دایقرار شد برود خانه پ".يما را با خودت ببر دیبا"بهش گفتم.تیمنوچهر دو سه روز آمده بود مامور.يدور

از بچه  یکی.طبقه در دزفول ود يخانه  کیکرده، دایمنوچهر زنگ زد که خانه پ.شروع کردم اثاث ها را جمع و جور کردن.ببرد

 ينه خانواده .نگفتم تا دم رفتن يزیچ یبه کس.را جمع کردم لیوسا يهمه .کنند یلشکر با خانمش قرار بود با ما زندگ يها

 یشود،زن وبچه را بر م یجنگ که م ایدن يهمه جا"گفتند یم.نبود به رفتن ما یکس راض چیه.وچهرمن يمن،نه خانواده 

همه حرف هاتان را "آخر گفتم.دادم یفقط گوش م"آتش؟ ریز دیبرو دیخواه یشما م.امن يگوشه  کیبرند  یدارن و م

".شوهرم شیخواهم بروم پ یمن م.را دارد یهر کس راه ید،ولیزد

 فتد،چهیب یاگر اتفاق.توانم شما را ببرم ینم يطور نیمن ا"منوجهر گفت.کردند،به خصوص پدرم یم هیگر یلیو مادرم خ پدر

اگر ما "گفتم.دیگو یم يطور نیگفتم منوچهر ا.با پدرم صحبت کردم".یکن شانیخودت راض دیبابا نگاه کنم؟با يتو رو يطور

را بغل کرد  یپدر عل"کنارش بمانند؟ شتریاشتم زن وبچه اش بگذ یکه کاش م دیخور یشود،شما تاسف نم دیرا نبرد بعد شه

را  یعل".شه یباباجونم تنگ م يآره،من دلم برا"گفت یعل)؟یباش ییبابا شیپ يجان دوست دار یعل(دیو پرس

.میتادصبح زود راه اف".دیبرو.خدا به همراهتان.هم روش نی،ايهمه پدر ما را در آورده ا نیتو که ا"گفت.دیبوس
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و خانمش دو سه  يموسو يآقا.رفته بود و هنوز بر نگشته بود تیدو سه روز ما مور يبه هوا.قالشان گذاشته بود سدهیرن هنوز

 يکرده بود دور الیخ.شناختند یرا آنجا نم یکس.بیشهر غر يتنها مانده بود تو یبا عل.روز بعد از رفتن منوچهر رفتند تهران

.ندیب یبار که م کیه روز س ند،دویاگر هرروز منوچهر را نب.تمام شد

که  میبود ییرایاتاق پذ يتو یبا عل.بود امدهیشد که منوچهر ن یم یماه کی.ها همه رفته بودند یخود دزفول. خلوت بود شهر

اتاقش،در  يرا بردم تو یعل.آمد یپا م ياز باال هم صدا.اند اطیح يسه چهار تا مرد تو دمیاز پشت پرده د.آمد ییصدا اطیاز ح

برش .داشتم یخانه نگه م ياسلحه تو کی.را گفتم انیاز دوستان منوچهر و جر یکیتلفن زدم به .قفل کردم شیرا رو

".دیرا باز کن د؟دریا حاج خانم شما خانه "گفتند.دندیکه من را د ییرایآمدم بروم اتاق پذ.داشتم

".من صاحب خانه ام"گفت شانیکی"د؟یهست یک د،شمایببخش"گفتم

"نجا؟یا يآمده ا یبه چه حق.باش صاحب خانه"گفتم

".بزنم يسر ست،آمدمیخانه ن یکس دمید"گفت

".زنم یپا بگذارد تو م یکیاگه "گفتم.اسلحه را گرفتم طرفش.شکست یرا م شهیداشت ش.تو دیایخواست ب یم

بود  دهیفهم یوق.بود دهیبه منوچهر خبر رس.هر پنج تاشان را گرفتند و بردند.لشکر آمدند ياز بچه ها وتایزود دو تا تو یلیخ

را  زمانیو همهچ یما شهر وزندگ:گفته بود.گوش صاحب خانه يزده بود تو یکیبود  د،رفتهیایب نکهیخانه،قبل از ا يآمده اند تو

 یم ییرایاز ما پذ يجور نیامن ا يجا يوقت تو که خانواده ات را برده ا نجا،آنیا میرا آورده ا مانیوبچه ها م،زنیگذاشته ا

"؟یکن

"ه؟یک":گفتم.اف اف را برداشتم.که زنگ زد میخورد یم شام

".لطفا دیباز کن":گفت

"شما؟"گفتم

"شما؟"گفت

 ختمیمنم،آب را ر دیسرش را باال گرفت که بگو ه؟تایک"گفتم.پله ها يسطل آب کردم،رفتم باال کی.گذاشتیبه سرم م سر

".يماه بود کیهمان جا که  برو"گفتم.آب شده بود سیخ.نییسرش و به دو به دو آمدم پا يرو

".جان من.یجان عل.در را باز کن"گفت
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سه روز بعد  ،دویکردم که تو رفت فیتعر شیبرا.سرش را با حوله خشک کردم.در را باز کردم و آمد تو.نمشیبود بب میخدا از

.زد یزنگ م دیایوانست بت یاگر نم.آمد یهر دو سه روز م.بود دهیترس گرید.اتفاق افتاد نیو خانمش رفتند وا يموسویآقا

کند  فیفکر کرد اگر بخواهد منوچهر را تعر.کم نبود يزیمنوچهر که بود،چ.نکرد ياو که ضرر.اتفاق هم لطف خدا بود نیا دیشا

د؟یچه بگو

را از حد  یمنوچهر شوخ"گفت یما مادر بزرگ م".است يخشن وجد"گفتند ید،میپرس یاز دوستان منوچهر م اگر

مگر تو ":گفت یمادر بزرگ م.گذاشت یداد وسر به سرش م یانداخت دور کمرش و قلقلکش م یمچون دست ".گذرانده

".نندیو رنگ نیهمه سنگ ؟پاسدارهایطانیش نقدریا ؟چرایستیپاسدار ن

کرد که چه طور  یفرشته تعجب م.شد یتا گوشهاش سرخ م یرا،وقت تشیبود و عصبان دهیمنوچهر را ند يبزرگ جذبه  مادر

 نیاند،اما منوچهر ا یجوش ینیحس يها دیبود س دهیشن.دینگو يزیشود و باز سکوت کند و چ یعصبان نقدریتواند ا یم

.نبود يطور

همه .آمده بودند ایپدر و عمو هاش همان جا به دن.کردند یم یسالها قبل باکو زندگ.بود ینیحس دیمنوچهر س پدربزرگ

اتفاق تکرار  نیهم ا ران،بازیآمدند ا یوقت.داند یم يدیها بهشان حق سداشتند،اما مسلمن یدار بودند و دم و دستگاه هیسرما

 یبودنش را پنهان م دیرد،سیگ یشناسنامه هم که م.فروشد یخورد و شجره نا مه اش را م یبه پدربزرگ بر م.شده بود

".به دل ثابت باشد،نه به لفظ دیبا ییزهایچ کی"گفت یم.کار پدربزرگ نیبود از ا یمنوچهر راض.کند

 یمنطقه که م.حساب و کتاب کردنش را دمید یم.بودنش به جا دیو س. بود یمومن واقع کیچشم من که منوچهر  به

 یرا هم حساب م نیاستهالك ماش.بود یهم سپاه دیجمش.دیداد به جمش یکرد،م یرا حساب م نیپول بنز م،نصفیرفت

"دارد؟ یچه فرق.گردم یهم با تو بر م من حاال.یگشت یبر م دیو با  يآمد تیمامور يتو که برا"گفتم یم.کرد

 ".فرق دارد"گفت یم

 يتو.يبا شلوار کرد دیپوش یم یلباس خاک شتریب.گرفت یاش را نم رهیتوانست،ج یتا آن جا که م.گرفت یسخت م يادیز

 یوقت یولخوشش آمد، دیاول که د.درست کردم یعل ياش را که رنگ و روش رفته بود،برا یپلنگ ياز لباسها یکیدزفول 

"؟يچرا اسراف کرد.المال است تیمال ب"گفت.شود یعصبانقدر  نیبودم ا دهیند.شد یلباس خودش بوده،عصبان دیفهم

".مال تو بود"گفتم



اینک شوکران کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢١

".میدلسوز باش نهایاز ا شتریب یلیخ دیما با.آن لباس هنوز قابل استفاده بود.االن جنگ است"گفت

 یبه درد م"گفت یم.کند یانداختشان دور،دکمه هاش را م یم دید و بانبو يچاره ا یوقت.وصله نداشت يجا لباسهاش

".خورند

 کینکند  ضشانیمر گیته د یچرب نکهیا يبرا.بگذارم پرنده ها بخورند.زمیها را هم دور نر گیته د یکرد حت یم سفارش

 یهاش برود،م یشتم چربگذا یکردم،م یم سیآب خ يها را تو گیته د.روغن را مثل آبکش سوراخ سوراخ کرده بودم تیپ

.پرنده ها يگذاشتم برا

تازه عقد کرده بود و خانمش را  یصالح يآقا.ما،طبقه باال شیوخانمش آمدند پ یپازوک يآقا.میتنها نبود گریدزفول د يتو

خانه گرفته  کیهر دو خانواده .هم خانواده هاشان را آوردند آنجا انیتراب ،ویان،ربانی،عبادی،ملکیمی،کرینام يآقا.آورد دزفول

دفعه خانه  م،هریشد یدور هم جمع م انیروز در م کیو  میشده بود اقیما خانمها با هم ا.نداوقات نبود شتریمردها که ب.بودند

 یم یاز عل.شدند یآنها هم کم کم به جمعمان اضافه م.يکالنتر دیشه يبودند،محوطه  مشکیعده از خانواده ها اند کی.یکی

"؟يچند تا خاله دار"دمیپرس

".لشکر کی"گفتیم

"؟يچند تا عمو دار"دمیپرس یم

".لشکر کی"گفت یم

 ید،میگو یم یوقت"گفتند یم.از شهر رونیرفتند ب یها م یدزفول.زند یبدر،عراق اعالم کرد دزفول را م اتیعمل کینزد

".زند

 يهاشان را بفرستند شهر هاخواستند خانم  یلشکر م يبچه ها.گشتند یشد بد م یسه روز بعد که موشک باران تمام م دو

ادعا .به منوچهر هم گفتم.من نرفتم".مشکیهمه بروند خانه ما،اند"دستواره گفت.آمد برود یدلش نم یخودشان،اما کس

بردمش .توانست راه برود ینم.زده بود خچهیم یعل يپا.نرفتمهرچه بهم گفتند،.مانم یهستم و تا آخرش م يداشتم قو

 نیا يخانم تو"گفت.را نشان دادم یعل يبه دکتر پا.بود ختهیها ر شهیش يهمه .را زده بودند مکارستانیب کینزد.مارستانیب

".خانه ات ؟برويبچه ات آمده ا يپا يخچهیم يبرا تیوضع

تلفن قطع .میخوردن نداشت يبرا يزیخانه چ يتو.کس نبود چیه.موج انفجار زده بود در خانه را باز کرده بود.خانه برگشتم
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براش دست .آرم سپاه داشت.شد یداشت رد م وتایتو کی.میدم در خانه نشست یباعل.برق رفته بود.امد یآب گل مریاز ش.بود

".اوردیآب ونان ب مانیم،برایهست نجایما ا دییبگو یبه برادر صالح"گفتم.لشکر بودند ياز بچه ها.تکان دادم

ما را برد خانه .مینگذاشت بمان.دو ساعت بعد آمد یکی.میگفت یبه او م میخواست یهرچه م.مسئول خانواده ها بود یصالح يآقا

.دستواره ي

 یاز وقت.دیدو یکیپله ها را دو تا .کمک به مجروح ها،که گفتند منوچهر آمده يبرا مارستانیچند تا از خانم ها رفته بود ب با

 ستادهیمنتظر ا مارستانیب يرگل کا يمنوچهر کنار محوطه .عمر بود کیشیمنوچهر برا دنیهفته ند کیآمده بود دزفول،

 شیپ.آوار ریز دیمانده ا کردمیفکر م.داشتم یچه حال یدان ینم"گفت.ردیرا بگ هاشاشک يجلو د،نتوانستیفرشته را که د.بود

"گفتم حاال جواب خدا را چه بدهم یخودم م

اما منوچهر از ".دیهمسر شه يشد یمنوچهر،آن وقت تو م يوا"دستش را دور گردن منوچهر حلقه کرد و گفت فرشته

.آمد یپف کرده اش فقط اشک م يچشمها

رود اهواز،زنگ  یمنوچهر م.مینشست یم یطالقان ابانیما خ.را زده اند یطالقان ابانیگفته بودند خ.بود دزفول را زده اند دهیشن

سر در  ادیفته که زگ ییزهایزنگ زده و چ یکس شیدو روز پ دیگو یکند و م یم هیمادرم گر.ردیزند تهران که خبر بگ یم

تلفن همه مان را گرفت  يشماره  انیحاج عباد مشکیاند میکه ما رفت يروز.باشد فتادها يکند اتفاق بد یفقط فکر م.اوردهین

مدق از .آوار مانده باشد ریکنم خانمش ز یفکر نم.مدق الحمدهللا خوب است(به مادرم گفته بود.که به خانواده هامان خبر بدهد

منوچهر .خبر بدهند واشیواشیخواهند  یو م ادهافت یکرده بود اتفاق الیمادرم خ.گفته بود یبه شوخ.)اردشانس ها ند نیا

خانه مان را .دید یکوچه مان،چشمم درست نم يتو دمیرس یکرده بودم که وقت هیتا دزفول آنقدر گر"گفت یم.رود دزفول یم

.میهست مشکیما اند ندیگویرسند و بهش م یلشکر همان موقع م يبچه ها".گم کرده بودم

 نکهیقبل از ا.يکالنتر دیو من را رساند شه میشهر گشت يتو م،بعدیرا داد مانیو خبر سالمت میبه مادرم زنگ زد میرفت اول

 يو خدا یجا باش نیاگر ا"گفت.کرده بودم داشیاما من تازه پ".تهران دیبرو دیبا.دیجا بمان نیخواهم ا ینم"شوم گفت ادهیپ

".فرشته به خاطر من برگرد.ستیخالص ن گریهدفم د.رمیبم کهروم جبهه  یم فتد،منیب یقنکرده اتفا

 میرفت یم يچند نفر یگاه.میدستواره جمع شده بود يکه خانه  میشد یم ينفر یس ستیب.حرف زدم انیبا خانم عباد شب

 يفردا صبح به آقا.شدند یراض همه.میخانم ها هم صحبت کرد يهیبا بق.سخت بود ی،ولیممقان ایيعسگر يآقا يخانه 
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.دیریقطار بگ طیبل مانیبرا.شهر خودمان میگردیما بر م میصبحانه آورد،گفت لیوسا مانیبرا ،کهیصالح

 نیخواست ا یفقط نم.گفت باز احساسش را نگفته بود یهرچه م.نداشت،اما ساکت بود يادیوقت ز.کرد یم یخداحافظ دیبا

کار را  نیراغب نبود،ا ادیانجام دهد که منوچهر ز يخواست کار یهر وقت م.شد رهیخ منوچهر يچشمها يتو.لحظه تمام شود

.خواست او را از رفتن منصرف کند یو نم تتوانس یاما حاال نم.گرفت یرا م تشیکرد و رضا یم

.يوش ینم دیمطمئن باش تا من نخواهم،تو شه.را ندارم شیمن اصال آمادگ.ها یشهادت نکش يخودت نقشه  يبرا"گفت

مانم،معلوم  یکنند و سالم م یم یچیرا ق میکند،موها یسرم و عمل نم يخورد باال یخمپاره م یوقت.مطمئنم"گفت منوچهر

".يگذار یبروم فرشته،نم يگذار ینم.ياست باز هم تو دخالت کرده ا

ا جمع کن،منوچهر پس حواست ر"صورتش و گفت يو انگشتش را باال آورد جلو دیخند طنتیبا ش.دیکش ینفس راحت فرشته

".معامله ها بکنم نیتوانم با خدا از ا یمن آن قدر دوستت دارم که نم.خان

 ریرا بگ د،دستشیرو یکه م رونیب.باش یمواظب مامان.يمرد خانه ا ستم،تویمن که ن(زانوش و سفارش کرد يرا نشاند رو یعل

من  ستای؟وايرو یمامان،کجا م"گفت یم ی،علییجاخواستم بروم  یاز فرداش که م.زد یحرف م يطور نیا یبا عل.)گم نشود

.کرد یم تیاحساس مسئول".امیدنبالت ب

ما فقط .خواندند یها هم انگار با غم م ركیرجیج.نمانیبود ب یآن شب غم.را صدا زد و رفتند یو ربان ان،منوچهریعباد حاج

ذهنمان  يکنار هم،گوشه  مینشست یکه م ییاهمان لحظه ه.میلذتش را ببر میوقت نتوانست چیه.میگرفته بود ادیرا  یعاشق

دل  کی.نمشانیب یبار باشد که م نیآخر نینکند ا میو ما هم دلشوره داشت ندکرد یمشغول بود،مردها که به کارشان فکر م

.میبا هم نبود ریس

پدرم  يخانه  یمن و عل.میخانه که نداشت.دزفول میرا برده بود مانیزندگ يآمدنمان مشکالت خودش را داشتهمه  تهران

دستش  یمجروح شد و نام انیشدند،تراب دیشه یو ملک یمیکر ات،عباسیدر آن عمل.میدیشن یم ویخبر ها را از راد.میبود

گرفتم،تا دم سال  یم گرانیرا از د شیخبر سالمت.زد یتلفن نم کیرمنوچه.داد یبهمان م یصالح يخبر ها را آقا.قطع شد

 ییاز بچه ها ییدو تا.دلم گرفته بود".شوم یسست م ،منیکن یم يجور نیتو ا"گفت یم.دیلرز یپشت تلفن صدام م.لیتحو

.ش خودشیخانه دست و پا کند و باز ما را ببرد پ کیقول داد زودتر .میکرد هیشده بودند و گر دیکه شه میگفت

 کیکرد منوچهر نزد یماحساس .رفت یرو م ادهیدوشش و خسته و تنها از کنار پ يرزمنده کوله اش را انداخته بود رو
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منوچهر  يها نیپوت.در را باز کرد.پدر منوچهر يراهش را کج کرد به طرف خانه .دیرا شن شیصدا یحت.آمده باشد دیشا.است

تا .کند رشیخواست غافلگ یحتما م.شناخت یتنش را خوب م ينبود،اما بو یاتاق کس يتو.از پله ها باال رفت.که دم در نبود

 کیاز هر گل .دیخر یکه منوچهر م ییهمان دسته گل ها رون،ازیدسته گل آمد ب کیار زد،پشت در را کن يپرده 

.خوشحال بود که به دلش اعتماد کرده و آمده آنجا.شاخه

شوش  يخانه مان تو.شوش خانه گرفته بودند ياریاسفند يبا آقا.چون به قولش عمل کرده بود دمیرا بخش امدنشیماه ن سه

ها تازه  نیا"گفت.اتاق کوچک تر يرا گذاشته بود تو لمانیمنوچهر وسا.بزرگتر و روشن تر بود ییجلواتاق .دو تا اتاق داشت

.میکن یکار را م ،همانییحاال تو هر چه بگو.ردیگ یگفتم دلش م.وبجن امدهیتا حاال خانمش ن.ازدواج کرده اند

 يخودمان،دو تا برا يدو تا برا.میستفاده کنکمد ا يمهمات آورده بود که به جا يمنوچهر چهارتا جعبه .موافق بودم من

.زدیچوب نر يبود که براده ها دهیکش یومینیجعبه ها کاغذ آلم يتو.آنها

دو  ياریاسفند يآقا.رفت یم،میستیشد که تنها ن یراحت م الشیتا خ.با خانمش آمد و منوچهر رفت ياریاسفند يبعد آقا روز

خانه هم  يتو.ینب الیحرم دان ایجیبس ایمیمسجد بود ای.میکرد یان را گرم مسر خودم.میسه روز بعد رفت و ما سه تا ماند

 یم میپشت بام،آنتن را تنظ يرفتم باال یم.گرفت یبغداد را راحت تر از تهران م اآنج ونیزیتلو.میکرد یتماشا م ونیزیتلو

از برنامه ها اسرا را نشان  یکی.رفتم باال یاز همان م.نداشت شترینردبان بود که چند پله ب کی.میبه پشت بام راه نداشت.کردم

و  میوشت یاسم و شماره تلفن را م.دادند یتلفن م يگفتند و شماره  یاسرا و آدرسشان را م یاسم بعض.غاتیتبل يداد،برا یم

 یبعض.میدز یمخابرات زنگ م میرفت یم،میتلفن نداشت.میستاد اسرا راه انداخته بود ییدو تا.به خانواده هاشان میزد یزنگ م

شوهر هامان  یوقت.نداد به خانواده هاشا یو او خبر م میداد یاسم و شماره ها را م.کار را بکند نیگفتم ا یوقت ها به مادرم م

فردا  میدانست یم.میخواند یم میحرم،هرچه بلد بود میرفت یآمدند،تا نصفه شب م یم یوقت.میکرد یکارها را م نینبودند ا

 ياریاسفند يخبر آمدنشان را آقا.آمدند شوش میچند روز هم مادرم با خواهرها و برادرها.مشانینیب یبعد نم يبروند،تا هفته 

.بهم داد

زود دکتر آورد  ياریاسفند يآقا.حالم به هم خورد.هول شدم.من را برگردانند ندیایخواهند ب یآن به دلم افتاد نکند م کی

 قیدسته شقا کیسر راهش از دوکوهه .داده بود ومنوچهر خودش را رساند به منوچهر خبر.دکتر گفته بود باردارم..سرم يباال

 .ماندآن شب منوچهر.بود آورده بود دهیچ یوحش
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 کی.آمد یم دیخر یم يزیچ کیرفت  یساعت م میساعت به ن مین.داد دستم یآب راهم م وانیل.گذاشت از جا بلند شوم ینم

ظهر .گفت یم نانیبا اطم یلیخ.دهد یدانست خدا بهمان چه م یمنوچهر سر هر دوتا بچه م.دیدخترانه هم خر ییمویلباس ل

.کند یخواست که خودش را خال یم یلوتخ"روم حرم یم"گفت. ندیتوانست بنش ینم گریفردا د

بود لشگر برود قرار .خواستند برگردند،منوچهر مرا همراهشان فرستاد تهران یم یوقت.برزآمدندیو محسن وفر مهیبا فه مادرم

 ادیاما ز.دزفول میرفت.بعد از آن دو ماه، برگشتم جنوب.توانستم بمانم ینم گریتونست دو ماه به ما سر به زند،اما د ینم.غرب

.میو آمد میرا جمع کرد زیهمه چ.برگردم تهران دیبا بوددکتر گفته .حالم بد بود.مینماند

کرد و هوسش را  یم یرش را برد دم گوش منوچهر که رانندگس.بار هندوانه داشت ییوانت جلو.هندوانه کرد هوس

 یراننده نگه داشت،اما هندوانه نم.واز راننده خواست نگه دارد دیکرد وکنار وانت رس ادیمنوچهر سرعتش را ز.گفت

صبر اوه،تا خانه "فرشته گفت.دیهندوانه اس را خر کیآن قدر منوچهر اصرار کرد تا .برد یم ییجا يبار را برا.فروخت

را از صندوق عقب برداشت،با آب شست و هندوانه را  یگوشت چیمنوچهر دوتا پ.چاقو نداشتند یول".میحاال بخور نیکنم؟هم

(.چه خواهش ها که ندارد امدهیهنوز ن.بشود يچه دختر ناز پرورده ا(سرش را تکان داد وگفت.قاچ کرد

 هیهرچه قدر از نظر ظاهر شب.منوچهر است يو تودار يصبور به. خواهش و تمنا داشته باشد ادیکه ز ستین يدختر يهد اما

.اوست اخالقش هم به او رفته است

 میکردند ما ده پانزده سال است ازدواج کرده ا ین همه فکر م مارستایتو ب. پا بند نبود يمنوچهر رو.آمد ایبه دن نیفرورد يهد

قرمز  خکیسبد گل م کی.داد ینیریرا ش مارستانیب گرفت و همه ینیریش يبزرگ قناد ینیدوتا س.میوبچه دار نشده ا

.آمد یآنقدر بزرگ بود که از در اتاق تو نم.آورد

اسباب  شانیبرا.کرد یم يآب باز يگرفت،با هد یم یکشت یخانه بود، باعل یوقت. دشیبوس یسفت م.تپل بود و سبزه يهد

دلم خنک  یبکشم، ول یبعد، خودم سخت دیشا.آورد یدلم طاقت نم(گفت یم.کمد عروسک داشت کیيهد. دیخر یم يباز

گفت  یبه من م.کرد یبچه ها بلند نم يدست رو.)کرده م يباز نم، بغل گرفته م،باهاشا دهیشود که قشنگ بچه ها را بوس یم

(.شهیهم يماند برا یذهنشان م يبچه ها تو یبرود ول ادتیخودت  دیشا ،یتلنگر بزن کیگر (ا:

سر صبر پا به پاشان راه .خواهند بخورند یم دیپرس یخواست غذاشان بدهد،م یم یوقت.زد یممثل آدم بزرگ حرف  باهاشان

.گذاشت دهانشان یرفت و غذا را قاشق قاشق م یم
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 دیهم شه انیپنج،حاج عباد يکربال اتیعمل.همان سال رفت مدرسه یعل.منطقه مینرفت گریآمد د ایبه دن يهد یوقت از

 یبرود م یحاج يخواست قربان صدقه  یم یوقت یحاج.و مراد دیبودند،مثل مر کینزدبه هم  یلیخ یمنوچهر و حاج.شد

(.قربان بابات بروم(گفت

.بعد از او شکسته شد منوچهر

.انیروز شهادت حاج عباد:گفت یم)بود؟ يچه روز تیروز دوران جنگ برا نیسخت تر(يدیپرس یروز هم که م نیآخر تا

 يمنوچهر تو.ندیرا بب یحاج یخال يخواست برود منطقه و جا یدلش نم.دیکش یو آه م ختیر یرفت و اشک م یم راه

کرد  یکه م ییها هیآمد،اما چون با گر یزد و از چشم هاش آب م یتنش تاول م.شد ییایمیش يپنج بدجور يکربال اتیعمل

.دمیفهم یهمراه شده بود نم

نشستم  یم.و موشک باران تهران افسرده ام کرده بود رسد ینوبت ما م یکه ک نیا يپشت سر هم و چشم انتظار يها شهادت

.ترسم یبهش گفتم م یتلفن.منوچهر نبود.رفت یم ينه اشتها داشتم،نه دست و دلم به کار.گوشه کی

ترسم؟ یمن نم يفکر کرده ا.مبارزه است کیهم  نیا:گفت

باعث  نیهم.را هم دوست دارد یندگآدم هر چه قدر طالب شهادت باشد،ز:گفت.قهرمان بود کیذهنم  يو ترس؟تو منوچهر

.به خدا میسپار یما دلمان را م:که هست يزیفقط چ.شود یترس م

.خودمان يپدر و مادرم بروم خانه  شیهاش آنقدر آرامشم داد که بعد از مدت ها جرات کردم از پ حرف

.دینیببکه موشک زده اند  ییجاها دیفرشته،با بچه ها برو:گفت.سه روز بعد دوباره زنگ زد دو

.چه قدر آدم خودخواه است ینیبب نکهیا يبرا:کردم؟گفت یکار را م نیا دیبا چرا

.از خودم دمیکش یخجالت م.که ناراحت شده باشم نینه ا.خواست باهاش حرف بزنم ینم دلم

زد  یصدا مبچه مادرش را  کی.خاك ها يعده نشسته بودند رو کی.را که تازه موشک زده بودند ییجا میرفت يو هد یعل با

که  دمینبودمن د یغم چیانگار ه.دستشان بود یو تنگ ماه دندیخر یآنطرفتر،مردم سبزه م یآوار مانده بود،اما کم ریکه ز

منوچهر .است یهر دو خود خواه.غم خودم یخودم و نه حت ينه غرق در شاد.مآدم ها باش نیکدوم از ا چیدوست ندارم جزو ه

.آورد یزد که من را به خودم م یم ییسر بزنگاه تلنگرها شهیهم.دیرا به من بگو نیخواست ا یم

رفت  یتهران بود صح ها م یوقت.ماند یآمد تهران و م یم ادیز.سال شصت و هفت مسئول پادگان بالل کرج شد منوچهر
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.آمد یپادگان و شب م

 یم یوقت.کرده بود به بودنش عادت شتریروز ها ب نیا.ردیخواست وضو بگ یهاش را زده بود باال و م نیآست.کرد نگاهش

خواست در  یدلش م.منوچهر سجاده اش را پهن کرد.انگار تحملش کم شده باشد.شد یخواست برود منطقه،دلش پر از غم م

و به او اقتدا  ستادهیپشتش ا یواشکیبود فرشته  دهیکه فهم بارکی.نبود یمنوچهر راض ینماز ها به او اقتدا کند،ول

.ستدینتواند پشتش با یکه کس يستاد،طوریا یاتاق م يبه بعد گوشه  از آن.کرده،ناراحت شد

منوچهر .دشیشد و بوس زانیاز گردنش آو د،فرشتهیکه رس) رالعملیخ یعل یح(به .گفت یرا بسته بود و اذان م شیها چشم

 دیگو ی؟میکن یت تو ماس يچه کار نیمن ا زیعز:گردنش را کج کرد و به فرشته نگاه کرد.گفت و مکث کرد)ال اله اال اهللا(

 یشانیپ يمنوچهر را که رو يچند تار مو ؟فرشتهيشو یم طانیو  ش ییآ یعمل،آن وقت تو م نیبهتر يبه سو دیبشتاب

>.کنم یکار را م نیبه نظر خودم که بهتر:بود،کنار زد و گفت دهیچسب سشیخ

طاقت  گهیاز سال شصت و شش د یراحت تر گذشت،ول میشش ماه اول ازدواجمان که منوچهر رفت جبهه برا دیشا

 .هر روز جمعه باشد و بماند خانه خواستیدلم م.شدم یگذشت وابسته تر م یهر روز که م.نداشتم

 یغذا نم.تر شده بود فیآمدالغرتر و ضع یهربار که م.رفت منطقه یم يو مرزدار يپاکساز يبرا یکه تمام شد،گاه جنگ

.سوزاند یدل و روده ام را م:گفت یم..توانست بخورد

هر .دادن ینم صیدکتر ها هم تشخ.دارد یو چه عوارض ستیچ ییایمیش میدانست یهنوز نم.غذا ها به نظرش تند بود يهمه

.خانه میآمد یدادند و م یزدند  و دو روز استراحت م یسرم م کیمارستان،یب مشیبرد یدفعه م

و سر و صدا  کیتراف.از ظهر ها با آن کار کند،اما نتوانست که بعد دیخر کانیپ کیمنوچهر .بود ادیز يسالها فشار اقتصاد آن

 یم ریرفت آن جا،ش یبعد از ظهر ها از پادگان م.دارد یرستوران سنت کیناصر خسرو  يپسر عموش،نادر،تو.کرد یم تشیاذ

بس  دمیرا کشخجالت شماها  یتا حاال هر چ:کند؟گفت یکار را م نیدم که چرا ایتوپ دم،بهشیفهم یوقت.دانستم ینم.فروخت

.است

؟یستیمعذب ن:دمیپرس

سال را بخواند و  کیثبت نام کرده بود هر سه ماه،درس .درس خواندن را هم شروع کرد.کنمیخانواده ام کار م ينه،برا:گفت

کتهیمشکل نداشت اال د یدرس چیبا ه.شروع کرد ییاز اول راهنما.امتحان بدهد
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حاال فکر کن درس :گفت.قهار بود یمنوچهر در بد خط.گفت کتهیپر  د یق امتحانرا باز کرد و چهار پنج صفحه ور یفارس کتاب

.کنند حیتوانند ورقه ات را صح یمعلم ها نم يکه دار يخط بد نیبا ا.يخوانده ا

را » موش«بخواند و »فقط«را»وقت«.او را بخواند يگرفته بود نامه ها ادیچون خودش .را مطمئن بود نیا.رندیگ یم ادی:گفت

.توانست بخواند و فرشته یکه خودش م گرید يو هزار کلمه » مشت«

.يرفوزه ا:گفت.ها را شمرد،شصت و هشت غلط غلط

.خوانم تا قبول شوم یآن قدر م:کرد،گفت یکرد و غلط ها را نگاه م یو رو م ریهمان طور که ورق ها را ز منوچهر

.ماند یگرفت به پاش م یم یمیمنوچهر آن قدر کلع شق بود که هر تصم.دانست یرا هم م نیا

کتاب و دفترش .نادر شیرفت پادگان و بعد پ یاز آن ور م.خواند یرفت پارك تا هفت درس م یم میها از ساعت چهار و ن صبح

اما دکتر ها اجازه .کرد از درس خواندن یکبف م.میشد نوزده و ن کتهیامتحان که داد د.بخواند يکار یبرد تا موقع ب یرا هم م

از درد .گرفت دیشد يداد و چند درس سال سوم را خوانده بود که سرر درد ها یم راامتحان سال دوم .دامه بدهدندادند ا

به  دیکه خورده بود،نبا ییسرش داشت و ضر به ها يکه تو ییبه خاطر ترکش ها.زد یشد و از گوشش خون م یخون دماغ م

 یم یاگر بخواه.میکن یممدرك جور  تیبرا ؟مایبخوانچرا درس (گفتند یاز دوستانش م یبعض.آورد یاعصابش فشار م

(.دانشگاه متیفرست

مدرك .مخم باشد که بروم دانشگاه يتو يزیچ هیدیبا.رمیبگ ادیخواهد  یدلم م:گفتیم.آمد یم نیسنگ شیحرف ها برا نیا

خورد؟ یبه چه درد م یالک

 یرا م یشناخت و نه ما کس یما را م ینه کس.شد يدیجد يجنگ وارد مرحله  يما آدم ها یاز جنگ و فوت امام زندگ بعد

 روزیکه تا د یکس:گفت یمنوچهر م.ها عوض شد زیچ یلیخ.میکردن ساخته نشده بود یجور زندگ نیا يانگار برا.میشناخت

 و دفتر دارش وقت ندهیو نما یاز منش دیاتاقش،با يتو میبرو میواهخ یکه م م،حاالیخورد یکاسه آبگوشت م کیيباهاش تو

.میریبگ یقبل

 چیمنوچهر ه.دادند یو مدت جبهه بودن درجه م يو درصد جانباز التیبه هر کس بر اساس تحص.درجه هم مطرح شد بحث

استعفا  یحت.شد یم زیصبرش لبر يکاسه  یکرد،اما گاه یو کار خودش را م نییسرش را انداخته بود پا.را رو نکرد یمدرک

با آمبوالنس .آورد یآن قدر حالش خراب شد که خون باال م.قهار ماه رفت منطسال شصت و نه،چه.دادفکه قبول نکردند
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 .شد يبستر مارستانیآوردندش تهران و ب

هفته  کی.ش است دندچهیکردند،اما نفهم يکردند و از معده اش نمونه بردار یچندبار آندوسکوپ.سر تا پاش عکس گرفتند  از

.کند یکنم روده هام دارد باد م یحساس ما. است يجور کیفرشته،دلم :گفت.مرخص شده بود

شده بود .گشت یآمد جلو و بر نم یم د،شکمشیکشینفس که م.آورده بود،خورده بود دینوبرانه که جمش دیسه تا توت سف دو

نمونه را بردم .کردند يدوباره از روده اش نمونه بردار.انسداد روده شده بود.مارستانیب مشیزود رساند.قلوه سنگ نیع

خانوم :گفت.دختر دانشجو سر راهم را گرفت کیبروم باال، دمیدو.یجراح شتا برگردم منوچهر را برده بودند بخ.شگاهیآزما

 .غده کجاست نندیخواهند شکمش را باز کنند و بب یم.کنند ینم دایغده را پ یسرطان داده اند ول صیتشخ نهایمدق ا

.گذارم یمگر من م:گفتم

.کنم یم اهیروزگارتان را س دیدست بهش بزن:گفتم.ببرند اتاق عملرا آماده کرده بودند  منوچهر

 یم.دنبالمان دیایزنگ زدم پدرم و گفتم ب.و لباس هاش را تنش کردم دمیالکل را برداشتم،سرم را از دستش کش يپنبه

 یر و ما را معرفمنوچه يها شیآزما ينامه نوشت،گذاشت رو کید،یدکتر که سماجتم را د.خواستم منوچهر را از آنجا ببرم

.جم مارستانیب میکرد يمنوچهر را روز عاشورا بستر.جم مارستانیغدد ب ر،جراحیکرد به دکتر م

سالم نمازش را که داد،رفت سجده و شروع .کرد هیگر یلیخ.و نماز خواند ستادیکه سرم داشت،بلند شد ا نیکه گفتند،با ا اذان

از  مارستان؟منیتخت ب ينجا،رویا يچرا من را کشانده ا.مه سال جبهه بودمه نیمن ا.گله دارم ایخدا":کرد با خدا حرف زدن

 ".جور مردن متنفرم نیا

چشمم سد  يجلو يهر وقت خواستم بروم آمد.يآن هم تو باعثش بود.کارم خراب بود يجا کی:تخت گفت ينشست رو بعد

 .برو گریحاال د.يشد

ام و  دهیچسب شتیبه ر نیمنوچهر خان همچ:گفتم.دانستم یم. نمبود که دل بک نیا يبرا شینیو سرسنگ يمهر یب يهمه

 .نیحاال بب.کنم یولت نم

.میخند یروزها م نیو به ا میشو یم ریگذرد،پیروزها هم م نیکردم ا یفکر م.میسخت جنگ را گذرانده بود يروزها ما

 یفرق ادیز.ش خواست بخوردهرچه دل:دکترش گفت.خواست یم)ع(نیامام حس يدلش غذا.را نخورد مارستانیب ناهار

از  یکی.خودمان يدو بشقاب ماند برا.میبخش را غذا داد يهمه .غذا و شربت آورد ئتیزنگ زدم و او از ه دیبه جمش.)ندارد
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نگران بودم دوباره .میبشقاب خورد کیاز  ییمنوچهر بشقاب غذاش را داد به او و سه تا.بود دهیبهش غذا نرس.ها آمد ضیمر

من  يرو نینظر امام حس.مطمئنم زیچ هیاز :گفت.شد حالش بهتر بود داریده بشه،اما بعد از ظهر که از خواب بدچار انسداد رو

.ادیصدام در نم ادیسرم ب ییفرشته،هر بال.هست

از خودش .کار دارد یلیبود،انگار فردا خ دهیزد به منوچهر که آرام خواب یکرد،زل م یخواند،دعا م ینماز م.ماند داریصبح ب تا

 هیگر یچند روز تا آنجا که توانسته بود ،پنهان نیا.کرد بتواند یکه هرگز فکر نم يکار.گرفته بود ادیتظاهر کردن را .بدش آمد

روده که به معده زده  يشرفتهیسرطان پ.سرطان روده داده بود صیدکتر تشخ.بود دهیدمنوچهر خن يکرده بود و جلو

ها از عوارض  يماریب نیبار نرفته بودند که ا ریز روزیهر چند تا د.ز نود درصدجانبا:سپاه هم آمده بود ونیسیجواب کم.بود

 د،دوستانیبودند،فرشته،جمش یهمه عصبان.تاس يمنوچهر مادرزاد يها يماریگفته بود ب ادیهمه باز بن نیبا ا.جنگ باشد

(.ندیگو یمخب راست .آمدم بدنم پر از ترکش بود ایبه دن یکه از وقت دیخند یاما خودش م.منوچهر

.وقت نتوانسته بود مثل او سکوت کند چیه

 نیا دیگو یعقلم م ،امایقلبم دوست دارد بمان:گفت..اش نهیس يرا گرفت و گذاشت رو مدستمیقبل از عمل تنها بود صبح

آنها  از دیاو هم با.خوبش خلق کرده يبنده ها يرا برا یزندگ يها ییبایخدا ز.تو سوخته يبه پا یدختر از پانزده سالگ

.دیلرز یلب هاش م.)شاد باشد.استفاده کند

که  نیهم.من است یزندگ ياز جبهه برگشتن هات،زنده بودنت،نفس هات،همه شاد.داشتم ادیشاد ز يمن که لحظه ها:گفتم

.شادم نمتیب یم

(.يرو یم نیتو از ب.توانم باشم ینم یبه بعد هم شوهر خوب نیاز ا.نکردم يتا حاال برات شوهر گفتمن

.میبا هم برو ییبگذار دوتا:فتمگ

گفت پاهام سالم .منوچهر نگذاشت.پرستار ها هم برانکار آوردند که منوچهر را ببرند.و رسول آمدند دیموقع جمش همان

(.هنوز فلج نشده ام.خواهم راه بروم یم.است

دیدست من را دو سه بار بوس.دیو رسول را بوس دیدر اتاق عمل،برگشت صورت جمش يجلو

(.کشند یزحمت م شتریب نیبعد از ا.اند دهیزحمت کش یلیدست ها خ نیا گفت

(؟یآخرش هست دتایکرد و پرس نگاهم
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.برنگشت پشتش را نگاه کند یحت.و رفت.هستم:گفتم

بدنش گوش شده  يهمه .کرد یچه کار کند؟فکرش کار نم دیبا.تخت منوچهر نشست،مثل ماتم زده ها يلبه )نکند برنگردد؟)

 یبه توسل خودتان بر م(به فرشته گفته بود.برده بودش اتاق عمل دیدرصد ام کیدکتر با ...خبر بدهند منوچهرندیایبودب

(.گردد

 یچادرش را برم.نشست یرفت،م یراه م.دیفهم یحال خودش را نم.دعا خواندن تمرکز نداشت ياما برا.بار وضو گرفت چند

.سر ظهر صداش زدند.کرد یداشت، دوباره سرش م

 یاستفراغ م یکی.زدند یها داد م ضیدو تا از مر.اتاق شش تا تخت بود يتو.يکاوریتا دم اتاق ر دیرا همراه خودش کش پاهاش

اش  نهیبه س.تخت آخر دست چپ منوچهر بود.دندیچیپ یاز درد به خودشان م گریزد و دو نفر د یرا صدا م یاسم زن یکی.کرد

روح آدم ها خودش را  یهوشیموقع ب:دکتر گفت.ش نگاه کرد و منتظر ماندبرگشت به دکتر.آمد ینم نییباال و پا.شد رهیخ

.روحش صاف صاف است.دهد ینشان م

.گفت یداشت اذان م.خورد یمنموچهر برد که داشت تکان م يلب ها کیرا نزد گوشش

 ادیب یبود کستا چند روز قدغن .از کبد و روده و معده اش را برداشته بودند یقسمت.گفت یذکر م یهوشیمدت ب تمام

 یمیش دیمنوچهر با.خورد یم عاتیما واشیواشی.بخورد يزیتوانست چ یتا دو هفته نم.اما زخمش عفونت کرد. مالقاتش

دکتر .کنند یم یدرمان یمیسنجند و بر اساس آن ش یم ارفت سرطان ر شیمغز استخوان،پ شیاز آزما.شد یم یدرمان

 ذمیکه من کش يدانم درد ینم شیروز آزما.کرد شیمنوچهر معرف ياوامد يبرا ریمتخصص خون است که دکتر م انییشفا

دردش را .شد یناله اش بلند م يصدا.زد یبار داد م کیکاش  يا میگو یم.سوزدیدلم م.دیکه منوچهر کش يدرد ایبدتر بود 

 ینم غیآمد در یبر م از دستشان يهرکار.و سکوت ها ،پرستار ها و دکتر ها را عاشق کرده بود يصبور نیهم.ختیر یم رونیب

.آماده شود،منوچهر را مرخص کردند شیتا جواب آزما.کردند

خنده  يتوانستم جلو ینم.کردند یام تعجب م هیهمه از روح.بود میخوش زندگ ي،روزها میامد یم مارستانیکه از ب ییروزها

.بروم خودم راه خواهمیگفت م.تا دم آسانسور میبغلش را گرفت ریز دیبا جمش.رمیهام را بگ

 فتدیچپش و من پشت سرش که اگر خواست ب گرش،بهروز،سمتیمنوچهر،رسول سمت راستش،برادر د يرفت جلو دیجمش

و  یعل.داد یمادرش شربت م.منوچهر گوسفند کشتند يپا يدم خانه جلو.آمده بودند دنبالمان نیسه تا ماش.مینگهش دار
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گلدان پر از گل گذاشته بودند  کیبودند و  دهیگل چ يها خهوچهر شاتخت من ياز دم در تا پا.خانه را مرتب کرده بودند يهد

.تختش يباال

 دیاین ریکه اگر داروها گ دیلرز یدکتر کمرم م يبا هر نسخه .شود یدرمان یمیزودتر ش دیبا:که آمد،دکتر گفت شیآزما جواب

 يآبان و داروخانه ها زدهیاحمر و سهالل  يچند ساعته  يصف ها.میگشت یناصرخسرو م يتو دیداروها با یبعض ؟دنبالیچ

.نبود يزیکه چ یتخصص

 يبرا.کار ها نیا دیاما طول کش.گرفتند ادیمنوچهر را از بن يو کارت جانباز دندیکش رونیمنوچهر پرونده هاش را ب دوستان

.میشد نیو اجاره نش میخرج دوا و دکتر منوچهر خانه مان را فروخت

کورهبدنم  يانگار من را کرده اند تو:گفت یم.گرفت یزدند گر م یداروها را که م.شد یمیدرمان یمیسه روز ش یماه منوچهر

.شود یداغ م

 یمیبه خاطر ش.داد یقورت م یآب دهانش را به سخت.شد یده روز دهان و حلقش زخم م.چند روز حالت تهوع داشت تا

.ختیموهاش ر یدرمان

 یصبح که برده بودش حمام،موهاش تکه تکه م.زد غیش را با تسر يهم گذاشت و فرشته موها يچشمهاش را رو منوچهر

هاش را که تنک  شیر یحت.بزندشان غیبا ت:گفت.کرد یم تشیرفت و اذ یسرش فرو م يکه مانده بود تو يزیر يموها.ختیر

 يلورا برداشت و ج نهییآ.تر و تلخ تر نیسکوت سنگ اماوقت ها حرف زدن سخت است  یگاه.زدیحرف م زیر کی.شده بود

منوچهر همانطور که چشمهاش را بسته بود،به .)نیخودت را بب.نریبرا ولینیع.يشده ا پیخوش ت یلیخ.(ستادیمنوچهر ا

.دیتخت دراز کش يو رو دیصورت و چانه اش دست کش

 یم یموهاش و از سر بدجنس يبردم ال یدستم را م یکه به شوخ ییروز ها.کردم یم سهیرا با خودش مقا منوچهر

 يهمه .دیکش ینفس م.کنارمان بود.منوچهر بود.به چشم من فرق نداشت.بود ختهیمژه هاش هم ر گریو حاال که د.اندمشیکش

کالس اول  یعل.سمیرا در مدرسه بنو يو هد یبود اسم عل تهرف ادمیآنقدر که .شده بود منوچهر و مراقبت از او میزندگ

.اول دبستان يرفت و هد یم ییراهنما

 دهیخواب د.شدم داریگفتنش ب)نیحس ای( شب از کی.تخت يدم،پایخواب یشب ها همان جا م.ودکنار تختش ب میجا

.بود چل چراغ محل را بلند کرده دهیخواب د.عرق شده بود سیخ.بود
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.دهانم يتو ختیدندان هام ر يهمه .دمیشن یشکستنشان را م يصدا.شکست یاستخوان هام م.بود نیچل چراغ سنگ-

است که شما از  نیا رشیتعب«:او برگشت گفت.کرد فیاز دوستانش که آمده بود مالقاتش تعر یکیيبرا خوابش را.بود آشفته

«.به اعتقاداتتان دیپشت کرده ا.دیراهتان برگشته ا

بود و  ختهیر یدرمان یمیمنوچهر به خاطر ش يها شیچون ر.زدند یتهمت م یحت.گرفتند یم رادیها به ما ا یلیروزها خ آن

زجر  يطور نیا نمیتوانستم بب ینم.گذاشتم کنار یو راه برود،چادر را م رمیرا بگ شیبغل ها ریبتوانم ز کهنیا يمن برا

که  یکرد،شهادت رشیبه شهادت تعب.دگرگون شد دیخواب را که شن.ستدان یخواب م ریکه تعب یتلفن زدم به کس.بکشد

.دارد يادیز يها یسخت

اول پشت سرش  يروز ها.زدیقدم م رونیرفت ب یبعد از ظهر ها م.ر حال بودس.منوچهر خوب شده میما خوش حال بود حاال

 نمیکه بب یبرم تا وقت یاز توجه ت لذت م:گفت یم.دانستم حساس است یم.نخورد نیدورادور مراقب بودم زم.افتادم یراه م

.ستینگاهت ترحم ن يتو

از کرخه تا  لمینما،فیرفته بود س.دیاما فهم.است یاندرم نیپروتئ میگفته بود.شود یم یدرمان یمیبفهمد ش میبود نگذاشته

 يحتما جور(کرد که یخودش را سرزنش م.کرد به ش دروغ گفته باشم یباور نم.غروب که آمد دل خور بود.بود دهیرا د نیار

(.رفتار کرده ام که ترسو به نظر آمده ام

نشدن و حاال  دیبود حسرت خوردنش را از شه دهید.که دوست نداشت منوچهر بهش فکر کند يزیچ)مرگ یعنیاما سرطان )

خدا دوستم دارد که (گفت.مرگ گفت ییبایاز ز شیمنوچهر چقدر برا.خواست غصه بخورد ینم.....دانست سرطان دارد یاگر م

(.کنم و نماز بخوانم حشیبتس شتریمرگ را نشانم داده و فرصت داده تا آن روز ب

 نمیبب میرو یراه را با هم م يهیحاال بق.بس است یخوان هیمرث:و گفت شیپا يزد رومنوچهر .او شده بود يمحو حرفها فرشته

(.من ایيتو پرروتر

 یرود و بر م یتا دم مرگ م.است ریکردم فنا ناپذ یگمان م.من بود که از جنگ برگشت يبه گمانم اصرارها.کردم یمن دعا م و

 یبه خصوص از وقت.از شب بعدش وحشت داشتم یول.شتگذ گریشب د کیکه  دمیکش یهر روز صبح نفس راحت م.گردد

 يزیخونر.شود و چند واحد خون بهش بزنند يبستر یو اورژانس دیایب نییمعده اش با عث شد گاه به گاه فشارش پا يزیخونر
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.توانستند برش دارند یعشر در آمده بود و نم یاثن انیشر يبود که رو یها به خاطر تومور بزرگ

 هیخواهد گر یهر چه دلت م(دکتر گفت.کنم تا خفه شوم هیخواست آنقدر گر یدلم م.گفت یم انییفاها را دکتر ش نیا

 ویو راد یدرمان یمیما هم با ش.با شد که بتواند مبارزه کند يآن قدر قو دیبا.مثل سابق.يبخند دیمنوچهر با يجلو یکن،ول

(.میبکن يکار میبتوان دیشا یتراپ

 ویاز اثر کورتن ها ورم کرده بود،اما دو سه هفته که راد.شودیمنوچهر چه طور آب م دمید یم.دبو دیمن با يها برا دیشا نیا

 یم.از کنارش جم بخورم يا هیحاضر نبودم ثان.بلندش کنم ییتوانستم به تنها یکرده بود آن قدر سبک شده بود که م یتراپ

آب را زود تر  وانیردا که نباشد و غصه بخورم چرا لاز ف دمیترس یم.دورش بگردم.مفرصت ها استفاده کن يخواستم از همه 

.درد دارد دمیچرا از نگاهش نفهم.دستش ندادم

تا آخر .ایدهم به دن یفرشته را نم يمو کی«:گفت یگشت م یهمه بر م يکه جلو نیهم.رفت ینگاه م کیبود با  یسخت هرچه

یگاه.عادت نشد میوقت با منوچهر بودن برا چیه.هستادیمحکم پشتم ا دمید یم.برد یهام را م یخستگ».عمر نوکرش هستم

.سرمان يرو میگذاشت یاتاق را م یاز خنده و شوخ.میروزها را با هم خوش بود نیبدتر.میدار یطیرفت چه شرا یم ادمانی

خنده  يهم و جلو يرا کرد تو شیمنوچهر مثال اخم ها.گفت یم شیسه بار برا يها که روز یاز همان سفارش.جوك گفت کی

به  یده یم ریخانوم من،چرا گ.(دیخند یو منوچهر پق.شود یم هیات کر افهیجور وقتها چقدر ق نیا:فرشته گفت.اش را گرفت

(.حرف ها نیا ستیمردم؟خوب ن

اما نتوانست ادامه ...)آدم خوب کی(گرفته،گفت ادیاخالقش را خوب  ينشان دهد درس ها  نکهیا يبرا.بود دهیشن بارها

 ياز خون همه .یمدق خالص هست کییادعا کن یتوان ینم یحت.یستیجا ن چیتو که مال ه:گفت.زه شدم یبه نظرش ب.دهد

.خالصم یرانیا کیعوضش :و منوچهر گفت.هات بهت زده اند تیهم وال

 یگردش که م.کردم یکرد و حساس بود که تعجب م یتوجه م ییها زیبه چ.کردن یشوخ يتو یبود،حت قیدق زیهمه چ به

 میخور یکه م يزیچ ایسطل نباشد  میرو یکه م ییمبادا جا.زباله بود يسهیداشت ک یکه بر م يزیچ نیاول میوبر میخواست

در سکوت  دمیترس یم.کردم یم یاما من پر حرف.حرف زدنش یحت.قدر او اندازه داشت زشیهمه چ.آشغالش آب داشته باشد

هات را کرده  تیو رفتارت وص یتو با زندگ«:گفتم یم.سدیبنو تیگذاشتم وص ینم.فکر کند که من وحشت داشتم يزیبه چ

«.يندار يزیهم که چ ایاز مال دن.يا
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.شدم که فکر رفتن را از سرش دور کنم یمتوسل م زیهمه چ به

منوچهر هم .برنامه بسازند کیکه  دیاز منوچهر خواستند خاطراتش را بگو.آمدند خانه مان ونیزیروز ها بود که از تلو همان

(.کارمان تمام نشده(گفتند یم.از پخش برنامه نشد يه ماه خبردو س.گفت

را نشان  عشییتا شهادت و بعد تش مارستانیاز ب.داد ینشان م یمدن دیاز شه يبرنامه ا ونیزیتلو.شب منوچهر صدام زد کی

«.منتظرند کار من تمام شود نهایا.دمیحاال فهم«:منوچهر گفت.بود ییایمیاو هم جانباز ش.داد

است که آدم  نیا زیچ نیبار زنگ زدند بگو بدتر نیاگر ا«:رو به من گفت دیدستش را آورد باال با تاک.پر اشک شد چشمهاش

«.ستین یدنیوقت بخش چیه.باشد تا ازش سوژه درست کند یمنتظر مرگ کس

چه .شده بودند بهیغر انگار همه.داد یآزار م شتریآزرد،اورا ب یرا که منوچهر را م يزیهر چ.توانست ببخشد یهم نم فرشته

 یکیادیاما فرشته توقع داشت روز جانباز از بن.نگفت چیه.دیبگو نیدورب يرا جلو شیقدر بهش گفته بود گله کند و حرف ها

 دهیدستمال کش.پله ها را شسته بود.بود دهیهمه جا را جارو کش.مانده بود نتظرچه قدر م.هست ادشانیدیزنگ بزند و بگو

خواست  ینم.بود و چشم به راه تا شب مانده بود،فقط به خاطر منوچهر که فکر نکند فراموش شده دهیده چها را آما وهیم.بود

«.میکاش ما همه رفته بود«بشنود

 دیندازیما را ب«خواست بشنود ینم.است يادیز د،کهیآ یاز دستش بر نم يرا داشته باشد که کار نیخواست منوچهر غم ا ینم

«.میبخور يدرد کیاقال به .مینمک،نمک شو ياچهیدر يتو

دانستم که حرف  یخودم م يفهیمن اما وظ.کرد یچشمش و سکوت م يحلقه اشک تو کیشد  یم شینارا حت يهمه

به  دیده ی،اما نوبت ما را م»با جانبازان است تیاولو«دیزن یساسان که چرا تابلو م مارستانیب يبزنم،اعتراض کنم،داد بزنم تو

نوبت اسکن که  ياهللا بماند برا ۀیبق مارستانیآن قدر وسط راهرو ب منوچهردیچرا با.دییایفردا ب دییگویو به ما م گریکس د

شد،تا سال هفتاد و نه نفس  یتراپ ویمنوچهر سال هفتاد و سه راد.شود يعفونت کند و چهار ماه به خاطرش بستر شیها هیر

«.کنم یگوشت سوخته را از دلم حس م يبو«:گفت یم دیکش یکه م قیعم

«.از درد اما معتاد نشوم رمیتو بودم حاضر بودم بم ياگر جا«دوست بشنود کیاما توقع نداشت از  دیکش یدرد ها را م نیا

دانست  یزد که نم یم یحرف ها را کس نیگرفت ا یو من دلم م.زدن نیشد به مرف یم یدوست نداشت ناله کند،راض منوچهر

تواند مسکن نخورد و دردش را  یم ندیبزنم پاش را خرد کنم بب نیواست با ماشخ یدلم م.چه یعنیجبهه کجاست و جنگ 
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تحمل کند؟

را  نیماش.طبقه را بهمان دادند کیینیزم يرویاز طرف ن.میکرد یم یزندگ هیمیحک یسازمان يدو سال در خانه ها ما

منوچهر کمتر از .داشت يزیتم يهوا.بود ابانیبدور و برمان پر از تپه و .میدیو آن جا را خر میگرفت ادیوام از بن کیم،یفروخت

 تابهیاجاق کوچک و ماه کیو  يگاز سفر کی.يرو ادهیتپه ها پ يتو میرفت یبعد از ظهر ها با هم م.کرد یاستفاده م ژنیاکس

 میرفت یم ییدوتا.قمقمه کیکوچک و  يو قور يکتر کیبا .میدیدرست کردن جا داشت خر مرویدو تا ن يکه به اندازه  يا

 دهیدوچرخه خر يو هد یعل يبرا.هیطریپارك ق میرفت یم ییشب ها چهار تا یبعض.يمثل دوران نامزد.هیطریپارك ق

شد  یاگر حالش بد م.گرفت ادیيزد تا دوچرخه سوار یپا م يبرد و هد یگرفت و آهسته م یرا م يهد يپشت دوچرخه .بود

داشت که روبه  يپدرم خانه ا.سختمان بود.زد یم خیلییکا گازوآن قدر .داشت يسرد يزمستان ها..میکار کن یچ میماند یم

منوچهر دوست داشت .سوم آن خانه يدوم و ما طبقه  يطبقه  دیو جمش بایفر.میاش نشست بقهط کیمیو آمد میراهش کرد

.رفت آن باال یم ادیز.باشد کیبه پشت بام نزد

من از :گفت..کرد،حلقه کرد یته بود و آسمان را تماشا مچشمش گرف يرا جلو نیرا دور دست منوچهر که دورب شیها دست

.نییپا میبرو ایب.کند یما را از هم جدا م.پشت بام متنفرم نیا

خواهد  یدلم م«:منوچهر گفت.آسمان و پرواز چند پرنده منوچهر را بکشد باال و ساعت ها نگهش دارد ندیتوانست بب ینم

«.نمیآسمان باز شود و من باالتر را بب

«وجود ندارد ینیدورب نیهمچ«را باال انداخت شیشانه ها تهفرش

«.است فیدلم را بسازم، اما دلم ضع دیبا.چرا هست«گفت منوچهر

جا تو را از من دور  نیا نمیب یفقط م.شود یحرف ها سرم نم نیمن ا«:گفت ریبهانه گ يو مثل بچه ها دیدستش را کش فرشته

«.نییپا میبرو ایب.نیکند،هم یم

تنگ  میهر وقت دلت برا«:گره دست فرشته گذاشت و گفت يچشمش برداشت و دستش را رو يرا از جلو نیدورب منوچهر

.من آن باال هستم.جا نیا ایشد ب

به محض .رفتم یمدام راه م.سال آرامش نشستن نداشتم کیمنوچهر رفت تا  یاز وقت.پشت بام يروم رو یرد،میگ یکه م دلم

 يروبرو.نشست یم شیکه منوچهر رو شدم،همانیسکو و آرام م ينشستم رو یرفتم،م یراه م که یرفتم باال کم یکه م نیا
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 ینشستند و دانه بر م یم شیپا يآمدند رو یو کبوتر ها م ختیریم نهکرد ودا یرا دراز م شینشست،پاها یقفس کبوتر ها م

تو :گفتم یم.آمد یخوشش نم يو قهوه ا اهیس ياز کبوتر ها.طوق گردنشان داشتند کیایبودند  دیسف دیکبوتر ها سف.دندیچ

اد؟یپرنده ها خوشت م نیا یاز چ

دوستش ساعد که .ردیخواب بم يدوست نداشت تو.که مثل مرگ دوست داشت لمسش کند يزیچ.از پروازشان:گفت می

 دیشه رستانمایخواب نفسش گرفت و،تا برسد ب يتو.ساعد جانباز بود دیشه.کرد شب بخوابد یشد تا مدتها جرات نم دیشه

 یم داریشب ها ب.نباشد و برود اریآمد هوش یم دشب.خواب است یب.کند یتقال م یلیچند شب متوجه شدم منوچهر خ.شد

.شدم ینم دم،کسلیخواب یکه بعد از اذان صبح فقط دو سه ساعتت م نیبا ا.سخت نبود میبرا.ماندم تا صبح که او بخوابد

 يشب ها.صبح م،تایخواند یشد از اول م یتمام که م.میخواند یم یات حضرت علمناج ییدوتا.ماند داریاول منوچهر ب شب

کالفه .جبهه افتاده بود به سرش يدوکوهه و بچه ها ادی.شده بود ییهوا یمدت.خواندم تا خوابش ببرد یحمد م شیبرا گرید

 دشان،نابودشانید،بکشیله کنحم«زد ادیاسم رمز فر دنیبا شن ماندهاناز فر یکی.داشت یجنگ لمیف ونیزیشب تلو کی.بود

 د؟مگریگفت حمله کن یکدام فرمانده جنگ م!ساختنتان لمیخاك بر سرتان با ف«منوچهر رفت باال که  يهو صدا کی».دیکن

فردا .بود داریصبح ب ات.گفت یم راهیچشم هاش را بسته بود و بد و ب»....د؟یکن یم عیرا ضا زیبود؟چرا همه چ ییکشور گشا

برگشت چشم هاش پف کرده  یوقت.رفت آن جا یم.دوتا امام زاده دارد.خانه مان بود کینزد ضیباغ ف.ونریصبح زود رفت ب

.رمیخواهد بم یدلم م.خوبم،خسته ام:گفت.دمیحالش را پرس.بود دهیخر ينان بربر.بود

.خرد ینان نم ردیخواهد بم یکه م یآدم:گفتم  یشوخ به

<يرینگ یو شوخبار شد من حرف بزنم ت کی:گفت.اش گرفت خنده

.ینگفت چه خواب.بود دهیخواب بچه ها را د.کردم سر حال نشد يآن روز هر کار اما

دوست داشت مثل او .یشد و طوالن یم ادیشد،نماز خواندنش ز یدلتنگ که م.دلتنگ است دیفهم یاز نمازش م یگاه

اگر دلت با خدا صاف «گفت یم ؟منوچهريراما چه طو.ندیها را بب یاو فقط خوب ند،مثلیباشد،مثل او فکر کند،مثل او بب

هم  ي،بدینیب ینم يوقت بد ،آنياو عاشق شو يبرا یحت د،اگرخدا باش يهات برا هیها و گر دنت،خندهیباشد،خوردنت،خواب

ر با او تکرا.کرد یم هیو با او گر دیخند یبا او م.دیدیها را در منوچهر م ییبایز يو او همه ».شود یم بایز زیچ ،همهیکن ینم

کرد یم
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ست ینردبان بشکستن نیست عاقبت ا یجهان ما و من نیا نردبان»

«آن کس که باال تر نشست استخوانش سخت تر خواهد شکست کیل

«.خوانم ینفسم م يبرا«:گفت.دیپرس.نداشت یپست.نداشت يکار یخواند؟او که با کس یرا م نیا چرا

مشت  کیقبر، يتو دیمن را گذاشت یوقت«کرد تیبار وص کیهست  مادی.دید یاصال خودش را نم.دمید ینم اتیمن نفسان اما

 «.خاك بپاش به صورتم

 «چرا؟«دمیپرس

 «.نیهم یعنیکردم  یم تیکه بهش دلبسته بودم و به خاطرش معص یییایدن نمیبب.میایکه به خودم ب نیا يبرا«:گفت

«؟يتو چه قدر گناه کرده ا مگر«گفتم

 «.دانم چه کاره ام یخودم م.را رسوا کند دوست ندارد بنده هاش خدا«گفت

نفس هاش .نداشت یماه حال خوش يد.کردند یو مسکن دردش را آرام م نیبا مرف.شد یتر م میمنوچهر روز به روز وخ حال

.میریگ یجشن تولد نم یعل يگفتم ولش کن امسال برا.به خس خس افتاده بود

 نیتر شیب.حشانیرفتنشان معلوم است نه گردش و تفر ینه مهمان.میکن ینم يبچه ها کار يما که برا«:گفت. نشد یراض

 «.من ادتیع مارستانیب ندیایاست که ب نیا حشانیتفر

.میچند نفر را هم دعوت کرد.بود انویداد که شکل پ یبزرگ کیسفارش ک خودش

و .حس کردند دندوید پدر را يو هد یخوشبخت بود چون منوچهر را داشت،خوشحال بود چون عل.بود و خوشحال خوشبخت

اول .از کوچک به بزرگ دیقانون گذاشته بود،خر کیدیع يمنوچهر برا.دوستش دارند دید یم یشد وقت یخوشحال تر م

 یمنوچهر اعتراض م..مردانه اسیانتخاب ل يبرا ستادندیا یم یینا خود آگاه سه تا یول.بعد فرشته و بعد خودش یبعد عل يهد

گرفته  ياسپر کیفرشته  يبرا.بودند دهیخر هیهد شتریمنوچهر ب يبرا يو هد یروز مادر عل.دندآم یکرد اما آنها کوتاه نم

.ودب هیهد نیبهتر شیدوست داشتن برا نیا.دست گرمکن کیو  راهنیمنوچهر شال گردن،دستکش،پ يبودند و برا

سؤال  دیفرصت داشت.دیرددل کردو باهاش د دیدیرا شن شیو حرفها دیدیکه پدر را د دیشما خوشبخت «میگو یبچه ها م به

 «.دیارز یهاش م یبه سخت.دیو محبتش را بچش دیهاتان را بپرس

آن قدر درد .کند یکردم تمام م یکه فکر م ییاز آن روز ها.گرفت يدیهفتاد و نه بود که دل درد شد دیروز مانده به ع دو
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 «.نییپنجره را باز کن خودم را پرت کنم پا«گفت یداشت که م

لحظه به لحظه از خدا .دمیروز هم د دم،آنیرا که روز آخر د یسه ساعت.اش نهیس يشکم و پاها و قفسه  يتو دیچیپ یم درد

ذهن  يبد تو يدوست نداشتم خاطره .ندیرا نب زشیداغ عز لیدم سال تحو یکردم کس یدعا م شهیهم.خواستم یفرصت م

.بچه ها بماند

را خبر کنم  يو هد یخواستم عل یم.ومن شاهد بودم دیدرد کش میروز و ن کی.متوانستم بکن ینم يکار.سرش يبودم باال تنها

دانستم  یم.ساعتها سجده کنم خواستیدلم م.که مرخصش کردند.میکنار هم باش ییرا چهر تا لیتحو مارستان،سالیب ندیایب

خوب و  نیبگو ب«:گفت یمنوچهر م.کردم یبد و بدتر بد را انتخاب م نیب.کردمهمان چند روز دعا  يبرا.مهمان چند روزه است

 «.يگذار یسر من را کاله م.يریخوبتر را بپذ يهنوز نتوانسته ا.یکن یخوبتر،و تو خوب را انتخاب م

کنار تخت  زیم يرو يهد.میهر سه دلتنگ بود.به دل ما هم برات شده بود.هفتاد و نه انگار آگاه بود سال آخر است سال

آخر هر سال سر نماز  يلحظه ها.خواند یتختش نماز م يدور منوچهر که رو مینشست و دیرا چ نیهفت س يمنوچهر،سفره 

فکر که ممکن بود  نیاز ا.دانگ حواسمان به منوچهر بود شش ییسه تا.آخرش بود يسجده .شد یم لیبود و سال تحو

نمازش که تمام شد دستش .تالطم و ما پر از.اقیپر از آرامش بود و اشت.دیخند یو او سر نماز انگار م.ختیر ینباشد،اشکمان م

سال بعد شما  دیاما من نگران ع فتدیاتفاق ب دیترس یکه م دیهست يزیشما به فکر چ«:گفت.مان ییرا حلقه کرد دور سه تا

 «.شما را بگذارم و بروم يمانم چه جور ینمتان،میب یکه م يطور نیا.هستم

«؟یزن یاول سال م هیچه حرف نیبابا،ا«:گفت یعل

 «.توانم ادامه بدهم ینم گرید.من از خدا خواسته ام توانم را بسنجد.داستیکه نکوست از بهارش پ یه باباجان،سالن«:گفت

زمزمه .کرد یمنوچهر نوازشمان م.کرد یم هیگر يشد هد یساکت م یعل.کرد یم هیبا صدا گر یشدم،عل یمن آرام م تا

«بدهم؟ تانیتوانم دلدار یچه بکشم که نم گریسال د«:کرد

 «.خسته ام دیباور کن«:گفت.ستادیا مانیشد رفت روبه رو بلند

و  نمیب یاست که من شما را م نیفرقش ا.شتانیهستم پ.رفتن و ماندن نیب ستین یفرق چیه«:گفت.میبغلش کرد ییتا سه

 «.دینک یباشد شما هم من را حس م کیاگر روحمان به هم نزد.کنم ینوازشتان م يطور نیهم.دینیب یشما من را نم

 «.سخت مانده يهنوز روزها«:گفت ند؟منوچهریب یرا هم م نیتر از ا سخت
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اگر «:گفت.خواست دلش را نرم کند.کرد یعشق تحمل م يرا به پا زیکه همه چ یآدم معمول کیاو چه قدر توان داشت؟ مگر

 .کنم یم تیبه خدا شکا.آورم یدر م يباز یکول.زنم یعربده م.هم صبر ندارم ،منیقرار باشد تو نباش

 «.یکن یصبر م«:و گفت دیخند منوچهر

 دیکه با نیکنند و ا یزندگ یتوانند بدون دلبستگ یآدم ها نم نکهیا نیتوانست جمع کند ب یقدر سنگدل شده بود؟نم نیا چرا

.بتوانند دل بکنند

 «.وابسته شد دینبا.حد مجاز دارد زیهر چ یمن دوستت دارم،ول«:گفت یم

آن قدر .بود ختهیو اعصابش همه به هم ر شیینایش،بیاش،دست و پا هیر.بگذارد نیرا زم شیتوانست پا ینمگرید دیاز ع بعد

 زیتجو شیراه را برا نیدکتر ها آخر.سخت شده بود شیبا عصا راه رفتن برا.خورد یورم کرده بود که پوستش ترك م

وقت  شتریدو روز ب.داشتند متیهزار تومان ق 900زد که یم ییها ولآمپ دیشود،با ادیمقاومت بدنش ز نکهیا يبرا.کردند

مهر شده را  ينسخه .دیریشما دارو را بگ«:گفت.جانبازان،به مسؤل بهداشت و درمانشان ادیزنگ زدم بن.میبخر مینداشت

 «.میده یپولش را م د،مایاوریب

 .طع کردرا ق یو گوش»شما هستم؟ یوص لیمگر من وک«:آوردم؟گفت یهزار تومان از کجا م 900من

 دایپ يتا مشتر دیکش یهم چند روز طول م نیخانه و ماش يبرا.شد یفروختم،پولش جور نم یخانه را هم م لیوسا

امروز  نیهم.ردینسخه را ببرد و بگ نیا دیایب دینفر را بفرست کی.توانم پول جور کنم ینم«:گفتم.ادیدوباره زنگ زدم بن.شود

 «.وقت دارم

 «.میدارن يا فهیوظ نیما همچ«:گفت

 «.دیشما مقصر هست میگو یمن را گرفتند م يجلو ایاگر آن دن.خواهد یکنم که دلم نم يکار دیکن یشما من را وادار م«:گفتم

قطره آمپول  کیگذاشت  یمنوچهر بفهمد،وگرنه نم مینگذاشت.اگر نزول باشد یحت.نادر گفتم هر جور شده پول را جور کند به

.ها هم جواب نداددارو  نیاما ا.تنش يبرود تو

 میخواه یم«:منوچهر را خواندند و گفتند يپرونده ها.منتظره بود ریغ میبرا.چند نفر آمدند ادیبعد از ظهر از بن.خانه میآمد

 «.لندن میشما را بفرست

 «.دیگرد یو به سالمت بر م دیشو یخوب م دیبرو«کردند که  اصرار



اینک شوکران کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤١

 «.با خودم ببرم دیم را بامن جهنم هم که بخواهم بروم،همسر«:گفت منوچهر

.کردند قبول

.میفرصت نداشت شتریچند روز ب.کرده بودند دیهمه قطع ام.کنم یکه شوخ نیتوانستم حرف بزنم چه برسد به ا ینم

 «.آمده با منوچهر کار دارد ییآقا«:گفت بایفر.هاش را عوض کردم که در زدند لباس

آمده کنار منوچهر  میدید.ستیک ندیبب دیایرا صدا زدم ب یعل. گفت و آمد تواهللا ایيمرد.را سرم کردم و در باز کردم چادرم

بهت زده نگاه  یمن و عل.خواند یسرش و دعا م يدستش را رو کیمنوچهر و  ينهیس يدستش را گذاشته رو کینشسته ،

«د؟یهستشانیشما خانم ا«:دیآمد طرف ما پرس.میکرد یم

 «.بله«:گفتم

دست راستش را با انگشت اشاره به {.چهل شب عاشورا بخوان.یده یکار ها را مو به مو انجام م نیا.میگو یچه م نیبب«:گفت

 «.دعا هم اصال حرف نزن نیب.اول با دو رکعت نماز حاجت شروع کن.با صد لعن و صد سالم}باال آورد دیصورت تاک

اصال از کجا  دیرو یکجا م«:گفتم.دنبالش دمیدو آمد برود که.زدم یدلم فقط امام زمان را صدا م يتو.هام حس نداشت زانو

«د؟یآمده ا

«.مدق آنجاست يکه دل آقا ییاز جا«:گفت

«.دیهست یک دییبگو.دیشما من را کالفه کرد«:گفتم .دمیلرز یم

نوم خا کیرفت، رونیاز خانه که ب.میکوچه را نگاه کرد ياز پشت پنجره تو یبا عل.و رفت».به دلت رجوع کن«:زد و گفت لبخند

 يتخت،پشتش را به ما کرد و رو يرو دیمنوچهر دراز کش.میبود دهیما ند.بود دهیخانه هم او را د يمنوچهر تو.همراهش بود

حالش خوب «گفت.کرد بخوابم یبه من اصرار م.خواند یفقط نماز م.غذا خورد،نهتا شب نه آب .زد یزار م.دیصورتش را کش

«.شود ینم يزیچ.است

بدانم  د؟اگریمن را شفا بده دیخواستم که آمد یمن شفا م«:گفت یم.شست و با حضرت زهرا حرف زدصبح رو به قبله ن تا

 گریبودمتان دلم به فرشته و بچه ها بود،اما حاال د دهیتا حاال که ند.بمانم گرید يهیثان کیخواهم  ید،نمیکن یشفاعتم را م

.کرد یرا تا صبح تکرار م نیا».خواهم بمانم ینم

ما .يشو یم ،راحتیرا بخواه تیبه وجود اومده که اگر شفا یطیشرا.منوچهر یمعرفت یب یلیخ«:گفتم.فتاده بودمهق هق ا به



اینک شوکران کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٢

«.میکن یشود چند سال با هم راحت زندگ یحاال م.مارستانیب یراست رفت کیبعد هم .تا بود،جنگ بود.مینکرد یکه زندگ

«.یبمان یواستخ یهم نم ،تويدید یم دمیرا که من امروز د يزیاگر چ«:گفت

پام  يگذاشت رو یو سرش را م دیکش یدراز م.میخواند یپشت بام م يباال میرفت یم یگاه.میشب با هم عاشورا خواند چهل

توانستم  ینم.حواسم به منوچهر بود يهمه .کرد یو تشکر م دیبوس یانگشتانم را م.گفتم یو من صد تا لعن و صد تا سالم را م

با  ایدن نیا يخودش بود و من تو يایدن ياو تو.بماند شتریکردم که او ب یمه را واسطه مه.و خدا را نمیخودم را بب

 يکارها.شده بود و کم حرف ریکناره گ.موقع هاست نیزند،هم یمثل روز روشن بود که منوچهر دم از رفتن م میبرا.منوچهر

 یو خداحافظ ندیرا بب انشل از رفتن،دوستخواست قب یدلش م.میبود زایمنتظر و.رزرو شده بود تیبل.میسفر را کرده بود

«.میرو یم یک ستیمعلوم ن«:گفتم.کند

«.ماه است نیهم يهر چه هست تو.کنم ماه شعبان به آخر برسد یفکر نم«:گفت

بعد از دعا،همه دور .کردند یعاشورا خواندند و نوحه خوان ارتیز.میرا دعوت کرد ینیزم يرویو دوالفقار و ن کیلجست يها بچه

 یگشتند،دورش را م یرفتند دوباره بر م یم.کنند یتوانستند خداحافظ ینم.دشانیبوس یم یمنوچهر ه.چهر جمع شدندمنو

.گرفتند

«.دیبا عجله کفش نپوش«:گفت

بچه ها .دیسرش را گرفت و چند بار بوس انیآقا محراب ند،حاجیخواست بنش یکه م نیهم.را آوردم یصندل

م.مدق هوو آمد باالخره سر خانم«:گفتند.برگشتند

و دوستانت را؟ انیحاج آقا محراب ایيدوست دار شتریمنوچهر،من را ب یلیخداوک«:گفتم

«.اندازه دوست دارم کیهمه تان را به «:گفت

آنها را  یاز ته دل بخندد مگر وقت دمیدیوقت نم چیه.طور بود نیجنگ هم ينسبت به بچه ها.را گفت نیو هم دمیبار پرس سه

.ندشانیراهرو ماند که بب يرون،تویاز در رفتند ب یتا وقت.دشانیبوس یکرد و م یم وجود بوشان مبا تما.دید یم

چشمم  يجلو نمایس يمثل پرده  میزندگ يهمه «:گفتیم.دادم یزد و من گوش م یحرف م شتریآخر منوچهر ب يروزها

«.آمده

 یخاطراتش را از چهر سالگ.زد یو او حرف م کردم یمن کار م.نشست آنجا یم.گذاشته بودم یآشظزخانه تک مبل يگوشه
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.کرد یم فیتعر

 ابیآس شیرا که دوست داشت فرشته برا يقورمه سبز یحت.سالها غذاش پوره بود.هوس کرده بود با لثه هاش بجود منوچهر

هان گذاشت د یکرد و م یفرشته جگر ها را دانه دانه سرخ م.اما آن روز حاضر نبود پوره بخورد.کرد که بخورد یم

هارا  نیا«:گفت.نشست کنار منوچهر.آمده بود بهشان سر بزند ییاد.رفتند یهم م يو قربان صدقه  دیکش یلپش را م.منوچهر

«.مانند یدوتا مرغ عشق م نیع نیبب

 یهم خجالت نم یاز کس.منوچهر را دوست داشتم و بهش نگفتم نکهیخورم،ا یخوشحالم و تاسف نم زیچ کیاز

 یاما نم دمیاز تو به کجا رس میدوست دارم به فرشته بگو.میبگو ستمیدارم اما بلد ن یحس کی«:گفت ییمنوچهر به دا.دمیکش

«.توانم

فرشته از زبان من  يستم،برایکه من ن گریسه چهار روز د.دیشما شعر کن.میگو یمن به شما م«:گفت ییبه دا.شاعر است ییدا

«.دیبخوان

«.فرشته بخوانيآورم خودت برا یم«:گفت.قبول کرد ییدا

شدم آنقدر  یم داریاما صبح که از خواب ب.زدم نه منوچهر یبعد از آن نه من حرف رفتن م.نگفت يزیو چ دیخند منوچهر

 یحت.ظاهرا حالش خوب بود.نییآمد پا یشدم،منوچهر فشارش م یمن که خوب م.سرم ریرفتم ز یآمد که م یم نییفشارم پا

کنده  يزیانگار از دلم چ.من دلهره و اضطراب داشتم.آورد یباال م اگرفت و غذا ر یفقط عضالت گردنش م.کرد یسرفه هم نم

.اما به فکر رفتن منوچهر نبودم.شد یم

«.مارستانیب دشیاوریزود ب«:گفت.زنگ زدم انییبه دکتر شفا.سه شنبه غذا خورد و خون و زرد آب باال آورد ظهر

 «.دیکنلحظه صبر  کی«:به راننده گفت.مینشست نیماش عقب

«.باال ریسرم را بگ«:گفت.پام بود يرو سرش

«.يگرد یتو بر م گریدو سه روز د«گفت.را نگاه کرد خانه

«م؟یدیرس«:دینگذشته بود که پرس قهیچند دق.چشم هاش را بست.گرفتم دهینشن

 «.مینرفته ا يزینه،چ«:گفتم

«.بگو تند تر برود.شده یچه قدر راه طوالن«:گفت
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 کی.شود یدلش بند نم يفقط غذا تو.ستین يزیچ«:به دکتر گفتم.دکتر مشیبرد یبه زور م یگاه.ت داشتنفر مارستانیب از

«.خانه میبرو دیسرم بزن

«.دیکن يمن را بستر«:گفت منوچهر

و خدا را شکر کرد که رو به  دیکش یاتاق چشمش که به تخت افتاد ،نفس راحت يتو.ازدهیو  صدیشد،اتاق س يسه بستر بخش

 یباورم نم.خانه خودش را نگه داشته بود يمنوچهر تمام راه و تو.من جا خوردم.شد اهیرو تخت س مشیتا خواباند.تقبله اس

 یفرو م يزیت زیچ یول دیآ یخوابم م«:گفت.شب آرام تر شد.ستمیتنها ن شدراحت  الشیانگار خ.قدر حالش بد باشد نیشد ا

«.قلبم يرود تو

.دیاش گرفتم و حمد خواندم تا خواب نهیس يدستم را باال.جلو دمیرا کش یصندل

رفتند  یفکر کند که م ییآمد به روزها یرفت،تا م یهر چه با خودش کلنجار م.آمد یبه ذهنش نم یخوش يخاطره  چیه

آمد در دهانش یم ییگذاشتند،تفال دا یکردند و سر به سر هم م یانداختند،با عصا دور اتاق دنبال هم م یکوه،با هم مچ م

«.» 

 «.«.دیصبر کن گریسه چهار روز د«:ودیبود ،گفته  دهیخند منوچهر

 .گشتند خانه یزود با منوچهر بر م یلیخ.کرد یها فکر م زیچ نیبه ا دینبا

«.فرشته،وقت وداع است«:گفت.چشمهاش رمق نداشت یول.لبهاش خنده بود يشد،رو داریخواب که ب از

«.حرفش را نزن«:گفتم

«ا؟یدن يتو يماند یم يمن بود يبگو،اگر جا م،خودتیگوبگذار خوابم را ب«:گفت

افطار پهن  یماه رمضان است و سفره دمیخواب د«:گفت.دستش را گرفتم.تخت نشستم يرو

زد به شانه  یکیخوردم که  یبهشان حسرت م.شهدا دور سفره نشسته بودند يرضا،محمد،بهروز،حسن،عباس،همه .است

من هم خسته «:گفتم وبغلش کردم ».يچه قدر مهمان را منتظر گذاشته ا نی؟ببییبابا کجا«:گفت.بود انیحاج عباد.ام

«.به زور نه یول.ما شیپ ییآ یآن وقت م.بگو دل بکند.با فرشته وداع کن«:گفت.ام نهیس يدست گذاشت رو یحاج».ام

«.کند یم تیاگر مصلحت باشد خدا خودش راض«:گفت.اش را نداشتم یمن آمادگ اما

«.نبود نیاقرار ما «:گفتم
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«.توانم دور از تو باشم یمن هم نم.ستیدست ما ن ییجاها کی«:گفت

تو هم .دیبگو دیبا.کند یم ینیدلم سنگ يهست رو يزیچ.وقت نکنم گرید دیشا.آخر را بزنم يخواهم حرف ها یحاال م«:گفت

 .پشتش را کرد».یصادقانه جواب بده دیبا

««؟یکن يدوباره خواستگار یخواه یم«:گفتم

 «.«.هم تو.هم راحت ترم يطور نینه،ا«:فتگ

 «.«.یدوست ندارم بعد از من ازدواج کن«:گفت.را گرفت دستم

.بود رد؟محالیمنوچهر را بگ يجا یکس

 ««باشد؟ گریکند،اما روحش با کس د یزندگ یبه نظر تو،درست است آدم با کس«:گفتم

«.نه«:گفت

«.اج کنممن هم امکان ندارد دوباره ازدو يپس برا«:گفتم

از خدا خواسته ام مرگم را «:گفت.او هم قول داد صبر کند.را برگرداند رو به قبله و سه بار از ته دل خدا را شکر کرد صورتش

 يخودش مرد يبرا یعل نمیب یاالن م.دیبروم که تو و بچه ها دچار مشکل نشو یخواست وقت یشهادت قرار بدهد،اما دلم م

«.راحت استياز بابت تو و هد المیخ.شده

نگاه کرد و  نهیآ يتو.دست و صورتش را شستم و نشاندمش و موهاش را شانه زدم.راهش بردم یکم.هاش کوتاه شده بود نفس

داد به  هیتک.چند روز بود آنکادرشان نکرده بودم.دیبودند دست کش اهیپر شده بودند و تک و توك س یهاش که کم شیبه ر

من .کرد به پنجره یبا دست اشاره م».اورینه آن غذا را ب«:گفت.جلو دمیرا کش زیم.دغذا را آوردن.تخت و چشمهاش را بست

««؟یده یکجا را نشان م.نجاستیغذا ا«:گفتم.شانه اش يدستم را گذاشتم رو.دمید ینم يزیچ

«؟ینیب یچه طور نم.میگو یآن غذا را م«:گفت.را باز کرد چشمهاش

.به غذا لب نزد.دمیفهم ینم و حرفهاش را دمید یکه نم دید یم ییها زیچ

سمت چپش از  يهیر.آورد یدوام نم شتریمدق تا شب ب يآقا یم،ولیدانم چه طور بگو ینم«:گفت.را صدا زدم انییشفا دکتر

«.قلبش يرود تو یشود و ترکش دارد فرو م یقلبش دارد بزرگ م.کار افتاده

سرش .شد یاز تخت کنده م.آرام نشد گریمنوچهر هم د.از آن لحظه اشک چشمم خشک نشد.توانستم تظاهر کنم ینم گرید
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دست انداخت  يهد.همه آمده بودند.ندیتوانست بخوابد،نه بنش یاز زور درد نه م.دیخواب یشانه ام و باز م يگذاشت رو یرا م

 «.خانه دمیببر.نمیرا بب زهایچ نیتوانم ا ینم«:گفت.دنتوانست بمان.دندیرا بوس گریگردن منوچهر و همد

.را برد يهد ابیفر

پرستار داشت .ختیر یاز دستش در آمده بود و خونش م وکتیآنژ.پر از خون است دمیکف اتاق را نگاه کردم د کدفعهی

 يخون ها که رو يدستش را زد تو.منوچهر حالت احترام گرفت.مارستانیب يتو دیچیاذان پ يبست که صدا یدستش را م

«؟یکن یم رکا یوچهر جان،چمن دمیپرس.به صورتش دیبود و کش ختهیتشک ر

«.رمیگ یوضو م دیخون شه يرو«:گفت

«.من را ببر غسل شهادت کنم«:گفت.دستش را انداخت دور گردنم.خواند دهیرکعت نماز خواب دو

«.يشو تیخواهم اذ ینم«:گفت.ماندم مستاصل

 وانیل.میلباسش را عوض کرد ییدست لباس آورد و دوتا کیاورد،پرستاریآب ب وانیل کیدیتا جمش.آب خواست وانیل کی

تا .از بدنش نمانده بود که خشک باشد ییجا.سرش يرو ختیغسل شهادت کرد و با دست راستش آب را ر تین.آب را گرفت

.دیچک ینوك انگشتان پاش آب م

«.دعا بخوان«:گفت.دستش يرا گذاشتم رو سرم

انگار تو عاشق «:گفت.دیخند.خواندم یهو اهللا و انا انزلنا م حمد و سه تا قل.خواندم یقدر آشفته بودم که تند تند فاتحه م آن

«؟يکرده ا یچرا قاط.شرم حضور داشته باشم دیمن با.يتر

«.زهرا دل بکن زیتو را به خدا،تو را به جان عز«:گفت.میکرد هیو گر میرا بغل کرد گریهمد

دستم را .بماند یدرد ها را بکشد ،ول نیودم بدترحاضر شده ب.خودم نگه داشته بودم يمنوچهر را برا.خودخواه شده بودم من

«.عذاب بکشد نیازا شتریخواهد منوچهر ب یدلم نم.تیبه رضا میراض ا،منیخدا«:باال آوردم و گفتم

.لبخند زد و تشکر کرد منوچهر

 یگقشن»نیحس ای«اما .رونیب ختیلبش ر يآب از گوشه .نتوانست قورت بدهد.دهانش ختمیآب ر.خشک شده بود دهانش

از سر تا نوك .وییس یخواستند منوچهر راببرند س یم.نییرا جمع کنند و ببرند پا لشیو محسن گفتم وسا مهیبه فه.گفت

از تخت . پاهاش را گرفت و نادر شانه هاش را یکمرش،عل ریز میبا محسن دست برد.برانکار آوردند.دمیانگشتان پاش را بوس
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 .او را بردند.نباشد مارستانیتخت ب يلحظه رو نیچهر دعا کرده بود آخرمنو.دیدستم لرز ریکمرش ز میکه بلندش کرد

چون عاشق روحت .همه را طاقت داشتم.ام دهیتو را همه جوره د«:گفت.چشمهاش رابست.دیدر که وارد شد،منوچهر را د از

 «.نمیجسم را بب نیتوانم ا ینم گرید یبودم،ول

.رونیصورت منوچهر را پاك کرد وآمد ب يروسر يبا گوشه .دیا بوسسر تا پاش ر.کرد هیبه صورتش گذاشت و گر صورت

بغلش را  ریز یعل.آب يکنار جو يرو و صورتش را گذاشت لب باغچه  ادهیپ يتو دیدراز کش.خواست یخاك م يبو دلش

اما .ستکرد منوچهر خانه منتظر ا یاحساس م.بود یچه قدر راه طوالن.گشت یتنها بر م.گرفت،بلندش کرد و رفتند خانه

 .کردند هیکردند و گر لهم را بغ ییو سه تا»بابا رفت؟«:گفت.رونیآمد ب يهد.نبود

سرد خانه  يآن کشوها يخواست تو یدلم نم.کردم یتنش را م یفکر خستگ.خواست منوچهر زودتر به خاك برسد یم دلم

 نی،اما هم.بودمش دهیند میروز و ن کی.تا آمد دمیکش يچه قدر چشم انتظار عییروز تش.آمد یمنوچهر از سرما بدش م.بماند

از غسالخانه .شد یکه م ییجا نیگر،دورتریرفتم طرف د یبردند،م یم رفاو را هر ط.بروم طرفش دم،نتوانستمیکه تابوتش را د

.توانستم باهاش خلوت کنم ینم گریدادم د یلحظه را از دست م نیاگر ا.زد یدلم پر م.آمبوالنس يگذاشتندش تو

قبرش که  ياش،رو نهیس يسالها آرزو داشتم سرم را بگذارم رو.میو دوسه تا از دوستانش سوار آمبوالنس شد يو هد یعل با

چشمها و  يرو.صورتش را باز کردم.شده بود یآن روز هم نگذاشتند،چون کالبد شکاف.ترکش ها مانع بود یرم،ولیآرامش بگ

خواهد  یدلم م ؟منيهمه وقت با چشم بسته آمده ا نیاز ا بعد.نشد رسمشکه  نیا«:گفتم.دهانش مهر کربال گذاشته بودند

 «.نمیچشم هات را بب

 یهم حرف م يو هد یعل.هر چه دلم خواست باهاش حرف زدم.ها افتاد دو طرف صورتش و چشم هاش باز شد مهر

 «.حاال آرام بخواب.يراحت شد«:گفتم.زدند

.ستممهر ها را گذاشتم و کفن را ب.دمیهاش را بستم و بوس چشم

بعد از .نباشد یصورتش سنگ ریتنش و ز رینند،زیقبر را بب يسفارش کردم تو.بروم کیتوانستم نزد یقبر هم نم دم

بعد .داد خاکش داشت یکه منوچهر م یهمان آرامش.قبرش يرو دمیگل ها را زدم کنار و خواب.مراسم،خلوت که شد رفتم جلو

فاصله  گریسنگ قبر را که انداختند،د.رفتم سر خاك یروز م هلم،هرتا چ.ساعت همان جا خوابم برد ،دویخواب یاز چند روز ب

.را حس کردم
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زمان جنگ چه قدر منتظر .بود که با لباس فرم انداخته بود یتنها عکس.دیحجله د يعکس منوچهر را رو.کنار پنجره رفت

دلش .امانش نداد هیگر»....میرفت یباهم م دیاامروز ب.آماده شده زایو.یباشد تنها رفت ادتی«:گفت.بود اما حاال نه يروز نیچن

 يباال دیدو.گلوش يچند روزه اسم منوچهر عقده شده بود تو نیا.را صدا بزند منوچهرکه انتها ندارد و  ییخواست بدود جا یم

 .و از ته دل منوچهر را صدا زد، آنقدر که سبک شد نینشست کف زم.پشت بام

سخت تر بعد از  يروزها.دمیشن یم يزیچ دم،نهید یرا م ینه کس.خأل بودم يانگار تو.چه بر سرم آمده دمیفهم یچهلم نم تا

دلم تلنبار شده بود  يپشت بام نشستم و هر چه حرف رو يشب باال کی.دهد یم مینه بهشت زهرا و نه خواب ها تسال.آن بود

 نیزنم،آنوقت ا یارم با تو حرف ممنوچهر خان،من د«داد زدم.شدم یعصبان.آمد وکنارم نشست دیکبوتر سف کیدمید.زدم

«؟یفرست یکبوتر را م

کردم  يهر کار.نییآوردش پا یعل.رفت یقفس مانده بود و نم يکبوتر گوشه .توانستم باال بروم یتا چند روز نم.نییپا آمدم

.نتوانستم نوازشش کنم

 یبچه ها هم حس م.خانه يتوچدیپپ یتنش م يبو.شود یاز کنار صورتم رد م مینس کیمثل  یگاه.شمانیپ دیآ یم

تا منوچهر بود،ته غم را .جا نیاو آنجا تنهاست و من ا.گذراند یدانم آن جا هم خوش نم یم.میشنو یکند و م یسالم م.کنند

.ستین یدلتنگ يبرا يریاکس چیاختراع شده،اما ه ایدنيتو زیهمه چ نیا.فهمم یرا نم يحاال شاد.بودم دهیند

     

                                                                               

انیپا

»کتابخانه مجازي نودهشتیا«

wWw.98iA.Com
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         ره عشق گرم خون بخورند انیآشنا

روم گانهیب يسو تیگر به شکا ناکسم

 یکه م ییزخم ها.داد یدر آن،که آرام آرام خود را نشان م ییخسته و زخم هایبا تن.تمام شد و مرد به شهر برگشت جنگ

زد و ماندن  یم وندیلحظه لحظه اش او را به خود پ.بود يگریدر کار د یسخت ماندن را کوتاه کند،اما زندگ يخواست سالها

.بگذارد نیبر زم يرد وندیپ نیا نکهیا يشده بود برا يبهانه ا

 ياست درباره  یینوشته ها»منوچهر مدق دیهمسر شه یفرشته ملک تیبرادران به روا میمر يته نوش«شوکران نکیا کتاب

.نماندنشان يشد برا یجنگ محمل يسالها يکه زخم ها یمردان

تلفن زده  یبه ک ایگفت  یچه م شیپ قهیروزها فراموش کند چند دق نیا دیشا.دارد ادیرا به  شیزندگ يلحظه لحظه  فرشته

.کند یچشم دارد و نسبت به آن احساس غرور م شیرا که با منوچهر گذرانده بود،پ یلحظات يبود،اما همه

 ینیب یروحشان را م وندیو پ یصداقت زندگ یبا منوچهر شروع شده و هنوز ادامه دارد،وقت شیکه زندگ یکن یتعجب نم ادیز

 یآشکار م قتشانیابند،حقییتحقق م یعواق یقصه ها در زندگ یفقط وقت.ندیآفر یعشق چه قصه ها که نم ینیبیو م

.یدوست داشتن یتلخ ول یقتیحق.شود


