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 :ویراستارDoNyA♡Gh 

 :آیهطراح 

 :کپیستKliN 

 گرچه سخت است به

 فکری هوس نان نرسد

 ای نیست که با قصه

 !عشق به پایان نرسد

 ای نیست که قصه

 حتی شده در آخر آن

 بوی یک یوسف گم گشته

 .به کنعان نرسد
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 بسمه تعالی

 

 مقدمه

 

 های تو بارانی نم؛ با قدم هوا ابری و نم

 ها درگیر حیرانی به دنبالت تمام؛ واژه

 

 هاست؛ رفتی و به پاهایت نیفتادم تو مدت

 روی ایوانیجا،  بینم؛ همان هنوزم خواب می

 

 من از ترس نبود؛ تو به بیداری چه مشکوکم

 دانی شود وقتی، که هستی و نمی چه غوغا می

 

 چینم بینی، برایت شعر می که میری و نمی

 خوانی؟ چه شد؟ یک لحظه برگشتی، هنوزم شعر می

 

 جایی و آرامی زمین هم خیس شد؛ اماً همان

 گفتی؛ که از ماندن پشیمانی؟ مگر دائم نمی

 

 بینم نوشی، هنوزم خواب می هنوزم چای می

 مانی دانم، نگاهت گفت می خودت را که نمی

اش، گوشش را نوازش داد. پدر خوشحال از  ی کودک تازه به دنیا آمده ای گریهها، صد میان صدها صدا، صدای تیر، تفنگ و مسلسل

، پس از هشت سال زندگی با نازنینِ دوست  هم گذاشت و روی زمینِ خاکی بر سجده افتاد اش چشمانش را روی آمدن گل نوشکفته

دهند و هر قطره از  گویی با یکدیگر مسابقه میخوردند،  ها لجوجانِ از چشمان حامد سُر می اش صاحب فرزندی شده بود، اشک داشتنی

 .گیرد ی دیگر پیشی می قطره
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آمد چشم دوخت، از جای بر  ی گلی و کوچکشان بیرون می سرِخود را از خاک بلند کرد و به زهرا دوستِ صمیمی نازنینش که از خانه

با هول داخل  "که حالشان خوب است"گفت  خواست، به سمتش رفت و با نگرانی حالِ نازنینش را پرسید؟ که زهرا به آرامی

ای بر پیشانی نازنینش کاشت و  شان شد. نازنین با صورتی گلگون به دخترکشان چشم دوخته بود؛ حامد نزدیکشان شد، بو*سه خانه

چون برگ گل را بوسید و لبخندی از اعماق قلبش روی ل*ب  دخترکش را در آغو*ش گرفت و روی دستان کوچک و لطیف هم

بخش صدایش کرد و این قلب حامد بود که بعد از هشت سال هنوز هم بعد از شنیدن نامش از زبان  ند. نازنینش با آن نجوای آرامنشا

که  دلبرکش باز تندتر تپید و باز قلبش بود که جواب همسر زیبایش را داد. نازنین از حامد نام نوزادشان را پرسید و حامد به یاد این

ی نازنینش را بر  شان نهاده و مانند گل زیبا و لطیف است، نام رز، گل موردعالقه بهشتی پا به زندگی دونفرهدخترکشان مانند گلِ 

 .دخترکش نهاد

ی نوزادش تماشا  شد و با خوشحالی به تغذیه ای از لبانش محو نمی ی کوچکش، لبخند لحظه نازنین خوشحال از زمینی شدن فرشته

 :نگرانی نگاهش کرد و گفتکرد. حامد کنارش نشست و با  می

خوام که تا پایان جنگ با فرشته کوچولومون به تهران  دونی که اینجا بودن خیلی خطرناک است، ازت می نازنینم؛ شما خودت می -

 .بروی

امد کامالً اش ببیند؛ ولی ح غم در قلب نازنین النه کرد، با چشمانی بارانی به چشمان حامدش نگاه کرد تا اثری از شوخی را در چهره

اش  ی کوچک و بهشتِ خانه های ویرانگری چون صدام اصال جای امنی برای فرشته جدی بود. حق هم داشت، خرمشهر با وجود غول

 .نبود

دانست که نازنینش همیشه پشتش خواهد ماند؛ اماً بخاطر امنیت همسر و  نازنین از حامد خواست تا در کنارش بماند. حامد می

کرد. نازنین  کرد و خود با تمام توان و تا آخرین نفس برای خرمشهر عزیزش مبارزه می جا دور می ا را از اینه فرزندش باید آن

گاه محکمش بود. چطور  شود از خرمشهر خارج شود، حامدش مانند کوه استوار و قوی بود و تکیه دانست که حامد هرگز حاضر نمی می

 گذاشت؟ او را تنها می

اش را قورت داد و با لبخند رز را  زده بود و حامد بغض مردانه ی دوری و فراق رسید، اشک در چشمان دو عاشق حلقه چندی بعد لحظه

دید، طفلی که نیامده باید  بوسید. کودک دلبندش را در آغو*ش گرفت، او را بویید و بوسید، شاید این آخرین بار بود که طفلش را می

 .ماند د دور میرفت و از پدر خو می

. "کند رز به داشتن پدری چون او افتخار می"نازنین با گریه دستان حامدش را گرفت و از او خواست تا مراقب خود باشد به او گفت 

 ."ماند ی عمرش عشقش در قلبش باقی می که تا آخرین لحظه"حامد با لبخند به نازنینش گفت 

 

 ی عشق چیست؟ برد؟ مگر معجزه تا عرش آسمان می ی این کلمات چیست که نازنین را مگر معجزه



 

 
 

5 

  
 هایخونینگل 
 Tm3.hoseini 
 انجمنکافهنویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

 

ی دوستانش رفت و  نازنین و رز سوار ماشینی که با گِل پوشانده شده بود شدند و از دید حامد خارج شدند. حامد به سمت بقیه

محکم بر  اخالق بود با خنده و با دست خنده و خوش ای را در دست گرفت تا تمیزش کند، دوستش علی که همیشه خوش اسلحه

خنده تأثیری ندارد. حامد با لبخند به سمت  ای زد، گویی جنگ و خونریزی خرمشهر بر این جوان خونسرد و خوش دوش حامد ضربه

 :علی برگشت که علی گفت

 .کنی داش حامد، از ما به ما پیوستی بینم که زن و بچه رو راهی کردی، حاال دیگه مجردی زندگی می می -

ها را چک کرد؛ اماً نازنین،  ای کرد و به کارش ادامه داد و اسلحه ی مردانه حال خنده ز نگران نازنینش بود با اینکه هنو حامد با این

 .هایش روی هم افتاد قدر اشک ریخت تا چشمانش خسته شد و پلک آن

چقدر "دوستان حامدش بود پرسید ی رز از خواب بیدار شد. کودکش گرسنه بود، به او شیر داد و از راننده که یکی از  با صدای گریه

. دلش "ی مادرش که دیگر نیست رسند به خانه یک ساعت دیگر می"رویی گفت  حسن با خوش "ست تا به مقصد برسند دیگر باقی

اش را  ی نو شکفته برای مادرش تنگ شده بود و چقدر دوست داشت که العان مادرش در کنارش بود تا رز کوچک و قشنگش، غنچه

اش را ببیند؛ ولی توسط رژیم بعثی آسمانی شد و نتوانست  کرد. مادرش چقدر دوست داشت که نوه در مهربانش بزرگ میبا کمک ما

تنگ  خواست و چقدر دل های مادرش را می تنگ آغو*ش پدرش بود و چقدر دلش نوازش در این لحظات همراهش باشد. چقدر دل

گونش به مادرش و  های گل ی معصوم رز در خواب افتاد، لپ هش به چهرههای پدرش بر روی سجاده وقت نماز بود. نگا  زمزمه

 .های درشت و مانند شبش به پدرش رفته بود چشم

پوش و جوانش بود. جایی  ی شیک اش رسیدند؛ تنها شخصی که برایش مانده بود خاله ی خاله بعد از یک ساعت طاقت فرسا به خانه

 .نداشت برای ماندن در تهران، این شهر دراندشت

 .ی پر زرق و برقش بود تنها پناهش همین خاله

های مرمر سفید  ی زیبا و سنگ ای بزرگ با جلوه ای که برایش حکم قصر را داشت افتاد، خانه از ماشین که پیاده شد نگاهش به خانه

 .اوت بوداش متف شان با خاله کرد، چقدر زندگی ی خود می ها را خیره که با تابیدن نور به آن برقش چشم

ی عمرش  نگران نباشد تا آخرین لحظه"با حسن خداحافظی کرد، سفارش حامدش را به او داد و حسن با لبخند اطمینان بخش گفت 

 ."هم که شده مواظب حامد است

و دستان خواست اندکی صبر کند، کمی بعد مردی با لباس سیاه رنگ  نازنین زنگ در را فشرد، صدای مردی ناآشنا آمد که از او می

 :گِلی در را باز کرد و گفت

 بفرمایید خانوم؟ امرتون؟ گدا هستید؟ -
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کرد؟ البته شاید حق هم  نازنین با شنیدن این کلمه از طرف مرد غریبه عصبی و ناراحت شد، این مرد چطور او را گدا خطاب می

دستی بر چشمانش که اشک آلود شده بودند کشید های خاکی آن هم در این شهر که همه شیک پوش بودند. نازنین داشت، با آن لباس

 :گفت اش را شنید که خطاب به این مرد گستاخ می و خواست حرفی بزند که صدای خاله

 محمود، دم در کیه؟ -

 :محمود گفت

 .دونم؟! یه خانومی با یه بچه دم دره، فکر کنم نیازمندی چیزی باشه خانوم نمی -

ها آمد و با  خورد، به سمت آن تق صدا می های پاشنه بلندش که بار هر قدم تق کم و با آن کفشهای مح ی نازنین با قدم سیما خاله

مانده را با دو طی کرد و خود را به نازنین رساند و با احتیاط او را در  دیدن نازنین و کودکش گل از گلش شکفت، چند قدم باقی

کرد و برایش اسباب  ی زیبایش که در کودکی با اون بازی می ر زادهتنگ خواه تنگ این دختر شده بود، دل آغو*ش گرفت. سیما دل

کرد و آدم هو*س  های قرمز رنگ که در صورتش خودنمایی می خرید و نازنین با موهایی که دو گوشی بسته شده بود و لپ بازی می

 .شمزه بگیردهای خو هایش را بکشد، همیشه منتظر بود تا سیما را ببیند تا از اون شکالت کرد تا لپ می

نازک بود و به قول مادرش؛ اشکش دم  بار نازنین افتاد و پی به موضوع برد. نازنین همیشه دل تازه نگاه سیما به چشمان آبی و اشک

مشکش بود. سیما نگاه چپی به محمود انداخت و محمود شرمنده و ناراحت از اینکه این فامیل که گویی برای سیما ارزشمند هم بوده 

خطاب کرده است. سرش را به زیر انداخت و از نازنین عذرخواهی کرد و در دل نگران بود که نکند کارش را ازش بگیرد، آن را گدا 

 :داد؟ پس به حالت التماس گونه رو به سیما گفت وقت تکلیفش چه میشد؟ خرج کودک بیمارش را چگونه می

دونید بچم  م گدا هستم، بخدا من به این شغل نیاز دارم. خانوم شما که میدانستم ایشان فامیلتونند، اصال من خود خانوم به خدا نمی -

 .تر از این بشیم مریض، خرج دوا و درمونش هم زیاده، نزارید بدبخت

 سال داشت، اخمی بر چهره نشاند و سی و پنج-ای که از زبان این مرد که فوق فوقش سی و چهار سیما از سخنان ناراحت کننده

 :گفت

 .باید بگوید که از حرفی که زدی بگذریم یا نهنازنین  -

شود؛ اماً نازنین که به کل حرف  دانست که نازنین چقدر دل پاک و مظلوم است و هرگز راضی به اخراج شدن این مرد نمی سیما می

 :کرد، با ناراحتی گفت مرد را فراموش کرده بود و فقط به آن کودک مریض فکر می

 .به ایشان دارم، بزارید سره کارش باشهنه خاله جون؛ من چیکار  -

ی خانه بپردازد.  ی کارش در باغچه لبخندی بر ل*ب سیما آمد، محمود هم نفسی از سر آسودگی کشید و اجازه خواست تا به ادامه

 اند استفاده  وردههای داخل کمد که دست نخ از لباس"سیما نیز نازنین را به داخل خانه برد، اتاقش را به او نشان داد و به او گفت 
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های  . سپس رز را در آغو*ش گرفت. کودک زیبایی بود، چقدر دوست داشت تا این کودک را ببیند. کودک تپل و بامزه، با لپ"کند

داد کاشت و او را آرام بر  هایش را تکان می های رز که غرق در خواب ل*ب ای بر لپ سرخ رنگ و چشمان درشت مشکی، بو*سه

 .روی تخت خواباند

اش نشست. سیما دستبند طالی کوچکی که برای رز خریده  های نو به سمت نشیمن رفت و در کنار خاله نازنین بعد از پوشیدن لباس

های مکرر سیما قبول کرد و از او تشکر کرد.  خواست کادوی گران قیمت خاله را قبول کند؛ اماً با اسرار بود را به نازنین داد، نازنین نمی

در خرمشهر مانده تا شهرمان "د از او پرسید، آخ که دلش با شنیدن نامش روی دور تند افتاد، لبخندی زد و گفت که سیما راجب حام

دانست که برای نازنین چقدر سخت است که از حامد دور بماند، پس در دل به خود قول داد تا  . سیما می"را از رژیم بعثی پس بگیرد

 .فکر نازنین درگیر حامد نشده و با فکر او غمگین نشود با انرژی به نازنین و رز کمک کند تا

اش  که در این شهر تنها نیست با سیما درد و دل کرد، از قلبی که در کنار شوهرش جاگذاشت گفت و از ناراحتی نازنین خوشحال از این

فت و گریه کرد، خود را کمی خالی کرد. جا و... گ بخاطر نبود مادر و پدرش، از نگرانی بابت شهرش خرمشهر، از نبود امکانات در آن

باید قوی باشد حاال عالوه "تر شود. به او گفت  سیما به او دلداری داد و گذاشت تا گریه کند، تا دلش را کمی سبک کند، تا بتواند قوی

در دل به خود قول دانست که حق با سیما است، پس  . نازنین هم می"بر خود این طفل معصوم هم هست باید از او هم مراقبت کند

 .تر، دوری یار و همسرش است های زیادی در راه دارد و از همه سخت دانست سختی داد که قوی باشد، می

کرد به نازنینش دل گرمی بدهد.  کرد و حامد سعی می گذشت، هر شب با حامد صحبت می ای از آمدن نازنین به تهران می دو هفته

طور کودکش رز، دوست داشت دوباره او را در آغو*ش بگیرد و ببوسد. وقتی اولین بار در  یندلش برای نازنینش تنگ شده بود و هم

کرد، حس خوبی بود، اصالً پدر بودن حس خوبی است. حامد گویی تازه متولد  گوش کودکش اذان گفت را هیچ وقت فراموش نمی

اند و بابت این موضوع  وستان حامد نیز متوجه شدهها و د ای شده انرژی مضاعفی دارد که قابل توصیف نیست، این را هم محله

 .اند خوشحال

کند که به تازگی همسر خود را از دست داده است، چند شب پیش مادر این مرد به  اماً نازنین؛ در همسایگی سیما مردی زندگی می

اش فقط در چشمانش اشک  همیشگیی سیما آمد و از نازنین برای پسرش خواستگاری کرد. نازنین عصبی شد؛ اماً به عادت  خانه

آمد. چند باری در کوچه جلوی نازنین را  های آن مرد هیچ خوشش نمی نشست و بی هیچ حرفی به آن مرد و مادرش نگاه کرد، از نگاه

به تهران  دانست هرگز او را ها را می کرد. اگر حامدش این های مختلف با او صحبت کرده و نازنین را کالفه می گرفته بود و به بهانه

 .فرستاد، حامدش فوق العاده غیرتی و حساس بود نمی

ی زن همسایه دل کوچک نازنین را شکست، کجا بود پدرش  های زشت و زننده ها را از خانه بیرون کرد؛ اماً حرف سیما با عصبانیت آن

 !گویند، کجا بود؟ یگذاشت کسی به دخترکش تو بگوید، کجا بود که ببیند به تک دخترش چه م حامی گرمش که نمی
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 بعد هر شام، سحر بود؛ ولی دیگر نیست

 درد ما زود گذر بود، ولی دیگر نیست

 

 مثل کبریت تری در وسط گندمزار

 در سرم فکر خطر بود، ولی دیگر نیست

 

 ی خویش خبر از النه شیر پیر قفسم، بی

 چشم من خیره به در بود، ولی دیگر نیست

 

 ی تهران دلگیر فهشاه قاجارم و در کا

 قهوه تلخ قجر بود، ولی دیگر نیست

 

 "عشق آموخت مرا طور دگر خندیدن"

 عشق هم طور دگر بود، ولی دیگر نیست

 

 جنگلی بودم و خشکی جگرم را سوزاند

 ترسم از تیغ و تبر بود، ولی دیگر نیست

 

 خواستم پر بزنم، سنگ مرا پرپر کرد

 اندکی شوق سفر بود، ولی دیگر نیست

 

 خوردم آه از این درد که هر بار زمین می

 ".دست پر مهر پدر بود، ولی دیگر نیست

 

ای جوان الت و  شد تا کمی قدم بزند و با خود خلوت کند، همیشه عده گذشته از آن بعضی اوقات که نازنین از خانه خارج می

 .رنجاندند های زشتشان می را با رفتار و حرفشدند و نازنین  سروپا مزاحمش می بی

 



 

 
 

9 

  
 هایخونینگل 
 Tm3.hoseini 
 انجمنکافهنویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 

زد تا مبادا حامدش ناراحت شود و خود را متهم بداند که نباید نازنین را به  اما نازنین از مشکالتی که داشت حرفی برای حامدش نمی

 .برد به کار میفرستاد و با این افکار ذهنش مشغول شود، او باید تمام فکر و ذهنش را برای غلبه بر دشمن  تهران می

 .ها و حتی دو سال گذشت ها، هفته روزه

برد و نازنین اولین  گذشت. رز حال دو ساله بود، کودکی که در نگاه اول دل همه را می آری؛ دو سال از دوری از همسر مهربانش می

دخترکش، چقدر خدا را بابت داشتن این دو بود و چقدر حامدش خوشحال شد از شنیدن نام بابا از زبان  "بابا"ای که به او یاد داد  کلمه

 .فرشته شکر کرد

پرید، دو شب بود که سیما  دید و با گریه ازخواب می توانست تحمل کند، دو شب بود که پشت سر هم کابوس می اماً نازنین دیگر نمی

 !انست؟تو هایش کم کند؛ اماً مگر می طاقتی چرخید تا کمی از بی مدام مانند پروانه دور نازنین می

 

 چه غریبانه نشستم سر راهت که بیایی"

 چه غریبانه غریبانه نوشتم که کجایی

 

 چه صمیمانه نوشتم که تویی ذوق زبانم

 "و تو انگار نه انگار که هم صحبت مایی

 

زد.  دلش شور می توانست تحمل کند؛ خواست به خرمشهر باز گردد، دیگر بس بود این فراق، دیگر نمی امروز هرطور که شده بود می

خواست در کنار  خواست؛ اصالً نازنین می بود، این کودک پدرش را می اش هم دو ساله بود و باید در کنار پدرش می حال دیگر کودک

شوهرش بماند و تا پای جان از خرمشهر دفاع کند. خرمشهر شهر او هم بود، او هم وظیفه داشت که در کنار شوهرش و دیگر ساکنین 

رفت. اگر در مواقع سختی مفید نباشد  سپرد و خود به خرمشهر می هرش دفاع کند، حتی اگر الزم بود کودکش را به سیما میشهر از ش

 خورد؟ دگر به چه دردی می

سیما سعی کرد که او را متقاعد کند؛ اماً مرغ نازنین یک پا داشت. پس سیما هم تصمیم گرفت که با نازنین به خرمشهر برود و در 

باشد. این دختر تازه مادر شده بود به کمک نیاز داشت، تنها بود، نه مادرش بود که هوایش را داشته باشد و نه پدرش بود که  کنارش

 .اش باشد، فقط خودش و همسرش بودند پشتوانه

ش بود. نازنین ای از آت چون کوره خواستند به خرمشهر بروند رز سرمای شدیدی خورد و تب کرد، تمام تنش هم درست روزی که می

دانست به کودک برسد یا  کرد و سیما نمی تابی می داد، رز بی دار قرار می ی نم اش پارچه کرد و روی تن و بدن کودک دو ساله گریه می

 چون دیوار سفید بود و زیر چشمانش گود شده بود و چشمانش از فرط گریه  به نازنین، چون او نیز اوضاع خوبی نداشت. رنگش که هم
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های لرزانش با سرعت پاچه را از  توجه به حال نامساعد و دست رده بود؛ اماً جانِ کودکش برایش بیشتر اهمیت داشت، پس بیپف ک

 .گذاشت کرد و روی سر و بدن رز می اول خیس می

ی فرزندش را اش کرد که حکم کارهای یک مادر برا هایی در حق خواهر زاده ی مهربان نازنین که این مدت لطف اماً سیما خاله 

 .داشت

اش شکسته  لرزید، بغض مردانه هاش بر اثر گریه می در طرف دیگر، حامد جسد دوست عزیزش حسن را در آغو*ش گرفته بود و شانه

بود. این مرد برای حامد عزیز بود، بخاطر حامد تیر خورده بود و حاال غرق در خون روی زمین بود و اگر او خود را جلوی حامد قرار 

افتاد. حسن در آخرین لحظات  اد تا تیرها به او اصابت کنند حاال حامد بود که نقش بر زمین و غرق در دریای خون خود مید نمی

 :زد به سختی گفت نفس می مرگش دست حامد را فشرد و در حالی که نفس

مواظبت باشم، بگو حسن سره قولش  حامد جان داداش به آبجی نازنین بگو، هوایت رو داشتم، بهش قول داده بودم تا پایان جونم -

 .ماند، حامد حواست به ننه جون هم باشه

جان حسن را داخل  گفت دل از دنیا کند و غرق در آرامش به خواب ابدی رفت. حامد جسم بی بعد هنگامی که زیر ل*ب ذکر می

. حال چگونه با ننه جان روبرو شود؟ چگونه ی حسن به راه افتاد ماشین قدیمی و خاکی قرار داد، ماشین را روشن کرد و به سمت خانه

به او بگوید که پسرش دیگر در بین شان نیست؟ او شهید شده است، شهید در راه خدا، شهید برای حفظ شهرش، شهید برای حفظ 

ن نحیف ناموسش؛ اماً چگونه به آن پیرزن بگوید؟ که تنها امیدش همان تک پسر بود و دیگر کسی را نداشت. چگونه به آن پیر ز

 !گفت دیگر کسی را ندارد؟ می

 

 خواستم زنده بمانم غم دنیا نگذاشت" 

 خواستم غم نخورم غصه دوران نگذاشت

 

 خواستم دست به هر کار خالفی بزنم

 ی خوف فمن یعمل قرآن نگذاشت آیه

 

 خواستم صاحب زر گردم و سر نیزه و زور

 مرگ چنگیز بیاد آمد و میدان نگذاشت
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 دونان منت دونان نکشمخواستم بهر 

 پاسخ مور به پیغام سلیمان نگذاشت

 

 خواستم ازخم شادی دوسه جامی بزنم

 غم آن خسته دل بی سر و سامان نگذاشت

 

 خواستم کاخ بسازم که کشد سربه فلک

 دیدن کوخ نشینان بیابان نگذاشت

 

 خواستم سفره شاهانه بچینم به طرب

 یاد آن گرسنه سر به گریبان نگذاشت

 

 خواستم شعر بگویم که بخندند همه

 "ناله بیوه زنان، اشک یتیمان نگذاشت

 

جان حسن علیزاده، جوان بیست و چهار ساله  ها همه به سمت پیکر بی حامد و دو نفر از دوستانش پیکر دوستش را بلند کردند. نگاه

بردند؛ اماً ننه جان تازه حیاط را آب و جارو کرده  می اش کشیده شد و کمی بعد جمعیتی ایجاد شد که ذکر گویان جسد را به سمت خانه

خورد با خنده سر و صورتش را  و آش شعله قلم کار مخصوص خود را درست کرده بود، همانی که حسن هروقت قاشق اول آن را می

ل*ب بر ایوان کوچک خانه  کرد، باز هم برای او آش پخته بود و لبخند بر کرد و خنده را مهمان لبان ننه جانش می بو*سه باران می

نشسته بود و منتظر چشم به در دوخته بود تا حسن جانش بیاید و با هم آش بخورند. ننه جان گشنه بود، جوری که شکمش به قار و 

هایش پایین  آمد که تنها غذایش را بخورد، مگر از گلویش حتی یک لقمه بدون حسن و شیطنت قور افتاده بود؛ اماً مگر دلش می

 فت؟ر می

دیگر غروب شده بود و حسن باید تا العان پیدایش میشد، پس ننه جان با احتیاط به خاطر درد پاهایش از جای برخاست و با کمری 

شد و بعد از کلی کار کردن  ی کوچک به راه افتاد تا برای پسرکش آش را حاضر کند، آخر پسرکش گرسنه می خم به سمت آشپزخانه

کاشت که در همین حین صدای ذکرهای  ها را روی سفره می نه جانش داشت. ننه جان با عشق بشقابی ن نیاز به غذای خوشمزه

 چاره توسط این رژیم شیطانی آسمانی شده.  داد؛ اماً توجهی نکرد و معلوم نبود باز کدام جوان بی مردم محله را شنید، دلش گواه بد می
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 .لب کرد که درِ خانه زده شدننه جان در دل صبر عظیم برای پدر و مادر آن جوان ط

گویند؟  گویند؟ نام حسن علیزاده پسر ننه جان را چرا می اند و ذکر می ی ننه جان را زدند؟ چرا پشت در ایستاده چه شد؟ چرا درب خانه

ه جان به که نن منظورشان چیست؟ حسن که امروز خوب بود! صبح خودش با ننه جان صحبت کرد، مگر او نبود که امروز بعد از این 

ریخت با شیطنت به سمت ننه جانش دوید و ننه جانش هول  کرد و پشت سرش آب می اش او را از زیر قرآن رد می عادت همیشگی

 "خواهد؟ تو هم شی*طان شدی و دلت آب بازی می"گفت  جانش می کرد و آب را روی سرش ریخت؟! مگر او نبود که با خنده به ننه

 گویند؟ ها چه می ان ننه جانش نیاورد، پس اینهایش خنده بر لب مگر با حرف

کرد، کاش مرده بود و این صحنه را  ننه جان آرام پارچ آب را بر سفره گذاشت و به سمت در رفت و در را باز کرد؛ اماً کاش باز نمی

هایش دل همه را  با حرفاش آرام خوابیده بود، چطور ممکن بود؟ او خودش بود؟ حسن بود، همانی که  دید. پسرکش تمام زندگی نمی

 !کرد؟ حاال خودش شادروان شد؟ شهید شد؟! پر کشید و رفت؟ شاد می

دگر پیرزن با چه امیدی زنده بماند؟ با چه امیدی غذا بپزد؟ دیگر حسنی نبود که برایش زنده بماند، بخواهد برایش زن بگیرد، منتظر 

 د، حال این پیرزن چه کند؟پختش تعریف کن هایش باشد؛ حسنی نبود که از دست دیدن نوه

 

 ای ماه کجایی که دلم غمگین است امشب"

 دیده بگشا که مرا آمدنت تسکین است

 

 های منی تو که هم صحبت تنهایی، شب

 " ای امشب که سحر نزدیک است؟ پس کجا مانده

های نازنین و سیما تب بچه پایین آمد. سیما نازنین را فرستاد تا کمی استراحت کند و خود تا خوده صبح چشم روی هم  بعد از تالش

که پدر و مادرش شهید  ای خشنود بود و خداوند را شاکر بود با آن نگذاشت که مبادا تب بچه باال رود، چقدر نازنین از داشتن چنین خاله

 .دارد که مراقب او باشد اند کسی را شده

حال کودکتان خوب است و خطر "صبحِ فردا نازنین و سیما، رز را به اولین مطب دکتری که در آن نزدیکی بود رساندند و دکتر گفت 

ش بود و ای کشید، رز امانت پدر . نازنین بعد از یک روز کامل باالخره نفس آسوده"یابد برطرف شده و با خو*ردن دارو کامالً بهبود می

 .مرد رفت او می اگر خار به چشمش می

خواهد پیش  چقدر دل تنگش شده است و دیگر تابِ دوری را ندارد و می"ای که با حامدش داشت به او گفت  نازنین در تماس تلفنی

 اما باز سعی  . حامد نیز دلش برای دیدن همسرش تنگ شده بود، برای یک بار دیگر ب*غل کردن و بوئیدن دخترکش؛"او باز گردد
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توانست کند؛ پس  کرد مخالفت کند؛ ولی نازنین تصمیمش را گرفته بود و روی تصمیمی که گرفته بود مُصِر بود و حامد کاری نمی

اجازه داد که نازنینش باز گردد تا بعد فکری به حال این موضوع کند. نازنین خوشحال از مخالفت نکردن حامدش با سرعت و انرژی 

داد تا شب با سیما و رز به سمت خرمشهر حرکت کنند. سیما نیز خوشحال بود چون نازنین خوشحال  ش را انجام میبیشتری کارهای

ماند نازنین بود، شوهری  بود، خوشحالی نازنین خوشحالی او هم بود. بعد از جدا شدن از شوهر بد ذاتش تنها کسی که برایش باقی

 .تر بود د از صدها نامرد پستکشید و خو معتاد که فقط نام مرد را یدک می

درست یک سال پس از ازدواج سیما با رسول فهمید که شوهرش معتاد است، بارها تالش کرد تا او را وادار به ترک کند؛ اماً آخرِ تمام 

دوستش داشت  افتاد؛ اما سیما شد و با کمربند به جان سیمای بیچاره می هایشان به دعوا ختم شده و در نتیجه رسول عصبانی می بحث

شود که  زد، چون امیدوار بود که روزی موفق می خورد و دم نمی زد، کتک می هایش می و برای همین بود که مهر سکوت بر ل*ب

ی آخرش را وقتی به سیما زد که سیما به مسافرت رفته بود و به  کرد. رسول ضربه رسول را راضی به ترک کند؛ اما رسول قبول نمی

 .اش منتظر اوست که غافلگیری اصلی در خانه رسولش را غافلگیر کند؛ اماً غافل از این خواست قول خودش می

هنگامی که وارد خانه شد، رسول شوهر شرعی و قانونی خود را در کنار زنی دیگر در حال خوش و بش و خندیدن دید، دنیا بر سرش 

اکستر تبدیل شد. وسایلش را جمع کرد، بغضش را در خر*اب شد و در یک لحظه تمام عشقش به تنفر تبدیل و آتش عشقش به خ

ها را فقط بخاطر  خیابان و زیر باران شکست. آری؛ دیدن زنی در کنار همسری که عاشقانه دوستش داشتی، همسری که تمام سختی

 .خریدی، درد داشت؛ اماً او چه؟! او زنی دیگر را به تو ترجیح داد او با جان و دل می

ی دراندشت و هزار متر زمین بود را به او داد و به دلیل طالق  ی سیما را که شامل همین خانه بود و مهریه رسول مرده ثروتمندی

توافقی کارها زود انجام شد و آن دو از هم طالق گرفتند. یک ماه بعد از طالق، رسول زنگ در را زد و سیما متعجب در را باز کرد، 

. رسول دیگر چیزی نداشت و "اش را باال کشید و رفت آن زن تمام دارایی"از گردد، گفت رسول با گریه و التماس از او خواست که ب

توانست آن مرد رقت انگیز را تحمل کند، چطور آمده بود و درخواست کمک  خواست دوباره با سیما باشد و سیما دیگر نمی حال می

از خانه بیرون کرد، کاری بود که خودش کرده بود و سزای عملش خواست که دوباره باهم باشند؟! سیما او را  کرد؟! چطور از او می می

 .داد و به سیما ارتباطی نداشت. او دیگر یک نوجوان نوزده ساله نبود که باز گول این مرد را بخورد را باید می

 .سیما سرش را تکان داد تا از شر افکار مزاحم رها شود و با جمع کردن وسایل خود مشغول شد

های رز  های راه و بی تابی ازنین، رز و سیما باهم به سمت خرمشهر راه افتادند. روز بعد در خرمشهر بودند، حتی خستگیشب هنگام ن

دید، چه چیز از وصال به یار و پایان  نیز نتوانستند بر خوشحالی وصف ناپذیر نازنین اثر بگذارند. باالخره بعد از دوسال حامدش را می

 یافتن فراق بهتر؟
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 کشم بر وصل یار عاشقی هستم که منت می "

 منت دلبر کشیدن عاشقان را عار نیست

 

 در گلستان گرد گل بسیار گردیدم؛ ولی

 از هزاران گل یکی حتی مثال یار نیست

 

 ام در این دیار گفتم آخر من گلی گم کرده

 گفت پیدا کردنش آسان بود، دشوار نیست

 

 از گلستان دل بریدم راهی صحرا شدم

 ".ای از پرتو دلدار نیست جا جلوه یدم آند

 

کرد، جایی که همه در کناری برای خود مشغول کار بودند.  نازنین به محض رسیدن به شهرش شور و نشاط زیادی را در خود حس می

شد! همان  . نازنین شک"سره خاک حسن است"خواست حامدش را ببیند و از دوستان حامد جویای احوالش شد که گفتن  تر می سریع

حسن که او را دو سال پیش به تهران رساند و نازنین از او خواست مراقب حامدش باشد؟ حال دیگر نیست؟! طفلک جوان خوبی بود، 

 .خدایش بیامرزد

 .نازنین با سرعت رز را در آغو*ش گرفت و بعد از سپردن وسایل به سیما به سره خاک حسن دوست حامد رفت

خورند با لبخند نزدیکش شد و دست روی  هایش تکان می رویش زل زده و ل*ب های افتاده به قبر روبه نهبا دیدن مردی که با شا

اش قرار داده بود نگاه کرد و با دیدن نازنین و  حوصله نگاه گذرایی به شخصی که دستش را بر روی شانه اش گذاشت، حامد بی شانه

دوخت، با لبخند از جای برخاست و سرتاپای نازنینش را از نظر گذراند تا  ها کودکی که در آغو*ش داشت چشمان متعجبش را به آن

 .اش تنگ شده بود های زندگی مطمئن شود که سالم و سالمت است. با لبخند کودکش را در آغو*ش گرفت، چقدر دلش برای فرشته

 

 وصال توست اگر دل را"

 مرادی هست و مطلوبی
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 کنار توست اگر غم را

 "پایانیکناری هست و 

 (سعدی)

 

نازنین نیز در کنار حامد نشست و به سنگ سفید رنگی که روی آن نام حسن علیزاده حک شده بود نگاه کرد، حال حسن زیر این 

گفت به آبجی بگو که من تا آخرین لحظه  ی مرگش پیشش بودم و می تا آخرین لحظه"سنگ خوابیده بود. حامد به نازنین گفت 

ها چهار تا تیر بهش زدن، یکیش  دونی چیشد که از دستش دادیم نازنین؟ تیر خورد، اون هم نه یکی دوتا؛ لعنتی می "هوات رو داشتم

ی این تیرها قرار بود به من بخوره، حسن سپر من شد و خودش رو جلوم انداخت، نازنین خودش رو به  مستقیم تو قلبش خورد. همه

 .خاطر من فدا کرد

و سرش را در میان دستانش گرفت، نازنین که تازه موضوع را فهمیده بود با مهربانی سعی کرد که شوهر  ها را گفت حامد این جمله

کرد و حال دلش آرام گرفته بود. سخنان نازنین  تر از جانش را با سخنانش آرام کند و موفق هم شد، حامد دیگر احساس گناه نمی عزیز

شد با سخنان دل نشین نازنینش باز عاشق نشد؟! چقدر خوشحال بود  ه بود. مگر میبخش برای او عمل کرد چون آرام مانند همیشه هم

 .که نازنین را در کنار خود دارد

کردند و چقدر زیبا بود که تمام این  آن روز نازنین با تمام قوا در کنار حامدش بود. او و دوستانش با عشق به همسران خود کمک می

ن خرمشهر بود و چه بسیار بودند شجاع مردان و زنانی که در راه آزاد سازی شهرشان آسمانی کارها فقط و فقط به عشق برگرداند

 .شدند

 

 شود یوسف گم گشته از کنعان گریزان می"

 شود کلبه احزان، زیارتگاه یاران می

 

 ای دل غم دیده حالت را به درمان خوش نکن

 شود عاقبت هر آدمی با خاک یکسان می

 

 ای جاودانی دیده گر بهار زندگی را

 شود خوان، چون زمستان می در خطایی مرغ خوش
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 چرخد ولی دور گردون دایماً یکسان نمی

 !شود نوبت ما چون رسد، این چرخ ویران می

 

 سیل نابودی اگر، بر برگ تقدیرت بود

 شود ناخدا گر نوح باشد، باز طوفان می

 

 کعبه را راهی به جز خار مغیالن نیز هست

 شود هر ره رود، عبد و مسلمان می هر که از

 

 حافظا دیگر مگو در فقر و خلوت غم مخور

 "شود درد، درمان می درمان مگر بی درد بی

 

ای که برای  دانستند پیش سیما جایش امن خواهد بود. خاله شان را به سیما سپردند، می فردای آن روز حامد و نازنین رز را، دختر دردانه

کرد قوی  شان بود. نازنین با آن که سعی می نازنین در این مدت هیچ کم نزاشت، بهترین گزینه برای تضمین سالمت گل نو شکفته

دید از او  اش را می تابی شد کودک شیرینش را برای مدتی نامعلوم از خود دور کند؟! حامد که بی اماً مگر می باشد و گریه نکند؛

که راضی  شد همسرش را تنها رها کند؟! اصالً بر فرض این خواست که همراه سیما به تهران باز گردد؛ اماً مگر نازنین راضی می می

 .ماند خیالش جمع بود که در کنار حامدش است و این برایش کافی بود جا اگر می د؟ اینکر تابش چه می شد، دلش چه؟ با دل بی می

 ...حال هشت سال گذشته است

پر شده که با آسمانی شدن هر شهید گلی به باغِ  های پر هشت سالی که پر از خون شهیدان بود، پر از تیر و نیزه و مسلسل، پر از گل

د. هشت سالی که همه از جان خود مایه گذاشتند تا خرمشهر را آزاد کنند و موفق نیز شدند. ش های خونین خرمشهر اضافه می گل

 .خرمشهر، شهر خونین و شهر آزاد مردان؛ خرمشهر بود و رود کارونی که به خون شهیدان آغشته بود

. وقتی رز به پیش دبستانی حال دیگر رز، کودکی هشت ساله بود. کودکی که از پدر و مادر خود فقط یک نام و یک عکس دارد

فهمید از شهید  خورد که چرا پدر و مادرش کنارش نیستند. کودک بود، دیگر چه می دید حسرت می های دیگر را می رفت و پدر مادر می

وار گفت از جنگ، از ایستادگی مردم شهرش، از است فهمید از هشت سال خونین، چه می فهمید؟! اماً باز سیما برایش می شدن، چه می

گفت. رز حاال که هشت ساله شده بود، حاال که دیگر جنگی در کار نبود و از سیما خواست  بودن پدر ومادرش، از همه چیز برایش می

 ها که ریخته نشد، ببیند شهری را که مردمانش  خواست ببیند شهری را که برایش چه خون که او را به خرمشهر ببرد. رز دلش می
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ها را ببیند، در آغو*ش بگیرد و  تر پدر و مادرش؛ آن ودند، ببیند شط العربی را که زبان زد بود و از همه مهمقدر محکم و استوار ب آن

 .ببوسد

سیما قبول کرد، این حق رز بود که به شهرش، پیش پدر و مادرش باز گردد. هرچند دیگر به رز عادت کرده بود و او را مانند کودک 

آن روز بود که به خرمشهر رسیدند، خرمشهر غرق در شادی بود و این شادی و نشاط در  داشت. فردای اش دوست می نداشته

کرد و با ذوق به  های خرمشهر را وجب به وجب رصد می جای این شهر نمایان بود. رز با مشکافی و هیجان تمام قسمت جای

اش کمی سفید رنگ شده بود  ای کنار شقیقهکرد. کمی جلوتر که رفت، مرد جوانی که موه صمیمیت و شور و نشاط مردم نگاه می

روی ویلچر نشسته بود و زنی جوان در کنار ویلچر با چشمان اشکی به رز زل زده بود؛ اون رُزِشان، رز عزیزشان بود. با لبخند به سمت 

های ویلچر  چرخرز دوید و او را در آغو*ش گرفت، چقدر دلش برای کودکش تنگ شده بود. هشت سال دوری چیز کمی نبود، حامد 

دانست که  را با دست هدایت کرد و به سمت رز و سیما آمد، از سیما بابت تمام زحماتی که در این مدت کشیده بود قدردانی کرد، می

 .تواند جواب زحمات این زن مهربان را بدهد هیچ جوره نمی

ر کنار پدر و مادرش است. پدر؟! با تعجب رو رز با تعجب و خوشحالی مادرش را در آغو*ش گرفت و چقدر خوشحال بود که حال د

های کوچکش را بر  روی ویلچیر پدرش ایستاد. پس پاهای پدرش کجا هستند؟ چرا پدرش پا ندارد؟ کمی جلوتر رفت و دست به

اند. حامد رز را در  های او را پاک کرد. دوست نداشت پدرش اشک بریزد، پدرها قهرمان دخترشان صورت پدرش کشید و اشک

ی تنش دور بود؛ ولی اگر در این هشت سال نازنینش را نداشت  غو*ش گرفت و موهایش را نوازش کرد، هشت سال از کودکش، پارهآ

مرد و این عذاب را  کرد که کاش می کرد؟! چقدر آن روز که جفت پاهایش را از دست داد ناراحت بود و چقدر آرزو می چه می

ترین روزهای  شود، در راه آزاد سازی شهرش از این رژیم بعثی؛ اما نشد و آن روزها سخت کشید. دوست داشت در راه خدا شهید نمی

 .رفت کم از بین می شد و کم های افکار خود غرق می عمرش بود، اگر نازنینش همراهش نبود در سیاهی

 خواست؟ مگر خوشبختی چه می حامد خدا را شاکر بود بابت همه چیز، همسر زیبا و مهربانش، دخترکش و هم خرمشهر، حال دیگر

 .ات چیست؟خوشبختی همین جاست، در شهر خودت و درکنار خانواده

 

 ای عشق را افسانه گفتند و تو باور کرده"

 ای ای ویرانه گفتند و تو باور کرده کلبه

 

 روی مشقِ آبی احساسِ تو خطی زدند

 ای مهر را بیگانه گفتند و تو باور کرده
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 ی که باور داشتیناروا گفتند بر قلب

 ای شرمانه گفتند و تو باور کرده آه، بی

 

 هایت بسته و در پای تو زنجیرهاست دست

 ای بر تو هِی دیوانه گفتند و تو باور کرده

 

 شود با عشق، زیباتر نمود ها را می لحظه

 "ای عشق را افسانه گفتند و تو باور کرده

 

 هایتان پر از عشق و صمیمیت لحظه

 

۷۹/۸۰/۷۹ 

 

 Tℳ3.hoseini: نویسنده

 

  پایان
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمنhttp://forum.cafewriters.xyz/  

  :وبسایتhttp://cafewriters.xyz/ 

  :اینستاگرامhttp://instagram.com/cafewriters_xyz/ 
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