
ی د ی از ز   ظا
سنده ن صدیق : نو   »یوسف زاده« پروانه ک

  
ای دلبندم : تقدیم      .به فرزندان و نوه 

شکرفراوان از زم شادان که  با  اری  بدون کمک و دخ عز م

ان  شر این کتاب  او   .پذير نبودام

شکر از سرکــار ــا  سندۀ کتاب خانم ا بـ وشن نو ت  ب «تــی صیون س

راستاری  در امــرکه » سرخ مرا نمودند و  و ش این کتاب با ما  ا   .  پ

  دنیا مطی:   تایپ 
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ای آنان    ا دوری و فراغ از پدر و مادر و محروم بودن از محب س از سال

ایمان را حراج کرده و  ی  وقوع انقالب ایران باعث شد که امالک و دارا

معازم کشور  ی که چندین سال قبل از  اسرائیل شو وچ و در آپارتمان 

ده بودیم، ساکن شدیم   .انقالب خر

ان        را نه به ز ای  را گذراندیم، ز اجرتمان روز اوائل م

یم نه راه و ی داش ی آشنا ی در اسرائیل را می شناختیم ع . روش زند

ت نام کردیمعد از چند روز، د ی ث ای مدرسه،  بچهثل م. ر کالس ع

ای  سکال "گرفتیم و به اّولپان   ر صبح دف و کتاب به دست می

ی  ان ع ی درس می .رفتیم می" آموزش ز دادند  ر لغ را که به ع

یم تا شاید در حافظه مان بماند  چندین مرتبه به فار می   .نوش

ن به خانه پدرم و       ت، فقط رف ای  ن روز و مادرم  در چن

عد از کالس به خانه . داد ا بود که مرا دلگرمی می دیدن آن ا  ش روز ب

بت  ا می آن ا و از مشکالت آینده  م از گذشته  رفتم و با 

یم، پدرم تلفن زد و گفت. کردیم می امروز : روزی از کالس به خانه برگش

ش می م  مادرت آش رشته درست کرده است، خوا کنم  بیائید با 

رم خسته  .باشیم  بود و نخواست بیاید، اّما من فور شو
ً
لباس پوشیدم  ا

یاق فراوان روانه خانه پدر   .و مادرم شدم و با اش

د، در پائ بود، باد سردی می    راه به خودم  گفتم، در ایران  وز

و مادرم برابر با تمام  پدر  عوض کنار دارائیمان را از دست دادیم، در
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و تصور میخانه شان . روت دنیاستث کردم، در آن  را چون قصر باش

فت و  ای دست بافت و پرده ای بزرگ و فرش از سالن ای  زر

ی نبود، در این خانه  تابلو ای گران قیمت و آمد رفت مالزمان خ

، یک دست مبلمان ساده و یک طرف  در وچک  یک قطعه فرش قدی

ر لسالن تاب دیوار ی روی بوم، تصو ی کنار حوض و نقا بزر با زن ز

ش حال  ای مخم تکیه داده و معشوقه اش در شسته و به 

عنوان  این تابلو . خواندن شعر حافظ بود ی از دوستان پدرم  را ی

دیه نموده بود اری در ایران به او    .یاد

ار خوری، چندین صند با م        در طرف دیگر سالن، قسمت نا

ی قرار داشت آن  دور  کردند و می را باز ی شبات آن ما روز. چو

ارده تا پانزده نفر می شان را در  چ ند و بقیه غذا وچک  شس بالکن 

ارخوری با قاب عکس خانه می ن  خوردند، دیوار  ا تزئ ای عرو نوه 

ی بود که در آن  شده بود، در کنار  وچ خانه  ار خوری آش اتاق 

ی  ای  ایرا   .پخت را میمادرم انواع غذا

ر       ا خوا ش روز جا  و مادرم به آن و برادرانم برای دیدن پدر ب

ی بود، با چند . خوردند غذا می آمدند و می وچ خانه، انبار  در کنار آش

مه نوع  ی بود که در آن  ا وچک مثل د قفسه بندی فلزی، این انبار 

ر
َ
ای خشک و ت ی و میوه   باالی انبار  طبقه. شد یافت می مواد  غذا
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ل پیک و ر کس  که ا ات بود، که  وچک  پیاله بود، از مشرو آ  پله 

ش را می رفت و باال می وا م پیاله می مشروب د   .شد آورد و با پدرم 

ی می     سان بزرگ زند وچک، دو ا کردند، که قلب  در این خانه 

نده زندگی خانوادۀ ما بودند، وجودشان آرام بخش و . مان بودگرمی د

مچون قلعه ای محکم خانواده را در  این آشیانه . برگرفته بودند آنان 

ا و گرم محل مالقا م  بحث  و جر َ ای دوجانبه  ا و تصمیمات و کمک

  .دیگر بود  

ا باال رفتم     زدم، اّما در باز   در. نزدیک خانه پدر رسیدم، از پله 

زدم، سالم کردم، مادرم  بود، داخل سالن شدم و به اتاق مادرم سر

لیم بود ودیان« طبق معمول مشغول خواندن  ، »دعای مخصوص 

ش را بوسیدم و پرسیدم وضع نفست چطور  امروز  :سالم کردم  و رو

  است؟

 :شد گفت خارج می با صدای گرفته ای که به  از حنجره اش

ا ن اه اک.کند مرض آسم لعن مرا ر ن اما با پمپ تنف و دست س

ستم   .زنده 

شاهللا: گفتم شه زنده باا م   . که 

عد از احوال به اتاق  پدرم رفتم، روی تختخواب دراز کشیده        

وش می داد ش چند . بود و رادیو  که » مجله شوفار«اطراف تخت خوا

ا چاپ شده بود و تازه از ست گرفته بود پراکنده  بود، به او   در آمر
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ا را برداشتم مشغول   سرش را بوسیدم و سالم کردم و ی از مجله  ی

خانه صدا زد، ضمن خوردن آش . خواندن شدم مادرم ما را به آش

ای قدیم : پدر گفت رشته، م آش رشته  ر ..... راس آش رشته  که ز

یم و کر می ای  پنجره از  شس دن برف را که چون پر ای اتاق، بار

ن می  سفید که بر   .کردیم، مزۀ دیگری داشت ت نظاره میشس زم

لیمیان بود : پدرم گفت پروانه جان خانه مان را که در محله حمام 

  به یاد داری؟ 

مانخانه دو  ،خانه ای با حیاط. بله - اتاق مادر بزرگم . اتاق و یک م

  . بدون میله حفاظ  بود پنجره طبقه دوم با دو 

زرگم را خی دوست داشتم  : پدرم خندید و گفت  .من اتاق مادر

ان به خانه برمی یک عصر گشتم، مادرت در حیاط رخت می  که از د

ش مادرت است: شست سراغ تو را از او گرفتم، گفت تو بچه . باال پ

ه ای بودی یدی، خودت را از. شت ما ن   تا صدایم را ش پنجره به پائ

ی در   پرتاب کردی، من تو ن و را چون تو ن زم   .فتمآسمان گر  ب

زۀ  آید، فکر می وقت که این خاطره به یادم می ر       کنم  چه م

اره داد، گفتم ی اتفاق افتاد و خدا ترا به ما دو ی : بزر ست نانوا یادم 

ی می ر روز  پیچید، روی  چندین نان سنگک را در چلوار چر

ش می شانه ل  انداخت، وارد حیاط می ا شد، دم پنجره اتاق نان را تحو

  .رفت می گرفت و داد، پولش را می می
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ی برای آب خوردن روزانه  در مادرم شت پنجره، سط چد زمستان 

ا  آن را از چاه پر می کرد و درش را با سی  مان گذاشته بود، روز

ی بودروی . پوشاند می مادرم . ، که با آن آب می نوشیدیمسی جام زن

فته سی و جام  را با خاک آجر می   .دز  و مثل طال برق می سابید، ر 

ن نانوا، پنجره را باز کردم که آب بنوشم، دیدم که        عد از رف

میدید که جام را نانوا دزدیده است،  به  ست، شما فوری ف جام ن

ر نان دید، جام را از ز  .ا در آورده و به خانه آوردید دنبال مرد نانوا دو

اعانه و ار شما، برایم خی  ن آم بود و این  کنون در  تا تحس

سته است   .خاطره ام نقش 

م چای  عد از       احت کردم و با  ار، ک اس صرف نا

شه می م نه جوش باشد چای باید تازه دم و: گفت نوشیدیم، پدرم  . ک

راه بازگشت به خانه فکری به سرم زد که این خاطرات را به روی  در

اج شت سال از م ی و اغذ بیاورم،  رتمان گذشته بود، مشکالت زند

ی  اجرت او ا، در گ ان و م وچکم مژ م  ا  اجازه   عرو دخ به آمر

ن  به من نداد   .نوش

ا شدیم، فرزند آخرم       ت بود، ت دوری از او خی برایمان 

رم می م چون من از: گفتم خانه را ترک کرد، به شو م  پدر و   دخ

عد از عرو مادرش دور شد و بای د فراغ ما را تحّمل کند، شش ماه 

م، پدرم دار  ی را وداع  دخ   .به رحمت ایزدی پیوست گفت و فا
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ی بود، آفتاب ن       تابید، آسمان را ابری غلیظ فرا  جمعۀ تار

ی قصر ستاده بود، زلزلۀ م ار ا ۀ زمان از  ی عقر و  گرفته بود، 

ی ما ا ا را با دیدۀ خود را لرزاند، ساکنان  رو ن دیوار خ خانه فرو ر

کرد،  خانه را ترک می رفت و کردند، پدرم به سفری ابدی می احساس می

نه ا در ای نگران به سوی او دوخته شده و نفس چشم س  س ا ح

م را به  فشار می مانده بود، لو غ که  وشش با  داد، در با 

ه گفتم    .ستدوسه ساعت دیگر، شبات ا: گر

ن اوی خواست که بار  دلم می  ن براخا گف  را سر دیگر صدای پرطن

شنوم و ان او بوسه زنم  بر سفرۀ شبات  ر   .دستان م

ست، در مرا: نالید و گفت  ل ن ی به  م شکر آم ا  ظات ن آن 

ون آوردم و صدا زدم مادرم انداخت،  لیم روز پدر: سرم را از پنجره ب

  ه ای ؟جمعه ات را خواند

وشم گفت   ی در  س تو : نجوا کنان با صدای لرزا م از این  دخ

ا به اتاق پدر  و .بخوان ست، ن ان دیده فرو شه از این ج م برای 

یلیمش را روی آن جا گذاشته بود،  ، کتاب  ش خا انداختم، تختخوا

مگی از مه جا را غباری از غم پوشانده بود،  اد س دلم برخواست  فر

وش شدم وق چشم گشودم مادرم در و ک کم نوری  ب وشۀ اتاق تار

ست  که  به تل می  در حا شسته و  دیدی چطور قصر  :گفتگر

خت و ائیمان فرو ر ن افتاد و رو ه بر زم ن با شاخه  چطور سرو ک
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ندای سر  شس ش بخاک  ن. س ای پ مقاوم سرزنده  ،ای سرو ک

عظیم بر ونه سر  را  بازوان ناتوان مادر   .سرد فرود آوردی؟ خاک چ

ا و گرفته و ا و با خود به سال که روزی محل مالقا نصایح  تبادل نظر

ای پدر بود بردم و نما ی عکس بزرگ پدر کنار .را وچ  اتاق روی م 

راغ قصر  سوسو می شم نور قرار داشت و  وه ای با  زد، چ لوس ق

ا و. روشن کرده بودچند المپ ضعیف فضا را  ای شادی  عکس دیوار

ن و مه و آفر ارش  ه  تابلوی نقا یاد محو  تار ومه درون ابری ت

ی آشنا و. شده بودند با مدرد  دور م بزرگ ساکنان خانه چون غر

وت یکدیگر را ای اشک  که چشم  می کردند در حا نظاره مات م

ر ی آلودشان از فقدان پدری که مظ بود  ا گذشت ا و محبت ا و پا

ل روی صند پدر .گفت ن می ی پر از  ی به رنگ سرخ  لدا ا

ی و که آن سفید گذاشته شده بود مثل این با ل خانه ز م چون ا  ا 

ای  .دست داده بودند طراوت خود را از ند و شبات میشمع س   برادر گر

ی براخای شبات را می     .گفت با صدای لرزا
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  دلم شاد و بــه سر شوری دگر بود             پدر بود     خوشا روزی مرا روز 
  فضای خانه اش نــوری دگـر بــود     می گشت              به دیــدارش دلـم آرام

ی     رام وجــودش                   بــه قــلب پاک و آ و   که دنیای دگر بــود.....پدر 

عمت بود شاکر چو ش ــالتفیـــ     دان              ی یز ا به    بــــــا ثمر بـود و دعــا

شه و رش مـــال دنیا بــی اثـر بـود ز       ش مسلــک               درو  قنــاعت پ   بـــ

غ از خصلت  ش                در و سرش   به معنـــای تمام، او یک پــدر بــود   نی

ا          به زنده است یادش  برفت و ر ما چــون تـاج سر   دل   بود پــدر کز بـ

  

عد از ی و فقدان پدر مرگ پدرم، از مادرم  سیار دلتن برد  می رنج 

ی را به او دشوار  عالوه بر شه از آن مرض آسم زند م تر کرده بود، 

ته دلم  از  گفت، وق این جمله را می .کرد خداوند طلب نیمه نفس می

ش اشک می ای آس او شدید تر می  .ختمر برا او را  شد، وق حمله 

ی می س بأ ما یکبار دو سه روز .کردند در بیمارستان   در  تقر

ی می س ش چون در. شد بیمارستان  ق دوا  دیگر دستا ی برای تزر ر

ش آمپول می شد، به رگ پیدا ن ا و وق به خانه  .کرد ای پا

ی را به نحو احسن انجام می گشت وظایف خانه داری  برمی   .داد  و آش

سیار تم و مرت بود،       شد،  یچ مادرم زن  سلیم مرض آسم   وقت  

شه برق می خانه اش ر روزدز  م ی می ،  ای ایرا مه ما را  غذا پخت و 
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ال و را  شد، وق که دیگ خوراک خا می .کرد دعوت می خو

  .شد می

ش نگه داری  ا مثل  ،مدندآ ا به خانه اش می کرد، وق آن  می از نوه 

ی با آن وچ مبازی می بچه   کرد، روزنامه توپ درست می شد ،از  ا 

د و می ا ا در اتاق دنبال آن   .کرد ا قایم موشک  بازی می با آن دو

که فوت کند، مرض آسم به او غلبه کرد و   سال آخر قبل از این      

ا جلو عکس پدرم  ستاد و می میروز ا  ناآقا روحت در آسم :گفت ا

ر چه زودتر  ش خودت ب  مرا برایم دعا کن و   .    پ

ی
ّ
ی را وداع گفت  ، دارمادرم عد از مد    .فا

شاه ساکن محله ای بودیم، که معروف به محلۀ حمام        ما در کرما

مدیگر را  لی بودند و  مه  وچه  ل  لیمیان بود، تمام ا

ل محل می عزاداری  ،ا ا، عرو شناختند، در جشن می آمدند و  ا، ا

روی حمام بود. کردند به یکدیگر کمک می این خانه را پدر . خانۀ ما رو

داری نموده بود که در  ی در بزرگم خر اثر مرض سل از دنیا رفت،  جوا

ی پدر من، و ،سر با مانده بود  از او دو م عبدیا، ی دیگر  ی عمو

اجرت به اسرائیل ایران را عم ی به منظور م م که در سن شانزده سال و

  .اسرائیل رسانده بودپای پیاده خودش را به  و  ترک کرده،

ر  پدر     ار خوا سرعمه بودند، ما چ ی و  و سه  و مادرم دخ دا

مدیگر » مادر پدرم « برادر بودیم که با مادر بزرگم  ی می با     .کردیم زند
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ید و  درم درما      عرض شش سال سه دخ به دنیا آورد، من، نا

فرشته، انتخاب نام فرشته داستان جال دارد، پدرم مغازۀ پارچه 

ی به اسم  ا ی " چغا سرخ"فرو در م ش اک  داشت و مش  ا
ً
 ا

ی دو بار ر بودند، پدرم سا ی ل شاه و ایل  ات کرما ای اطرف د رد
ُ

 ک

د ج ران برای خر ا . رفت س میبه  مادرم و مادر بزرگم در خانه ت

واره خوابیده بود  فرشته نوزاد شش روزه ای بوده و در . ماندند می   .گ

شت بام  شبانه دو دزد از       ند وارد خانه  می" در ُبونه"درب  خواس

ونه را کندند   شدند، دیوار شوند، اّما موفق به باز کردن  قفل در  در

ظات ا تا از روی پله  ن  م شوند، در  رم بیدار وارد خانه  خوا

ه شود و شروع به می بچه را شود، که  کند، مادرم بیدار می میکردن  گر

ا را می گ روی پله  ن خاک و ر خ د و صدای ر شنود، مادر  ش بد

برد و به حیاط  کند، او شعله چراغ نف را باال می بزرگم را بیدار می

اد میرود و ف می ا را خ ا   ای پدرسوخته" زند  ر مسایه  ن تمام 

ا از ترس پا به فرار می"کنم  می در بونه ،  فردا صبح دیوار. گذارند ، دزد

 فور . ورود یک آدم سوراخ شده بودهبه اندازۀ 
ً
را  آورند و دیوار  بنا می ا

اسم  ت خطری که از سرمان گذشته بود،کنند و به مناس عم می

ر سومم    .گذارند را فرشته  میخوا

ی بود و        ا ر امت و اجتما و م سیار با ش ی  مادر بزرگم، ز

مسایه شه به  رش را از دست  ا کمک می م ی شو کرد در سن جوا
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ش را بزرگ کرده بود سرا ش،  دخ . داده بود و با کمک دو برادرا

شت، من دا سرش بودم، خی مرا دوست می  از نداشت، من نوۀ اّول 

  خی دوست می
ً
م در کنار او  داشتم شب م او را متقابال ا 

ی از می ا ف می خوابیدم، برایم قصه  عر ش  ا کرد، ح تا  گذشته 

فتم رختخوابم را در    . انداختم او می کنار  کالس 

شه روسری سفیدی بر       ارقد"سر داشت به نام  م که با " چ

ر چانه اش می ش  ست سنجاق ز سر  م بر ا در خانه چادر  وقت ب

ق ،داشت شناخت،  ای سن را خوب میدارو  استفاده از طر

ی که بچه مسایه ض می ا شان مر ند آنان نزد او  ا شدند و تب داش

ز می"  جوشانده"آوردند،  می شان تجو ل  : کرد که  عبارت بود از برا

ستان "بنفشه و گیا به اسم  ل ختتر   و" سه  ن و    . نجب

نه درد و سرفه      ار تخمه "برای س ز می" چ : کرد که عبارت بود از تجو

ز ای ر نگ، دانه  وه ای رنگ به دانه، بار ی به نام ق ا ، سیاه دانه 

ا را  می جوشاندند و روزی چند مرتبه به بچه یا به  و و برزک، ای بالن

  .دادند بزرگ سال می

ال دا ی خوری روغن : گفت شت میاگر نوزادی اس یک قاشق چا

 که  تأث
ً
ند، واقعا نگ بو داده به او بد داوا داشت و م بادام با بار

شه روغن بادام می. دکر می م ا  مسایه  ۀ  مادر بزرگ برای  کشید، تجر

ا نوزاد یک . کشیدن روغن بادام داشت خا در مسایه  ی از  روزی ی
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ش او آورد، گفت ه اش را پ ق را : ماغ بچه ام گرفته، به من گفتندد ما

ار را کردم، فردا  ن  م م  لوله بکن به دو طرف دماغش بگذار، من 

ی نوا پراز ق ا آب شده و صورت بچه   بچه   شده بود، مادر صبح ق

ه می سته و گر سته آ  با ص و کرد، مادر بزرگم با روغن بادام آ

  .چه نوزاد  پاک کردا را از صورت بحوصلۀ فراوان ق

نبوده است، سا  در آن زمان مثل امروز واکسن امراض، اجباری     

ی، آبله، یرقان و  در زاران نفر  تلف   تراخم و امراض دیگر اثر دیفت

  .شدند می

ار     پنج ساله بودم، صبح از خواب بیدار شدم، چشمم قرمز شده  چ

با چای شست، و خوب چشمم را و  کرده بود، چند روزی مادرم، 

ه بردند،  سا، برای معا وچه کن ی در  ز ش پ شد، تا این که مرا پ

خت که از سوزش و زن گرد سفیدی به چشمم ر ادم به  پ درد آن، فر

یچ جا را ن  "توتیا " دیدم، به آن گرد دوا  آسمان رسید و دیگر 

ی اراده   دو روز. میگفتند ختم،  اشک میتمام  چشمانم قرمز بود و  ر

  .شد ام مداو عد از دو روز چشمان

ف می       عر ، که مادرش ده تا بچه زائیده بوده کرد مادر بزرگم 

 شدند و مبتالا زنده ماندند، بقیه به امراض مختلف  فقط سه تای آن

ف می .فوت کردند عر ه  ش  : کرد او با گر ی از برادرا که به سن ی

ی رسیده بود،  ، گفت یک روز صبح از رختخواب بلند شددوازده سال
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م درد  برو گشن بخر تا برایت آش " گفت  پول  داد و ، به اوکند میلو

د و به خانه آورد، دم در اتاق افتاد و مرد در . درست کنم، گشن را خر

ی بوده ند دلیل مرگ او چه بوده است، شاید  دیفت س .  آن زمان ن دا

سان میدوا  با و کمبود دک  زار ا زاران  ن  ن رف   .شد عث از ب

، نوه  مادر بزرگم خی دلش می       عد از سه نوه دخ خواست 

م داشته باش ش را برآورده کردسری  سری  .د، خداوند آرزو مادرم 

ی برای مراسمزائید،  ند، پدرم جشن بزر روز گذاش " که اسمش را 

ت میال  ب داد، فامیل" بر له قندی به عنوان یای نزد ترت ر کدام  ک 

  .امی به خانۀ ما فرستادندشاد

ان و       ار اصف ای  ای حیاط را با پرده  ی   فرش دیوار ای دو م

ان  پدرم  ی که از د ای رن پوشانده بودند، سقف حیاط را از پارچه 

، دور تا دور حیاط م و صند دندآورده بودند آذین بندی کرده بو 

ی ساز می. بودندچیده شده  زد  یک گروه مطرب دعوت کرده بودند، ی

م  ولون می نواخت، آواز  ی ضرب، نوازنده ای که و ولون، ی ی و ی

  .خواند  می

ت فامی با مادر بزرگم داشت، وارد حیاط شد،     س حا مال که 

یدن براخای میال به  ا برای ش مسایه  ش بلند شدند،  مه جلو پا

ا پر .بودندخانه ما آمده  ی بود روی م نان  .از آجیل، میوه و نان ش

ی و کیک نبود، به جای  ش آش ی بود که نانوا در خم ن، نان خش
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عد از پخته شدن تنور را خاموش  روغن اضافه می و قدری شکر کرد، 

اره در ا را می کرد و آن تنورمی چید تا خشک شوند این نان خشک را  دو

ت گالب    .کردند ِسرو میبا شر

ی پر       ن  گردو و از مادر بزرگم سی بزر کشمش و بادام را ب

ا پخش می ی برای خانوادهکرد مسایه  روز. ام بود ، شادی بزر  مادرم 

ل تر می روز   او.داد را ش می ید  شد من و به روز چاق تر و خوش نا

 آمدیم فور  میکه از مدرسه 
ً
واره اش می ا بوسیدیم  را می او ، رفتیم  سر گ

  .کردیم با او بازی می و

ران   د پارچه به  ر بود پدرم برای خر ت و پر سیار  زمستان 

ش تقر کشید،  بأ ده تا دوازده روز طول میمسافرت کرده بود مسافر

ض شد، تب شدیدی داشت روز یک ساله بوده ، در طول این مدت مر

ی . شد یشدت سرفه سیاه م از .کرد سرفه می و ا مادر بزرگم تمام دارو

یچ فایده ای نداشت، حالش روز  را که می به  شناخت به او داد، و 

  .شد وخیم تر می و بدتر روز 

روز روز       ده بود،  حالش خی بد بود،  جمعه برف سنگی بار

ی به نام ای مادرم دک ش "  عبدالع آرستا" عمو آورند ،  را به بالی

ودی بوده است گفتن می روز را معاینه کرد و گفت  .د مادرش   ، : دک

ا د و ... بیچاره  ید بچه بم عد مرا خ کردید؟ این بچه تمام  گذاش

اری از ست، وسایلش را برداشت و رفت  کرده و    .دست من ساخته ن
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ند و مادر       س نه  و مادر بزرگم به  می گر با مشت به س

ید شان می ه و شسته بودند و با ما گر ا دور تا دور اتاق  مسایه  ند، 

اد می می غل کرده و فر پدرش روز یک : زد کردند، مادر بزرگم بچه را 

به برمی ند، من بچه را ن ش م در سرما و گردد باید او را بب برف به  د

د که طعمه گرگ سپار شود خاک    ای گرسنه 

ونه او :مادرم گفت  خاک  به ش گرمم جدا کنم ورا از آغو  چ

سرش توانم به  سپارم؟ چطور می  ا  ستم از ت م که نتوا و رم ب شو

اش مرا به جای او می مواظبت کنم؟   .بردی خدایا ای

ا می ن بگذار، می: گفتند مسایه  دلم ن ! نه ! نه: گفت بچه را زم

ن بگذارمش می آید بر م در زم مش  خوا   .غلم بگ

عد  ر، حا مأل به خانه مان آمد، وارد اتاق شد، ساعت دو  از ظ

شست و روی مادر بزرگم  ار : قدری او را دلداری داد و گفت رو تاّمار 

اری  تو ی" عاون  شده بچه را به خاک " گناه بزر است، باید تا شبات 

زرگ و .سپارند  ای مادر اد ا و فر ه  مادرم را خوب بخاطر  صدای 

وچک  نوزاد را دردارم، جسد بیجان  شکچه ای  وشۀ اتاق، روی 

ی پوشاند، حا مأل دیگر دلش نیامد  ندگذاش و روی او را با پارچه ناز

د و و ی ب .                                                                                              رفت خانمان را ترک کرد و چ
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ل ح  ودی"ا ا ان    "نمایند

، مال حسقیل، مال عذرا،  یم خلی ق جانان، ابرا آقا بابا فراش مدرسه، ا

سیم غدیر، حا )سلطان سلیمان خان(ن صدق  سلیمان ک نوخ، حاج  ، مال 

یم یزدی، موشه زرگر  آقا فراش مدرسه، ردیف دوم)پدر آقایان رک(ابرا : ، ش

ا ی(ی سلیمان کرندیان، میخائیل ت   ،            )میخائیل آقاجو

، عبدهللا رک و عمو حئیم شمعیا زا مو یزدی، دک امی   .م

س رک : ردیف سوم زا آقا سعادت،)سر عبدهللا رک(مور ان،   ، م و نظر الیا

ی، عبدهللا صدیق پور  یم ماشیح سلیما ی، ابرا جا ، سلیمان م ، خداداد رفائ

نیم  یم عذ(ک سر عبدهللا (  ، عبدهللا حقیقت و مراد صدیق پور )راابرا

  )صدیقپور 
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مدیگر می ا به  مسایه  ر جمعه شد،  شده، : گفتند ظ تا شبات 

سپارند، و ک جرأت ن کرد به مادر بزرگم حر  باید او را به خاک 

  .بزند

عد از دیگری خانۀ ما را به قصد آماده شدن برای  آن ی  ا ی

ات شبات ای مادرم در خانه با ما . ترک کردند تدار ا و زن عمو اّما عمو

ست که دیگر تاب و ش با نماند،  ماندند، مادرم آن قدر گر ی برا توا

ت گالب حاضر کرد و ش شر م برا اند، من  زوربه  زن عمو امش چ به 

وچک ترم در دو و ر  شسته بودیم و خوا اشک  کن از اتاق 

ختیم، می خی بزرگ بود، غم از دست دادن برادرم عمق فاجعه  ر

حه دار   .نموده بود وچکم قلبم را جر

ی بود که به پایان می جمعه سیاه و    م  غمنا رسید، خورشید 

ی خود ن اشعۀ طال ی آخر غ نمود، نزدی ای شب شبات بود،  را از ما در

 را روشن کرده بودند، غذاِی مختصری خوردیم و چراغ گرد سوز 

وشهرکدام  م  و ای رختخواب انداختیم، مادر  در زرگم  مادر

روز انداختند، اّما از شان را نزدیک  شان  درد و رختخوا غصه خوا

  .برد ن

ش چمباته زده بود و شسته، در مادر بزرگم که بطور       رختخوا

ر لب دعا می ان خوردن پارچه ای که روی خواند،  ز ان متوجه ت ناگ

ش را می د، میبچه انداخته بودن کند که  مالد و فکر می شود، چشما
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ی شده  خواب دیده  باورش ن شود با خودش فکر می کند که خیاال

ش انداخته بودند کنار . است روز یک مرتبه پارچه ای که روی صور

اد زد ان  ! وای خدای بزرگ بچه زنده است : زد، مادر بزرگم فر ت

  !.خورد می

اد زدند اب بیدار شدند ومه سراسیمه از خو      زه"س: فر " م

زۀ شبات است م بیدار شدیم به . شده است، این م رانم  من و خوا

غل کردند و از  اتاق آن مدیگر را  ا آمدیم، مادر و مادر بزرگم 

ه می ا گر  آغوش گرفت و روز را در کردند، مادرم  دیوانه وار خو

آورد، باصدای  بزرگ را بجا میشکر خدای  چرخید و به دور خودش می

زار: گفت بلند می ا  روزم را به من بازگرداندی،  بارال مرتبه شکرت که 

رم روسیاه نکردی و آغوشم را خا  خدایا شکرت که مرا نزد شو

  .نگذاش

زرگم برخاست بچه را از    روز و مادرم گرفت،  مادر نه  ک

ش را عوض کرد و او را در لباس ش ا   پیچید و محکم درپتوی 

ی  بدون تو چطور :  آغوش گرفت و به رختخواب خودش برد و گفت زند

مه دور  می  .رختخواب مادرم جمع شده بودیم کردم فرزند دلبندم ؟ ما 

اه ش باز کرد و اطرافش را ن   . کرد می روز چشما

ی: مادر بزرگم گفت       وچکش  مان برگشت، دست امید زند ای 

ش را نوازش می می د وبوسی را می کرد و به مادرم گفت به او  بوئید صور
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ون می. ش بده ش را ب ستا دادن برادرم  وق مادرم  آورد، شروع به ش

ش می یجان دستا ی از کرد، از شدت  ی که حا د، با صدای لرزا  لرز

زاران  : احساسات عمیق مادرانه اش بود، با صدای بلند گفت خدایا 

 .بار شکرت

اره که بیاد ماجر      غضش ترکید و زار ادو ست  و زار افتاد  زن . گر

ش را بوسید و گفت ش داد و صور ی به دس م لیوان آ ن د: عمو ر چن

زه ای را بتو عط ن م ی که خداوند چن فرموده است نباید  اشب شبا

، باید بخندی ه ک روز  مادرم اشک. گر ش را پاک کرد و  را در  ا

واره  اره بچه را درگ واره دید، گفت خواباند، مادر بزرگم وق دو : گ

ستم و  ستم روی حرف خودم با ی به من دادی که توا خدایا چه قدر

سپارند   .اجازه ندادم بچه را به  خاک 

یلیم می       میتصوا  به خاطر: خواند گفت عموی مادرم که 

ت پدرم را از روی طاقچه بردا. ایت بود اری  وارۀ صیص شت و روی گ

عد از خواندن تفیالی   معلوت"روز انداخت و    . آنرا برداشت"  ش

سه ای پر از مادر بزرگم به اتاق دیگر رفت و       ی با ک
ّ
 عداز مد

ش  باالخره در: گفت ظرف خرما بدست برگشت و گردو و ی پیدا تار

ا را از فرط شادی و شکست  می تند با دست یجان تند و کردم، گردو

عارف می مه  مه   و با خرما به  ی،  شد کرد، آن شب شبات فراموش 

وچکم فرشته  تا صبح بیدار ماندیم به غ ر    .از خوا
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ای ت و ین فکر می اینک که به آن روز شم  کنم، باخود می ش اند

سان آیا تا یص غلط و کنون چندین تن از ا ان  ا با  نابجای پزش

ونه زند ر ی وبدین  بار این  حیات خودشان را از دست داده اند؟ 

د و فکر آزارم می ش ن د ی برا   .یابم جوا

ا    سا ل محل از کن مۀ ا   ،به خانه ما آمدند فردای آن روز، شبات 

یک میبوسیدند و  مادرم را می تا عصر شبات تمام دوستان و  .گفتند ت

شه خ .یمان به دیدن ما آمدنداآشنا وش مردم م ا به  سا ا از کن

  .رسید  می

شاه آمد، جمعیت  ن بار وق که رضا شاه کب برای بازدید به کرما اول

ا ل ح دار شده بودند با ا ا خ سا ادی که از کن ان «  ز نمایند

به »تورات بزرگ « با دو سفر تورا  یحزقلو حا مال عزرا و مال » ودی

شواز او رفتند  مه مردم رضا شاه ا. پ ن جیپ ار پیاده شد  ز ماش

ش دست می ان می برا م برای مردم دست ت وق که به  .داد زدند او 

ودی رسید با آن ان  م دست داد و جلوی دو سفر تورا نمایند  ا 

وتا  کرد و رفت   »تورات بزرگ « عظیم    .ک مکث نمود و 

سا به نام کن       ی خانه ما دو کن  و » جدید«سای حاداشدر نزدی

سای  سای آنجا بود» عبداله صدیق پور «کن ن کن    .قرار داشت، پدرم ک
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اب  مزمان با کشف  س  ان مدرسه آلیا   مراسم رژه دخ

  1314در سال 
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سای حاداش می شه به کن م زرگم  سا  رفت، در و مادر طبقه دوم کن

ای آ داشت، که شکچه  بالکن نیم دایره ای با بالک زنان مسن روی 

ی که با خودشان از خانه می ند آوردند، می ا   .شس

سا می       ا با مادر بزرگم به کن م  خواست  اما دلم می ،رفتم من 

ی که پدرم در  سا ن بود بروم، اّما مادر بزرگم را  که به کن آنجا ک

ش  ن ی جا: گفت جدا شود و می" اس خانم"شد که از دوست قدم

ست  سا راحت ن ا در آن کن ن ز   .شس

ش افتاد،       سا عصای اس خانم از دس ن از کن  یک روز وقت برگش

ست ن بردارد، شود و آنرا از  الدو  او نتوا  من فور  زم
ً
آنرا برداشتم و به  ا

ش دادم ف می .دس عر ی با  :کرد مادر بزرگ  ی ش ز اس در جوا

امت و ری بوده است ش
ّ

  . مبتک

شاه آمد،        اب برداری، رضا شاه کب برای بازدید به کرما زمان 

خانم کت و ی بر اس با ی پوشید و کاله ز ا  سر دامن شی گذاشت، او ت

ستاد و با رضاشاه  ودی ا ان   ی بود که در صف نمایند ا ی  زن 

ی برای بانوان دی :رضاشاه به او گفته بود .دست داد  رگتو نمونۀ خو

ف می .س عر شه این موضوع را  اوائل . بالید کرد و به خودش می م

ت می اب برداری به ما  ای  نه گذشت که بدون چادر از خا روز

م ، .خارج شو ی لوا ی را م سرگذر نزدیک نانوا مور کرده بودند أپاسبا

ا را از سرشان بردارد و اگر کردند، چادرشان را  مقاومت می که چادر ز
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ی می کشید و سرشان می از به زور اد  آن .انداخت در تنور نانوا ا فر

ه می می ا به این امر زدند و گر ی ز
ّ
س از مد   .عادت  کردند  کردند، 

سای        سای دیگری بود به اسم کن  که تا حدی از" عقوب نو نو" کن

مان نام قرار داشت  وچه ای به  عر .ما دورتر بود، که در  ف پدرم 

م بود، او خودش تا کالس دوم  در : کرد می زمان او، آنجا کالس درس 

ار و دیگری  جا درس خوانده بود، معلم آن در ی خلیفه یاد ای او ی

ان داشتبرادرش خلیفه ا ی  آن .رون بود که لکنت ز ا به ما درس ع

س  ،دادند و خواندن تورا را یاد می شش ساله بودم که مدرسه آلیا

س شد» داتحا« شاه تأس رست .در کرما عد درش ی نزدیک ا ناو چندی 

س را دایر کردندم، شعبه  ی  اما این شعبه .مدارس آلیا
ّ
س از مد ا 

ودیانعطیل شد مدارس  در .آنجا کم بود در ند، چون جمعیت 

ی  س ع انآلیا سه  ، ز ، ف فرا اضیات، علوم طبی خ و ، ر یک، تار

س می   .شد جغرافیا تدر

ه می       سرش عبدیا گر شه از فراغ  م کرد و چشمش  مادر بزرگم 

افت می  بود، دو سه ماه یک به در  ر آن زمان د. کرد بار، نامه ای از او در

س از  کشید، تا نامه  سیار طول می کشوری به کشور دیگر مراسالت 

ستخانه ایران می کشید، عالوه  ا طول می رسید، مدت ای از خارج به 

ران می م در  آن، یک ماه دیگر بر عد از آن، به ماند ستخانه   ،
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رست ع می ا پخش و ناش  . شد توز
ً
می شد یا  راه گم م یا در  آن معموال

  .                                          رسید عو به آدرس دیگری می

ست نبود، شش ماه  گذشت، نامه ای         م  از  وضع تلگراف 

افت نکرده بودند، خانواده ام شب و روز  را با اضطراب و  از عبدیا در

ی به سر می ی کردند و به خانه پدر و مادر نگرا سرشان با  دوستا که 

مسفر بود، می ی از عبدیا  سرشان چ  رفتند، به امید این که در نامه 

ند ّما آنا. عبدیا نوشته  باشد ی از او نداش م خ   .ا 

ره و   ا با دل ش  انتظار می روز ا را  گذشت، مادر بزرگ ب روز

ت می ای دیگر عن م می به غذا خوردن نداشت، ح  گرفت، روز

دمتوس ی از عبدیا بگ م شده بود، شاید خ و و رمال  .                                              ل به غیب

سرت را با دو دخ : رمال به او گفته بود        نابالغ با خودت  عکس 

و رفتیم. بیاور  رم با مادرم و مادر بزرگم به خانۀ غیب او من . من و خوا

رم را جلو آین ر و خوا شاند، و ز ه ای که با پارچۀ سیا پوشانیده بود 

عد پارچه را برداشت و از  ی خواند،  ا چه : ما پرسیــد لب دعا دخ

ید ؟  می   بی

  . یچ: ما گفتیم

ید؟: پرسیـــد   گرد و غبار را ن بی

  . نه: گفتیـــم  
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سر تو در گرد و غبار بیابان گم شده: گفــــــت ه کن. است خانم  ان به گر

یم عد نزدیکخانه برگش ی دو روز  ر بود، پدرم سراسیمه و  ، ی ای ظ

ده به خانه آمد و گفت یده ام که عبدیا مرده است: رنگ پر مادر . ش

ای سرش را می کند و صورت خودش را  بزرگ بدبختم شیون زنان، مو

رچه مادرم س می چنگ می د، موفق ن زد،  ش را بگ شد،  کرد دس

اد  نه اش می میفر ید  زد و به س   .و

فردای آن روز مادر بزرگ و پدرم لباس سیاه پوشیدند، تمام       

ا  ا ما را ت مسایه  سلیت به خانۀ ما آمدند،  فامیل دور و نزدیک برای 

ند، غذا می ن تا  ا دور  مادر بزرگ شب. کردند آوردند و کمک می گذاش

نه اش می می رفت و آجری بر دور حیاط راه می ید و  داشت و به س و

ر چون او درخاک این طور : گفت می گذاشت و سرش می عد آنرا ز

ن بخوابم م باید روی زم   . خوابیده است من 

ه می       ی ا. کرد سه ماه عزاداری و گر مسفران روزی مادر ی ز 

سرم ت، مژده بده که عبدیا زنده اس: و گفتعبدیا به خانه ما آمد 

ادی به مادر و برادر و  ن  کنارعبدیا  که نوشته  شسته و سالم ز من 

  .رساند زن برادرش می

رنز  برادرم که  به دلیل اینل سا دیک موعد شاووعوت بود، پدرم 

ی شیمعون بر یوخای راه  روز که از مرگ نجات یافته بود سفرۀ نذری ر
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چندان دو خ زنده ماندن عبدیا که رسید، این شادی ما . انداخت می

ی تبدیل شد    .گردید، و به جشن بزر

ی به نام  بد " پدرم نو ما بزر مه در " ش ا  مسایه  د،  خر

ی و برنج پاک می وچه مشغول  حیاط س م در رم   کردند، من و خوا

آمدند، وق که نزدیک  طرف خانه ما میبازی بودیم، از دور چند نفر به 

ر« تر شدند ، ما حسن خان منصوری ُ ل
َ
 با خانمش سلطنت »خان 

شان اشرف را شناختیم ی با یک خانم و دخ شان، ی ، دو نوکرا

مراه آن ی  ا   وسفند و دیگری با خیک بزرگ روغن به عنوان سوغا

  .آمدند می

با بود، که  با لباس بلندی به رنگ        ی قد بلند و ز سلطنت خانم ز

ی، زر دوزی شده و جلیقۀ مخمل قرمز، ند  راه می با فخر آ رفت، سر

ی به ی  بزر وچ ن رنگ سیاه و سفید با کاله  ی تزئ ای طال که با سکه 

ندی پر از سکه. شده بود، بر سر داشت ندی به گردن و دست ای  گردن

ی و  شانۀ بزر ی مرفه او بود اشر به دست داشت که    .زند

ش دوان دوان خودش را به ما رساند و من و رم اشرف، دخ را  خوا

مدیگر را بوسیدیم ا فرزند آنغل کرد و  م ، او ت سن من ا بود و 

م دوست بودیم   .بود، ما با 

ن را نزد    ی بود که سواد خواندن و نوش پدرش، در  مباشر اشرف دخ

ات آموخته بود، و ر آمده بودبرای امتحان د م مدرک ات به ش ، با 
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ی را گرفتیم ار اشرف .کالس ششم ابتدا انداز دخ کرد، سوار  و ت

ار می ا به ش ری بود و روز شان، او را به اسم  رفت، بر ما طبق سن

ی او را بر خالف  سر ش ناف ُبر کرده بودند، در سن پانزده سال عمو

یچ تمای به او نداشت، در آورده  ش که  سر عمو میلش به عقد 

  .بودند

شه برای ما درد دل می    ی عرضه و  در کرد که چق م ش   سرعمو

ف می. ، از او متنّفر بودی سواد است ار  روزی : کرد عر او را به ش

ام اسبمم را کشیدم  و  دعوت کردم اسب او جلوتر از اسب من بود، ل

عادلش  را از دست داد و از اسب به به او  ری  تنۀ محک زدم ،  سراز

ش ش پرتاب شد اّما بدبختانه کست، و چند ما در نمرد، فقط دو پا

م دست از ع گچ بود، و باز  خ سر من ن کشید، و  د از چند ماه تار

ع ش را  نعروس   .کردند ی

ه می   دید   کرد و غذا ن شب و روز گر خورد، و پدر و مادرش را 

د "  :کرده بود و گفته بود م در بیاور سر عمو اگر مرا به زور به عقد 

ت اّم " کشم  ،خودم را می ن س ر پا گذاش ا پدر و مادرش حاضر به ز

شان نبودند، وق که برای خ ر میکرد د با مباشر پدرش به ش ، آمد ر

ان پدرم می او پدرم را عمو . آورد رفت و پدرم او را به خانۀ ما می به د

، و  زد به پدرم التماس می صدا می کرد که جلوی این وصلت را بگ
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را پد ی آبرو  رش نفایده ای نداشت ز ر  ل رد 
ُ

ل ک ش ا خواست پ

  . شود

ی کرده بود و اشرف خودش را در     با ک جز مباشر پدرش  اتاق زندا

ن" انۀ دندان درد، از سه روز قبل از. کرد بت ن"  حس  عرو به 

اک درخواست کرده بود و ن تکه ای تر خودک  آن را بلعیده بود و حس

  .چه سرنوشت شومی داشت این دخ. کرده بود

رم دست اشرف را        آن روز را خوب بخاطر دارم من و خوا

روز را در  دیم و به مادرم در حا که  گرفتیم و به طرف حیاط خانه دو

مانان را دادیم، آن و پدرم خ به مادر بزرگ غل داشت و ا  ورود م

عد ا وچه آمدند،  ی به  و شواز و خوش آمد  ز سالم و برای پ

روز را از مادرم گرفت و او را  ، سلطنت خانم  و احوال و رو

سرت زنده ماند: بوسید و گفت ا . خدا را شکر که  ی مفص از آ پذیرا

مه  حا مال عمل آوردند ی کند،  ا وسفندی را قر را خ کردند  تا 

ن که م ی آماده شده بود،  نه ای  از جلد چرمی مال چ برای پذیرا ک

ی را در وچه فرار می چاقوی ت رانم از ترس به  آورد، من با دو خوا

  .کردیم 

وسفند را ذبح کرده بودند و یم،  ش را وق به خانه برگش ا  خو

شسته  طشت و سی پر از مادر بزرگم کنار .م شسته بودند وشت  
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ا می ا بود و تکه تکه  آن شقاب  مسایهگذاشت تا  در  ا  برای 

  .بفرستد

ی در اتاق         ی به پا شد، سفرۀ سفید بزر عصر آن روز جشن بزر

مان ا، کباب،  م ن کردند، روی آن انواع و اقسام غذا ن  خانه روی زم

، مرغ، انواع  خورشت ن چیده شد ما ای سفید و رنگ   . ا و پلو

ت نذری که کرده بودر سال پ  ی درم، به مناس ، سفره نذری ر

وخای را میشی م انداخت و معون بر اری ز شکرگ برای این دو واقعۀ م

  .کرد می

م از  نج دیدهزن ر » تامار» مادر بزرگم        ی  ای بود، ح در جوا

ده بود ت ن
ّ

ش لذ یم،  ای زمستان که پای کر می شب. زندگ شس

ا واز سال ف می برایمان از گذشته  عر ش  ال : کرد ای اّول زندگ

ی برود وس شسته بودم. یچ وقت برنگردد ال غار ا در خانه  . یک روز ت

ر اعالم کرده یدم که حاکم ش ودی نجس به اّمام فحش داده : "ش یک 

وچۀ  داند، ، حاال دروغ یا راست خدا می"است د در  مه برو فردا 

شان رالیمیان ا          .                                   غارت کنید ، خانه 

ودیان، نقدینه فردای آن روز       ختند، یا  مه  شان را در چاه آب ر ا

شان را در ا ن . آن چال کردند چاله ای کندند و پول س ه آ شت ما

اد غارتگران  ن  لباس برای بچه بودم، که صدای فر بودم، در حال دوخ

یدم، لباس  شت بام خودمای بچه را در دستما پیچیدم و از راه  را ش
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له باال می رفتم شکمم  از  را به جای ام رساندم، وق که ا  با  پله 

ا خورد، درد شدیدی احساس کردم، با وجود درد می ی پله  دم به ت   .دو

وچه ساکت شد، و        ا عد از چند ساعت که  از آسیاب افتاد، به  آ

بان در کنار برادرانم سر در. خانه برگشتم شسته  بودند، ح گر یاط 

اه  وت به من ن خدا را شکر : کردند و گفتند وق مرا دیدند، مات و م

، اتاق ، خانه خا س ، فرش که تو سالم  ل را  ا خا ا و تمام لوازم م

ی با چادر سیاه وارد خانه شد و گفت.غارت کرده بودند  ان ز من : ناگ

م داخل ثواب م می که " دلو"آب رفت، سطل  شوم و به طرف چاه خوا

سته بودند را باز کند، ا » با طناب  ن  دلو سط بود که از طایر ماش

د» کشیدند با آن از چاه آب را به باال می کردند و درست می  .و با خود ب

ی شده بودند پرسیدند م به  می: برادرانم که خی عصبا خوا آب را 

ندی؟ کتک مفص به او زدند و ون انداختند،  روی ما ب او را از خانه ب

سی عد با فالکت  ی 
ّ
دیمار، مقداری اسباب و اثاثیۀ خانه مد   .خر

شاه می       ات اطراف کرما رم با اسب به د رفت و چای، قند،  شو

ی ع لوازم خان ات  فروخت و را می پارچه و  با پولش، گندم و حبو

د می ادی  .خر ش که فروش ز ا ی از سفر زن در ی « ا  کرده بود به را

ش را چپاّول کردند، و  پول  ا، کند، آن برخورد می» دزدان سر گردنه ا

زار  او را تک و ی چاره ام با  ر  عد شو ا کردند، دفعه  ا در بیابان ر ت

د اجناس جور کرد و آن ات فروخت و  ا را در بدبخ  پو برای خر د
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ای اشر" تصمیم گرفت که پولش  ، کنار درخ چال کند را در" سکه 

ر برگردد   . و به ش

ی       ا  نزدی یدیم که امنیه  س"ای زمستان ش ا را " پل دزد

ات رفت که  رم به د عه شو یدن این شا دستگ کرده اند، با ش

ن دور و بر درخت را کنده بود، اثری از  سکه ر چه زم ا را بیاورد، اّما 

ا ندیده بود، در برف با دست خا غصه فراوان  و سرما با غم و سکه 

ه . دچار تب شدیدی شد به خانه برگشت و عد در اثر ذات الر دو ماه 

  .فوت کرد

زنان        رش را را مسایۀ ما بود، شو ش  زن سیاه پوش بیوه ای با دخ

مه جا را  کشته بودند و در بیابان او را خاک کرده بودند، خانواده اش 

ی به به دنبال جسد  ن رشوه کال عد از پرداخ ند، تا باالخره  او گش

ودیان دفن کردند ستان  ا، جسد او را در ق   .امنیه 

ابل برق به محله و       وچک بودم، تازه  خانه ما کشیدند، برادرم   من 

ا به جای چراغ گرد سوز،  تازه به دنیا آمده بود، شب" نام"دومم 

ا پ. کردیم چراغ برق روشن می مسایه  ا  ده بود، عصر ی خر درم رادیو

یده  به خانه مان می ادی ش ت ز آمدند تا به رادیو لندن که با پاراز

ند می وش د   .شد 
ای نگران کننده و فالکت باری بود       ی بود، . روز قحطی مواد غذا

د نان، ساعت ا  ا در مادرم برای خر ستاد، عصر ی می ا صف نانوا
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ا در س مرد ش و . خواندند یلیم می شدند و ا جمع میکن شو مه در 

یتلر ر آملان نازی  نگران جان و مالشان بودند، خ رسیده بود، که 

د شد شاه خوا غداد وارد کرما   .از راه 

ا مردم دور        شدند، شاید فکر چاره ای برای نجات  م جمع می روز

یچ چاره ای به ف شان پیدا کنند، اّما  ا جا کرشان خطور ن کرد، عصر

ان به خانه می آمد، فورأ به سراغ رادیو می رفت  تا خ  پدرم زودتر از د

وچه و خیابان مسلمانان می گفتند شنود، در  یتلر می آید و ما : جدیدی 

یم کرد ن خودمان تقسیم خوا ودیان را ب ا و امالک    . خانه 

ی در که از " رضا"بود به اسم ی فرو س " سر گذر"در بازارچۀ        بچ

ودی به عنوان ودیت " خانه شاگرد"خانه یک  بزرگ شده بود و رسومات 

ی می. را آموخته بود ودیان س ای  ح نزدیک. فروخت سالیان سال به 

ش می موعد  که می ان ندکرد شد از او خوا ، که  خوراکش را در د

ی  دنیاور  شود و او  که س   .با کمال صداقت رعایت می کردا حامص 

ان او رفته بود آقا رضا به مادر بزرگم گفته            روزی مادر بزرگ به د

مسایه: بود شاه شده اند، به  یتلر نزدیک کرما وئید،  قوای  اتون ب

م  شان نگه دارم، مادر بزرگم  رچه پول و طال دارند بیاورند تا من برا

ش را داده  ت جوا اّمان  مخشوای تو ،رضا": بودبا عصبان مخشوای 

ی از. و به این خیال باش  "است ا ی ر خاله مسایه  ی خاله ام، به شو

ت کن، : ام گفته بود ایت را  تا خودت و بچهخانه ات را به نام من ث
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م دادا تامار، ما تمام : دوست مادر بزرگم به او گفته بود. نجات بد

یم و حا حسن بایمان را در  نقدینه ا و فرش نا صندوق خانه گذاش

رم است آورده ن شو ایم و درب صندوق خانه را با آجرو  که دوست ام

زان کرده ایم گچ  پوشانده ایم و پرده جلوی    .آن آو

ی به حاج حسن : مادر بزرگم گفته بود          ا چه اطمینا در این روز

رأ دلسوزی می می ا در واقع، باطنأ کردند اّم  توان کرد؟ مسلمانان ظا

ال بودند    .خو

یب و غر به      ای  لیفی و ترس فکر ی و بالت شا زرگ از پر مادر

رم  سرش می چراغ « را گرفت با چراغ ف " فرشته " زد دست من و خوا

ار می ای آن به صندوق » کرد فتیله ای که با نفت   جا، از خانه برد، در ان

تخته پاره رسیدیم،  شغال و ت وآاز رزمی پر لرز به ز چند پله با ترس و

شان داد و گفت سه سیا را به ما  ای بد آمدند و ما را : ک اگر روزی آدم

د و ند، شما اینجا قایم شو   .ا استفاده کنید از این پول  کش

ون آمدیم     مه وجودم را فرا گرفته بود، از صندوقخانه که ب ، ترس 

ه گفت رم با گر م گفتم جا ن نم به آنمن بدون ماما: خوا : روم، من 

م بیائید آن د، مادرم گفت شما  ا را  چرا این قدر: جا با ما قایم شو بچه 

نوز  ی؟  زرگ گفت  می ترسا شده، مادر ی  وششان : که چ باید چشم و 

  .باز شود
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ار می     ی به سر  ا مردم با نگرا بان خود  در رفتند، اّما سر روز گر

ی بر علیه  ایران چاپ می در" امید"نام  دند، روزنامه ای بهبو  شد که مقاال

ی توقیف شدودیان می نوشت شاه و
ّ
عد از مد روزی . ، خوشبختانه 

   .       یتلر شکست خورد: پدرم با شادی به خانه آمد و گفت 

س ل ی ان
ّ
شاه شدند و  عد از مد غداد وارد کرما ا از راه 

شان ر  ا ون دروازه چادر ره به ما  نابر پا کردند، مسلما در ب ا به م

د: گفتند می د..... برو   .به استقبال پدرتان که به شما کمک کند... برو

ل ر کمپ ار درست  کرده بودند و ان  ا خارج از دروازه ش

ادی به کمک  نداحتیاج ز ل بلد بودند، داش ان ان ی که ز دائیم و . کسا

ل بلد بودند وارد کمپ آنچند ن ودی که ان ا شدند،  فر از جوانان 

ند،  عد از س ودی   ، ل ازان ان ع از سر میدند که  ی ف
ّ
مد

سا اعالم کردند ازان تواند ک می ر: نزدیک موعد  بود، در کن ، سر

مه با کمال  .به خانه اش دعوت کند» عید « ودی را برای شب ماعد

  .یل پذیرفتند،  را با شادی برگزار کردیمم

ید را برای دیدن دائیم  یک روز   رم، نا مادر و مادر بزرگم من و خوا

والت و آدامس  ازان به ما شو ون دروازه بردند، وارد کمپ شدیم سر به ب

ی در آن
ّ
ل مسلط  دادند، دائیم که مد ان ان امأل به ز ار کرده بود  جا 

ش میشده بود و ب ازان خوش و    .کرد  ا سر
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ی می   وچۀ ما خانواده ای زند آن خانواده  ای کردند که من با بچه در 

ی بود ا در خانه آن. مبازی بودم اه بزرگ نخ تا  ، مادر بزرگشان مغازۀار

ودیان در خانه خودشان عرق و ،مشروب فرو داشت ا   درآن روز

ا م شراب درست می ع روز ا به تماشای مردی که در کردند،  ا بچه 

اه به طرف دیگر باسرعت  ار اه با یک قره قره بزرگ نخ از این طرف  ار

د، می می ش شکرهللا نخ تاب بود، در حال  . خندیدیم رفتیم و به او می دو لق

شان شاعر ند و تخلصشان  حاضر ا س ی در اسرائیل   " مسرور" بزر

  .باشد می

ی از سر              شت بام میی ای ما این بود که، باالی   رفتیم و گرمی 

شوران از آن می ر آ ی که  کردیم،  گذشت را تماشا می منظرۀ باغ سرس

ار، سیل شدیدی می ر باال می در  ای  آمد، آب  ر خانه  زد، طرف دیگر 

ر باخودش آدم. روستائیان بود  وسفندان، خانۀ  با، اس آب  ا و 

واره ای که نوزاد درر  ،روستائیان  ا که با خشت ساخته شده بود، ح گ

نۀ غمگی بود، روستائیان س  آن خوابیده بود را با خود می برد، 

یجه ای نداشت،  کردند با چوب می ند، و ن ای بلند دیگران را نجات بد

  .اری از دست ک ساخته نبود

ی میدیوار به دیوار خانه ما زنمسایۀ دیگر ما که   ، شغلش ندکرد د

ی می آن .ددعانو بو  وچک دو اتاقه زند ن  کردند، از ا در یک خانه  د

ی می وچ شه ای پر از  که وارد حیاط  شدیم، روی طاقچه، در ظرف ش
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ش می روغن، عقرب زد از آن  ای درش انداخته بود، اگرعقرب ک را، ن

ر استفاده می   .کرد روغن به عنوان پاد ز

ل خانواده در    رو ا ی می در اتاق رو ند، سمت چپ کرد آن جا زند

وچکحیاط ی رنگ  تری بود که در  ، اتاق  نه با دو صند چو آن یک م ک

ار پدر   .خانواده بود و رو رفته قرارداشت، که به اصطالح اتاق 

ا با چادر    ا ز ی به خانه اش می روز ی  مش آمدند، مشکالت خانواد

نه ای با  ا او در میان میخود را ب س کتابچه ک ند، مرد دعا نو گذاش

ی را "ای زرد را که به خط  ورق کرد و  نوشته شده بود، باز می" ع

ست ؟: پرسید می و حاجتت چ   ب

رم می: گفت زن چادری می    وو سرم بیاورد، تو شو د  را به  خوا

  .خدا دعا کن منصرف شود 

رش پ     ی دیگری، که شو ی زن دومی گرفته بود، التماس میز کرد  ا

د: گفت می و وچک  .دعا کن تا او را طالق بد س روی یک تکه  دعا نو

ی می رت : گفت نوشت و می اغذ دعا نداز و به شو ک لیوان آب ب آنرا در

د شد    .بده تا بنوشد، بدون شک حاجتت برآورده خوا

ی بچه دار ن شد، به او می ودیبرو : گفت اگر ز ا از جوی  حمام 

ز و گذرد، آب بر آب کثیفی که در حمام می  ایت و عد لباس سرت بر

م تماشا  و ح چادرت را برعکس بپوش و به خانه برو  شت سرت را 
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ند و .نکن ا ایمان داش ا به این دعا ار عض  دادند و نجام میاا را  این 

م می یجه    . گرفتند ن

س با ما ش وقتزن مرد دعا نو ا حرف  درم دوست صمی بود، ب

و می ا و وی آنان را برای مادرم باز   . کرد گفت

 خانۀ ما دقیق   
ً
ا حمامی بود که  ا ودیان بود، این ت روی حمام  رو

ا حمام زنانه می ودیان از آن استفاده می ا  شد و شب کردند، روز

فت ای  ن روز ا شلوغ تر ه بود، درب ورودی مردانه، پنجشبه و جمعه 

ی باز وچ ن  وتا داشت که حتم شد می حمام درون د  که سردر 
ً
 ا

ست دوال می عد از آن یک . حمام نخورد شدی که سرت به َسردر می با

وچک دیگری  بود که به درب اص حمام می رو  رسید، دو تکه  را

یک به لوال   درب وصل شده بود که فور الس
ً
 درب را می کشیدند و ا

شود  می وای سرد وارد حمام   ند  تا    .س

ای " رختکن"بنای حمام سرد      و وش بود، سه طرف ان س ار  چ

ا ی رنگ قرار داشتای  پ با  ا، طاقچهآ و ی بود که  ، درون س ا

ای  وسائل حمام میو آن کفش، بقچه  در و ی از س ند، روی ی گذاش

شسته  ا " داخونچه" بود به نامحمام بقچه دار زن میان سا  که از ز

م بود پول حمام می   .گرفت و متصدی نظافت حمام 

زان کردن کت و  بر دیوار     ، برای آو حمام چندین میخ بزرگ آ

ل  ، بصورت گنبدی ش شلوار و پالتو زده بودند، سقف حمام سرد ن
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شه ار گذاشته ساخته شده بود، در وسط ان ش ی به صورت نامنظم   ا

امال روشن می بودند که نور آفتاب فضای آن کرد، در وسط بنا  جا را 

  .جاری، قرار داشت و حوض گردی با آب تم

سقف . شد از حمام سرد، درب ورودی دیگری، به حمام گرم باز می   

ن حمام  ی بود، زم ای بزرگ شه  ل با ش مان صورت گنبدی ش آن به 

ی و قدری  از قطعات سنگ ب دار ای کرم رن   . ساخته شده بود  ش

، حو به طول دو م و    رطا  نیم و طرف راست حمام گرم ز

ی بود، و  و عرض یک م ی سرد و س رن نیم قرار داشت که در ان آ

ن روی آب دیده می ای  م تکه  ال . شد ا  ا در آن  تو " غسل" ز

  .کردند می

ار م در حمام دوش نبود، دوش آب گرم به      از فاصله چ

ر آن ار گذاشته بودند، ز ی قرار  مدیگر روی دیوار  ا ه  ا، حو

ه مه دور حو ند که نزدیک ش آب باشند و  ا می داشت، که  شس

ه" با  جام م لبه کنگره ای و دسته دار، آب به سر و تن " مشر

ختند خودشان می   .ر

ای  وق که خودشان را می     ند، آ شان  سر کثیف ازشس و بد

ه می اره به حو خت و دو شسته  ر م به دیگران که در اطراف  مقداری 

ا آب را با  بودند، می پاشید، اّما مثل این ع  می نداشت،  که ا
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ه به وسط حمام می شان می بردند و به سر مشر ختند، که باعث  و ت ر

ا به زم می ا و بچه  شود و ز ن حمام ل    .ن بخورند شد زم

ای  کنار     ای کثیف را به ان ی بود که آ وچ ای  ا راه آ ه  حو

ی  به  می" واج خانه"حمام و به اتاق  وچ وشۀ دیگر، اتاق  برد، در 

  . قرار داشت" واج خانه "اسم 

ا ابتد      رفتند تا  شدند به واج خانه می که وارد حمام گرم می از

شا ای زائد  بد مالیدند  قوطی واج به خودشان می از. کنند ن را تممو

مان جا می ن برود  و  شان زدوده گشته و از ب ای زائد بد ند، تا مو شس

ا رد می شان را می عد با آب کثیف حمام که از جو ند و به  شد بد شس

ند، جلو ش آب می حمام برمی ن سر گش ند و مشغول شس و تن  شس

شان می خودشان و بچه   .   شدند ا

ن دو ش     ی قرار داشت وآب گرم، به فا ب ا ار م پله  به  صله چ

چه ای می شه از آنجا بخار بلند میرسید در م نۀ آب  ، که  شد، و خز

چه  ن و  میگرم حمام را از آن در نه پر از  شغال و آدیدیم، کف خز

ی رنگ بود ش خاکس ی که بچه .رنگ آ ا اد ز ند، س ای ز ی داش

ه آب بردارند، و  می ند، تا بتوانند با مشر  کردند که نزدیک ش آب جا بگ

ند بچه شو شان را    . ا

ن      شان از ماده ای به اسم برای شس ا استفاده "  جوئ "مو

یدند، به صورت گردی کرم  می گرفتند و کردند  که  آنرا از درخت می می و
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ی در ختند و یک تخم مرغ به آن  را در آب گرم می نعد آ. آوردند می رن ر

م می کردند و اضافه می آمد و به  زدند، تا به صورت ژله ای در می به 

ند  می سرشان می مالیدند و   .شس

ل سرشور    ا از  را از  کردند، آن استفاده می برای نرم شدن مو

ای بزرگ می وه ر بروجرد به صورت تکه  عد از آوردند،  ای نزدیک ش

یدن آن شان می را در آب حل می و ا   .مالیدند کردند به مو

شم نرم و بّراق می کرد ل سر شور  جوی و  ا را مثل ابر عد . مو

س ی را که از شب قبل خ امأل رنگ انداخته بود را به  حنا کرده بودند و 

شان می ا شان  مو ا دمالیدند، در این فاصله تا مو  ،رنگ حنا بگ

شان می سه کشیدن خود و بچهمشغول ک سه را از پارچه ای . ندشد ا ک

ی که از چلوار یم با آس عد روی آن به فاصله   می سیاه و  دوختند، 

تا وق به .کردند م چرخ دوزی یا دست دوزی می نیم سانت نیم سانت از

 سفید آب بروی بدن می کشیدند که  چرک بیاورد و" رو شور " مراه

  .تم کندبدن را 

را از  ، رو شور ندکرد استفاده می" رو شور "برای نظافت صورت از   

وسفند یده درست می نخاع  و ل سفید  لوله کردند و  ، آنرا به صورت 

وچک در می سه کش یا  سایه خشک می آوردند و در ای  کردند، معموال ک

ی که وضع ما خانم. فروختند ا آن را می دالک د، شان خوب بو  ا
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سه می خودشان و بچه شان را دالک ک شست،  کشید و سرشان را می ا

  .      رسید  شد که صدا به صدا ن آن قدر حمام شلوغ می ا ع وقت

ا گرمای حمام به حد اک     ر ا ضمن  دمای خود می ظ رسید، ز

م درد دل می سه کشیدن با  وش  کردند، اخبار ک عات محل را به  و شا

ا که از صبح با مادرشان به حمام آمده بودند  ر میمدیگ رساندند، بچه 

اد می خسته و  کرد، و کردند، مادرشان طشت حمام را وارونه می گرسنه فر

 نان و پن یا تر یا تخم مرغ  بود، لقمه درست 
ً
از دستما که در آن غالبا

ا می می  ی سرداد تا بخورند و بازی کنند که حنا کرد و بدست بچه 

د     .مادرشان خوب رنگ بگ

فت ساله را با خودشان به حمام  ع از   چه شش یا  سر مادران 

اض می آوردند، زن  می چه کنم؟ : گفت کردند، مادرشان می ای دیگر اع

ش را  ست به مسافرت رفته، به او سفارش کردم که، صور پدرش اینجا ن

اه نکند ا ن   .رو به دیوار کند و به ز

سته میبیچ ا ی آب گرم  ی از ش ی آن روزی بود که، ی شد و حمام  ار

اد می ا فر کردند، که برود صاحب  کرد و داخنچه را صدا می شلوغ بود ز

عم ش آب بیاورد    حمام را برای 

آقای گرشون،  که با   ،"اگرشون "د میان سا بود به نام صاحب حمام، مر 

ازان ش وارد حمام مییک پارچۀ سیاه روی سرش و  ا داد  ی به دس شد، ز

یم، : گفتند کردند و می می زدند، خودشان را جمع و جور  می س ت  ما 
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اد و" اگرشون "گناه دارد، و » عاوون « ا ی اعتنأ از فر اض ز ، پارچۀ اع

عم آب می رساند و خودش را به ش انداخت و سیا بر سرش می  آن را 

اره  مان پارچه سیاه برمی کرد و دو داند که  خدا می. گشت سر، برمی با 

ا را دید می ر پارچه سیاه ز   .زد چقدر از ز

ید و میشد اگرش عصر که می    و ا  : گفت ون محکم به در می  ز

د  ون منتظرند» ع طاقتتان تمام شود«طاقتان ب ا ب . شب شد، مرد

مه می ار نبود،  وشش بد ار ک  شت یا پانزده  اّما ان ند تال  خواس

ان کنند    .روزی که حمام نرفته بودند را در یک روز ج

ن سر عد از   شان برای لبا شس س پوشیدن ، به حمام سرد و بد

شان را در حوض میآمدند می عد از ، پا ند،  ا باال  شس و س

ن می" احرامی"رفتند، قا نازک دست با به اسم  می تا  کردند را 

  . وی آن  لباس بپوشندر 

ا که با سلیقه تر بودند، روی احرامی یک پارچه سفید       ع ز

ن می شان را می کردند و روی آن لباس لدوزی شده  . پوشیدند ا

ی به جای  وچ شان به حمام، فرش  ای سرشناس قبل از آمد خانواد

لفت یا شاگردشان می ادند که د احرامی با سی و بقچه حمام به دست 

  .سپارد به بقچه دار
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ن در آن زماننا گفت      زمستان و مخصوصأ در ،ه نماند که حمام رف

ل بود، و برای م ی خی مش ای برف و بارا ا که خانه مان چند در روز

  .، مسئله ای نبودقدمی حمام بود

یم، مادرم در من و     ای بلندی داش رانم مو ن  خوا داش تم نگ

ای سرم شه شانه را در ا خی دقت میمو م د،  ش بگ آب  کرد مبادا ش

ایتان را بدون آب : گفت بافت و می کرد و می زد و سرمان را شانه می می مو

  .شانه نکنید

ا برای این   ایم خوب شانه شود حوله و شانه را بر  اغلب روز که مو

ت میرفتم به حمام می داشتم و می را شانه  شدم و با آب فراوان سرم ، 

ار پایه ای "  اگرشون " گشتم، یک روز زدم و به خانه بر می می که روی چ

نه  شسته بود و پدرم را دیده بود و به » تون «کنار انبار سوخت خز حمام 

ت بخری، وق  خوب است یک دانگ از: او گفته بود حمام را برای این دخ

ندازی، چون خی حمام را دو  ش ب ا شت کتو ست دارد، پدرم بزرگ شد 

ی  حقیقتأ که راست می:  خندیده بود و گفته بود   .و

روزی صبح زود طبق معمول حوله و شانه را بدست گرفتم و به حمام    

که در حمام گرم را باز کردم چشمم به موجودی سراپا  رفتم به محض این

شسته  سیاه افتاد که فقط پوست سرش سفید بود، و جلوی ش آب 

ای جن بود، من که کنند و  حمام عرو می ا در ا که شب قبأل قصه 

ه سیا می ا تبدیل به گر اد کشیدم روز یده بودم، فر : شوند را، ش
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ترس مثل بید   از. و فرار کردم و خودم را به داخنچه رساندم... جن.... جن

دم می غلش . لرز راس که نزدیک بود، قالب ت کنم، که داخنچه مرا در 

ی است که س : و گفت گرفت ست، او خانم فال س او جن ن رش کچل ن

ش حنای سیاه مالیده استشده و مرض خارش گرفته است ه ت   .، و

ا از   ا که مرد شت درمنتظر شدن  ع عصر ستادن  حمام  ا

ی یا تکه فر از خسته می وچ ایۀ  ار آورد و به  خانه می شدند، پدرم چ

ی چون حا مالبه خصوص م داد، ا می آن ا و  ردان پ ل ح ا

ودی" ان  ودیان کمک می " نمایند   .کردند دیگری که به جامعه 

در حمام گرم، ش آب سرد نبود، برای خنک کردن خودشان، به    

شان  حوض آب سرد به سر و قدری از آمدند، و حمام سرد می صور

اره به حمام گرم برمی پاشیدند می ند  و دو   .گش

ایمان یا دوستان ورو    ی که فامیل  ا که عروس به حمام  یا این ز

ت گالب درست می می ن با یخ یا شر ت سکنجب کرد با  آوردند، مادرم شر

ا در حمام گرم آن را  بردیم ، که آن می" داخونچه "سی برای  چند لیوان و

  . نف تازه کنند بنوشند، و

ی که در   ن میخانۀ یک  آب حمام از چاه آ ، برای شد ودی بود، تأم

ر روز ا را با بار سوخت و گرم کردن آب، چالۀ عمیقی کنده بودند،  اله   ز

ختند،  آن آوردند و غ می بیل به دست " اگرشون "ا را در درون چاله می ر

ن می ا پائ وره می از پله  ا را در  اله  خت تا آب گرم شود رفت و ز   . ر
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غای مح سر بچه        دیدند،  می ا را دور  له  که چشم صاحب 

وچه را می ا می آنسوار بر  غگ شدند و دور  ای  ردیدند، صاحب 

شان به دنبال آن ا عد از خا کردن بار م  ا می بدبخت  د و ما  دو

شان دست می   .خندیدیم می زدیم و برا

وچه مشغول بازی ب     ا وق که با دوستم در  ودیم، بمن روزی از روز

رم است: گفت مان موقع مادر .دو روز دیگر عرو سارا خوا سارا  در 

عد از له وارد خانه ما شد و  سته در  با  ی آ سالم و احوال چ

ال شدند و ا خو یک گفتند  وش مادر بزرگم و مادرم گفت و آ به او ت

رسرش انداخت مادر بزرگم چادرش را ب و آرزوی خوشبخ برای او کردند و

مراه با مادر   .ا رفتیم  سارا به خانه آن و 

شسته بودند، به  ا دور تا دورش  روی درب حیاط اتا بود که ز رو

ند، ما  محض این ام او برخاس ان به اح م که مادر بزرگ وارد شد، 

ا نظر ل کشیدن ز ِ ما را به طرف  مشغول بازی در حیاط بودیم که صدای 

عد اتاق جلب کرد ا  ان از اتاق خارج شد، ز ی با چشمان گر ، سارا عصبا

ن آن از ن، خداحافظی کردند و رفتند، در ب یک گف و و ت ا زن چا  رو

  .را دیدم که پارسال برای زائیدن مادرم به خانه ما آمده بود

ن راه که با مادر بزرگم به خانه برمی در یم از او پرسیدم ب چرا : گش

ه  ا به من انداخت و جوابم را نداد میسارا گر وق اصرار . کرد؟ ن

د دعوت شده بودند آن: کردم، گفت   .ا به عنوان شا
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ا را قبل از عد میدم که دخ عرو معاینه  ا که بزرگ شدم، ف

سد، لذا چند  می ن نداشت که تائیدیه بنو کردند، چون قابله سواد نوش

  . کردند د دعوت میتن از زنان را، به عنوان شا

فت شب طول میزمادر آن       فت روز و کشید،  ا مراسم عرو 

از برون، حموم برون و حنابندان عروس و داماد،  بند اندازون، ج

  .عرو و شبات خاتان

ای فامیل نزدیک  اندازی، مادرعروس زن روز بند. مراسم بند اندازون

روز قبل  د، زن بند اندازی که ازکر  عروس و داماد را به خانه اش دعوت می

ن می ل  به او خ داده بودند، می آمد و روی زم ِ عد عروس را با  شست 

روی او می ش بند سفیدی روی  کشیدن و آواز خواندن رو شاندند و پ

نه اش می ند و س س ش را  انداختند و دستمال سفیدی بر سرش می  صور

ی از خانم. پودرما می کردند ارد خوشبخت فامیل یک تارای  ی   مو با 

ی شانه ای از بخت خوب، می کند و وچ برای  از ابروی عروس به عنوان 

: گفت به عروس می نمود، و خوشبخ می نوعروس جوان آرزوی سعادت و

عد بند انداز شروع به بند اندازی می کرد  شوی،    .خوشبخت 

رلفظی، ز   ان عروس می  رمادر داماد یک سکه طال به عنوان ز ز

ان نگه دارد، تا وقت بند اندازی دردش  گذاشت و ست آن را در د او می با

  .کم شود
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ت مادر عد از   عد از آن عروس و مادر داماد می عروس نو ا  رسید و 

شان را بند می تمام زن  مزدش را  انداختند، بند انداز ای فامیل صور

ش قرم گرفت و می می شد به آن سفیده تخم مرغ  ز میرفت، اگر ک صور

  .می مالیدند

رون از   عد از فردای روز .ج
ً
به  روز بنداندازون که معموال ارش چ

از بود، روز رون بود، مادر عروس تمام ج از   .عروس را آماده می کرد ج

ازعروس عبارت بودند از ای گرد لوله ا :ج که  یرختخواب، بالشت 

ش به دست خود ا دوزی شده بود، عروس خان مالفه  ل دوزی یا بردر م 

خانه، کفگ یچند قطعه فرش، وسایل آش ی  ، دیگ و دیگچه و سردی ا

، " میدَ " ، آفتابه م ارنگ دوخته  شده بود، سی ای رن که با پارچه 

ی که مادر عروس با سلیقۀ خا دسته اش را مخمل دوزی کرده  جارو

  .بود

از را در یک سی بزرگ ی  ر قسمت ج ند و  می" طبق" چو  بر گذاش

ی که به آن حمال سر ادند، آن" طبق دار"ا  ا از را  می گفتند، می  ا ج

  .بردند به خانۀ داماد می

ر .حموم برون          ودیان سرشناس ش ی که  ند  زما عرو داش

رق 
ُ
ا  عروس خانم را که به حمام می .کردند می» رزرو «حمام را ق بردند، ز

ل می از ِ وچه  گرفتند و آواز  ضرب میروی سی  و ندکرد اّول 

ن  تا به حمام می خواندند می و  ی روی س با رسیدند، در حمام فرش ز
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ت شدن لنگ قرمزی به دور  می عد از  ست  خودش می کردند، عروس 

ه و سی که در آن  سنگ پا  وو با  شانه جلد نقره ای  طشت و مشر

ش وارد حمام گرم میبود، به اتّفاق  ا   .    شدند مرا

ه را پر   عروس و دیگران  سر بر کرد و آب می از رک با شادی مشر

یک می می مدیگر ت خت، به  عد عروس سی را برمی ر گرداند و  گفتند، 

ش می ند، دیگری بر سرش آب م شست، سرش را می رو خت و  یشس ر

ل ِ ش را با جوی و  ا   .ندشس سر شور می مو

ت حنا بندان می   سانده بودند،  نو ی را که از شب قبل خ رسید، حنا

ی می در وچ ی که به آن  آوردند، ظرف حنا را با عروسک سی  وچ ای 

ن می ه نخودی میخال    .دادند گفتند تزئ

ش فرو        ی درو س خورده ای بود که چوب ک خاله نخودی، نخود خ

ا   می ند، روی حنا   را پارچه ای به صورت دامن میکردند، دور نخود  س

لیل" ک  ز" ا ی ر ای رن اغذ  ی و  ز شده می گرد طال   . پاشیدند  ر

عد حنا را  پا و سر ابتدأ انگشتان دست و  ند،  س عروس را حنا می 

مه می م دم میمالیدند، تمام فامیل  کف دست   :خواندند گرفتند و می با 

  گالبتون  آب حمام از گالبه، زلفش از       ا تازه کن    حمام ر  ای حمامی آب

  :خواندند کرد و دو باره  می سرعروس را که حنا می

  عروس حنا می بنده                          طوق طال می بنده
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سه می احمام ابتد دالک     عد از عروس خانم را ک عروس  کشید، 

م سه میا را به نو  نامه م شت  خانم، اگر وقت نداشت کشید ت ک ا 

سه می مدیگر عد از  را ک ت  لیف و کشیدند،  صابون زدن عروس، نو

ال " ارت می" تو مه خانم غسل و ط ا و عروس دور حوض جمع  رسید، 

ل می می ِ   .خواندند  گرفتند، مبارک باد می ، ضرب میزدند شدند و 

ال"خان که بزرگ فامیل بود، براخای  لمه به غسل ر " تو لمه به  ا 

عد وارد آب سرد حوض می گفت و عروس تکرار می عروس می   .شد کرد، 

کردند، به حق حمام گرم خوشبخت  مادران عروس و داماد دعا می

ین و یزند شوند و  ی با ص و آرام و ش ی را شروع نمایند صفا ر آرزو  ،

ن می خداوند می را که از مه آم ند برآورده گردد،  عد لباس  خوا گفتند، 

ی به دالک و بقچه دار می می عام خو ی و  پوشیدند و ا دادند با آوازه خوا

ع از مردم از خانه  وچه می رفتند،  ل زدن و دست زدن تا سر  ِ

ون می آمدند و  شان ب   .خواندند ا می با آن ا

  

بل د         ل در اومد از حموم                                  ر اومد از حمومس

  عروس در اومد از حموم       شـــاه داماد را بـــگو                             

  

وچه به دنبال  ما بچه     م با شادی و دست زدن تا سر  ای محل 

به حنا بندون مردانه بود، چند تا ازیرفت ا می آن ارش مردان و  م، روز چ
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ان فامیل، در خانۀ داماد جمع  وچک دست داماد بزر می شدند و انگشت 

شگر ند و آرا س ای داماد و  مردانه را دعوت می را حنا می  کردند، تا مو

مه مرد عد  ی کند،  مانان را سلما مراه داماد به حمام میم   .رفتند ا 

ای خانه پرده  مجلس عرو را در خانه داماد می      گرفتند، به دیوار

ان و  قطعات ار اصف با و فرش ای  گران قیمت دست بافت  ای ز

زان می پوشاندند و چند چراغ توری  روی حوض را با تخته می.کردند  آو

ار طرف حیاط روشن می در   .ا را می چیدند  و صند کردند و م چ
م دعوت بودیم، در   شت سر وق که سارا عرو کرد، ما   وچه 

رداماد  رفتیم، پدران عروس و راه می او را  غلش را گرفته بودند و او ز

ل می  می ِ ون آمده بودند و  شان ب ا وچه از خانه  ل  مۀ ا بردند، 

کشیدند و مبارک باد می خواندند، نزدیک خانه داماد که شدیم، داماد 

ب سرخ به طرف عروس پرتاب کرد، مادر بزرگم گفت ب : چند تا س س

شانۀ عش» برکت«شانۀ براخا    .ق و خوشبخ استو قرمزی آن، 

مۀ  از وارد خانه داماد شدیم، حیاط پر   شت بام  مانان بود، لب  م

ا میوه،  شسته و منتظر ورود عروس و داماد بودند، روی م ا  مسایه 

ا ترانه  ی چیده بودند، نوازنده  زدند  را می" ای یار مبارک باد"آجیل و ش

ی رنگ می و لوش آ ی با لباس  رقصید، ضمن  روی حوض می خواندند، ز

گرفت  کشید و چراغ المپای روش را به دندان می رقصیدن دراز می
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اره بلند می می عد دو ب "به اسم رقصید، نوازنده ای  می شد و غلتید  حب

ولون میکرد   که خی مجلس را گرم می" مطرب   .خواند زد و آواز می با و

  شکر ساخته ام جوجه خروس قند و  از

ی یه پولبــابـ   خروس هــا جان، یــ

ی یه پوله خروس   آقا جان، ی

ی یه پوله خروس خانما    ی

 

م می          دادند،  شب عرو وق که عروس و داماد را دست به دست 

سته بود، باز می عروس به کمر داماد دستما را که پدر کرد، دو  عروس 

شت در اتاق می تا از زن  ان داماد  ی که داماد به شس ای نزدی ند تا زما

ا با شادی و  اصطالح قلعه را فتح می ون می آمد، ز عد از اتاق ب کرد و 

ل کشیدن وارد اتاق می کردند و  شدند، عروس را جمع و جور می ِ

از ای سفیدی که مادر دستمال با  عروس گذاشته بود و عروس روی ج

دادند، این  شان می ی عروس خانم آغشته شده بود، به فامیلخون باکر 

ی و عروس سی یک رسم بود، فردای آن روز، مادر  حلوا و ای پر از ش

 .  فرستاد نقل را به خانۀ داماد می

سا  خ می شبات خاتان فته جلو تر به کن دادند، که شبات  از یک 

م، روز جمعه فامیل له  آینده ما شبات خاتان دار ای نزدیک عروس دور 
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اغذ ند و قندی  س ی و  روی آن سفیدی می  لیل طال اغذ  را با چسب و ا

ن می ی تزئ   . کردند در سی به خانه داماد می فرستادند رن

سا می روز شبات داماد را با شادی و آواز   ، و عروس دربردند به کن

ارت ندارد، او لباس خانه می ند که عروس ط ماند، چون عقیده داش

ی می پ مخمل قرمز وشید و منتظر آمدن داماد و سایر اعضای خانواده رن

سا می ر کدام لقمه  در. شد از کن مانان  خانه داماد، مادر داماد به او و م

ی و کتلت می داد و برای مراسم خلعت پوشان عازم   ای از تخم مرغ شبا

  .شدند  خانه عروس می

 آم جا خانوادۀ عروس یک دست کت و در آن  
ً
اده کرده شلوار را که قبال

دیه می دیه را  بودند به داماد  مانان  می" خلعت" دادند این  گفتند، م

ند  خوردند و به خانه برمی صبحانۀ مفص در خانه عروس می   .گش

ش تور  پوشید و  عصر شبات عروس لباس سفیدی می    روی صور

مه فامیل می آمدند و برای عروس  ای نزدیک به خانۀ داماد می انداخت، 

وچک نقره، ش. آوردند یه مید ی خوری نقره، سکۀ طال، قواره لدان 

دیه ای فراخور وضعیت خودش می رک   ، ش ی از. داد پارچه ابر  ی

ر زن    :کرد داشت و باصدای بلند اعالم می برمی دیه ای را ای فامیل 

اد ترش کنیم و برای عرو  شاهللا ز دیه از خالۀ عروس است، ا فالن 

یم ش ب زا ن . عز   .گفتند می مه آم
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ش دس می دم بخ در اگر دخ   عروس را  تور  کرد و  مجلس بود، پ

ش باز شود و سا از سرش بر می ت آن که، بخ ّ ر داشت به ن ل دیگر شو

عروس  از فردای آن روز .گفتندند می" دیواق قپان "این مراسم را . کند

ع مادر  تا
ً
رش می امال ون شد، ب شو دون اجازۀ او حق نداشت از خانه ب

ار ی . ای خانه بر دوش عروس بود برود، تمام  ر فقط حکمرا مادر شو

  . داد کرد و دستور می می

ر  :مادر بزرگم پرسیدم از     ا را آن قدر کم سن و سال شو چرا دخ

  دادند؟ می

ش ا رسم بود، می ناآن زم: گفت وشش باز  ده گفتند دخ تا چشم و 

ر  باید به خانه بخت برود، دخ   .دادند می یازده تا دوازده ساله را شو

ف می    عر  : کرد زن عموی مادرم 
ً
شب عروسیم یازده ساله بودم، اصال

ست، من فورأ آن را باز   ن ستم چه خ است، پدرم دستما به کمرم  دا

ند دوست ندارم، و پدرم آن را دو: کردم و گفتم اره به کمرم من کمر

رت آن را باز: ست و گفت ، شو د کرد تو نباید آن را باز ک   . خوا

وچه ساز و ضرب م    ر ، پدرم و پدردنددر  غل مرا گرفته  داماد ز

ند، خیال می خندیدم  کنند، می کردم که بازی می بودند که به خانه داماد ب

انه ای بل ایم را با ذوق بچه  ن  بر کردم و ند میو به حال سواری، پا زم

یدم و می   .با حالت سواری به خانۀ داماد رسیدم و
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ف می   عر م دخ : کرد مادر بزرگ  شت سر  ی چند بار  اگر ز

رش قرار می زائید ،مورد تحق می که خالف  ، مثل اینگرفت مادر شو

ی کرده باشد، ید می طعنه و کنایه شبانه روز بزر   .ش

ی  سا دخ وچه کن ردر  خانواده  .یدزائ کرد و شکم اولش دخ  شو

ش  ا ک غذا برا ن خانه  انداختند و روز ر زم رش او را به ز شو

وش پدرش رسید تا این .بردند می ش سوخت که خ به  ، دلش برای دخ

ش را از آنجا به خانه خودش برد   .  او دخ

ی از   ر کالم ی رش کرد، مادر ایم کالس پنجم شو خی به  شو

س به من : گفت، نزدیک موعد  به او گفته بود می او زور بل  تو ت

ی ان کمک ن ا ای موعد  را باید به ت ار  ، مک به او پول . جام بد

د کند، اّما او نرفته بودداده بودند  رش به او کتک مفص . که خر شو

ن نبود زده بود، که چند روز  سال خود ک   از یک عد . قادر به راه رف

ش کشید و مرد . کرد   .خودش را با نفت به  آ

ی      ل  روز قبل از سال نو ع یچ ر نزدی ی  ای  مردی با چراغ ف

وچه داد می   :زد در 

  

  سلیخوت..... سلیخوت..... سلیخوت 

ر دو از خواب بیدار می    زرگم و پدرم،  سا  شدند و مادر م به کن با 

ر بامداد قبل از  "وتخلیس" .رفتند می ودیان  لمه بخشش می آید و  از 
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ا می سا ل روز به کن ی   طلوع آفتاب به مدت چ روند به تورات خوا

   .»نمایند از خداوند طلب بخشش می پردازند و می

شد، پدرم از  در آن زمان مقدمات  سه ماه قبل از  شروع می     

لدار ای   ای ساده ای به  مغازه اش انواع پارچه  برای لباس رو، و پارچه 

ی، زرد و بنفش برای لباس س به رنگ صور ر نام پاد  .آورد به خانه می ای ز

مادر بزرگم مشغول  مادرم که ک خیاطی بلد بود برای ما و خودش و

ن لباس موعد می مادر بزرگم   حاضر باشد، شد، تا برای موعد  دوخ

ی تازه ای از بازار می دوخت، می» جل سر دیگ«دمی  د و آن را روی  و خر

ی که از  ا ه  . کشید کرده بود می قبل حاضر پارچه  نمک و فلفل و زرد چو

ید و با  اون می را مادر بزرگم در ی پودر» دسار«و وچک سن  آسیاب 

وچک خشک شده می ا را در کرد و آن می ای خا  خت و درب  کدو ر

ی م آن خانه می در ست و یا را با بالشت شه  طاقچه آش م گذاشت، 

ا بازی کنم، اّما دستم به طاقچه ن دلم می   .  رسید  خواست که با آن کدو

ودیان در حال نزدیک      ند که عید   ا که خ داش ا

وچه داد م م کنیم، فرش می دیوارسفید می: دندشدن است در    .شور

ی از      خانه را  صدا می ا را آن مادرم ی گ آش ا ای  کرد که دیوار

ل ما کنند، بخصوص دیوار ا اره  ل تازه می دو ا کرد  جلو اجاق را، 

ا را با گچ سفید می عد از و ل، دیوار ا   .کردند خشک شدن 
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ی را که برای بلند کردن ته دیگ از     ا ش مورد استفاده  آجر سطح آ

ی که توسط دلو از آن ردند،آو  به حیاط میگرفت، قرار می چاه به  ا را با آ

ون می ک تم کشیدند و ب ک ماده تم کننده ای  .کردند می با چو چو

یه می بود که آن را از آن، خود  کردند، عالوه بر مغز درخت مخصو 

م تم می   .کردند دلو آب را 

ا می مردی با بار    ک را به درب خانه  ن خشک نا آورد و غ چو

ک می گرفت در می   .داد ازای آن چو

ی دیگر     ای  پاک کردن گندم و از ی زرگ  ار برنج بود، مادر

خت و ا را در سی می آن ی می پاک می دو سه بار ر :  گفت کرد  به ع

ا، ع بدی ل شدند و امتحان و: انیفا  ند کن س س قابل قبول  ، س

ای سفید چ آن سه  خت می لوارا را در ک مادرم یک روز قبل، از . ر

ت میآسی غش به درگرفت ابان نو  ، فردای آن روز آسیابان، مردی را با 

سه می هخان غ بکند و فرستاد، تا ک به آسیاب  ای گندم پاک شده را بار 

مراه او به آسیاب می زرگم  د، من و مادر ا یرفت ب زرگ از پله  م، مادر

ن می ی که با خودش آورده بود دور و بر سنگ آسیاب را رفت با ج پائ ارو

اشر شود جارو می   .کرد تا 

سته در آسیابان گندم     ار آسیاب می ا را آ خت، این  نصف روز،  ر

ش طول می یم، .کشید  ح ب شس زرگ روی بام آسیاب می  من و مادر

ار، او دستما که با خود آورده بود بازمی و پن و تخم  کرد، نان وقت نا
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م می ی شده بودم،  مرغ، با  ای آسیاب  آ خوردیم، من محّو تماشای پره 

ش می ا ی از باال بر پره  وی خود آن که آب با چه  شد خت و با ن ا را  ر

  .چرخاند می

وی آب  این: چرخند؟ گفت ا چرا می پرسیدم این پره       ا توسط ن

سه  چرخانند، که گندم ا را می سنگ ی آسیابان ک
ّ
عد از مد ا را آرد کند 

یم  کرد و به خانه برمی غ می ای گندم آرد شده را بار   . گش

خانه می    ت سفید کردن وسائل آش ی بود  وقت نو ار مردا رسید، این 

وچه داد می ا را سفید می که با قلع ظرف   کرد     کردند و در 

ای مس .........کنیم  مس سفید می   کنیم  سفید میآ

،  ای م را که عبارت بودند از دیگ و ما ظرف   ، کفگ چلو صا

عد از دو سه روز مادرم خودش می مالقه، سی به او می رفت، و  دادیم، 

م با خودش می ل می برد و آن ا مرا  گرفت یا این که خود  ا را تحو

  گرداند ا را به خانه برمی سفید گر آن

انیم.....  انیمآی فرش می ت    آی فرش می ت

  

ارا انباشته می  وچه  س  وچه  ون دیگری فضای  ونا ای  صدا

ان  وای موعد  ا بود که حال و نمود، این بار صدای زنگ دار فرش ت

شت بام  آمدند فرش کرد دو نفر می را یادآوری می» عید « ا را به 

زد ا خاک آن گرد وتا  زد، ا می بردند با چوب بلندی به آن می ، کف بر
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ل بود ا از  اتاق ن سائیده می اثر ، که درا شد و گرد و خاکش در  راه رف

ر قا ا نفوذ می قا ی کرد، ز ای  انداختیم و فایده ای  می ا مقوا

ان دادن فرش عد از ت آوردند و  ا را به سر چاه آب می ا، آن نداشت، 

ک می آن ند وش ا را با چو اره  آن س شت بام می دو زان بر  ا را به  دند، آو

  .کردند تا خشک شود می

سا اعالم می چند روز   کردند در کدام خانه و چه  به  مانده در کن

، مصا درست  می ت  ه آن خانه میقبلش مادرم ب کنند، روز  آدر رفت و نو

غ می. گرفت می ای آرد را بار  سه  ند و با مادرم گ فردای آن روز ک ذاش

  .شدیم  جا می روانه آن

ی با دو تنور     ا را به تنور می اتاق بزر ا مصا ا  بود، مرد چسباندند، ز

شان  دور  ی جلو ر کدام وردنه و سی بزر ند،  شس تا دور اتاق می 

ن می. گذاشته بودند ا را  ارت خم ی و با م روی  کردند و با چوب ناز

ی ا آن بالشتک سفید رن ند تا مرد ا را به تنور بچسبانند،  می گذاش

ن می ای گرم و مادرم چلوارسفیدی  از تنور درآورده را روی آن  کرد و مصا

عد آن می ا را در پارچه ای می پیچید و به خانه  گذاشت، تا سرد شوند، 

  .آورد  می

ی به مادر بزرگم گفت      ی از : یادم می آید که روزی در راه زن مسلما ی

زرگم یک مصا به او  این نان ا را به من بده برای برکت، صواب دارد، مادر
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ی، که اتاق مادر بزرگم  ا را در اتاق باال بود داد، به خانه که رسیدیم مصا

  .در مالفه سفیدی انبار کردیم 

مصا در  من و مادر و مادر بزرگم چند بار به خانۀ  که  تنور      

ا را رفتیم و د میخانه اش واقع بو  آوردیم  به خانه می کردیم و می بار مصا

ا جمع می اشر  پوشاندیم  ا را می شدند، روی آن تا مصا تا برای  

  .بماند

سته، بادام، تخمه کدو، تخمه : آجیل عید  عبارت بود از    

وچک که از ز  و بود که به آن  ندوانه، و یک تخمه ر ی   انچوچکگال

ی وح دانه« عد خاکس  ا را در آب می آن. گفتند می»  گال ساندند  خ

عد آن پاشیدند که تم ا می اجاق روی آن چلو صا   در ا را شود 

ختند و می می» آبکش« ند و خشک می ر   . کردند  شس

م قبأل از بازار می      دانه را  کنجد پوست دار برای ماعد و شا

دند و آن ا را در  . ردندک ا پاک می خر س می کنجد   . کردند پارچه ای خ

مسایه می    ار  ر سال مرا به خانۀ  فرستادند، من سنگ سفید چ

م بود از ن   تأ سنگ س ت  ا آن و را که  گرفتم و با خودم به  میعار

عد سنگ را می خانه می ا را روی آن می آوردم،  یم و کنجد مالیدیم تا  شس

وه ای ر  شوند وپوسته ق ا سفید  س آن نگ آن سائیده شود وکنجد  ا  س

کردند تا  ا را طبق می ، با سی گردی آنندکرد را در آفتاب خشک می

زد پوست آن   .ا بر
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شست و تمام آجیل    ا و  مادر بزرگم دو روز تمام جلو اجاق می 

ای پارچه ای می ا را در داد و آن ا را بو می تخمه سه  خت  و ک ک ا ر سه 

ت« ای حل قوطی را در  گذاشت که محفوظ بمانند و نم نکشند،  می »پ

رانم طاقت ن آوردیم و من و ا دست بردی به آجیل خوا ا  گه 

  .زدیم  می

ادی آجیل ماعد آماده " َمن "آن زمان واحد وزن  در بود، مادرم مقدار ز

یم می م آجیل داش عد از ماعد  روز قبل از   دو .کرد، تا چند ماه 

وشت و مرغ می وشت و ال نبود که  را در آن زمان ی دیم ز ا را  مرغ خر

ادی از. در آن بگذارند ی، جمیعت ز ودی صف  زن  شت در قصا ای 

ند و سر می وسفند  س او یا  ی  دن چر ت و برای خر دعوا » دمبه«نو

اشر می ع  ی دمبه را آ کردند، چون روغن ما بجای  کردند و ب مینبود، چر

ی استفاده می اشر روغن درآش ی    .بود کردند، در محلۀ ما فقط یک قصا

ی می اواسط ماعد    اره به قصا وشت بدون  ،رفتیم دو داری  نگ

ی بود ل بزر ال مش وسفند می .ی وشت  دیم،  نزدیک زمستان  خر

زرگم آن وزه ا را با پیاز  مادر ادی سرخ می کرد و در  ی  ز ای لعا

عد پارچه ای سفیدی روی آن  می اد  وزه می  ی در  وچ شقاب  خت،  ر

ل رس در آن را می می ن که از اتاق ست و انداخت و با  ر زم ای  در ز

داری می دیگر که برای زمستان » قورمه کردن«کرد  خانه خنک تر بود، نگ

وشت در بازار کمیاب می به دلیل شد،  به مصرف برسد، در زمستان 
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ت سرمای شدید به چرا ن رفتند و این
ّ
عل وسفند  ای  له  ا  به آن که 

ا این علوفه ن عدادی از  دادند و ت زمستان  ت سرمای 
ّ
عل ا  که  رمه 

ن می   رفتند از ب

ستان در    وشت عوض و  در تا . شد فاسد می عرض مدت ک رنگ 

اوی ر  ادی الشۀ  ان قصاب بیچاره که با زحمت ز ا که با بار اسب به د

زد  آورده بود، مجبور بود آنرا به دور    .بر

ی را که ذبح می وسفند   ا او داد که  یص می مال کردند و ا یا 

ند یا جگرشان لکه داشت را  ی داش ند " شش شان سالم نبود، یا چس

لیمیان حرام بود، خوردن آن آمدند و ،به حساب می" ترفا ح  و ا بر 

شان را به بازار نو  وشت ش م این  دند،  را ن ا آوردند مسلمانان  خر

ا بفروشند یا این شدند آن مجبور می که به  ا را به قیمت ارزان به مسی 

زند    .دور بر

ل  که می ار لوی  رسید، شب می »شاووعوت«شد وقت ماعد  ا 

زرگم می   .خوابیدم مادر

ای عید مادرم خو    یبرای روز ای مخصوص و ا و را سن عید  غذا

  . کرد کرد از جمله  مادرم شلکینه و کالنه درست می را درست می

کردند تا به صورت ما  چندین تخم مرغ را با آرد قاطی می: شلکینه 

عد قسمت قسمت آنرا روی ساج داغ »بلینچز«آید  مثل دوغ در  ،
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ی در می ختند تا به صورت ورقۀ ناز مالیدیم و  را کره می روی آن آمد،  می ر

ای فراوان آنرا می پاشیدیم و شکر می   .خوردیم با اش

ن می خم: کالنه ر با پن  در کردند و را 
ّ
ی خورد شده معط آن س

ند و می می ند و آنرا روی ساج داغ می گذاش ند تا خوب پخته  س گذاش

عد آنرا با روغن کره می   .خوردند  شود 

ایم مکالس عوت، روز آب پا بود، من و دوستانم وماعد شاوو  روز

وچه حمام را آب و جارو می م جمع می دور  با  و کردیم، شدیم  سراسر 

اد و و سر مدیگر آب می صدای ز از مادرم اجازه . پاشیدیم جیغ زدن به 

م  می شت بام با دوستانم بخور ار را روی    .گرفتم که 

شت بام با  ل روی  ا ار ودرون  اری  بارش باران آمدن  ای 

ادی می ل ل روئیدند و ای زرد ز ای وح و  ا منظرۀ  بوی خوش بوته 

ی به  شد ن میوجود آورده بودفراموش  ی  ، قا  ر کس غذا کردیم 

ی  می ا فا م می خوردیم، به آن روز  گفتند،  می" روز خوش"آورد و با 

نوز یاد آوری آ ا ویادش بخ که  ی ام  ن روز ود خاطرات دوران خوش 

ی خوش اندوخته  شادی می شعف و قلبم را سرشار از نم جا نماید و در ذ

  .است

عد مادرم برای     "چاله حسن خان" یه گالب به بازارچند روز 

ل گالب می می ادی  د رفت و مقدار ز اتاق روی مالفه سفیدی  در ، وخر

ل ا از اتاقکرد، تمام فضای خانه،  ن می ت بخش 
ّ

ای سرخ پر  عطر لذ
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ل می رسید، از  م به مشام می آن طرفا تا چند خانه  شد، ح بوی 

ی دوستان خان اه گالب ک را ی ی مان دست ت می گرفت ، که به واد عار

  .گفتند می" قره آفتابه " به آن 

ی می  ی با آب قرار  در حیاط اجاق بزر ند روی آن دیگ بزر دادند  میس

ل ختند، درب دیگ فلزی بصورت دایره ای مسطح و ا را  در آن می و  دور  ر

یم می یم  ار سان عرض چ در دیگ را .  کردند تا دور ان ورقه ای فلزی  

ای پخته شده و ل ش"چسب  با  ند می" سر ک . س به در دیگ لوله بار

ه نود درجه وصل شده بودفلز  وچک باال می، بخار آب از لی با زاو آمد  وله 

ع می وای سرد تبدیل به ما ای شکم  در بزرگم بطری شد ، ما و با تماس با 

ر لوله می» قرابه«داری  ا را با تکه ای  شدند و درب آن می گذاشت تا پر ز

ش  پوشاند و روی آن می از چلوار ای  پخته شده و سر ل ا را با مقداری 

ن می می ر زم   .برد ست و به ز

اه      ، شاتره، : مثل عرق چندین گیاه دیگر ،" قره آفتابه"با دست اس

م می ای مختلف داشت بید مشک را    .گرفتند که استفاده 
ً
بید  مثال

عنامشک برای ط شاتره برای  س وا. برای دل درد عش قلب، عرق 

اب و ی که ال   .بودند یا به مرض زردی  یا یرقان مبتال خارش پوست و کسا

وچه بوی  روز گالب ک از مدرسه که به خانه برمی     گشتم، از سر 

م بوی  کرد ح لباس می آمد و تمام فضا را پر عطر گالب می ای مادرم 
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ا   .آمد روز عطر گالب از در خانه می داد و تا چند گالب می عطر  مسایه 

اه  ت دست   .ند کرد مدیگر در خواست می را از "  قره آفتابه"به نو

ستان    ی از تا ت گالب بود که آنرا با شکر  ا ی ا شر ین نوشابه 

سیارمقوی و قاطی می ی روح و کردند و می نوشیدند،  روان  باعث خن

سان می   .شد ا

ند، می   او داش ی که  ا دیم ش را از خانه  مادرم صبح زود با . خر

اودار می فروخت، مادرم  پیمانه می تازه را با رفت، او ش ظر به خانه 

ش کشته شود، روی ش الیه ای  ش را روی اجاق می جوشاند تا میکرو

ای . گفتند می" قیماق" ست که به آن سرش می اسه  ا آن را در  صبح 

وچه می وش در  وچک بدون سر   .فروختند سفا 

ا می ا می دوغ را در مشک  غ به در خانه  ختند، با بار  . د آوردن ر

اد می وچه فر   :زد مردی در 

  دوغ...... دو آی... دوغ...... دو آی

ی را بر    ز: گفت می داشت و می مادرم دی  به اندازه پنج قران دوغ بر

ا این دوغ . توی این دیگ ای بزرگ کره طبی خی خوشمزه بود و  تکه 

ی، رنج، سدر آن ب ،کردیم با دوغ، آش ماست درست می. با آن قاطی بود

ختیم پیازداغ و س داغ می   .ر

م می ای بزرگ می ماست را در مشک   ختند، و به  زدند تا دوغ شود،  ر

م از دوغ می انۀ مشک کره  ند ا را با دو تکه چوب می گرفتند، د . س
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وسفند درست شده بو  وشت جدا مشک از پوست  د، پوست را از 

  .بردند ، آنرا به دبا میکردند می

ی در دباغ   شم خانه تمام چر ون را با مواد  ای داخل پوست و  ای ب

ی تم می سه ای در شیمیا عد جای  می کردند و آن را به صورت ک آوردند 

ی و نخ محکم  ای حیوان ذبح شده را را با تکه چو سوراخ گردن و پا

م می می ند که وق ماست را به  شود س ع از آن خارج  روی . زدند ما

ست که می ن حساب است که ضرب املث  ند م خدا نکند گذر : و

  !خانه بیافتد پوست به دباغ

وچه مان   که   ، مردی مسلمان مؤم بود، وقآقا نصرهللا بقال سر

اغذ در: گفت ، میگرفت اسۀ ماست را از ما می کف ترازو  جلو نیا، و یک 

اسه را وز  می شود،  کرد و سنگ به وزن  ن میگذاشت که ترازو نجس 

ی  اسه اضافه می اسه بزر شقاب فلزی از توی  عد ماست را با یک  کرد 

ن" که به آن  اسه ما  می گفتند برمی می" النج سته به  خت که  داشت و آ ر

شود ا تماس پیدا کند و نجس  ودی  اسه    .مبادا ظرفش با 

ستان ع وقت تا وا و ا  م ک ا  معموال خنک بود ه ح آب چاه 

ا با بار .شد خی گرم می وچه  وه  در  ی یخ  ای بزر ون اسب در 

  .فروختند می

شاه شرق  کو در شمال« یخ پررو  .....آی ی    » کرما
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یبو "       ی در ":را ستان، نوع خورا  سبک بود و ا متفاوت و فصل تا

ش آن و از جمله ب یجات  غون و س : ا را از س کنگر، اسفناج، س

داغ و تخم مرغ   به آن پیاز پختند و ا را می کردند، آن موکه درست می

  .کردند  اضافه می

ب، آلبالو، گی  ی س ستا ای تازه تا ا میوه  وچه  ور، در  الس، ان

نوز گرد باغ رو  زه را که  ندوانه و خر  ،  "خر سبد"ا بود، در ی آنانج

ا می کردند و بار می وچه    . فروختند  در 

ک بود  "خر سبد"   ن آن قدری  بار سبدی اسطوانه شک بود، که پائ

را با پارچه و طناب محکم  و از چوب آلبالو درست شده بود که دو تای آن

ند می غ می و س ند روی    .گذاش

روز،    ستان در روز نذری برادرم  بود، مادر و مادر بزرگم  فصل تا

ساندند، روی  پختند، چند من گندم را در سه روزسمنو می در آب می خ

ن می یم کردند تا گندم کر  ار سان شوند،  ا به طول سه، چ س 

شان را می او ر کدام  ا  ا را میآوردند و  مسایه  یدند و گندم ه و  ش

ا ی  را بوسیله گندم ی که از قبل  میکشیدندپارچۀ تم و آنرا در دیگ بزر

ختند و دیگ را بر سر کرایه کرده بودند، می سته  ر اجا که در حیاط 

ادند  و در اضافه  و بادام پوست دار دآن به اندازۀ الزم آر  شده بود می 

  .کردند  می
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ا،  عد درب خانه مان باز روز تا فردای عصر از مسایه  مه  بود، 

ل می دور دیگ سمنو جمع می خواندند و با کفگ  زدند و آواز می شدند 

م می دسته بلندی م ای سمنو وه ای  ندزد را  ع غلیظ ق تا بصورت ما

ی درمی شان را برآورده کندنیاز می آمد و نذر و رن   .کردند، تا خداوند حاج

ز  ای پرصبح مادر اسه  رم  از رگم  سمنو را به دست من و خوا

ا می ا را به خانه داد و ما آن می مسایه  آن دوره رسم بود، . بردیم ای 

ه شان اسه را با شاخه  گ از با س ن فرستادند،  له  اسه خا  یا 

ی برمی وچ   .گرداندند قند 

ی با گرد و عد از وای پائ ستان،  باید برای . شد یخاک شروع م تا

ی می. شدیم زمستان آماده می وجه فرن د و آن مادرم چند سبد  ا را  خر

ای بزرگ م می در رم از چاه آب می کشیدیم،  طشت  خت، من و خوا ر

یم ا را می وجه ا را  کردند و روی آن ا را با دست له می وجه. شس

ی دو ساعت دومرت مقداری نمک می عد از ی وجهپاشیدند  ا را له  به 

وجه می   ا کردند تا آب 
ً
س آن امال ون بیاید، س کردند،  ا را صاف می ب

ی می در ختند و روی اجاق  دی موس"ر ند تا بجوشد و آب آن  می" پر گذاش

شه ای  عد از آن که خنک می .تبخ شود شد آن را در ظروف ش

ش را ک نمک می می ختند رو وجه پاشیدند و  ر  برای زمستان حاضر رب 

  . شد می
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ی قسمت دیگر سی  ، درندکرد وسط دو نصف می ا را از  وجه فرن

شت بام خشک می ی در  م با آفتاب  ای بزر وجه  ا رب  کردند، 

  .شود گفتند، رنگش قرمزتر می کردند، می خشک می

اون می  وجه   زرگم با  ید و در ای خشک شده را، مادر سه  و ک

خت و ارچه ای میای پ ت ر ا را در پ سه  دار حل برای در  ای آن ک

وشت  داشت، که آن را داخل خورشت و استفاده زمستان نگه می آب

ختند می   .ر

ای دیگر ار ا بود، دادند، پخ انجام می که در فصل پائ از  ن مر

بل ب، کدو ت ای س ل اضافه میمر کردند  که خوش  ، که به آن گالب و 

ن به مدت یک ساعت در عطر  ب و کدو را قبل از پخ ای س شود، تکه 

ند تا سفت شود ک می گذاش یم صبحانه  زمستان. آب آ ا دوست داش

م  ای به، با گردو بخور   .مر

رخاله مادرم که در    ی به نام  شو ا ر" نه"د ان داشت،  سال  د

ی گردو از  و اغذی" ین نوع  یک    .آورد مان میبرای" گردوی پوست 

ی       ی آماده کردن رشته بود، مادرم ز ای پائ ار ی دیگر از  که  را ی

دن داشت از صبح به خانه مان دعوت می ادی در رشته بر ارت ز کرد،  م

کرد و روی سی آنرا به صورت نان نازک گرد  کنار حیاط آرد را خم می

ی درمی اره آرد  تا میپاشید و  را آرد می آورد و روی آن و بزر کرد و دو

عد آن می ند،  م نچس ای خم به  ی  پاشید، تا الیه  ا را با چاقوی ت
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ی در به اندازه نیم سانت می د و روی طنا ن  بر ر آفتاب،  حیاط ز

اه  شدند، آن ا خشک می کرد، تا خشک شوند، تا عصر تمام رشته می

ند ودا روی طناب برمی ا را از با ص وحوصله آن ت ش دار ای در  در پ

داری می   .  کردند  نگ

م دیگ: گفت شد، مادر بزرگم می آخر پائ که می     ر باید به فکر 

ر میزمستان باشیم ون دروازۀ ش ر تمام «رفتند  ، با پدرم به ب ی که ش جا

م و  »شد  می ی،  ی، ت چو ی که مصا ساختما ر، جا در حومۀ ش

م ذغال درشت و خاک ذغال  ا چند بار ، آنفروختند ذغال می

دند و آن می غ به درب خانه می خر ی ا را با بار  و غ دار  ای  آوردند، 

ش می ش خانه می گذاشت و ذغال را به  ذغالدان  برد و در به آش

شه دست و می م خت،  ش سیاه و و سر ر وز شب  صور ل حا ف ش

م مدیگرا را به ک عید بود،  خانه روی  و مک  ا در آش مسایه 

  .چیدیم مدیگر می

وا رو به سردی می رفت، در وسط اتاق در چاله ای به عمق ده  کم کم 

، منقـل یم ند،  کر را میدادند و روی آن  سفا قرارمی سان گذاش

ش  ی و پتوی دست باف   انداختند، دور  روی آن می»  موج«اف 

ش میتا دور کر  ی دور کر  شک و  م یم و تمام زمستان   گذاش

یم می   . شس
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مان در ی به دیوار اتاق م یم که با لوله بزر وصل  خانه بخاری داش

ر کر در  بردند و آوردند و آن را  به حیاط می می بود، منقـل سفا را از ز

ش گردان و نفت کرد ذغال می از پر  کردند و روشن می ا را ذغالند، با آ

ا سرخ شود  زدند  تا ذغال ادند و باد می ای منقل می ا را روی ذغال آن

ر سال چند نفر از نداشته باشد،  از در که  ذغال کر خفه  اثر 

  . شدند می

ر شب   ا ز زرگم می کر ن ا ما بچه  وای  : گفت خوابیدیم، مادر

ا بد است، اّما خودش زکر برای تنفس    .خوابید  ر کر میبچه 

ا می   ی بود، که روز ا ر ی م ا رد د
ُ

و زن ک ای  ننه آ نه  آمد و ک

ن می برادرم را می وا   کرد، و چون بر شست و روی طناب  اثر برودت 

ا یخ می نه  ا مادرم مجبور می ک ر کر خشک  زد ،  ا را ز نه  شد ک

ن لباس. کند ی کنار  او برای شس ر چاه آب میا طشت بزر آن  گذاشت و ز

ش روشن می ن لباس را با آ ا  کرد، وق که آب گرم می شد مشغول شس

ی که از ا از ناشد، آن زم می وسفند درست شده  هپی صابون بد بو او و 

ک می کردند لباس بود، استفاده می ش را با چو ند ای    .شس

و   ر ش خانواده ما ننه آ  سماور  بات کناررا خی دوست داشت، 

م می برایمان چای می شست و ذغا می ش کر را  خت و آ را ما  ر زد، ز

اری دست ن می ودیان روز مقدس شبات را گرامی یچ  یم به  زدیم  داش
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م ن پز خودداری نموده و از پخت و ش  زرگم به  دست به آ زدیم، مادر

ش کمک می شان چادر  کرد و  او و دخ د و با دست می می برا   .دوخت بر

مادرم از روز جمعه صبح مشغول آماده کردن خوراک شبات      

م روشن می شد، در می خانه، اجاق را با  م آش یکه  ا  بود ا تر کرد، 

خره از اشک، باال  و پر کرد، و با چشمان قرمز شد، دود می و روشن ن

ش را روشن می   . پخت کرد و غذا را می آ

یی    ی بود، که آنرا  ی از خورا ی  شاه خاله  ودیان کرما ای سن 

ای شبات صبح به عنوان صبحانه می این خوراک خوشمزه  .خوردند روز

وجه و از وسفند، برنج، رب  ره و وشت  ه اش ز آنرا  .فلفل بود ادو

ش خاکس ند، روی در می روی آ دیگ چند تا تخم مرغ   گذاش

ا  شد، تخم مرغ یم  پخته میحرارت مال  بح با بخار وچیدند، که تا ص می

وه ای رنگ و  . شدند سیار خوشمزه می ق
ً
ای شبات معموال ل  روز ا

ی خ  مدیگر  فامیل    .رفتند می به دیدن 

ی از سرگرمی   اقوام دور و بازدید از آشنایان و ای روز شبات دید و ی

ی نزدیک بود، شبات  ا در رفتیم، خانوادۀ آن میای پدرم  ا به دیدن دا

ی می ی داشت، پدرم با آن خانه ای زند حیاط  ا در کردند که حیاط بزر

ی مشغول تخته نرد بازی می زرگ و مادرم و زن دا م از شدند، مادر  ایم با 

بت می ی زن گرفته و اخبار جدید محله  ی عرو کرده،    .... کردند، 
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ا، طرف دیگر رک حیاط را ما بچه  کشیدیم،  بود، خط می مودار ه ز

و صدا  سر خنده و کردیم، حیاط را از یا یه قل دو قل بازی می   بازی و

ی سردا ا  یم،  وچکم و برادران دو روی سرمان می گذاش سه  ای 

ش نامه درست می م شرکت می ساله ام را ی می دادیم، نما رفت  کردیم، ی

ی خودش را به صورت میمون در . شد پوشید، لوطی می لباس بلند می ی

ش می می ی به گرد ار دست و انداختیم و او را آورد، طنا ش  چ پا به اتاق پ

ی ضرب می بردیم، و مادرش می پدر   :گرفت و می خواند ی

  میمونو به رقص آوردیم              دمشو به دست آوردیم

ان ش پرسیدیم جای دوست کجاست؟ چشمش را میمونه می از   

شان می....  داد می ش را  ش ین خاطره  .... داد جای دشمن کجاست؟ 

ی، این بازی ایم از دوران  انه بود ود ی دیگر از  ،ای بچه  حات  ی تفر

ر بود ن به باغ خارج از ش   .آن دوره رف

ای ماعد خانواده     مدیگر روز دادند که در کدام باغ جمع  می خ ا به 

ن می قا و. شوند شان را نزدیک به یکدیگر  مدیگر.کردند ا را  مه 

یک می می م ت گفتند  شناختند و مثل یک خانواده بزرگ بودیم، در باغ به 

عارف می ش را به دیگری    .کرد ر کس دست پخ
م بود   ّ اه م شاه سه گردش شم، : در کرما ستان و  طاقباغ ابر

ستون    .ب
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ی ش  طاق  شاه رستان در شمال غر جزء آثار  واقع شده و  کرما

ی و تار ایران است و ی  باستا ی  دارای ارزش  تار دوران ساسا

ت در م است ده شده است و د، که برای ث ی برگز ا و«ر اث ج س  » یو

ت شده است نٔه تار از جمله  اری  کنده . ث ای آن، نمایانگر چند 

ان ایران در قرن سوم میالدی می  تاج وه و چشمه  گذاری شا باشد، وجود 

ان، آن را به گردش  افزا تبدیل نموده است که از  ا روح   در این م

ن تا به امروز  زمان    .مورد توجه بوده است ای دیر

ا و   ستان رفتیم پنج ساله بودم که با عمو  در. دوست پدرم به طاق 

وه،طرف چپ  استخری بود که عوام  به آن این مجموعه  در دامنۀ 

اچه" وه جوشان بود و با سرعت  گفتند، می" در در آن آب زال از دل 

خت می ی بود، که من و .ر اچه جوی آب روا رم با  طرف دیگر در خوا

عمو  ت میدخ ایمان را  یم،  از کردیم و ایم پا میان جوی آب می گذش

ر چه جلوتر از تپه باال می ب تند تر می می رفتیم  شد، پدرم داد  رفتیم ش

رساندند،  ر طوری بود خودشان را به ما می ،"ص کنید ما آمدیم": زد

ایمان را می ی در. گرفتند و به باالی تپه بردند دس ی بزر ه وز ، سطح خا

وچک و ل یک آدم، روی  ای بزرگ و  ی شکسته ای به اندازه ای بلندی 

ن پراکنده بود شان خطوط  قرمز عدادی از آن. زم ی دیده  ا رو رن

د مواظب باشید پا یتان را روی آن: گفت شد، پدرم می می اینجا . ا نگذار

ان قدی ایران است، وق که ک از آن ستان پادشا را  مرد، او ا می ق
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وزه می ند و درون  ش خاک می گذاش را ا خا  با جوا وزه  کردند، 

مه را غارت کرده بودند ل    .بودند، باستان شناسان ان

یدن این حرف ترسیدم، دست پدرم را کشیم گفتم   بیا از اینجا :  از ش

م  ر، دوست پدرم گفت. برو عدازظ ن آمدیم،  سته از تپه به پائ بیا : آ

ا یم بچه  ل پله ب ی  ، با او ازرا به چ ا باال رفتیم و به ایوان بزر پله 

ر پایمان می دیدیم ستان را ز   .رسیدیم که تمام طاق 

غلم به اینجا آوردمپدرم گفت تو بچه بودی یک   من و  .بار دیگر در 

سیدیم رم از بلندی می سته  ،خوا فت ما آ پدرم یک پله از ما جلوتر م

سته  ن آمدیم آ ا پای   .شت سرش از پله 

ن بلند، شلوار ا ای  سفید، با در راه بازگشت مردی را دیدیم که پ مو

رم را دید، خندید و ما  ش بلند سیا داشت، تا من و خوا ژولیده، ر

ان کردیم، پدرم می شت پدرم پ ند او  : گفت ترسیدیم و خودمان را  و می 

ا است  ل    .جاسوس ان

ی از آشنایانمان را دیدیم که با خانوادبه    اچه که رسیدیم ی ه اش در

راو . جا آمده بودند به آن ل ای  رد
ُ

یک  کرد و را مداوا می دک بود و ک

ت فامی  سوی و به او خانمش . دوری با خانواده ما داشتس " فرا

ی بود، تا ما را می" مادام ی با چشمان آ ی قد بلند و موطال دیدند،  گفتند، ز

ی ر مادام مایو پوشید و در جلو آمدند و احوال کردند، نزدی  ای ظ

ی به  سوی چ ان فرا عد به ز د و شروع به شنا کردن نمود،  استخر پر
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وچک شان را که در  او دک گفت و غل داشت روی دوش  که دخ 

و را شنا کرد  مادام گذاشت، مادام با بچه به روی دوشش، طول استخر

نه مات و من که از. برگشت وت مانده بودم، به مادرم  دیدن این  م

ای او را غل کردم، مردمی که برای گردش به آن  پناه آوردم و محکم زانو

اه  استخر ناحیه آمده بودند، دور  ت به او ن جمع شده بودند و با ح

  .کردند می

ستان م تصمیم میا چند  تا که برای چند  گرفتیم خانواده فامیل با 

م، پدرم می بو کرایه میروزی به  ستان برو کرد، تمام وسائل،  طق 

ا  رختخواب ند می بوس میاا و قا  ند را با طناب روی بار ، صبح س

ادی کمک می کردیم،  زود از خواب بیدار می یجان ز شدیم و با شوق و 

م دعوا می شدن سر وقت سوار ن کنار پنجره با  دیم تا می بوس کر  شس

راننده، مرد جوان شوخ طب بود که تمام راه برایمان به . افتاد به راه می

ان  کردی آواز می زدیم و می خواندیم، به جاده  خواند، ما با او دست می ز

وه وارد پنجره میستان  طاق  وای خنک  شد صورتمان را  که رسیدیم 

سمت چپ جاده، درخت .شدیم جا وارد جاده دیگری  نوازش می داد، از آن

ست سال : می گفتند" درخت چر"عظی بود که به آن  این درخت دو

ی می کرد، وقو ر قدمت داشت، د ی زند ا مرد تر که ما بچه   ن تنۀ آن، پ

ش ما را می خندید و دندان دید، می ا را می ترساند، لذا ما  ای زرد و سیا



     وانه کهن صدقپر
 

78 
 

یم پا به فرار می ن به س .گذاش ری ماش مت چپ جاده  پیچید، وارد سراز

ب تندی شدیم ، دست می   : خواندیم زدیم و آواز می با ش

ــی رسیدیم   رسیدیم آی رسیدیم                     سر کو

 و بید جا محوطه ای سرس و جنگ پر از درختان بلند چنار آن

ی آن  .بود ش از جا را آبیاری می ر بزر ر جاده به  کرد که آ صورت   ز

خت ن می ر وچک به پائ شاری  ستاد، پیاده  می بوس کنار. آ درختان ا

ن کردند،  شدیم، فرش ر سایه درختان  پدرم طبیعت را خی ا را ز

ر  ای کنار مادران مشغول درست کردن اجاق با سنگ دوست داشت،

ا که از : ن گنجیدیم، گفتند پوست خود  شادی در شدند و بما بچه 

ر ب د چوب خشک و آب از  د، با شوق فراوان برای سماور  رو  بیاور

ا نموده و روشن  ا اجاق آوردیم، آن آب را می ای خشک و چوب ا را بر

ر ند و کردند، غذای ظ سماور را با ذغال روشن  را روی اجاق  گذاش

  .کردند

، تخم مرغ و پن: پدرم گفت کده نزدیک نان سا م از این د  برو

م بخ م، من و دخ عمو م سن و» روح انگ«ر شت  که  سال بودیم، 

یم، در  ا راه افتادیم، از تپه ای باال رفتیم و سر آن اچه گذش  از جلو در

ل درست شده بود ش از  ا ی بود که تمام خانه  ا وه، د ن  پدرم . پائ

ش کنار ا زد، مردی در را باز کرد، ز ی از خانه  شسته درب ی بود  اجاق 

ن می  مان خانه انداخت، از کرد و روی ساج می و خم را با دست 
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دند و آن به  دند ویا را در سفره ای پیچ نان، تخم مرغ و پن خر

مان اد ی می .مه دادیمارا ر آ ا  روی خانه  گذشت، مردی  کنار آن  رو

شسته بود  داد می ه    :زد با سبدی پر از خیار و خیار چم

ل  ِ ل داره خیاآب    رخورده خیار      بوی 

  خیار »بوستانه«مال طاق وسان 

ا را ش که در در پدرم خیار گره  وجیب داشت پیچید  دستمال ابر

یم، پدرم با دائیم  محک زد و آنرا به دستم داد، در مان مس برگش

شت سر آن جلو می از م    رفتیم، ا با خنده و حرف زدن می رفتند ما 

لبۀ سیا بود سر پیچ ای ژولیده ما را مرد لباس سفید  .جاده  با مو

دن کردیم،  ودید  مان شروع به دو ردو شروع به خندیدن کرد، از ترس 

ی گ کرد و ن سنگالخ بود، پایم به سن ن افتادم، دستمال  زم به زم

ایم زخ شدند، روح انگ کمکم کرد،  خیار از دستم پرت شد، زانو

  .به پدرم رساندم خودم را بلند شدم  و

مون بابا : چه شد؟ چرا افتادی؟ نفس زنان گفتم : پدرم پرسید   

ل را، دیدیم ان داد و گفت  . مرد سیاه ان بله معلوم : پدرم سرش را ت

ست او این جا چه می   کند؟ ن

ن کرده بودند، قوری چای روی    ا سفره را  وق که رسیدیم مادر

عد ا ز خوردن صبحانه، پدرم با کمک دائیم برایمان تاب سماور بود، 

م بودند،  روی  ن که رو لف را به دو درخت ک درست کردند، طناب 
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ا تاب بازی را خی دوست  ند، ما بچه  ند و بالش روی آن گذاش س

یم، مادرم مرا چنان تاب می ای باالی  داش ایم به شاخه  داد، که پا

کردم و  ی که می ترسیدم، احساس قدرت میرسید، با وجود درختان می

ا، چقدر"کردم  با خودم فکر می ت بخش  خوش به حال پرنده 
ّ

دن لذ پر

  ".است 

سته باال می      عد آمد فرش آفتاب آ  ا را ک بطرف سایه بردیم 

ار ا سر و: به ما گفتند از خوردن نا صدا نکنید، تا ما قدری  بچه 

ی برداش وچ ن بخوابیم، فرش  یم و خی دورتر در میان درختان 

ـل شدیم
ُ
ـل دو ق

ُ
  . کردیم و مشغول بازی یه ق

ان مردی   ب ترش : طبقی به سر داشت جلو آمد و گفت که  ناگ س

ن گذاشت، فور دا  رم و سی را به زم
ً
رفتم و مادرم را صدا زدم که  ا

ب ترش بخرد، مادر آمد  ی برایمان س سته به مرد گفت، که ا چ و با آ

ر خت و پولش را گرفت و رفت،  ا را روی فرش ر ب  ا تمام س  خو

یم ب را برداش ی دو سه تا س ب  ممادر  فردای آن روز. ی ار س برای 

یه کرد، عصر که غذا  ای ترش را در وشت خوشمزه ای  خت و آب ر

ر آفتاب کم کم غروب می ند و جلوی  ا را برداش ن  کرد فرش  بزرگ 

  . کردند

ا را به آن و  مه اثاثیه   ی  .جا منتقل کردند رختخواب  پدرم با دا

عد چراغ توری را ش مشغول تخت نرد بازی شدند، ساع  روشن  ا
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زان کردند ن فرو کرده بودند آو  ،کردند و به چوب بلندی که به زم

ر عد از شام ما بچه سفرۀ شام را جلو  ن کردیم   اره  آب  ا دو

رکس ببازد باید در مشغول س نگ بازی شدیم و شرط بندی کردیم که 

ی تا دم درختان برود و برگردد ادی. تار رکس که  فاصلۀ ز نبود 

ش دست می برمی ن . زدیم گشت برا ا را  موقع خواب شد رختخواب 

شک به ما دادند، بر ا را با بالشت سر کردند سه تا  م  ا و رو انداز

  .کردیم  دعوا می

ا زودتر از .ختخواب آماده شدر    وچک  مه به ردیف خوابیدیم، 

ار دخ شان برد، اّما ما چ زدیم و  بلند بلند حرف می ما خوا

ره بازی ما بزرگ می ی خواب  خندیدیم، صدای خنده و م م  ا  را 

خوابید؟  نصف شب است چرا ن: آن طرف داد زد کرده بود، مادرم از

دکپه تان را ب"  ؟خندید می چقدر ن بگذار نوز و بخوابید تا  " ه زم ن 

 خوابیدن؟ فحش است یا اصطال است برای" کپه "دانم  ن

م پچ پچ می  کردیم و حرف  مه کم کم خوابیدند و من و رو با 

مه : زدیم من به رو گفتم می تاب چقدر بزرگ است چه نوری دارد  م

ش برده بود، اّما من ک جا را روشن کرده است مثل این م خوا ه او 

تاب، صدای آب که از البالی  ماندم و ای آسمان و م با ستاره 

ر سنگ ا می ای  اغه    .. ، خی دیرخوابم برد گذشت و صدای قور
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ی آفتاب روی رختخواب صبح از خواب بیدارشدیم، اشعه طال  

صبحانه ا مشغول خوردن  ترایمان تابیده بود، و آن طرف، بزرگ 

ر .بودند عد از دیگری بیدار شدیم و صورتمان را در  ی  آب  و ما ی

یم    .خنک شس

ش بلند شدند و خدافظی    ا ی  یم، پدرم و دا شس سر سفره 

ار ی که : بروند، مادرم و مادر روح انگ داد زدند کردند که سر ا چ

د را، فراموش نکنید   !قرار است بیاور

م با شما می آئیم، ص کنید: گفتیمما   ا  آن: مادرم به ما گفت ما 

ان می ن شده  عصر برمی روند و  به د عد از صبحانه که آفتاب  گردند، 

وا گرم یم : شده بود به ما گفتند و  ردرختان ب .. باید وسائل را به ز

ن کردیم و رختخواب قا ر درختان  شب  چادر ا را که در ا را ز

ش برای تکیه دادن دور  پیچیده بودند، ا  قالیچه تا دور  به صورت 

یم   .تا عصرمشغول بازی و گردش بودیم .گذاش

ی پر طرف  ا ند، دستمال  ار برگش  ای غروب بود که پدرانمان از 

مراه آورده بودند، از آن وشت چرخ کرده را که باخود به  ا  از میوه و 

ر، کباب درست کردن. گرفتیم رشب جلوی آب  ی از د و به  ما ،  ی

ی  ی خوردن  نان سنگک با کباب و ازلقمه بزر خوردن کباب . دادند س

ر آب روان و بوئیدن دود کباب در و ی که می کنار  د واقع سیم خن  وز
ً
 ا

سب و   .برایم بود ش خاطره انگ د
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ان به طرف ما آمد، دو تا     روح انگ کت پدرش را پوشید و لنگ لن

ش ر  ش را کج می چشم غذا کرده بود و از ا پرل کرد و به دنبال ما  ا

د و می می ن شده " شا" من : گفت دو ن  ستم، ما از خنده روی زم

  .بودیم

شه، تمام فصل، فقط پالتو نمدی     م شا مرد دیوانه ای بود که 

وی جلو در» کپنک« د می روی دوشش بود، روی س نان  شست و م

ی شه از او می کرد و می را لوله می سنگک بزر م ترسیدیم و  خورد، ما 

  .کردیم  فرار می

به تا صبح جمع از   ان میهروز دوش رروز به د رفتند و  ، پدرانمان 

ا برمی ستان خی  عصر فته طاق  ای  ند، روز خلوت بود، گش

ری جاده یک دکۀ . شسته بودیم بخصوص محوطه ای  که ما در سراز

ی مثل وه خانه با دو وچ و یک سه تا صند شکسته زوار دررفته  ق

ش وقت، سماور بود ی نداشت،  ب ا ک جلوی دکۀ او نبود و مش

مه مشغول کسب و   .ار خود بودند مردم 

ن به خانه  ن بودیم، روز جمعه وقت برگش وسائلمان را خی غمگ

سۀ ذغال و آ: کردند مادرم به من گفتبار می بوس  ش گردان را ک

ایم را باال انداختم و با  بیاور تا روی بار بند بگذارند، اّما من شانه 

ر آب رفتم و سنگ ت به طرف  ی را به داخل آب پرتاب  عصبان ای بزر

با و ان ز  سرس عادت کرده بودم و کردم، در این چند روز به این م
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دیگر  .شدیممی بوس  مه سوار.جا را ترک کنم  آن خواست دلم ن

ن جلوی پنجره نبود، ساکت در شس وشه ای کز کرده  دعوا سر 

  .بودم، تا به خانه رسیدیم

ین خاطرات  از اگر  سند  ی تو چه بوده » دوران« من ب بچ

م داداست ی شک جواب خوا ارمان : ،  روزی، را که در طاق  چ

را آن م که قابل چنان جذب محیط اطراف شده بود ستان  گذراندیم، ز

ان که بر ی  تصور نبود، آوای پرند غمه سرا باالی شاخساران 

ی و کردند، زمزمۀ غلطیدن رودخانه بر روی تخته سنگ می  ای خاکس

مه ذوق و ساران با آن  و ت  اره   و سفید رنگ، ا ظرافت، سنگ ن

ساران بر و ی ا در دل                        .کنم چوقت فراموش نجای مانده بود را 

ا ستون بودای کرمااز دیگر از گردش وه ب که  شاه باغات دامنه 

شاه واقع شده است ی به  . در شرق کرما ای شبات خانواد ا روز

  .اتفاق دوستان پدرم به آنجا می رفتیم 

ی با چشمه آب  از وه واقع بود، به باغ سرس جاده ای که در دامنه 

ن می. رسیدیم زالل جاری می ساطمان را  کردیم، یک روز  کنار چشمه 

عد از صرف صبحانه از پدرم پرسیدم  ین و : شبات  آیا داستان ش

اد واق است؟   فر

م :پدرم گفت  شان بد رانم و بچه.بیائید تا به شما  ای  من و خوا

جاده عبور کردیم و از تپه بلندی به باال رفتیم و به دنبال پدرم از  دیگر
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ی  سنگ  ه مسط رسیدیم، در ارتفاع بلندی به محوط با ای ز ار ن

مه  و.شد دیده می سان را از آن  ه می کرد که چشم ا ی خ با   .ز

ف کرد عر ش در قصر خسرو  زار در حدود: پدرم  و پانصد سال پ

ز ی بود نامپادشاه   پرو ی ز ین  ساسا ی به نا . ش ادم جوا  فر

کن ینعاشق  و ز خسرو می شود،  ش د   پرو اد دستور می د به فر

ستون را برش بزندبرای رسیدن به عشقشکه  وه ب و اگر موفق . ،دور 

ین ازدواج کندش نی از  ا تراشیدن  س از سال. د می تواند  با ش

ز وه رو اد خ می ، خسرو ین فوت کرده است به فر د که ش   .د

د ی خودش پایان مید شه به سر خود می زند و به زند اد با ت   .فر

با را نظامی گنجوی در منظومه ای بطرز   این داستان عشقی ز

شی به رش سیار ر درآورده استدل   .تۀ تحر

  

اد برد ش فر ر ستون را عشق کند ش   ب

ل بلبل کشید و                                                      ل را باد برد رنج    برگ 

  :فرماید در شعری دیگر می و

ستون نیامد  آواز شه امشب از ب   ت

ا                                                     ین فر ا به خواب ش   باشدرفته  دو
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وه اشاره کرد و گفت     ش به طرف دیگر  سنگ این : پدرم با دس

ا که می  اره  شیان است ن ام ید متعلق به زمان  که شرح  ،بی

وزی  وش بزرگ پ یاغیان  و اران مجازات  نمودن خیانت و جنگ در دار

شان می د را     .د

یم این عد از  وه برگش ندوانه ای که از قبل در آب  ،که از  پدرم 

د  وچشمه گذاشته بود،  ی خنک شده بود را بر   .حسا

ی مشغول خوردن بودیم ی کردی که در آ .م ا نجا خانه مرد د

  داشت و
ً
عدشناخت  پدرم را  می قبال سالم و از  به ما نزدیک شد 

شست ،احوال عارف کرد،  .کنار پدرم  ندوانه  مرد پدرم به او 

ی گفت ا ی از :د ر  امروز چ ش   خاک پیدا کرده ام و از ز سه سیا ک

شان داد  شی   .زنگ زده ای در آورد و به پدرم 

ات  ،به اشیاء عتیقه داشتعالقه خا  پدرم  ای د ا کرد

شاه برای او اشیاء عتیقه می  عوض لباس و  اوردند و در اطراف کرما

عد پارچه می ی پو  گرفتند،  ا از کنار آمدن سر قیمت به مرد د

   .پرداخت کرد و رفت

ء زنگ زده به چه درد می:از پدرم پرسیدم   خورد؟ این 

ء: جواب داد  رس  به این  ند و می مفر ی ر ز دوران در  و

ان قدیم آن ر گردن مرده می پادشا ند را ز وزن   دو مجسمه .گذاش
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نه ن ، درقر م وصل شده  و بوسيله لوله طرف رسری را  اي  شكيل ز

   .دادند می

عد مرد مس وه ای  کت و چند روز  شلواری با کراوات و کیف ق

ر و رو کرد ور  عتیقه ءچرمی به خانۀ ما آمد، ک  ش  ا ز در دف

ی نوشت و چسباند و پو به پدرم پرداخت کرد  روی آن شماره زد و چ

  .و رفت 

ار  ی می گفتیم ،او در موزۀ ایران باستان  ص آقای روحا به آن 

  . کرد می

حات ی دیگر از تفر ستانی  ی نه بود، که در تا ات  ن به د مان رف

ی شاه واقع بود نزدی   .ای کرما
ر . بود" طاووس"خالۀ مادرم اسمش    میده،  ی خوش قلب و ف ز

نه دعوت می ات  رش . کرد سال ما را به د جا  آن در" بابا جان" شو

ان بزازی داشت روز که دو  مادرم و من و. د رانم و برادرم  سه خوا

وس به آن  گذشت در رفتیم، خی به ما خوش می جا می ساله بود با اتو

ی برایمان اجاره مییک  خانۀ ی، اتاق بزر ا   .کردند د

نه که می     شدیم،  پیاده می" شاه و" میدان  دررسیدیم  به 

ی پر اغه بود، آن از وسط میدان حوض گرد بزر جا منتظر  قور

ان ماندیم تا شاگرد  می بود بیاید و  "برزو"که اسمش " بابا جان" د

غ   اثاثیه و چمدان د ای  ما را بار   .بکند و به خانه ب
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ی بود که از سطح حیاط بلند تر بود، شب  جلوی اتاقمان ایوان بزر

ام خوابیدن صاحب خانه، رختخواب ن شت بام  به  ا را به روی 

ی قدی باال می رفتیم، انداخت مان جا می برد و می . از نردبان چو

غل کردند  وچکم را  ر  و از نردبان  خاله طاووس و مادرم، برادر و خوا

سته با ترس و لرز از نردبان باال رفتیم  سته آ ید آ باال رفتند  من و نا

شت بام حفاظی نداشت، مادرم  م خوابیدیم، و مه کنار چون دور 

ای برادرم که تازه راه افتاده بود ست که مبادا شب  پا را با پارچه ای 

ن بیفتد  از راه برود و بلند شود و   .شت بام به پائ

ی  ش  در طرف دیگر حیاط درخت گردو بزر ا بود که شاخه 

  .قسم از بام را پوشانده بود که بوی سکر آورش شامه نواز بود

ا مادر برایمان قصه می  وچکم فرشته به  ،گفت شب  ر  خوا

اه می ا را می آسمان ن شود با  آیا می: مادرم پرسید از .دید کرد و ستاره 

ا که روی سرمان است برسیم؟ چند تا نرده بام به ی ی از این چراغ 

ی گفت مادر ی حوصل م بگذاری باز: با  زار تا نردبان  ر  م ن نه 

  ..بگ بخواب 

ان صاحب صبح زود از  ی  خواب بیدار شدیم، ج ا خانه، که زن د

مان نوازی بود، سفرۀ صبحانه را که شامل نان سنگک تازه، پن و  م

، سرش وکرۀ کرما گردو، خاگینه بود را در ایوان  قیماق، و شا

عد از لو در  خوردن صبحانه و چیده بود و  ی قند  صرف چا
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ان کا است ن به باغ ، برای ی کمر بار نه"رف آماده شدیم، " سراب 

م به دنبال او به راه  اثاثیه ما" برزو" غش گذاشت، ما  را روی 

ا س بلندی  ادی افتادیم، از  یم، ز ساع راه  یک حدودی گذش

ی نمودیم ی طبیعت و ،پیما با مه ز درختان  وق به باغ رسیدیم، از آن 

ب گالب و تنومند گردو، ت بودم باغ و بید و و چنار س . باغات در ح

شار زش آ وش می صدای ر نه از دور به  ان  .رسید سراب  این م

سیاری بود و ا و چشمه رودخانه دارای  منطقه را به سرزمی پر ای 

ی معتدل تبدیل کرده بود  آب و حاص وا    .با 

ن کردند و مشغول آماده  شار  مادرم و خاله طاووس قا را جلو آ

وشت درست " بابا جان" مر که  از .کردن غذا شدند ده بود، آب سر بر

  . پلومرغ حاضر کردند  کردند و

ر  ان آم" بابا جان" که شد ظ اره به  د و با ما غذا خورد واز د دو

ان برگشت وه سر چشمه می در. د ی که از  گرفت، بازی  ر آ

ست و" برزو" کردیم،  می رفت  باالی درختان می برایمان تاب به درختان 

ستاده بود، شاخه درخت  چید ، یک  و گردو می بار که روی شاخه ای ا

رم از خنده  ن افتاد، من و خوا با   برزو و غش کردیم شکست و به زم

ت برخاست و ان کردی گفت عصبان و: به ما به ز
ُ
  .بخندید» آب« روی ا

ر        ا را برداشت و ق سه گردو شت  از ما دور  کرد و ک شد، اّما ما 

دیم و سرش می ره می دو ی بود م چنان او را م ی  و کردیم، بچ
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ا را ا بودیم، ج مدت یک ما را آن دنیای خودش را داشتخیا و  روز

نوز " برزو" دمدمای غروب که شد  عصر. گذراندیم در باغ می که 

ر و وری از حالت ق ره د کرد   جور  اش نمایان بود وسائل را  جمع و چ

غ  گذاشت، روز ستان پرخاطره و و روی  دیگری را  شاط انگ تا

یم ه خانه برگش ی نموده و   .س

صبحانه در ایوان بودیم، چشمم  یک روز صبح که مشغول خوردن

ر ی  دور  یسفید ، مار بزرگ وسقف اتاق افتاد به ز ای چو ه  ت

اد زدم می ی از ترسمان.. مامان  مار مار : چرخید، فر به حیاط  م

اد زد ان : فرارکردیم ، خاله طاووس فر ان بیا ایـن مار.. ج   . را بکش ج

ار طاووس خانم، سراسیمه آمد ان خدمت رم که  ج و به من و خوا

ه می یچ آسی به : کردیم گفت گر سید این مار فرشته خانه ماست،  ن

م  ن به او می  ،رساند ک ن ی به که و ان کردی چ برود، و به ز

ش را کشید و یک مرتبه مار ،گفت مار   . را ندیدیم او ما دیگر رفت و را

رم سوار خر مادرم اجازه گرفتم که من از یک روز       " برزو" و خوا

م،  ر بود و"  برزو" شو او ما را درون  ،کرد تخم می اخم و نوز با ما ق

سه ی که روی پاالن خر ک ستاده در» لجوا«ا  بود گذاشت، و ما ا

مدیگر   طرف گرفته بودیم، چند قدمی را خر دو را از جوال دست 

ت می
ّ

سته رفت، خی لذ سته آ ان خ آ دن  ربردیم، ناگ شروع به دو

ش از دست من ول شد و به داخل جوال افتاد، خی  رم دس کرد، خوا
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اد می ت  کردم و مادرم را صدا  زدم و ترسیدیم، من فر " برزو"حاال نو

سه می بود که به ما بخندد او در حا که غش و ای : رفت به ما گفت ر

ا    ....ترسو

ان گفتمادرم رسید و ما را از خر پیاده کرد، خوا : رم با چشم گر

ی به خره گفت و " برزو" این  ان خودش چ دن  خر با ز م شروع به دو

ارش تال کند  که برزو می مثل این.کرد که ما بیفتیم    .  خواست با این 

یم  شاه  برگش   ..عد از یک ماه به کرما

عد از آن روز  ی  ا ی و به ما  دیگری به دیدن ما آمدند مسایه 

نه آورده  آمد می خوش ی که از  ای س ا و گردو گفتند، میوه 

عارف کردیم بودیم به آن درب حیاط تا آخر شب باز بود، فقط  .ا 

ند موقع خواب آنرا را می ستان. س ا تا پا از شب در  تا مسایه  ا 

بت و وچه می م  ند و با  ن  درد دل می شس شس وچه  کردند، 

ی می آورد و یک رسم معمو بود وچ ی  ایه چو ار روی آن  رک چ

م می آوردند. شست می ا تخمه و آجیل  آن زمان اختالف  در. شبات 

ن مردم احساس ن ادی ب ی ز ش در طبقا وچه کم و ب ل  یک  شد، ا

ی می ا  سطح زند  کردند، خانه 
ً
یک طبقه یا دو طبقه با حیاطی  معموال

  اشتنواخ د وچک و معماری  یک 

ای  فقط یک خانه در ی بود، سه حیاط با اتاق  نا وچه ما است

مه اتاق سیار شان داشت، که  مک خودمان کرایه داده  ا را به 
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مردم با . بودکمیاب وسائل اّولیه بر کمیاب بود، رادیو خی . بودند

ی ساده، آرامش رو و ند، با مان زند که  فقر و   وجودی ذ داش

سانفالکت  ی، با امروز خی فرق  م بود و دید ا  ،داشت ا به زند

ر ع و متواضع بودند،  سیار قا م خودش را  کس از مردمان  س

ی و خو کنار فامیل  عطیل را به خو ای  ا وروز بود، شبات 

ن  گذراندیم، روز ودوستان می ی که به باغ می رفتند، لذت بخش تر شبا

حات آن ن تفر   . زمان بود و سالم تر

عد از سالم و عصر،  یک روز  ای پدرم به خانه ما آمدند و  دائ

ی ی از دا ، ی تاّمار من و  : ایم خطاب به مادر بزرگم گفت احوال پر

اجرت کنیم، ب  حا تصمیم گرفتیم به اسرائیل م زرگم با  مادر

د کجا می«بخ ؟  اوقور : گفت ید برو ید خودتا چرا می» خوا ن را خوا

ان و خانه تان  را چه می ون کنید؟ د ون وا   کنید؟ ا

ی ام جواب داد خی  فروشیم چون دیگر وضع بازار ا را می آن: دا

ان خراب شده و د، در این موقع پدرم از خرج دو خانواده را ن د راه  د

ش پر از ا  کنار آن میوه را به مادرم داد و در رسید و دستمال ابر

این چه تصمی است که شما گرفته اید؟ : ادر بزرگم گفت شست، م

ب از مادرش پرسید پدرم ؟ : با  : گفت مادر بزرگم چه تصمی

شان را بفروشند و به اسرائیل بروند، پدرم با  می ند خانه و زندگ خوا

ار را بکنید و  چرا؟ چطور می: ا گفت ناراح خطاب به آن ید این  خوا
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ا بگذار  نما وما را ت شه را م شت  د؟ شما  رست ما بودید، من  سر

شما ما را  . عبدیا پنج ساله بود که پدرمان را از دست دادیم ساله و

د ؟ بزرگ کردید، کجا می   رو

ا از ر ی از آن فکر نان پدرم در دوی آ  ا در فرو رفتند، ی

ش درمی ش را پاک کند  حا که دستمالش را از جی ا : گفتآورد تا اشک

ست ما تصمیم خودمان را گرفته ایم ظه  .چاره ای ن مادرم که تا آن 

ان در وت کرده بود با چشمان گر ا را جلو آن س ا  حا که میوه 

یچ به من و برادرم فکر کرده اید؟ ما : گذاشت گفت می عمو جان 

  چطور فراغ شما را تّحمل کنیم ؟

ه افتادند، مادر گفته مادرم آزرده خاطر شدند و ب ا از آن ه گر

ه کردن کرد م شروع به گر م  .بزرگم  ن دف من که مشغول جلد گرف

ه گفتم بودم با دیدن اشک غضم ترکید و با گر زرگم،   : ای مادر و مادر

ید آن من ن ش ما می مانند گذارم رو و و را ب عد از ساع . ا پ

  .اراح و غصه گذشتا خداحافظی کردند و رفتند آن شب با ن آن

ا را در اجرت آن تمام روز عد از فکر م  سه ماه، خانه و ا بودیم 

ران رفتند شاه به  ا چه روز  بدرقه آن. مغازه را فروختند و از کرما

وس شدند . بود اراژ سوار اتو رانم ، در  ه من و خوا صدای گر

ن دوستانمان جدا می که از ی  . رفت می شدیم، به آسمان صمی تر دا
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ه می  پدرم ایم و مادر بزرگ و  ا  کردند، آن م گر ا رفتند و ما ت

  .ماندیم

یه ران، در  در    ود«ش ستان  ا را  آنسوخنوت از طرف » یانق

ان دادنددر دو اتاق بدون حمام و آ خانه اس ر روز منتظر خ از . ش

ارشان را درست اجرت  نمایندۀ سوخنوت بودند که   کند و اجازه م

عد از یک ماه که به  گذراندند، به اسرائیل  ند،  اجرت بگ م

ه می مادر و مادر بزرگم شب و روز از دوری  آن کردند،   .کردند ا گر

ای         وش  رانم با رو سال تحصی شروع شده بود، من و خوا

ی  رمک«خاکس
ُ
به ه بود ای سفید که مادرم برایمان دوخت و یقه» ا

ی  ا را احساس می در مدرسه کمبود آن رفتیم،مدرسه 
ّ
کردیم، مد

ا پدرم که به خانه می آمد حوصله حرف زدن نداشت ، شام  عصر

ی " خورد قدری به اخبار  می   .خوابید داد و می وش می" ی 

اره. یک سا گذشت تا ما به این وضع عادت کردیم       ستان   دو تا

سا به خانه برگشته بود، مادرم سفره را شد یک شبات  که پدرم از کن

 امروز: پدرم گفت  ،شدیم ن کرده و مشغول خوردن صبحانه شبات

ی می ا سا یک نفر آمده بود   کرد،  واقع در کن
ً
سا  ا ـل کن او تمام ا

ن کردند ان قرار ای آن  حرف تحت تأث سیارپدرم  .را تحس

ف میقول  از گرفته بود و عر ص  ا باید به : کرد آن  ودی  شما 

اجرت کنید و آن   .                      آباد کنید جا  را  اسرائیل م
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ی  اسرائیل مزرعه در      ا ر" مشاو"ای اش  درست شده به 

ن و ای خانواده ند که کشاورزی کند، بچه خانه می زم ا به مدرسه  د

ی می ی  روند و  مجا رآینده  ند داشت،  آن  حرفه ای  را که در خوا

د، با ه ای دار حرفه مشغول  توانید به آن شغل و کمک دولت می  تجر

د، این کشور  ودیان در  شو مه   شماست  برای استقالل آن باید 

ند جا  جمع شوند و آن م بد   .کمک کنند و دست به دست 

ا ان به خانه برمی که پدرم از  عصر ش  گشت به دیدار د دوستا

شه در فکر بود ا مشورت می با آن رفت و  می م ان. کرد،  ا د  ا روز

  .گشت  برمیست و به خانه  را زودتر می

رم از مدرسه برگشته بودیم و   ی، من و خوا ای پائ ی از روز ی

ن مشق  ن کرده و مشغول نوش ایمان را وسط اتاق  دف و کتاب 

م خانه را  می: و به مادرم گفت پدر به خانه آمد ، شب بودیم خوا

م   .بفروشم تا به اسرائیل برو

ی کردی سرم: مادر بزرگم با لبخند گفت    ،به خدا فکر خی خو

م  می مگر من چند سال دیگر زنده ام؟ سرم و  خوا قبل از مرگم  

لیف برادر س ت نم، مادرم با ناراح گفت  چه   بیچاره ام برادرانم را بب

  شود؟ می

لیم خودش را  او دیگر خودش مرد بال است و می: پدرم گفت       تواند 

ون بکشد،    از آب ب
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ی می کرد، خودش را مسئوول آموزش  دائیم چند سا بود که با ما زند

ت ما می ست  علیم و تر فردای آن روز پدرم خانه را به دست دالل   .دا

عد، خانواده ای که تازه ا د، چند ماه  شاه آمده س اوند به کرما ز 

دند، عصر پدرم به خانه آمد و گفت  .خانه را فروختم: بودند خانه را خر

زرگم  زرگم  این خانه را با  به مادر ه افتاد، یادش آمد که، پدر گر

ای او  داری نموده بودسیار و قرض و فروش طال   .خر

ی: پدرم گفت جا  برادرم آن ا و دیگر تصمیم خودم را گرفته ام، دا

ند م می. س م  ما ار خانه را خا کنیم. رو آن سال . باید تا اوائـل 

سیار ا بخاطر زمستان  ش روز رف و باران بود، ب سرما به  سرد پر

ی از مدرسه ن از بود، یواش ازخانه فرار می رفتیم، دائیم سر   کرد و سر

  .به خانه می آمد

س  ست دوخط شعر با خط  اتاق  تعلیق  به دو طرف دیوار یادم 

ر رم را مجبور  شیمن زده بود،  کرد که این دو خط  می روز من و خوا

گرفتیم و اشعار را می  می کنیم، مثل دائیم سالم نظامی شعر را از بر

  : خواندیم

  و بدش از برای من است چو نیک          مه جای ایران سرای من است  

 زنده یک تن مباد  بربوم و  دینب                    مبـــاد چو ایـران نبـاشد تـن مـن 

میدیم، اّما آن نرا  ما مع آن اشعار .. خواندیم  می بر  از ا را ف

ش  گذشت، پدر  ا و سرمای  طبق معمول  مزمستان با تمام  
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ان می ا به د ی را  آن شور  رفت و دیگر روز ش م نداشت و  و حال 

  رسید،  بود، به خانه که میردرگم س نگران و
ً
ارفورا را از  قوطی سی

ون می ش ب ی می جی اغذ ناز ار  آورد و مقداری توتون در   پیچید و سی

ار می وش می کشید و شت سی   .داد  به  اخبار رادیو لندن 

  
، نامه ای را به خانه آورد، مادر  روزی پدرم با قیافۀ گرفته و در

نامه از  .نه : گفت به خدا نامه از عبدیا رسیده؟ او رو  تو: بزرگم پرسید

  .بخوان برایم  :گفت. برادرانت حا و داوود است

انت را بفرو مبادا خانه و: اندنوشته  روز را زن  ص ،د کن تا 

سر بچۀ دو ساله ای بود روز« بد  عد به اسرائیل » در آن زمان یک 

وتاه ومراه این نامه عک بود . بیا ش با شلوار  ا ی  لباس  که دا

اشیده  ش ن م  بیل و ،ارگری، ر ن را  ند و زم ی به دست داش لن

ا را   و دند م ا سنگ  وق این کردند، مادر بزرگم  جمع می زن 

ا آنقدر پ و الغر !! وای بر من : را دید و گفتا  عکس  چرا این بیچاره 

   ؟اند شده
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ع مافقط روز که حاال  :پرسیدمادرم    باید چندین  دوساله است، 

م ص کنیم؟    سال دیگر 

ی را که  رمز است چون نامه یک عالمت این: پدرم گفت اسرائیل از ا

ند، به ایران می سور  فرس ی  کنند که مردم از می سا وضع اسرائیل 

اجرت به آ شود اطالع بمانند و باعث منصرف شدن آنان از م . نجا 

سیاری از ا که برای دیدن آن عد ا  ایت    ا به اسرائیل رفتیم ح

ف می عر شان برایمان    .کردند زحما

یم که خانه را خا کنیم، پدرم گفت یک ماه دیگر         لت داش : م

اره خانه بخرم، شروع به پرس و کنم تا سر خانه ای کرایه می  ص دو

سای به پدرم گفته بود که  کجو کردند،  خانه ای نزدیک به کن

وچه کرایه می" عقوب نونو" ند، خانه دو اتاقه ای  که  در آن  د
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ش مرد سر شنا بود ید .  صاح زرگم تا اسم صاحب خانه را ش مادر

نم  : گفت م خانه را بب   ..برو
عد به آن خانه اسباب ک و فتۀ  نقل  سه نفری خانه را دیدند، 

ان کردیم، خانه ارده اتاق وای قدی م سه حیاط بود، درب   با چ

ی    .شد می باز" ش"ورودی خانه به د

شت ضل یا نیمه  ل  ن، آجری و سقف آن به ش ای د دیوار

وراسیون خا طرا شده بود   .شت ضل برجسته  که با د

ش طرفدو  وی دیوار ن فانوس  ، دو س وچک برای گذاش

  . قرارداشت

ش وارد ح ی می یاطی میاز  و که گفتند  شدیم که به آن حیاط ب

ی  در آن اتاق جا بود  سه اتاق در آن ا سرایدار خانه با خانواده اش زند

ا و کشیدن آب از چاه و باز کردن  آن. کرد می ا مسئول نظافت حیاط 

ی برای صاحب خانه  بودند  د مواد غذا   .درب حیاط، خر

ی وارد حیاط عد از و شدیم که به آن حیاط  اص می حیاط ب

ی می ل. گفتند اندرو اری بود، بوی عطر  ای  مه جا را در  روز ا 

ی درخت  یک طرف حیاط دو. برگرفته بود وی بزر رش س مو بود که ز

وا گرم بود،  ا که  ستان  میگفت پدرم   خانه صاحبساخته بودند، تا

ر دستور می ش به ز ندازند و دوستان  داد، که قالیچه ای را با  مودار ب

بت می شان می آمدند و  م  و آشنایان به مالقات ا کردند ح اگر 
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ی له گذاری و دعوا ل ما یا  شان مش ند او با  ک م  یکدیگرداش با

ا نصیحت آن ان و داوری و  کرد و آش  ا را را می دلیل و بر

  . داد می

ی پر از ه بزر روی مو دار، دو با ی ، زرد و  رو ای سرخ و صور ل 

ار طرف ستون  درختان انار بود، در ای حیاط، درختان پیچندۀ یاس  چ

شت بام رسیده بود ه، تا  ا  حو قرار داشت که چند تا  کنار با

ش شنا می با درو ی ز  .کردند مرغا

ن  بود که آن  طبقه دوم  طرف راست حیاط، دو اتاق و در رزم یک ز

سر صاحب خانه بود  .یه داده بودندرا به ما کرا روی اتاق ما، اتاق  رو

ال می سته بود به نظرم آدم  شه درش  م شیمن  آمد، در که  اتاق 

ی دو طبقه ساخته بودند و به آن ا ی با طاقچه  جا نمازخانه  ما طاق بزر

ش اتاق گفتند، می   .ای این خانه نمازخانه داشت ب

ر طاقچه  چوب سوز " اری بخ" در نماز خانه شومینه قرار داشت ز

ای س دیده می ی با برگ  ای صور ل  ی از  ا شد، پنجره  آن گچ بری 

ی بود، ای رن شه  ار پنجره « ا پنجره در وسط آن ای اتاق از ش

ن میای که  مان  ،قرار داشت »رفت با فشار دست باال و پائ شه با  ش

ی که ب ای رن ی رانمای خار و داخ ز م می ا   . آورند برای اتاق فرا
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ن تر ن می چند پله پائ رزم نور آفتاب از شدیم  از حیاط وارد ز

ر ا ی رنگ مشبک وارد ز ن می ای آ ا را در زم ستان  ر   شد، تا ز

ن می   .گذراندیم زم

ن حو با فواره بلندتر رزم ن قرار داشت،  از وسط ز سطح زم

یز میکرد وق فواره را باز می ه می ند آب حوض ل خت شد به پاشو . ر

ن  نمازخانه بود طرف دیگر ر زم   .ز

عد از . کرده بودیم سه روز بود که ما اسباب ک دو شبات صبح 

ن آورد که دم  ا را جمع کرد و از پله پائ خوردن صبحانه مادرم ظرف 

رم برای بازی به حیاط حوض با آب  چاه، آن د، من و خوا شو  ا را 

ی خندان و لبا . آمدیم سا بود با صور زن صاحب خانه، که زن میا

وه  ای صاف و قرمزش را درون تور ق سته بود، از پله امرتب که مو ی 

عارف کرد بفرمائید ن آمد و به مادرم خوش آمد گفت و  یک : "ایوان پائ

م بنوشیم می ی با ان چا نید است ایمان را بب م اتاق  مادرم ". خوا

م بیایند ما ، ا به ما انداختن ا  زن صاحب خانه گفت بگذار بچه 

ای آن  ا باال رفتیم و وارد اتا شدیم که تمام دیوار مراه او از پله 

ن نقا شده بود  مثل یک قصر قدی از   .باال تا پائ

ی        ا را  اه کرد و گفت این نقا  ای اتاق ن ب به دیوار مادرم با 

ر کشیده  این نقا: او جواب داد است؟ کشیده ا را چند نقاش ما
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ا، نقا دروندور تا دور اتاق  .اند ر کدام  طاقچه  ی بود که  ا

ای را  فح   .کردند می عر

اینجا مجلس بزم ناصرالدین شاه بوده : زن صاحب خانه توضیح داد

ن تار ا است که مطرب رقاصه و دنبک بودند و چند زن  در حال نواخ

ستاد و گفت می ی زمان خسرو : رقصیدند، کنار طاقچه ای دیگر ا این ی

ز است که دخ ترسا، ی  پرو ی چو بره ای را بردوش گرفته و از نردبا

ی نوشته شده بود .برد باال می با ر این تابلو با خط ز   :ز

  .ار نیکو کردن از پر کردن است

یم را د        ی در دست در طاقچه دیگر حضرت ابرا ر حا که چاقو

شان می ه ای از چوب  داشت  و ق را روی  داد، که  فرزندش ا

ش و  شت سرش بوتۀ آ ش به درخت   قو خوابانده بود و  ا که شاخ 

ای  .گ کرده بود نمودار بود ل و بته  ، طاقچه تا سقف پر از  باال طا

با و قشنگ با رنگ ن شده بود ای ز نده ای تزئ   .فر

با، با نمای  طناب   ی رنگ  ای سرمه ای و دو ستون گچ بری ز طال

نماز خانه را از اتاق نقا جدا  ا پیچیده  شده بود ستون  که  بدور 

با "  بخاری "  یک شومینه چوب سوز  در نماز خانه دو طاقچه و کرد،  می

ل و پرنده ساخته شده بودگچ روی طاقچه باالی شومینه، . ی از 

ی با  توری ک ی از نخ طال، نقده دوزی شده لرم رن ن کرده بودند ، ا  ،

ی از ا، نقا ی داد  شان میمو را تمثال حضرت  ای درون طاقچه 
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ش را جلو فرعون می اه  به مار تبد که عصا شود و  یل میاندازد و آن 

ی  ون ر کشیده بود طاقچۀ دیگر، چ خروج قوم ب اسرائیل را به تصو

ی درکه حض ستاده بود  رت مو با دو لوح سن نا ا وه س دست، روی 

ن تماشا می کردند و قوم ب اسرائیل، او را از    . پائ

ای  در     با با حباب  ا یک جفت چراغ ز ی دیگر از طاقچه  ی

ل و پرنده دیده می ر  ی رنگ با  تصاو شه ای صور زن . شد ش

ا  به این نوع: خانه گفت صاحب یم"چراغ  ند می" رزن بر روی . و

م چیده شده  وچک روی  اسه از بزرگ تا  عدادی  طاقچه ای دیگر 

شقاب مر می بود، اسه   صاحب خانه رو . گفتند به این نوع ظروف  

رم  است که قدیم از : به مادرم کرد و گفت ا متعلق به  زمان پدر شو ای

ود و نایاب شده و خی ش پیدا ن کردند، حاال دیگر  ا استفاده می آن

  .با ارزش است

ر صاحب خانه از  مان ساعت شو وق که  ،برگشت بازار در 

ش  عد از احوال پر به ز ید و به اتاق نقا آمد و  صدای ما را ش

ی بیاور : گفت شان چا مادرم گفت نه زحمت نکشید، ما از . برو برا

م  دیدن این اتاق س ن   .شو

ین نقاش: صاحب خانه گفت  ن  پدرم از  ا برای تزئ ا و گچ بر

ا ی دور  ن تا طاقچه اتاق از این اتاق استفاده کرده است، دیوار ا   زم
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ی به رنگ سرمه ا ی شده  ل و بوته  ی رنگ آم ی درخشا ای و طال

ه می نده را خ ر بی   .کردند بودند که چشم  

عد از چندین چطور :  مادرم گفت  نوز براق  رنگ دوراتاق،  سال 

  .درخشد؟ مانده است و می

ا مقداری  رنگ نقا اتاق در: جواب داد صاحب خانه با افتخار      

ی خودش را تا   طال مصرف شده است که جال و ن  حفظ درخشند

ن و ادی  نقا این اتاق کرده است، پدرم برای تزئ ا بودجه  ز

ز ب اشان ر  ت به دستور او، دقیقافاختصاص داده بود، این قا 
ً
به   ا

م   اندازۀ سطح این اتاق سفارش داده شده است و در باالی فرش 

ر ـر افتخار خانواده ماست،   اسم پدرم بافته شده است، این اتاق مظ

سه برای نظارت از مدارس  س از فرا ی آلیا ا ان ج وقت که نمایند

شاه می آمدند، مدیر مدرسه آن آورد و  به خانه ما میا را  اتّحاد به کرما

شان می اتاق نقا را به آن سیار  ا  شان  داد، بازدید از این اتاق برا

ن آم بود   .جالب و تحس

ی می کرد  که سه دخ داشت دو تا  در طبقه دوم، زن بیوه ای زند

مکال من و ا  رم بودند، در طرف دیگر حیاط از دخ ، که در خوا

لیدی درب اتاق وسطی را جا سه اتاق دیگر بود آن ، زن صاحب خانه با 

ی با   ،اینجا، اتاق آینه است: باز کرد و گفت یک طرف اتاق شومینه بزر

ی قرار داشت با اری ز زوه ای بود، در  . آینه  ی ف سقف اتاق به رنگ آ
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مندانه و سیار  اری شده بود، که   وسط سقف ترن بزرگ آینه 

  .چشم گ بود

رم  :خانه با لبخند گفتخانم صاحب  ی که پدرشو در اینجا زما

شان بوده است، وق که بازی می کردند، او  جوان بوده، اتاق ورق باز

 .شده است ا برنده می خوانده،  و دست رقبای خود را در آینه می

شان کند   . مادرم خندید و گفت خدا رحم

ل خانه    مۀ ا ی قرار داشت،  برای نوشیدن چاه آب خانه در د

ن چاه، وارد حیاط  کردند، از و پخت و پز از  آب چاه استفاده می د

جا مبال  در آن. گفتند شدیم که به آن حیاط مطبخ می دیگری می

گ و چندین اجاق ساخته شده » توالت« ا ای  خانه با دیوار و آش

م خانه  م انباشته نموده بودند که ب بود، باالی آش رای ا را روی 

شما : شده است، زن صاحبخانه گفت استفاده می پز پخت و سوخت و

ا مادر م می ا غذا درست کنید، روز و  توانید روی این اجاق 

ن غذا به آن زرگم برای پخ م جا می مادر ا را  رفتند و با زحمت فراوان 

م در اجاق می ند تا  شد که بتواند دیگ را روی آن  ا روشن می گذاش

  . ارند بگذ

ای بود، م کردن غذا، خود ح ا فرا خانه ش  در در آن روز آش

خانه  آب نبوده، صبح زود  آب را از چاه می کشیدند و با سطل به آش

یۀ  خوراک می می ر غذا آماده  بردند و مشغول  شدند ، نزدیک ظ
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ستان که برمی می ن کرده بود، به  شد، از د یم، مادرم سفره را  گش

خوردیم و  آورد، می ا باال می رفت غذا را با زحمت از پله ط مطبخ میحیا

ستان برمی اره به د یم  دو   .گش

ا به خانه ن ر م  پدرم ظ آمد، مادرم مجبور بود برای او شب 

ار یده را خی دوست داشت، چ و وشت  وشت  د، او آب روز  شام ب

ر در وشت می خوردیم، فته،  ال  شب آب فته نبود چون ی مادرم 

ی می ار به قصا ی دو ش  رفت، ای ی او خی کم مصرف بود  ب وشت 

وسفند و بره استفاده می ای  وشت    .بود کردند که خوشمزه تر از 

من از برف  ای پر رفتیم شبزمستاِن سال اّو که به آن خانه 

مطبخ  گرفتم با مادرم برای آوردن غذا به حیاط چراغ ف را به دست می

ی نبود، مادرم دیگ غذا را از روی اجاق  از نوز  رفتیم، می چراغ برق خ

م داشت و  بر می   .گذاشت سفره می رفتیم و غذا را سر از پله  باال می با 

شه برایمان در  م وب » اسه م«بادیه  مادر بزرگم  وشت  با 

وشت ی،  یا می ا  را با مقداری  سن ی و نخود و لو ید چر کر را . و

مسایه ای زمستان  ا کرده بودند، شب   ا و وسط نماز خانه  بر

ا ن ند به اتاق ما می آمدند و صاحب خانه ما را ت ـر کر  گذاش ز

ر می ند،  ف می شس عر ای داشت  ای  ک ح کرد، مادرم با میوه 

ی مثل انار ور  زمستا ن در  که در و به و ان ر زم ا چید ز ه  بود طاقچه 
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ی می ا پذیرا مان  ور را با نخ در . کرد از م ای ان زان  خوشه  ن آو رزم ز

 .کردند تا کپک نزند و به کشمش تبدیل شود می

ا به اتاق صاحب خانه می رفتیم، زن صاحب خانه ضمن  ا شب 

ی برایمان از و کتاب حافظ قدی با که با  عارف و خوش آمد 

یاتور  نقا م کتاب  ر شده بود، فال میمصوّ  ای می ا  گرفت، 

ش می ع اشعار قطور مثنوی را روی پا را از حفظ   گذاشت و 

  .خواند  برایمان می

ی قدی را که در  پارچه ای پیچیده شده بود آورد،  یک شب کتا

نه بود، اندازه اشجلد آن کتاب مق لفت و ک ی  ، قدری بزرگ از وا

ای معمو بود یم و اشعاری به دست ورق، کتاب  سیار  ش   ا

شان داد و گفت ، به ما  با، خط را ی ز این کتاب نوشته : خط ع

ودی به نام  ن "شاعر بزرگ  یه "  شا شعرای است، سبک شعر او، ش

سیار  با بود، مرحوم پدرم  بزرگ چون سعدی و حافظ بود، اشعارش  ز

  . برد و  لذت میخی به او عالقه داشت و از خواندن اشعار ا

اره آن را در  پارچه پیچید  چند خطی از کتاب را برای ما خواند و دو

یده ام، حاج : پدرم از صاحبخانه پزسید .طاقچه گذاشت در  و ش

ارت به یروشلییم رفته بودند؟   یوسف مرحوم پدرتان بقصد ز

ان : جواب داد ی بوده، خانواده پدرم در اصف ا جد پدرم اصف

ی میکرد   .ندزند
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ا چ ر بودند کهاآ ششتاد در حدود  ر برادر و دو خوا  سال پ

ان را ترک  ی مجبور شدند اصف ودست علت ظلم و جور مسلمانان و 

شاه آمدند ش مشغول کسب و . نمایند و به کرما ی از برادرا پدرم و ی

اجرت به  ار شدند  مواره به فکر م ر دیگرش  و دو برادر و دو خوا

شاه بمانند و . یم بودندیروشلی پدرم اصرار داشت که در کرما

ه با پای  غداد و سور ق  س از چند سال از طر نپذیرفتند و باالخره 

س از مشق باپیاده و  اجرت نموده ااسب و قاطر  اد به یروشلییم م ت ز

  .و به آرزوی خود رسیدند

ق قصد یرو  مان طر ا از  ی، پدرم برای مالقات آ شلییم س از مد

سیار خانواده ا ش س از پرس و جوی  را میابد و چند ما  میکند و 

س به ایران برمیگردد ا اقامت کرده و س   .نزد آ

یم، کم کم زمستان تمام شد و فصل  سیار خو داش ای  شب 

مه سر س شده بودند ر ، ار رسید، درختان  ر جمعه ای بود  ز ظ

اد راه  کردیم و ی میدار جمع شده بودیم و سنگ باز مو  داد و  فر

له آمد و گفتانداخته بودیم ا زود به اتاق : ، سرایدار خانه با  بچه 

د مان دارد، نباید سر و صدا در حیاط  ،ایتان برو صاحب خانه م

  .باشد

یم، از  ساطمان را جمع کردیم و به اتاق  اه  ایمان برگش پنجره ن

ت س  کردم مرد 
ً
وه ای و  با کت و شلوار ومس را دیدم که  ا کاله ق
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زان بود  ش آو ش روی ک ی خی شیک در حا که زنج ساع کراوا

  .عصا زنان وارد حیاط شد

له  صاحب خانه تا او   عد ازرا دید با  ن آمد و  ا پائ سالم  از پله 

دک جان خوش آمدید بفرمائید، او را به اتاق : و احوال پر گفت 

ی نما شت سر آن نقا را م  ا باال رفت و  ا از  کرد و سرایدار  پله 

ا را به جلو  ی را از خانم گرفت و به اتاق نقا برد، میوه  سی چا

شت در اتاق  در و حوض آورد و شست  مان برد و  شقاب برای م

  را تا دم در شست تا دک خدافظی کرد و صاحب خانه و سرایدار او

  . بدرقه کردند 

آن روز مادر که در آش خانه با زن صاحب خانه مشغول  فردای

ن غذا بود پرسید مایون معروف  مایون، این دک: پخ مان دک 

ست؟ او ای سال است که به خانه ما رفت و آمد : گفت ن بله او سال 

رم در قید دارد، در  ی که مرحوم پدرشو شه به  زما م حیات بودند 

ا به  حاال. ا می آمد دیدن آن اه  م برای تجدید خاطرات گذشته 

  .دیدار ما می آید 

اری بود وق از مدرسه به خانه می روز آمدم وارد اتاقمان  ای 

ی که جلو پنجره مان و می ا ل یاس  ا پیچیده  ستون  دور  شدم، عطر 

ن کرده بود بودند و   .رو به باال رفته بودند اتاقمان را عطرآگ
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ل  عطیل بود، در حیاط بازی می» شاووعوت«ماعد  کردیم  مدرسه 

ی از حوض پر می اسۀ آ رکس  کرد و به دیگری می پاشید، تا تمام  و 

س می ایمان  خ   .شد لباس 

آن سال به نظرم، زمان خی زود گذشت، فصل امتحانات رسید،  

ر ا،  مکال ما دخ ای خود مشغول آماده شدن برای  کدام با 

ارنامۀ قبو به خانه آمدیم،شد امتحانات می مه ما با  ستان و  یم،   تا

اموا  ا برای سرگرمی مادرم، برایمان  عطی مدارس شروع شد، روز

نه را  می ای ک د که برای خودمان ژاکت ببافیم یا این که ژاکت  خر

اره می افتیم و از نو می دو   .بافتیم ش

ارم رم به کالس سوم رفته بود، من کالس چ ان  خوا بودم، با دخ

م جمع  دور ، که دخ صاحب خانه پنج دخ بودیم مسایه و

ای نخ به ته اتاق پرتاب  شدیم و مسابقه  بافت می می لوله  دادیم و 

لوله نخش زودتر نزدیک می می رکس    .برنده بود  شد او  کردیم و 

م سنگ بازی یا  ستان آن سال. بود" قنوچان" سرگرمی دیگرمان   تا

ی بزرگمان را جلو  ا  ما تخت چو یم، پدرم قطعات تخته  ن گذاش رزم ز

م وصل کرد و ی آماده نمود را به  م تخت . تختخواب بزر صاحب خانه 

ی خودش را جلوی پنجره ا  .گذاشت ای اتاق نقا خواب چو عصر

ان از ی می در و ا را  آمد و حیاط را آب و جارو می حیاط ب ه  کرد و با
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ا را روی تخت می میآب  انداخت و سماور نف را که  داد، مادرم قا 

ده بودیم روشن می   .کرد  تازه خر

ان  پای سماور می مادر بزرگم ای غروب پدرم از د ی  شست، نزدی

ن می. آمد می غذا را با سی به  کردیم و او سفرۀ شام را روی تخت 

ا  آورد و حیاط می مسایه  دور تخت ما یا تخت  عد از صرف شام 

زرگ صاحب خانه، جمع می م شدند، صاحب خانه و پدرم و یا مادر

ی را از گذشته ناداست ف می ا عر کردند، ما چراغ ف را به  ا برایمان 

ا می تا دور  گرفتیم و دور  دست می یم که  سه حیاط  دنبال عقرب  گش

ش ع آن ا ا النه  قربا را بکشیم، چون خانه قدی بود و الی آجر

ند و شب ون می داش   .آمدند ا ب

مه دور تخت ما جمع شده بودند ا که  پدرم مشغول  ،ش از شب 

ف بود، مادر بزرگم ا رو به پدرم  عر مان  ی برای م ن چا خ ضمن ر

سرم، تو را به خدا قصۀ آخوند مرغ دزد را برایمان : " کرد و گفت

ف کن   ".عر

ی از آنتا دزد ب دو: پدرم گفت  و " ع اصغر"ا  ودند که اسم ی

وچه ای رد می. بوده" ع اک"دیگری  شدند، درب خانه ای  یک روز از 

ی با مرغ و  ای  خروسباز بوده، در حیاط چشمشان به قفس بزر ای 

ب مرغ و : ع اصغر گفت .چاق و چله  می افتد اک خدا وکی 

ی ا   ؟چه فکری : ع اصغر پرسید. ی دارمیک فکر : دومی گفت ! خروس 
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شو، آن شو روضه خوان، وارد خانه  م  تو  ا را مشغول کن، من 

ره ای   می سه«روم تو م و خروس ا و بیاورم که مرغ» ک آن  در ا را بگ

ندازم و با ره ای برگشت،  ب ی ع اصغر با تو
ّ
عد از مد یم،  خودمان ب

شت د   کیه؟ : ر جواب داداک دقل الباب کرد، یک نفر از 

بت بخوانم. روضه خوانم    .آمده ام ذکر مص

ید  ا : جواب ش بفرمائید، اک وارد خانه شد و یاهللا گفت و زن 

شان را به سر کردند ا ند آخوند روی پله . مه چادر شس در ایوان 

م داشت، شست ی   صدای خو
ً
و با . شروع به خواندن کرد ،اتفاقا

ی می ا شروع به . ندخوا صدای سوزنا ال زد، زن  رای کر زی به  گر

ش افتاد ب ه کردند یک مرتبه به یاد دوس ی  ینوا اگر   :گفت روضه خوا
  

  ؟چه کردی باب مرغان اصغر ع

  ع اصغر چه کردی باب مرغان؟

نـــداز      بیــه بیــه بــــکن و            دونـی ب

  به  انداز تور  بــر   َبرکن و  سرش را  

شت  ی که  مسایه مسلما ان  مه شروع به خندیدن کردیم، ناگ

ی ما را دید می اد زد بامش مشرف به  حیاط ما بود در تار ای   :زد، فر

ره می ی رسیده اید که روضه ما را م ا شما به جا کنید؟  ودی 

  کشید؟  الت ن
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ای سال می مسایه مسلمان را سال  شناخت  صاحب خانه که این 

ی باشیم که : صدا در آمد و گفتبه  نه مشدی عباس، استغفرهللا ما 

ره کنیم؟   روضه شما را م

ید به   س عید است، شما مثل برادر من  ا از شما  ش  این فرما

سته گفت ا را فور : اشاره آ  چراغ 
ً
خاموش کنید و بخوابید، حیاط در  ا

زه به طرف ما پرتاب شد آن شب با . خامو فرو رفت، اّما چند سنگ ر

ای صاحب خانه نجات پیدا کردیمحر                 .ف 

ر دو  ی کردیم ،  روز مادرم و مادر بزرگ به  سال ما در آن خانه زند

ی خانه می پدرم می س  م گفتند  گفت به دالل سفارش داده ام  می ؟خر

ی داروخانه  روزی دال...  حکیم خانه ای شش اتاقه  با حیاط در نزدی

که بازار، برایمان پیدا کرد نص   . در تار

ی  صاحب خانه زن و مرد مس بودند  که در  یک اتاق آن  خانه زند

ش کردند و آن می سرشان بودند ا ب صاحب خانه به  .اوقات در خانۀ 

عد از دو سال تصمیم دارم که خانه را بفروشم و به  پدرم گفته بود که 

اجرت کنم، پدرم قبول  ، خودم آنرا اسرائیل م کرد و گفت چه 

یدن این حرف مادر خرم،  می ال شدند،  از ش زرگ خی خو و مادر

در  این خانه را بخر ترا به خدا دیگر : مادر بزرگ به پدرم گفت و ما را در

ای مردم نکن،   .فته به آن خانه اسباب ک کردیم عد از دو خانه 
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یه  از        فتم دکالس  ستان، در مدرسه اتحاد، درس تا کالس 

یه رفتم.  خواندم ی به کالس   . دخ اّول خانواده بودممن . پنج سال

ال بودند، قبل از باز شدن  وپدر و مادرم  زرگم خی خو مادر

وش  برایم دوختند و کیف و دند مدرسه رو   .کتاب خر

ای باز شدن مدراس بود، پدرم  ی  مان سال که نزدی ستان  تا

ران برود، من و مادرم برای بدرقۀ او به خ می اال به  د  واست برای خر

عد از  اراژ ی شاگرد راننده داد زد رفتیم و 
ّ
د من : مد آقایان سوار شو

وس شدم و نم،  می: گفتم به دنبال پدرم وارد اتو وس را بب م اتو خوا

رچه پدرم گفت صند کنار پدرم خا بود، آن شستم،  ن برو پا: جا  ئ

م با: گفتم می آیم، مشغول این حرفا  تو  نه بابا اینجا خا است من 

ن داد زد وس به راه افتاد، و مادرم از پائ یچ لبا : بودیم که اتو آخر 

  ندارد؟

ش می آن: پدرم گفت  ران رسیدیم مرا  جا برا به  خرم، شب به 

ارخانه چوب بری داشت برد، ایمان که  ی از فامیل  را  او خانه ی

زهللا خان صدا می د  . کردند عز فردای آن روز صبح زود پدرم برای خر

سر داشت با آن رفت و پارچه به بازار زهللا خان که دو  ارخانه  عز ا به 

وچکشان مشغول بازی شدم، عصر آن م با دخ  ار  رفتند من  ا از 

ند  ز  ب پرسیدش به خانه برگش ز چرا چشمت آنقدر :با  قرمز  عز
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ست ی ن ز : شده؟ او گفت چ یک الوار به چشمم فرو رفته بود که پرو

دون آن را در ر و فر ن بردند آوردند به ز   . زم

ستم با خود فکر می  را ن" الوار" من مع   کردم خدایا الوار دا

ست؟ و چشم چقدر جای دارد که دو ر چ ند ؟ نفر آن را به ز ن ب   زم

ن رفتم فردا صبح ازحیاط به رزم ادی آن ،ز ای ز خته  چوب  جا ر

یه الوار ندیدم بخود گفتم شاید الوار ی ش حیوان  بودند و اّما چ

ی نرسید بوده؟ ال بودم . رچه فکر کردم عقلم به جا م  آنقدر 

ست که از  سیدم مع الوار چ   .ک ن

ران   عد با پدرم به خانه  دائیم که در  . ، رفتیمساکن بودچند روز 

د و در راه  ی خر فردای آن روز او مرا به بازار برد، برایم لباس قشن

ش را دید او مرد  بت میبو  بود ندی دوس ل  ان ان کرد،  ز

رم است که با پدرش برای : دائیم مرا معر کرد و گفت این دخ خوا

اغذی که در دست  ندی از پاک  ران آمده ،مرد  چند روزی به 

ی بزرگ در شکر داشت یک گال کرد و  آورد و به دست من داد، دائیم 

  .رفتیم

ی را از ی گال : دستم گرفت و با دستمالش پاک کرد و گفت دا

ش روی  از زدم ، ک آ ی  شود به گال مواظب باش که لباست کثیف 

ی شد و خت، او عصبا نگفتم روی : " صدای بلند داد زد با لباسم ر

زی  لباست می انم را پاک کرد که به ". ؟ ر با دستمال چنان لب و د
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ی را  که خی دلم می  سوزش افتاد، با وجودی بخورم آن را  خواست گال

ا پرت کردم    . حیف که لباسم تازه ام  کثیف شد: و گفتم در خاک 

یم شاه برگش عد به کرما شده بود، روز اّول  مدارس باز ،دو روز 

ی رنگ وش خاکس با یقۀ سفید پوشیدم، کیفم را به دست  مدرسه رو

خانۀ تازۀ ما از . گرفتم، پدرم و مادر بزرگم مرا تا  مدرسه بدرقه کردند

وچه و بازار می مدرسه خی دور بود، از  یم تا به مدرسه  چندین  گذش

  .رسیدیم می

ی که مادر بزرگم سفارش مرا به آن ا ر با دخ ا کرده بود، به  ظ

» بازارچه«  مادر بزرگم  مرا تا سر گذر صبح ر روز. خانه برگشتم

ی می و آورد می کالس . دب سپارد که با خودش مرا  به مدرسه  به دخ

کشاند و  ، او دست مرا گرفت و تند تند به طرف مدرسه میمیه بود

باید به موقع به  من امروز امتحان حساب دارم و! زود باش   :گفت

ی. مدرسه برسم
ّ
ستم تند راه بروم عد از مد رچه ، خسته شدم و نتوا

غل گرفت، و تا  مرا کشید، ن ستم بدوم، مجبور شد مرا به  توا

د، که از ش جا نماند،  مدرسه ب گرفت که  ر روز از من قول میامتحا

ار به خانه برمی .تند و تند راه بروم ا برای نا ر یم ظ   .گش

د  ادی"در راه مدرسه از کنار م یم از آن می" آشیخ  جا  گذش

وچه ای می ب تندی داشت، در وارد  سر " جا بازارچه ای آن شدیم که ش
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،  "گذر ارفرو ی فرو ، خوار ، س یات فرو ان لب با چندین د

له پزی بود   .مسگری و 

ای پخته را در سی چیده بودند و له  له پزی،  ان  سی  در در د

وسفند را گ ده  ای بر ست تا به در . ذاشته بودنددیگری سر یادم 

له پزی می ان  وسفندان با چشم د ای  له  م به  ا ای  رسیدم و ن

ای افتاده شان می  بّراق و ه ام  وش افتاد، از دیدن آن منظره گر

ش را می می مراه ک بودم  دس کشیدیم و به آن طرف  گرفت، اگر 

نم بازار می ا  را نب له  ان  رچه که میبازا  از. بردم که  یم به د گذش

ی با چند وزنه  رسیدم، مردی چاق، جلوی  بزرگ برنج فرو می ترازو بزر

شسته بود و او    .معروف بود» ع چونبال«به نام   آ 

روی آن  شه باز بود رو م دی با درب آ بزرگ که  دور . جا م

ت  شان را  د مملو از مردمی بود که دست پا کرده حوض بزرگ م

ند  بودند و می ر آماده شوند که برای نماز» گرفتند وضو می« شس   .ظ

شه صبح زود مردم  عد از  م ان حلیم فرو بود که  د، د م

یک دیگ بزرگ با  آمدند تا  حلیم بخرند، حلیم را در اسه به دست می

م م ی یک کفگ  د تا به صورت مایه ای کش دار و  دسته بلند به 

ی  ی نان سنگک بود، مردم  درسفید رن می آمد، یک طرف دیگر نانوا

شان می حلیم را با نان داغ می ا دند و به خانه    .بردند خر
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عل می عل بندی بود که اسب  ان  کرد و دائم دو  آن طرف تر، د

ی  ن گداخته را روی سندان  ای از قطعهنفر با چکش بزر آ

ت با چکش می می ند و به نو یدند، ر  گذاش روی آنو ی  و ان س جا د

ر ی بود، ما  ی رد می فرو و کبا شدیم دماغمان را  وقت از دم کبا

اشر به مشاممان برسد می وشت کباب غ  روزی . گرفتیم، مبادا بوی 

ار   .کردیم  بار باید این راه را طی می چ

که بازار« به بازارچه  ان و یک  آن رسیدیم، در  می» تار جا چندین د

ی بود . بود» حکیم نص«نه به نام داروخانۀ داروخا ان بزر روی آن د رو

تا  شدیم دو جا رد می ر صبح که از آن. کرد که گز لقمه ای درست می

لف از شکر و سفیده تخم مرغ را  ارگر در ی، خم سفید  طشت  بزر

ای . دادند کشیدند و آنرا دست به دست می می عد به صورت رشته 

ی در  دند و دربار  در غلطاندند و آرد می می آوردند و با قی آنرا می بر

ند» مجمعه«گ ای بزر  سی ان می گذاش ای د و  از مدرسه . روی س

ا از این گز لقمه ای  که  برمی ش وقت  یم، ب می » گرگری «گش

دیم    .خر

ای دیگر آن زمان، خروس قندی بود،  ی  ان دیگری آب در ش د

ی می نبات قی و ی بید مش م  ش فروختند، طرف چپ بازارچه 

وش می شه صدای مرشد با دنبکش  به  م   . رسید  زورخانه بود، 

ی و دو تا، دو تا و سه تا   ........ی
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رکس که وارد می سر در وتاه بود  شد باید سرش را  زورخانه، خی 

ا را جلو آفتاب انداخته کرد، دم در می دوال بودند تا  روی طناب، لنگ 

  .خشک شود

وچه ای، به نام  ثروتمند عرب جوری مرد . بود" جوری"دست چپ 

ی  وچه داشت درودی بود، که خانۀ بزر وتاه . آن  ن و  از چند پله 

روی پله . رسیدیم می" جلو خان" خیابان اسفالتبه  آمدیم و که باال می

ر می ی بود که لوازم تحر ا " آقا ع"  خت که به اوفرو  سمت راست د

ر ،گفتیم می داری  تمام شاگردان مدارس اتّحاد از او لوازم تحر خر

ر. کردند می ن ش وچۀ ما که پائ ان  از دم  بود تا جلوخان فقط یک د

ر خی کم بود. نوشت افزار فرو بود   .لوازم تحر

ای فامیل می   سر م از کالس اّول بودم،   " حا شموئل"گفتند برو

ای باطله خار را میاغذ امتحا اغذ  م، حا شموئل  د  ی بخر خر

شده آن ی به قیمت ده شا  و مصرف  ا را به عنوان ورق امتحا

ایمان وق. فروخت می وچک می  مداد  لوله سرش یک به شد  که  

ی مثل درفلزی  ار می زرد رن ش  زدیم تا بلند تر شود و  خود بتوانیم ب

  .از آن استفاده کنیم

ی داشت، یک   وا نامه رانند ی کمیاب بود، دائیم که  مداد رن

ودی را به قصد آمدن اسرائیل تا مرز ترکیه رساند و جا،  آن از خانواده 
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وه ای  مبرای وچک پوست ماری با نوار ق ی و یک چمدان  شش مداد رن

ی، آورده بود    .دو قفل آ سوغا

ی چمدان گذاشتم و به مدرسه ا را در  فتۀ اّول مدرسه مداد رن

ون آوردم و با فخر به  قبلرفتم،  ا را ب ی  ، مداد رن از کالس نقا

مه دور  شان دادم ،  ا    :پرسیدند  من جمع  شده بودند و می بچه 

ی ام از ترکیه آورده و : کجا؟ گفتم از مه دا ا را به  ا مداد بچه 

ه برگشتم، پایه کر به خانه ک ،وا سرد بود. دادم که استفاده کنند

م، دیدم  شان بد شستم با شوق چمدانم را باز کردم که نقاشیم را 

ا گم شده ،  ی از مداد مید که ی ست، دائیم تا ف ی قرمزم ن که مداد رن

وشم زد و گفت ی عرضه حواست کجا بود؟   :سی محک به  ۀ  دخ

ه افتادم و گفتم ا آنرا من مقصر: به گر ستم، بچه  دزدیده اند،  ن

ت حق دارد، باید حواست را جمع می: مادرم گفت احساس  .کردی دائ

ی بمن دست داده بود   .ضعف و درماند

عطیل بود، دائیم  فردای آن روز ده بود، مدارس  ادی بار برف ز

ونه  کر چای می کنار نوشید، من تمام شب در فکر این بودم که چ

ی ام را تال کنم، من  م را از چمدانم در آوردم، چون رفتار بد دا م دف

رم گذاشتم و  قدم به باالی کر ن رسید بجای بالش چمدان را به  ز

نه را  شستم و مشغول نقا کردن شدم، دائیم تا آن  روی آن 

رم  دید، چمدان را ی: کشید و با صدای بلند گفتاز ز  !عقل ای دخ  
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شس ش   اّما چمدان محکم بود و ؟مگر چمدان صند است که رو

اره یک سی محکم نوش جان کنم، با فرو نرفت،  کم مانده بود که دو

ر ائیمرفتار خشونت آم د ش روز  ،  که  شد به خودم ثابت می  ب

 واق
ً
ی  عا ی عقل و  ستمدخ    . عرضه ای 

ن از    م صبحانه خواست شدم، می خواب بیدار فردا صبح غمگ

مرا را  و مادرم لقمه ای به دستم داد وروم، نخورده به مدرسه ب

ن، باال . مدرسه کرد ای  و برف سنگ ن آمدن از پله  را " جلو خان"پائ

ل می ا یخ می ، شبکرد واقعا مش شد،  صبح ل می زد و ای بر پله 

ن دست و پا وجود داشت ن از . خطر افتادن و شکس موقع برگش

ن و مدرسه، خودمان شس ن   را با  ا به پائ سرخوردن از پله 

  .رساندیم می

نما  ی بود به اسم س نما د" طرف دیگر خیابان، س ا " بار که ت

ن تر، بار شاه بود چند قدم پائ ر کرما نمای ش مشروب فرو که  س

س بود که سمت  وچه بن  سته بود، در امتداد آن  ش  شه در م

ی قرار داشت  چپ آن  تابلوی  ست« بزر انه اتّحادد   .»ان دخ

ت نام کرده بودم و . کالس اّول ث معلم کالس اّول ما، اسمش آ

شه  م ن که  ی غمگ ای سفید رنگ، صور خانم بود، زن مس با مو

ی و  سر روسری سیا به سرداشت می لباس مش ی یک دانه  گفتند   ی

فبای او معلم شرعیات بود، ال.اش در اثر مر  از دنیا رفته بود
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ی را لمه از روی  داد و  به ما درس می ع لمه به  ا را،  ن تفیال  مچن

لمه ای را غلط  می داد، ما تکرار صیدور به ما یاد می کردیم، اگر 

یه می می وشمان را می گفتیم، ما را تن کشید یا با چوب روی  کرد، 

  . زد دستمان می

 
ً
امال یه در کالس دوم سه تفیال را   حفظ بودم، من  از از ترس تن

شه می م م ش کند خدا: و ای بر . رحم رروز ان  از ز سایه بان د

ای سرد و بر  به خانه  آقا ع رد می ا روز ع از بچه  شدیم، 

یا تخمه مرغ که با خودشان آورده   رفتند و در مدرسه نان و پن ن

  .خوردند بودند، می

وشکالس اطالع دادن روز به ما در  یک مه با رو ای تم و  د، فردا 

ان سفید به مدرسه بیائید شاه  .اتو کرده و یقه و رو قرار است که شا

ا به  اران مدرسه  مه آموز شاه بیایند،  ر برای بازدید به کرما ام آر

یم رفت  شواز او خوا   .پ

له به خانه برگشتم و ش  با  وش از مادرم خوا کردم که رو

شو زرگم برایم اتوی ذغا را آماده کرد،  .دمدرسه ام را  عصر مادر

م که من دیگر خواستم به آن می شان بد توانم  بزرگ شده ام و می ا 

وشم را اتو  بدون کمک آن م، اتو را برداشتم و رو ایم را انجام بد ار ا 

ان را به سرم بزنم، اتو   کردم، درحا ونه رو که به فکر این بودم که چ
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و . ا فراموش کردم و به جلوی آینه رفتم را روی ق شم را پوشیدم، رو

ان سرم را زدم  دم و رو له به مدرسه دو   . با 

شاه در ش آموزان تمام مدارس کرما ی از دا ا با  خیابان صف بزر

اغذی در دست  سفید و سه رنگ س ووچک ای  پرچم قرمز 

ستاده بودند  یجان منتظر .ا شاه بودند دیدظۀ  مه با    .ن شا

ن سیاه رنگ مجل با سرعت از عد از ی انتظار ماش
ّ
جلومان رد  مد

ر .شد ام شاه آر ظه شا که  را با عینک سیاه دیدم در حا برای یک 

ان می   .دادند برای مردم دست ت

وق به خانه برگشتم اتوی سیاه شده را در ایوان دیدم، مادرم با خشم 

ت با من ی و ی کردک عصبان عد پدرم قا سوخته  .دعوای حسا فته 

د عم به رفوگر س   . را برای 

پله که باال  چندین ورودی مدرسه یک ایوان آجری بود، از        

ا و دف آمدیم، وارد حیاط مدرسه می می  شدیم، سمت راستمان کالس 

ی بود، طرف دیگر  شو ن، سمت چپ، یک سالن بزرگ و دس معلم

ح روی آنحیاط طا ای تفر ی بود که زنگ  ا یم ا می ق نما   .شس
سرانه را  ستان  ی  د ی بزر انه  جدا درب چو ستان دخ از د

حوض بی  کرد، دو سه درخت بید بلند که سایه انداخته بودند و می

شه خا بود، یک ش آب در کنار حوض قرار داشت،  م شک که 

دوم ساختمان تازه سازی در مدرسه  کالس سوم بودم که ما را به طبقه



     وانه کهن صدقپر
 

124 
 

ا از سرانه انتقال دادند، زنگ آخر کیفم را  پله   برداشتم و با بچه 

ن    .مدیمآپائ

ل داد، از    ا مرا  ی از بچه  ان ی به  ا غلت خوردم و تمام پله ناگ

ی ام و شا ن افتادم، پ م زخ شده بودند و به  آرنج دستم و پائ زانو

اه که مدیر مدرسه بود  و با درد  ن  ادی بلند شدم، مادام ک ز

ستاده و با انگشت به من اشاره کرد و گفت برو روی پله  : جلو پله ا

ن و از آن ش ان  ب دم گفتم می ترس  درد و نخور،از جا ت  من تقص: لرز

ل دادند، گفت  . روی تو امروز به خانه ن! حرف نزن : نداشتم، مرا 

ا از پ ندمه بچه  ن آمدند و به خانه شان برگش   .له پائ

ا گذاشت و به اتاق دف  مدیر. مدرسه خا شد  مرا در حیاط  ت

ی می. رفت وا کم کم رو به تار وت و  ،رفت اواسط پائ بود و  س

ی مدرسه، وحش به دلم انداخته بود، ی ام ورم  تار شا یک طرف پ

ایم  به شدت  انم خشک شده سوخت میکرده و زخم آرنجم و زانو ، د

سته به  سایه اش از دور بود که  سته آ پیدا شد، قدری آرام شدم، آ

ی به خانه ات برگردی  می: من نزدیک شد و گفت   .توا

شه برای مدیرمان آرزو  یچوقت آن روز را فراموش نکردم، م

ن بیفتد می ا مثل من  به پائ   .کردم که  از آن پله 

ارم آم یکالس سوم و چ یم، ی دی داش اران دلسوز و متع از   وز

بود، معل جدی که از صمیم قلب س داشت  " خانم ابط"ا  آن
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م که ما درس را زن   دیگران سر کالس می آمد، او ، زودتر ازبیاموز

ی به مدرسه می شه با چادر مش م آمد و در  مسلمان مؤم بود، 

ی به سر داشت و روسری  برمی سر مدرسه چادرش را از . کرد می مش

ی ی رنگ را که آنرا فر  نزدی ای خرما ای عید نوروز، خانم ابط با مو

ه زده بود وارد کالس شد و ده : گفت شش ما ای عیدتان  را خر دف

ع م  مینه،  فردا : ای گفتند بله، عّده: ا گفتند اید؟    .خر

بت  کالس نیاید، در اگر ک فردا، دف عید نیاورد، سر ضمن 

ش خی روسری اش را از سرش برداشت روی م گذاشت ا ، رنگ مو

ن مدیر مدرسه برای  وق مس: گفت ، به مبصرقشنگ شده بود ک

ندازم م را به سر  ب   .سرک آمد، خ بده تا روسر

ن لغت ی، روی تخت سیاه کرد، ما  شروع به نوش ت امال ای 

ان مس م می یم، ناگ ن نوش مدیر مدرسه تا نزدیک درب کالس  ک

لت نداشت که  روسری اش را از  روی م رسید، خانم ابط دیگر م

ان کرد، مدیر شت تخته سیاه پ وارد کالس شد،  بردارد، خودش را 

ان چشمش به  ا به کالس انداخت، معل در کالس ندید، ناگ ن

ستاده بود خور  شت تخته سیاه ا ای خانم ابط که  ی پا د، و چ

 یجان خشک  شده بودیم، مبصر ما سر جایمان از . نگفت و رفت

  .وشما  از خانم ابط خورد
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، مادموازل : ردیف اول از راست به چپ یم خلی ق باباجان، ابرا ا

 ، انه، ماشیح حکیم زاده، آقای رک ستان دخ ستان و دب بارداش مدیرۀ د

   موسیو موتون 
یمدیر مدارس  جا س، عبدهللا حقیقت، سلیمان م   سرانه از طرف آلیا

عقوب : ردیف دوم  ، نا، سلمان شم ق یاشارئل، موشه حن ، ا یم رک ابرا

ز صداقت ی، پرو ز دا   .صابر، عز

ی، : ردیف باال ی، عبدهللا ایطالیا یم ایطالیا ان، ابرا و نظر گر جنان، الیا

  ساالر خلی و داود خلی

به ما  ه روز به عید مانده به جای پنج ساعت یک ساعت دیگر پانزد 

فت  ، زنگ ششم یا زنگ فوق العاده میاضافه کردند م  ا  گفتند  

م به آن اضافه می. ساعت بود ی  ست مشق  ساعت ع شد، معلمان ل
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شعید، لغت مع ، برای حفظ کردن روی  اء،، ا تی اشعار فار

عد از  تخته می ند،  ل می نوش ی تحو ی ی مه را ی گرفتند و  پایان عید 

  .زد میخط 

وش  اگر ک کم و کسری داشت با تو یا فشار سری و کشیدن 

ستادن تا آخر ساعت کالس، او دادن مداد الی انگشتان  ، یا با یک پا ا

یه می  را ن یا به مدرسه دیر رسیدن  آن تن ا  کردند، برای مشق ننوش

ی راه آموزش استفقط  تن کردند میفکر    .یه بد

ی  در ور آالت ممنوع بود، ی انه  اتحاد استفاده از ز مدرسۀ دخ

وشش کرده بود ، خانم ابط تا  وشواره ای طال به  ایم  مکال 

وشش را کشید و مدرسه جای !. فردا آن را در می آوری : گفت  آنرا دید، 

ست، روز  پوشیدن  ورآالت ن راموش کرده بود که عد دخ بیچاره ف ز

ه گفت وشش در بیاورد، با التماس و گر یادم رفته، : وشواره را از 

  .ببخشید 

وش دخ را آن ی به حرف او،  ی اعتنا چنان  کشید  خانم ابط با 

وشش پاره شد و خون آمد و گفت ار را کردم تا فراموش نک : که  این 

وشواره ات را در بیاوری کالسیم چپ دست بود،  مبدبختانه آن . و 

ار س ش میر با : گفتند به او می ، وزد رکالس با چوب محکم رو دس

س، با التماس می توانم با دست راست  ن: گفت  دست راست بنو

سم، معلم با کتک و یه او بنو ن با دست راست  مجبور  را تن به نوش
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م پدر کرد، در می اد  ند و سر کرد می مادرش او را مجبور  و خانه  ش فر

سمی   .کشیدند که  با  دست راست بنو

ار شد و عد از  ی از مدرسه و درس ب
ّ
دیگر به مدرسه نیامد و  مد

ارم ترک تحصیل کرد واب شست، این  الخره، اواسط کالس چ در خانه 

ای خشونت بار آن زمان بود یه  ی و تن ت گ یجه  معلم برای  ،م ن

ضرب  حساب، کردیم، چندین مسئله حساب دف عید را باید حاضر می

پایان عید، در حل کنیم، نوشت که برای عید  روی تخته می تقسیم را  و

ش را حل  اگر ک جدول ضرب را درست ننوشته بود  ا یا مسئله 

ی به سر و صورت شاگرد می وچ ید نکرده بود، با چوب  در زمان  .و

یه مدرسه  بدتر بود   .دائیم وضع تن

ف می    صبح دیر به مدرسه  کالس دوم بودم که یک روز: کرد عر

ه ای به شانه : رسیدم، معلم پرسید چرا دیر آمدی؟ با چوب بلندی، ضر

ن افتادم و از حال رفتم و رنگم کبود شد، معلم که  ام زد، از  درد به زم

ول شد، فراش را صدا کرد، که  کتم را از تنم در نه   از دیدن این 

ده آورن نم بود، مرا گز ند، عقرب سیا در آست ه را بی د، که جای ضر

ند و به خانه  بود، مرا به داروخانه بردند و دارو به روی زخمم گذاش

  .آوردند ، چند روز به مدرسه نرفتم

یه در مدارس امری معمو بود     مدارس  ،تن
ً
سرانه،  مخصوصا

ف می عر ی ام  ای دا م کال  ی از  ارم  بودم یک : کرد ی کالس چ
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یه به مدرسه  روز بخاطر این که مشقم را ننوشته بودم از ترس تن

ر در عد به خانه آمدم خیابان نرفتم، از صبح تا ظ  . ا پرسه زدم و 

اد و فردای آن روز با ترس و لرز  ی به سرم می  این فکر  ز که  چه بال

  .آید، وارد کالس شدم 

وق از کالس  ! به اتاق مدیر برو  :فتناظم به درب کالس آمد و گ

ون  ای غضب آب اه  مدم پدرم و مدیر مدرسه و معلم کالس با ن

. ترس و وحشت وجودم را فرا گرفته بود ،کردند آلودی، مرا تماشا می

مدیر مدرسه ، ا نزدیک شدم چرا پدرم به مدرسه احضار شده؟ به آن

انم از ترس بند آ: پرسید مده بود قادر به  توضیح دیروز کجا بودی؟ ز

ب در انتظارم است  دادن نبودم، ن ستم چه مص   .دا

ع ساعت از  به من دستور داد که به مغازه میوه فرو که یک ر

سه پر م، یک ک  مدرسه فاصله داشت، بروم وچند ترکه چوب نرم بگ

عد از نیم ساعت برگشتم از برف کنم و ی  آن ،با خودم بیاورم،  ا 

ان ش روی پدرم به من گفت. ه منتظرم بودندص ایت را : مدیر پ دست 

سه برف  ایت را به   فرو کن  در ک عد از آن دست  و پنج دقیقه نگه دار 

ای یخ زدۀ  ترکه  و با آن  دو طرف باز کن ای نازک چنان به کف دست 

اد می ازکه  زد، من   .پیچیدم زدم و به خودم می دردش  فر

ار ترحم و ب  سته بود خشش از وجود آنان من از یک . ا رخت بر

م کال  لت زده از روی پدرم و  اد واز طرف دیگر  طرف با درد ز
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یچ وقت  ،خواندم می" روز سیاه "ایم، آن روز را  ن  روز را فراموش آو 

  . کنم ن

سیار با استعداد و یم که  ا داش ا او در  معلم ر معلومات ر

ی بود ا مثل او در .سطح باال مدارس پیدا  شاید کم معلم ر

س در می عد از تدر درس خصو به ا مدارس اتحاد، عصر  شد، 

ی داد، او شاگردان می بود، روزی سرکالس  معل جدی اّما قدری عصبا

 فور  عد از توضیح دادن مسئله حساب روی تخته سیاه، آن را
ً
پاک کرد  ا

اغذ حل کنید : و گفت   . خودتان روی 

عد شروع به بازدید کرد، دوست من که نیمکت جلو بود، مسئله را 

باه حل کرده بود، معلم به او گفت باه است، و: اش او سرش را  این اش

ن انداخته بود، معلم تو سری محک به سرش زد که  الت پائ از 

ش به م خورد و از دماغش خون فوران زد، روی م پر از خون  صور

غل دس ر دماغش گرفته بود و   اش اوشد،  ش را ز را، در حا که دس

ش می چک چک خون از ون برد و جلو حوض  دس چکید، از کالس ب

ش را شست، او ای دماغش  را به اتاق دف برد، در سوراخ آب صور

ند و او را به خانه فرستادند به گذاش ر. پ عد از ظ ش را   کیف و کتا

ش به خانه اش بردم   .برا

م ا آخر زنگ ما را نصیحت می ا وقت ، روزی 
ً
کالسیم  کرد مثال

ش می ورق از ت را می: کند، پرسید ای دف ؟ طرف  چرا ورق دف ک
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م کنده می ا باید صرف جو و آینده نگر . شود دیگر آن  شما دخ

  . باشید

ف می عر ارم بودم، از مادرم پول گرفتم که : کرد برای ما  کالس چ

دف حسابم تمام شده، باید دف : نما بروم، در راه به خودم گفتمبه س

ردو  ایم  تازه ای بخرم، چند قدم دیگر رفتم، یادم آمد که جوراب 

وشم گفت ی در  ند یک صدا س نما را فراموش ! برگرد  : سوراخ  س

  .کن

دم و به جیبم  ختم و تا خانه  در راه ک نخود و کشمش خر ر

س انداز   م وخوردم و س شد ای واجب تر  نما را برای چ پول س

شه به فکر آینده باشید م د و  م بیاموز   .کردم، شما 

ی، در کالس منتظر او بودیم، وارد کالس شد و  یک روز  زمستا

ش را روی م گذاشت و  ست و شال گرد ش را که پر از برف بود  چ

 به من خی کمک می  :گفت
ً
شب او مرا از  کند، این چ واقعا وضع  د

ی نجات داد، ما  وش شدیماسر خطرنا   .پا 

س به خانه برمی شب ساعت دوازده  که از تدر سیار  د وا  گشتم، 

سته قدم  سته آ م فرو برده بودم و آ سرد بود سرم را توی پالتو

م به صورت عصا  که پایم در ،داشتم برمی برف ل نخورد و از چ 

یدم،  که با  مرتبه صدای زوزه سگ یک ،کردم استفاده می ا را ش

ی برق می سرعت به طرف من می آمدند، چشم شان در تار ا  زد، آن ا
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ان  م را ت رچه چ به نزدیک من رسیدند و شروع به پارس کردند، 

ش  واقعآمدند، من  جلو می دادم، ب
ً
ظه فکری  ا ترسیده بودم در آن 

ا کرد، چ را به طر  به مغزم خطور  گرفتم و با سرعت تمام  ف سگ 

ا با دیدن آن پا به فرار  دکمه آن را فشار دادم، چ باز شد، سگ 

ن خانه رساندم و وارد خانه شدم  ند، خودم را به سرعت به د   .گذاش

ی از سته پرسید ی شسته بود آ ی که ته کالس  ا آقا مگر : دخ

ید و تان نبود؟ او ش مرا یه   ش را ندادخ چوب دس تن  .ندید و جوا

صی  خ، زن مسلمان و با  معلم دیگرمان، خانم بالوی معلم تار

سیار بود  که با  روسری به مدرسه می سته و و باوقار آمد،  آرام  خی آ

سوزی"معلم جغرا اسمش خانم . کرد بت می ا شه " ج م بود، 

ش در ا ی و اخم ت گ عصبا رسه بود، مدیر مد م و خی 

انه خانم  ی خوش سیما و مدیری الیق بود، او" نواب"دخ م با  بود، ز

ی به مدرسه می آمد، و در مدرسه چادرش را برمی   .داشت چادر مش

سلط   سه  ان فرا انه مردی بود که به ز سرانه و دخ ناظم مدرسه 

سه، سر ا به جای مادموازل معلم فرا آمد، اگر  کالس می داشت، 

گفتیم که ما  وق می. داد می" دو"به ما نمره گفتیم  ی را غلط میلمه ا

ن تو: گفت بلدیم، می این درس را خوانده ایم و  ش ی  برو  " دو"چه بخوا

م می ی  ی  نخوا   ".دو" گ
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سرانه به مدرسه ما می ا از صبح  ع  مدرسه  ا آمد و  ر به ظ

ی از شاگردان پو می و در  ایم عد بخربرو بر : گفت داد و می ی

ا را صدا می ،خورد مدرسه می ی : گفت زد و می سر صف، مبصر کالس 

ی مشق ننوشته؟ آن ون می دیر آمده؟  آورد و با چوب  ا را از صف ب

شان  می ید  مخصو به طول نیم م به کف دس   .و

ش سر   ا کتک می ا ب زمستان وق  خوردند، در از دخ

ش دردناک بود یخبندان بود، ه چوب ب ی . ضر ت و  ای  یه  تن

ا  ت بچه  ص ن بردن اعتماد به نفس و خورد شدن  مورد باعث از ب

یه می ت شد، با وجود تن ی و  ی  ای بد شاگردان  ،ای معلمان گ

ن  معدل نمرات را  ا باالتر ستان  ی دب ا مدارس اتّحاد در امتحانات 

  .می آوردند
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ی ش  از دیگر ی ای شمعیا بود که دیپلم دا معلمانمان، خانم طو

ران را داشت و س  وای ششم  کالس در سرای عا ادبیات  فتم تدر

ش، ءدروس، از قبیل امالکرد، معلم چندین  می م اءا ا  ، فار و 

ار جدی و دلسوزی بود،  فار و اشعار کتاب  ءامالنقا بود، او آموز

سیا ی  شکرد و  ر رسا می خواند و مع میرا با صدا  ءامالیا  اءدر ا

لیله و دمنه برایمان  لمات را خی شمرده شمرده بیان می کرد، از 

ت بود خواند که پر داستان می   .کرد م مع می ا را آن ، واز لغات 
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و و  ای شمعیا معل باصفا و بذله  ل مطالعه بود،  خانم طو ا

 
ً
اری واقعا ستان . برازنده اش بود حرفه آموز ت دب ا به مدیر ای  عد

  .اتحاد ارتقاء مقام یافت

ا خانم شمعیا معلم گرامی   در سوگ طو

 سرایــت خلوت و غم کرده النــه                سفــر کــردی کــجا شمع زمــانــه       

شانــــهب                     فضــای پـــر مــالل خـــانــۀ تــــو         ایت  نــر  ــه جا مانــده 

انـــه                 کردی دیــاری دور تر از دور        سفر  تــرا دیـــدار فــرزنــد شد 

ار         ــو بــود مام فــــدا ــر تـ   بـــه عـلم و فضل نامـت جـاودانــه                درود بـ

ــرا یــــاد دادی استــاد                  چه آسان     » مرگ»کالم  رف و تــو   زمــانــه مـ

  

6.   1.1999                                                                                                           

                                        

ی دیگر از فت خاطراتم ی خان "روز ه یک کالس موسیقی بود در 

ت" بابا خان
ُ
ی از ای موسیقی یاد می به ما ن م ی  داد و آخر کالس 

اه ارت خا دست ولون  می ا را با م   . نواخت با و

ش را در دست داشت وارد  لو یک روز صبح در حا که جعبه و

ش  مه جلو پا یم،کالس شد،  را روی م گذاشت و   او آن برخاس

وش : از ته کالس گفت مه ساکتید؟ یک نفرچرا امروز : پرسید مادر پر

م ،مکالسیمان  فوت کرده است ش برو  او را. امروز ما باید به دید



     وانه کهن صدقپر
 

136 
 

م متأسف کرد از : گفتو شناخت  م  قول این خ مرا  به او  من 

وئید   .سلیت ب

ر  ون آورد به ز ش را از جعبه ب لو چانه اش گذاشت و آرشه را  و

ام روح مادر :به دست گرفت گفت وش به اح  نوازم و ای می قطعه، پر

ن کرد مۀ چنان قطعۀ  و شروع به نواخ ی را نواخت که  به  ماسوزنا

ش حلقه زد م اشک در چشما ه افتادیم و خودش  م . گر آن روز 

ی برایم بود شد   . خاطره ای فراموش 

ین ساعات کالسمان زنگ مشق خط با   ی دیگر از جالب آقای " ی

شه با لباس او مرد میان. بود" تخاری اف م ای نا مرتب به  سا بود، که 

  .آمد مدرسه می

سد با وجودی که م  وق که می خواست با قلم برایمان خط بنو

ش بود، یک لنگه کفشش را از پا در می ی جلو ش را روی  بزر آورد، پا

ش به جای م استفاده می اد و صند می ا « قلم درش کرد،  از زانو

ی   . نوشت گرفت و با مرکب می را در دست می» قلم 

  ادب آداب دارد ادب

علیم مشق خط می م  سرانه  ی از  او در مدرسه  سر ی داد، 

ف می عر ش : کرد دوستانمان  وق آقای افتخاری کفشش را از یک  پا

سته آنشسته بودم در آورد، من که نیمکت جلو را برداشتم و به  ، آ

 م خودم گذاشتم، زنگ کالس را زدند، آقای افتخاری دور تا دور  ر ز
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ش را بر  :گفت  می چرخید و  م می و؟ تا رو با لنگه کفش من 

ل دادم ر م او  ای : را دید و گفت آن. گرداند، من با پایم کفش را به ز

م گفت... ا  شیطان   .اّما یادش رفت. این قضیه را به مدیر خوا

عطیالت عد ا ان ز سال تحصی و  ستان به خانه جدید نقل م تا

س بود، که فقط در آن خانۀ ما و یک  ،کردیم وچۀ بن  خانه مان در 

سال تحصی کالس ششم شروع شد پدرم، من و . خانۀ دیگر بود

رانم و برادرم را در ت نام کرد خوا صبح روز اّول . مدرسه اتحاد ث

وش تازه در حا حاضر شدیم که به مدرسه بر  مسایه با رو م، دخ  و

مرا می ازی کیف او را به دست گرفته و او را  کرد با ما از  که سر

ون آمد و روانه مدرسه شدیم ر. وچه ب روز ما با او  از آن روز  ببعد، 

رو می   .شدیم  رو

:  شما تازه به این خانه آمده اید؟ گفتم: آمد و پرسید یک روز جلو

  . بله

ستم:  الس چندی؟ گفتمک  من : خندید و گفت. کالس ششم 
ً
اتفاقا

ستم د؟ جواب دادم ای می همدرسچه . م کالس ششم  مدرسه : رو

نوش است. روم  اتحاد می ا او را در راه می. اسم من م   .دیدم اک روز

وچه به اتیک روز نزدیک امتحان برخوردیم، به   م ثلث اّول بود در 

از اشاره کر  ا بگذاردسر   . د که به خانه برود و ما را ت
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ست؟ گفت: او پرسیدم سالم کرد از   از ک پدرم ار  : این سر

ای خانه  ار از را به عنوان گماشته به پدرم داده اند که  است و این سر

د دمان را انجام بد   .و خر

م امتحانات ثلث اّولتان شروع شده؟ جواب دادم : عد پرسید شما 

ن کنیم،  از مادرت اجازه بگ که با: تگف ،بله م درس حساب تمر

و .نه: گفتمادرم  که از مادرم اجازه خواستم،  وق ت ب تو به  : به دوس

          .  به او گفتم و قبول کرد. ا بیاخانه م

و  او رم  ی که کنارچرا به اتاق   مال من و خوا
ً
را مان خانه ظا م

ی کردمب نما ی پوشانیده بودیم و  را با یک فرش دو، کف اتاق ود را م

وچ لوازم مدرسه مان  که کیف و وشۀ اطاق قرار داشت در یگنجۀ 

یم آن قرار داشت را در و مشغول حل کردن مسئله حساب  میگذاش

عد ک از مدرسه  شدیم و مدیگر حل کردیم،  چند تا را با کمک 

ف کردیم عر ی برای معا گفتم امروز. ایمان  ینه چشم مان به دک

مه را معاینه کرد اگر ک تراخم داشت او را از . مدرسه آمده بود و 

شدی به مدرسه نیا کرد و به او می شاگردان جدا می ه  . گفت  تا معا

نوش گفت م شاید  :م را  صدای درب حیاط. بیایندبه مدرسه ما 

یدم، گماشته  نوش : مد و گفتآش نوش خانم بیایند، م وئید م از ب

ن آمد و خداحافظی کرد و پله   .رفت ا پائ
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رانم  نوش دیگر با من و خوا ی گذشت م امتحانات ثلث اّول به خو

ش عد از اتمام مشق شب، در حیاط    دوست شده بود و ب ا  روز

زرگم سفارش کرده بودند که . کردیم بازی یا سنگ بازی می مادر و مادر

نوش ترا به خانه اش د ر ووقت م م . نه: عوت کرد، ب رانم  خوا

م می آیند و رانم دو بار باعث مزاحمت می مرا به  شوند، من با خوا

نوش رفته بودیم   .خانه م

ت رفته و نوش گفت پدرم به مأمور است روزی م من ن  ،مادرم ت

ت است آن. توانم بیایم، تو بیا ا  به مادرم گفتم  که پدرش مأمور ا ت

ند نوش   به خانه آن. خی زود برگرد: اد و گفتاجازه د، س ا رفتم و م

  . مرا به اتاقش برد و مشغول درس خواندن شدیم

بت میع راج ی که معلم داده بود  شا کردیم، مادرم  به موضوع ا

ت از: گفت به دنبالم آمد و ند،  مسافرت آمده و می دائ د تو را بب خوا

ران رفته ب ت به مادرم گفتمدائیم برای چند ماه به  : ود، با عصبان

اه غضب آلودی انگشت  ار به من دارد؟ مادرم  با ن آمده که آمده چ

دید جلو صورتم گرفت و گفت ش را به عنوان  ت : دس چند بار 

به: گفتم وشم را چنان پیچاند که درد  تو نباید به خانه غر ا بروی؟ 

م کردم و به اتاق باال شدیدی گرفت مرا به خانه کشاند، سالمی به دائی

  . رفتم
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رم گفت م و به : گفتم. بیا شام بخور  :عد از ساع خوا س

م رختخواب رفتم سرم را روی بالشت گذاشتم در فکر بودم و از خود

شه می می م ند ترس پرسیدم مادر و مادر بزرگ چرا  اد از خوا حد و  ز

ت به مردم را  س شه دارد ی اعتمادی  به ما منتقل  ،که در دلشان ر

سیار نجیب و کنند؟ نوش مردمان  ند خانوادۀ م س ی  دلیل این .  مؤد

ست؟ وحشت از آن و مه ترس  ا چ

ر  پائ بود، من و    ون آمدیم که روانه مدرسه اخوا نم از خانه ب

م، وچکم دسته  راه باد تند و پرگرد و در  شو ر  د، خوا ی می وز خا

و باد ن گذاشت راه برود کیفش را از  کیفش را محکم گرفته بود،

دیم، به بازارچه  م می دو ش را محکم گرفتم و با  اوگرفتم و دس

رم گفت ان گز لقمه ای بودیم، که خوا : رسیدیم باد کم شد، جلو د

ا می م، من سه تا گز من از این گز دم »گرگری « خوا ر  .خر گز خوا

ن افتاد فروشنده ک ش به زم ستاده بودوچکم از دس  ،ه جلو سی ا

م خواستم گز خودم را به . گز دیگری به او داد من پول نداشتم بد

م، قبول نکرد رم بد قاب ندارد فردا پولش را  : فروشنده گفت. خوا

  . بیاور 

ف  عر رانم موضوع را برای مادرم  یم خوا ر که به خانه برگش ظ

  .کردند
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؟ تو گز  رچه : مادرم گفتم هالت نکشیدی؟ ب ی پول گرف من 

م، او اصرار کرد و گفت فروش گفتم نبه گز  فردا  . قاب ندارد: خوا

زرگ با خشم به مادرم گفت  آیا او چه فکری در: پولش را بیاور، مادر

مف به این دخ بچه داده؟ زود برو و پرس جو  سرش داشته که گز

ان گز کن، مادرم چادر  د  وفش را به سرش انداخت و به د   رو دو

د و به خانه آمد،  پول گز را حساب کرد و  چند تا گز دیگر برایمان خر

رانم کرد و گفت یچ: رو به من و خوا یچ وقت از  ی  مبادا  کس چ

ید، ح اگر آن کس آشنای شما باشد، رو به من کرد و : گفت بگ

یدی چه گفتم ه نادان ش ا گذشت، زمستان رسیددخ نوش . ؟ روز م

شه به خانۀ ما می آمد نوش را در مادرم، مادر روز  یک. م وچه  م

ی است ا ر نوش   :به مادرم گفت. دیده بود که چه زن خوب و م م

شه مزاحم شماست، مادرم گفت  انم او را ،خ :م خی  دوست  دخ

ید که پروانه به خانه ما بیاید؟ چرا اجازه ن. دارند   د

ر: مادرم گفت ش  را ند رود می جا که می خوا دنبالش بروند  خوا

م  نوش سه تا بچه  با  س  است م شوند  یک مرتبه مزاحم شما 

ی  راست می. جان بیاید ید...و ستم  چه   من می. ر چه شما بخوا دا

اری در سر مادرم می یدن جواب سیاستمدارانه او  اف گذرد و از ش

اره به فکر فرو رفتم نوش قول داده بودم که که  ب  روزی  . دو به ه م

ش ن ا انۀ  عصر کمکش کنم، اءخانه شان بروم و در نوش مادرم به 
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دن چکمه من و رانم را به بازار برد برای ما چکمه خر ی ساخت  خوا ا

د،  ی خر یم،  وق از بازارچکسلوا نوش با برگش صدای درب آمد، م

ش وارد شد و گفت، خی منتظرت شدم، خودم    .آمدم دف

مان قبول شدیم و تصدیق کالس  ردو ی رسید،  ا ای امتحان  روز

پدرم طبق قو که داده بود برایم یک ساعت م . ششم را گرفتیم

دکه " داّماس" ور بود  خر   .در آن زمان خی مش

ستان شروع شد، دنبال سرگرمی می ای تا یم، مادر  روز مثل  مگش

د، شر  ر اموا خر نسال برای ما   وش   ژاکت کردیم  وع به باف و رادیو 

  .دادیم می
نوش گفت  مادرم با برادر و گماشتمان به خانه  فردا پدر و: روزی م

 . روم ا  ن جا را دوست ندارم و با آن روند، اّما من آن  ییال مان می

ا با ش من بیاید، شب  شت بام   م خاله ام قرار است پ روی 

  .خوابیم می

ف میاو برایم  عر ی از قدیم  ا برو از مادرت اجازه بگ . کند قصه 

م باشیم اد  ،و به خانه ما بیا تا شب را با  از مادر اجازه خواستم، فر

به نباید  دخ چرا حرف ن: زد ؟ چند بار به تو گفتم که خانه غر ف

م آن بروی، حاال می ی؟ داد زدم خوا شب را  آخر خانه ای  : جا بخوا

زن چه خطری دارد؟  یک دخ و با  س  شما مرا دیوانه می یک پ کنید، 

سم اینطور که شما می. کنید م  ب   . وئید، من باید از سایه خودم 
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زرگم  کرد و گفت      وای عمه جان من با این : مادرم رو به  مادر

ایت شم  ف کن، بیچاره را دخ چه کنم؟ ترا بخدا ح عر ش  برا

مد، با شاید قدری  ه گفتم شم دیگر  به خودش بیاید و بف گر

ار به مردم دارم؟ او دوست صمی من است، مادر  ست؟ من چه  ک

نه اش می م خوب  :چسباند گفت بزرگ در حا که سرم را به س دخ

ر چه من و مادرت میوش کن مه به خ  ،    .و صالح توست وئیم 

سر شش در ری با  ی ما زن و شو یم  ساله مسای شان به نام ابرا

ی می ی داش زند یم دوست کردند که وضع ما خو ند، با مادر ابرا

ش چادر بودیم، اوصمی  دم و  به خانه ما می آمد برا می بر

م سن و سال  می سر بچه مسلمان  یم با یک  شه ابرا م دوختم، 

وچه بازی می یم  ازروز   یک کرد، خودش در  این پرسیدم مادر ابرا

ست؟ گفت به ک سر: سرغر کمان است، او مسلمان  مصطفی  شر

سرؤ م یم مثل دو برادر دارد که با  م است و فقط یک  ند ابرا   .س

یم در  ی پدرش را از دست داد و پدر مصطفی  ابرا ده سال سن س

یم حمایت می م درس می خواندند و با  ا با آن. کردند از خانوادۀ ابرا

از  م صمی و برادرانه بود وا  دوس آن. ی رفتندم به سر به اسم  با 

مدیگر بودند  قسم می مدیگر  بان  شت ر شرایطی    .خوردند و در 

را ی به اسم ز ان  و عرو کرد، مصطفی با دخ یم د با ابرا

عد  بد بود و ضرر می اّما وضع بازار ،کردند پدرشان را اداره می کردند، 
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ان را ر از چندی د دند،  ی خر امیو م  فروختند و با پولش  دو با 

س تا مرز  امیون ج ی گرفتند و با  بصره  عراق و وا نامه رانند

ی از آناب ر بردند و می ت ی ی می ر به نو رفت  به مرز می و کرد ا رانند

عد از یک سال با شم عرو کردگشت،  و برمی م  یم    .ابرا

ن لباسروزی مشغول    ، درب حیاط باز شد کنار چاه آب بودم شس

ی سالم کرد و گفت ستم: ز یم  یدم شما خوب چادر . من زن ابرا ش

د می عارف کردم  که بفرمایند توی اطاق ، جواب دادمدوز . بله و 

شستم، پرسیدم  ست؟ دستانم را خشک کردم و کنارش  اسمت چ

ای درشت  .اسم من شم است: گفت ل با چشم  ی خوش و دخ

ل مناسب و ی ی سرخ و سفید و  ی، صور برازنده ای  ابروان مش

 : داشت، گفت
ً
ستم، مخصوصا ب  یم  من در اینجا غر وق که ابرا

ا می به مسافرت می ا . مانم رود، در خانه ت م ت م من  گفتم دخ

ان می  ستم، ر . گردد رود و شب برمی سرم صبح زود به د وقت  تو 

ی خواس می ی  توا   .به خانه ما بیا

ی ی نزدی م دوست شدیم یک روز سرد زمستا ای  به مرور زمان با 

ر کر فرو رفته بودم لو ز ل آمد، ک  ،عصر که تا  صدای درب م

ت به درب می ید با عصبان دم، درب را باز . و له به حیاط دو با 

ی ژولیده در حا ا ی دوشش که چادرش رو   کردم، شم آشفته با مو
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زار  افتاده بود، خودش را به داخل حیاط و در آغوشم انداخت و زار

ست و  می  .داد فحش می گر

غلش را گرفتم و او را به اتاق   ای وای خدا مرگم بده  شده؟ ر  ز

ر کر  نه اش می. شاندمبردم و ز ید و مصطفی را  مرتب به س و

ن می یم را چه  کرد و می نفر م؟ آب قندی درست گفت جواب ابرا بد

نه اش پر کردم و ش دادم، صورت و س   .از خراش بود به دس

ی،   برای مادرت بیاورند، درد  مصطفی خ مرگت را  ی درمان بگ

ش زنده نبا که  و چه شده ؟ چه  .یک ساعت ب سراسیمه پرسیدم ب

جواب : گفت  لرز  ترس و  با و اتفا افتاده؟ دو دستم را فشار داد

یم را ا م؟  برا   چه بد

و چه شده؟    :گفتم ه نکن ب وب و گر نه ات ن زن آن قدر به س

ر: از دستم گرفت ک نوشید و گفتلیوان را  ای ظ ی  را زن  نزدی ز

یم برایت پیغامی : ما آمد و گفت  مصطفی به خانۀ مصطفی از ابرا

م تا خود. دانم ن: گفت چه پیغامی؟: گفتم. فرستاده ش برایت بیا برو

ف کند،  فور  عر
ً
را به راه افتادم و با  ا چادرم را به سر انداخته و با ز

را باال رفتم و له از پله گفتم   به مصطفی سالم کردم و ای  خانه ز

یم داری؟  د؟ با چه پیغامی از ابرا و را نگف که به من ب اه   چرا به ز ن

ی با   م،پیغام را باید خودم به تو بد: مع داری گفت ن یک چا ش بیا ب

را : م بنوشیم، داد زد ی بیار  ز   .برای شم چا
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ی را آورد و جلوی ما گذاشت و رفت را چا مصطفی  بلند شد . ز

ستاد و گفت م با ! پیغام اینجاست : نزدیک درب صندوق خانه ا من 

ی برایم  یم چ خنده تا دم در صندوق خانه رفتم، فکر کردم ابرا

ده ست و مرا به ن ،خر ش به دور کمرم  ان مصطفی دستا اگ

ول داد دیوانه شدی؟ شرم و حیایت به کجا  : داد زدم. صندوقخانه 

غلش فشار میکه   حا رفته؟ در . را قفل کردداد درب  مرا با قدرت در 

غلش به زور ؟  مصطفی چه می: گفتمو کنار کشیدم  خودم را از  ک

یم تو برادر. الت بکش م سر یک سفره بزرگ  ابرا ، شما با س

را  :داد زدم. شده اید ی؟ بیا در  ز چه خودم را عقب  ر. را باز کن کجا

ش خودش را به من می می من از ترس به خودم . چسباند کشیدم او ب

ایم را می می دم و مو   .زدم کندم و صورتم را چنگ می لرز

ن انداخت و به من ت اوی وح مرا به زم عد در چون  را  جاوز کرد 

ون رفت ای اعتن باز کرد و از اتاق  ، به  مکرد خودم را جمع و جور . ب

ی حیا؟؟ اّما حیاط جلو   :داد زدم حیاط آمدم و  ی  ت کجا را خ ز

وت فرو  چشمم در  ی و س یدم  تار ش ی  درب حیاط   ،رفته بود، جوا

من ، م را به اینجا رساندمخودفرار کردم و  ا  کردم و مثل دیوانه را باز 

ن رو  غل کردم و دلداری دادم، قدری وازل ای صورت و  یاو را  زخم 

نه اش مالیدم ه کرد و به خانه اش رفت. س شست و گر   .ساع  
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یم از مسافرت برمی دو عد، ابرا ش   از زخم. گردد روز  ای صورت ز

مد دیوانه وار بر قضیه را می ش می سر و ف د و  صور به خودش می و

سال تمام از  دو ،گذارد شود و سر به بیابان می از خانه خارج می ،پیچد

یم  ی نبود،ابرا ان اسمش سر. شم بدبخت شد خ ا  افتاد، از  ز

ه می ش غذا . کرد الت و بدنامی شب و روز گر ا برا مسایه  ا 

  .شست ای مردم لباس می برای امرار معاشش در خانه. بردند می

سته اسکناس را با یک  زند و  درب خانه شم را می روزی ز

د می به چه : زند فرستاده است شم داد می مصطفی برایت خر :و

ی به خانه من  ا را وسط حیاط می اندازد و  ؟مده ایآرو اسکناس 

خانه می ی از آش ش را  آورد که اسکناس ک را جلو ش بزند، ز ا را آ

د و اسکن می ش می ا را از اسگ   .اپد ق دس

و برو  ، مرا بدبخت کردی  به مصطفی ب   پول   آبرو را با. بم

د  توان ن ورت را گم کن  تو . خر ون می. م  کند و با  او را از خانه ب

ت در ی . بندد را محکم می عصبان عد مصطفی در حال رانند یک سال  

وه  تصادف می ش با  امیو د می کند و شبانه،    .م

یم به خانه اش  راننده را مرگ او خ یم رساندند، ابرا ا به ابرا

عم امیون را  اره  و برگشت و  ار کرددو ای  بچه  :گفتند می .شروع به 

د کند و خرجشان را می مصطفی را سر پرس می   . د
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یدن این داستان سر جای خودم خشک شده بودم و مات و  از ش

وت به مادر بزرگ اه میم یک دفعه به خود آمدم و دلیل . کردم م ن

ی  ی بردم ای آن تگ ت به خودم  س مادر بزرگم مرا روشن . ا را 

ع از دوس میدم  به  ا، نباید اعتماد کرد، این را من  کردی، ف

شان  قبول می ست بزرگ تر  کنم، اّما شما مسئله را از آنچه که 

ید با این رفتارتان، ترس می د وحشت در دل ما می  و د دنیای  در  .انداز

م پیدا می امروز، آدم ن ای خوب  شما به . وششوند، مثل خانوادۀ م

ن ید امه مردم  بدون است س ن    .بد ب

عد از زرگ  وت گفت  ظه مادر به اعتماد : ای س زم به غر عز

مان در عد از.نکن  و ی درمورد  این گفت غئ یچ  ی،   تگ

شد، دخالترفتا ران آمده بود،  رشان با من داده  م که از  ای دائیم 

ی را بمن ت تر    و ناخوش آیند تر کرده بود زند

یچ  . ادبیات داشتم و کالس ششم بودم، عالقۀ خا به شعر

یم چه  می خودم شعر ا از. کتاب شعری در خانه نداش گفتم، دف

دان ل"از برنامۀ    ای درست کرده بودم، روی جلد آن شعری  " ای جاو

  :شد، نوشته بودم که از رادیو پخش می

  ورقــی لستــان مــن ببــر   از                   ل طبقی           آیدت ز  بــه چه کـار 

ن پنج روز  م شه خوش باشدو   شش باشد          و  ل  م لستان    ن 
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ن اعتصامی خواندیم، خیام،  مدرسه می اشعاری که در حافظ، پرو

یف ع زاده، بنان، مرضیه،  یا تص ان بزرگ رادیو چون بد ای خوانند

ن شعر روزی در . نوشتم مه را در آن دف چه می بنان از  حال نوش

ت از دم، که دائیمرادیو بو  چه را با عصبان ر دستم کشید و  ، دف ز

اد آن خت و با داد و فر ن ر نباید   دخ: گفت را تکه تکه کرد و به زم

م اشعار سد، آن  ی که به این  ! عشق و عاشقی شعر بنو دخ

ا فکر ند جورچ وچکش را ب خانه رفت و !! کند، باید انگشت  به آش

له برگشت ان شدم و . با زرگم پ شت مادر با ترس وحشت 

دم، مادر بزرگ به دائیم گفت می ی: لرز این بچه .. س کن  . داغ مرا ب

ون رفت ن قالب ت می یدن این حرف از اتاق ب   .کند، دائیم با   ش

زرگم از ترس و غل مادر دید دائیم می در  دم،  وحشت  لرز

 واقعاگر شما جلو او را نگرفته بودید : پرسیدم
ً
وچک مرا  ا انگشت 

نه اش گذاشت و گفت می د؟ سرم را روی س س  :بر زم فقط . نه ن عز

د ترا ب می ی ترا می ساند وخوا ه گفتم خو د، با گر من برای : خوا

ادی کشیده بودم و ظاملانه دائیم را   رفتار جمع آوری این اشعار زحمت ز

  .بخشم ن

طی بمن  مادر بزرگم که ن ی ر د، جواب  خواست حق را بمن بد

ی تو است و: داد و گفت ن . تو را دوست دارد غصه نخور او دا با 

ی  ر آم م دیدم... آره : گفتم تم ش را  ی . دوست داشت ای  تگ
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ش از ی . حد خانواده ام باعث صدمات رو در وجود من شد ب دخ

رچه   شد، فور  میال و حساس و زودرن به بار آمدم، 
ً
ه می  ا گر

ا می. کردم مان  ، وقترسیدم اعتماد به  نفس نداشتم، از آدم  که م

ان میمان می آمد  به خانه اگر مرا  کردم و من در اتاق دیگری خودم را پ

الت  صدا می ار خال کرده باشد، سرم را از  زدند، مثل ک که 

ن می وشه ای ساکت می پائ   .شستم انداختم  و 

شه می   م ش رنج می جمله ای که  یدم و مرا ب زم ما ": داد ش عز

یم و صالح تو را می مه خ   ."خوا

ن رو        م ا با  گذشت یک عصر صدای درب حیاط را  میمنوال ز

یدم، باز کردم، صاحب خانه  عد ازسالم و " حا مراد"ش بود و 

شست و گفت ، کنار پدرم  م  من می: احوال ام را  خانهخوا

سرم تصمیم گرفته م با او  ،بفروشم،  اجرت کند، ما به اسرائیل م

م  می ،  ، دوسال دیگر خانه را میحا شما گف: پدرم گفت . رو فرو

خ گذشته است   تازه یک سال   .از آن تار
م برای فروش گذاشته    ش را  ا سرم تصمیمش را گرفته، د

که آنرا خا کنید تا من بفروشمش،  تو یا  این خانه را بخر یا این . است

اره  پدرم در فکر فرو رفت و به قول قدی ندوستا" ا  دو ن فیلش یاد 

ست ما در: و گفت" کرد م در اینجا ن م جای ما    .اینجا  ک را ندار
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م  من ن: پدرم گفت. خوب این خانه را بخر: مادر بزرگم گفت خوا

م ب م خره روزی عازم اسرائیل میاال خودم را پای بند کنم، ما    .شو

ار ماه دار از  حا مراد شما خانه را بفروشید و سه چ لت  خر م

ی م خانه مناس پیدا کنیم، او قبول کرد و خدابگ فظی کرد حاد تا ما 

ی ما را : با صدای بلند به پدرم گفت ممادر بزرگ .و رفت آخر تا 

ای مردم می ن سرگردان خانه  ش ی مثل چادر  ؟ تا  ا از این خانه  ک

ت گفت وچ کنیم؟ مادرم باعصبان ان  : به آن خانه  من ازاینجا ت

ست، ما را . و قول دادی اینجا را بخری ت، خورم ن خون ال آسر قولت با

  . خون نکن و 

م خانه بخرم، چ: گفت او نه ورا اگر بخوا ی با  این خانۀ ک لن

ی را می اتاق خرم که حداقل  ای سرزمی و بدون آفتاب را بخرم؟ جا

ش تازه ساز و اتاق ش بزرگ و آفتاب رو  ساختما مادرم . باشندا

ف می خواب شب می در: و گفتخندید  عر نم و  عد از یک ماه  ..کنم  ب

لت داده بودند میدیم که خانه فروخته شده و به ما سه ماه م   .ف

زرگم خی نار  مادر کردند  حت شدند و با پدرم بداخال میاو مادر

عد از دو ماه  نیم یک روز  تا این : عصر پدرم به خانه آمد و گفت که 

رو با حیاط،  ل، خانۀ تازه ساز دو طبقۀ ده اتاقه، آفتابع آقای دال

وچه  خانه در  مایون "حوض و آش پیدا کرده است، برایمان   "دک 

خورد، چون خی بزرگ است، در این خانه  و این خانه بدرد ما ن
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ی کنند ع آقا  به پدرم گفته  چند روز عد از. باید دو سه خانواده، زند

م خانه شان را در دار : بود یدم  دک داروخانه  وخانه حقیقت بودم، ش

  .گردند فروخته اند و به دنبال خانه می

نند ند که خانۀ مورد نظر را بب م قرار گذاش مادرم  مادر بزرگ و. با 

 
ً
شی کنند، اصال اره کرایه  لت خانه تمام شده  را نبودند که دو م

ن خانواده و بحث جر زعد ا ،کردیم بود باید آن را خا می ادی ب ، ای ز

زرگم از پدرم پرسید م: مادر مسایه شو ی  ؟ او حاال قرار است با 

م. "با دخ عموی پدرت: جواب داد   ".مر

شناخت اّما مادر بزرگم او را شناخت و گفت مادرم او   دخ: را 

ی؟ روز عمو حئیم را می موعود خانه را دیدند و قرار شد ما طبقه  و

ی کنیمپ ن زند مانخانه در. ائ ار ،طبقه دوم م یک سالن بزرگ  اتاق و چ

رم موقع امتحانات در . قرار داشت  که مورد استفاده نبود من و خوا

ک بود رفتیم و درس حفظ می جا راه می آن م مش خانه  . کردیم، آش

ا را مرتب کردیم فرش ن کردی روز اّول که وارد خانه شدیم اتاق  م ا را 

رم یک طبقه از  ما جا دادیم و مادر  و وسائل را در گنجه به من و خوا

یم رمان را درآن جا گذاش ا را داد، لوازم تحر فردای آن روز من . گنجه 

خانه داد زد ایم در گنجه بودم، مادرم از آش  : مشغول چیدن کتاب 

شقاب از  ا من با لباس خواب و. گنجه  برای من بیاور  پری دو  ی مو

ی از پله  ژولیده دنبال تای دمپائیم گشتم و پیدا نکردم و با یک تا دمپا
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خانه، صدای مادرم را  ن آمدم و وارد حیاط شدم نزدیک آش ا پائ

یدم که  با ک حرف می   . زد ش

ا شمعیا  جلوی در خانه چشمم به معلم مدرسه خانم طو آش

خانه را ندیدم و ب ی پله آش خانه  ا سرافتاد، از دست پاچ به داخل آش

ی و  ا از دستم افتاد و شکست، با شرمند شقاب  ل خوردم و 

ا به پای  عد از جواب سالم، ن الت بلند شدم و سالم کردم، 

نه ام انداخت و گفت ای چی به پایت فرو : بر مواظب باش تکه 

ه تازه متوجه شدم و سرم را پائیـن انداختم و دوال شدم که تک. نروند

کنم، برو دو  من خودم جمع می: ای چی را جمع کنم مادرم گفت

  .شقاب دیگر بیاور 

ون آمدم و خانه ب  له خودم را به اتاق رساندم و دو با از آش

رم دادم و گفتم شک ا آنمواظب باش : شقاب به خوا شروع به  و را 

ه کردن کردم چقدر تو  :گفتم به خودم می و آمد  از خودم بدم می .گر

س   دست و   .پا چلف 

ن چادرش بود  شسته بود و مشغول دوخ وشۀ اتاق  زرگم  مادر

ه می: گفت ؟ گفتم چه شده چرا گر دانم چرا معلم ما به اینجا  ن: ک

خانه برده  ه وآمد مانخانه او را به آش چرا از قبل  ومادرم بجای اتاق م

زرگ گفت بمن خ نداده  ر بزرگ نه عز: مادر زم اینجا خانۀ خوا

ی رش زند  مادر بزرگ من از: کند، گفتم می اوست، او با خانوادۀ خوا
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الت می ا  جلوی او. کشم او  و دست توی حوض  چطور صبح 

م؟  مادر بزرگ خندید و گفت شو شه جلو پنجره : صورتم را  م مگر او 

ستاده که تو را تماشا کند؟    .ا

ی شده بود مسایمان ،که معلم مدرسه ام از این ، احساس آشفت

خوردن  عد از، صبح زود از خواب بیدار شدم ،چند روز ،کردم می

 فور ، صبحانۀ مختصری 
ً
رو   برای این ا نم  خانه مان که او را در را نب

  . رفتم قبل از او به مدرسه می

ا خانم با خانواد ،ای زمستان بود چند ما گذشت شب           ه اشطو

ند، از تا پا از شب به دور کر می ،آمدند اق ما میبه ات  شس

ایت ف می ا گذشته ح                              . کردند عر

ف می پدرم از مسافرت          عر شاه  ات اطراف کرما ش به د کرد  ا

سیار سرد و: گفت می ی  ی. بر بود پر زمستا ا لبه د  ا  شب را در 

مه جا را سفید کرده بود از دور چند چادرگذراندم، صب ادی   ح برف ز

لبه  پرسیدم. سیاه معلوم بود ا متعلق به چه : از صاحب  این چادر

ی است و این: گفت ؟کسا ی  ا  ند که در سیاه چادر زند س ی  ا

  .کنند می

ا با این سرما: پرسیدم       ای  یاین بیچاره  ت چطور داخل چادر

شت چادر   نازک طاقت ا رسیدم،  ی از چادر روی  می آورند؟ نزدیک ی

ان می ی ت رش چ ا تکه پارچه ای افتاده بود که ز خورد، نظرم را  برف 
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یدم، پارچه را از  ی را ش ه نوزادا جلب کرد، نزدیک شدم، صدای گر

ت و شان برداشتم، دو نوزاد  ان را دیدم که از سرما می رو دند  عر لرز

ه م اد زدم. کردند یو گر ان کردی فر دم  با ز مگر  :به طرف در چادر دو

ی گناه چه کرده اند که آن آیا  ؟برف انداخته اید در ا را این اطفال 

ید آن می شسته بود ا را بکشید؟  خوا ی که کنار رختخواب زائو  ز

م : گفت
َ

ا را در»  ع برادرم« ِبراک  سرما گذاشته ایم که نه، این دو قلو

شوند ض  ا مر عد  شان به سرما عادت کند و  ی ت ا  خانم . از بچ طو

م بدترند این: گفت چه دل  دارند، : مادرم گفت. ا که از حیوان 

سان باورش ن   .شود ا

ا خانوم در حا ش از شب که  ا تازه شام خورده بودیم، طو

شست و ش بود آمد، پای کر کنار من  با خنده  بافت اش در دس

ش را به دور گردنم انداخت و گفت درست است که من معلم : یک دس

ستم و س و در تو  مدرسه تو  این خانه،  در مدرسه شاگرد من 

یم و من و تو مثل دو س م باشیم مسایه و فامیل  . تا دوست باید با 

م داشته با   ال در  الت بک ح اگر اش تو نباید از من 

ی ازتو  می لمات را می وق. من سئوال ک ا که بار  گفت مثل این که این 

ن گذاشته شد و احساس آرامش کردم،  سنگی از روی دوشم به زم

ا می کردم این فکر می سرم را از روی کتاب بلند کردم . شنوم ا را دررو
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ا به او انداختم م با اشاره سر حرفش را  ،ن و ی ب ستم چ و نتوا

  ... ید کردمتائ

م دوست  الت را کنار گذاشتم و با  عد کم کم  از آن شب به 

م از خانه تا مدرسه می. شدیم  ا با  ا از . رفتیم ع روز نزدیک پله 

ستان می شدم، او او جدا می خواستم  من ن. شد جلوتر از من وارد د

ند ی ب ا به روابط دوستانه ما    . که بچه 

روی خا وچه رو مایون و داروخانه اش بوددر  . نه مان مطب دک 

ن نه ماش ای ک یک  ان بود، الس دند و  ا را، می طرف دیگر، سه د بر

کردند که برای کشیدن آب از چاه  درست می» َدلو« آب از آن سطل 

ی«شد، یا برای کف گیوه  استفاده می ستا دند می» یک نوع کفش تا . بر

ۀ آن طبی  با دست ا را از چرم  کفش. دست دوز بود ا اّما رو

ا در برف و باران در زمستان روی   دوختند، برای محافظت از آن می

ی سیا  که . پوشیدند می" الش" کفششان، ی الش کفش الس

به ای قرمز ش از پارچه پ داشت در ایران  بود و پا را گرم نگه می درو

ای مردا الش  م از خارج وارد ارخانه چکمه سازی نبود و ح  نه را 

  .کردند  می

ف می عر ده بودند، از : کرد پدرم  برایم یک جفت کفش چرمی خر

وای سرد ا خشک شده و پایم  کفش ،مدرسه آمده بودم، در زمستان 

ر کر را زخم کرده بودند ، آن گذاشتم تا نرم شوند، فردا  ا  را به ز
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ر کر در آوردم ، چ صبح که آن رمشان  آب شده بود و تمام ا را از ز

خته شده بود و کفش ش به پایه کر ر ا ا مچاله شده بودند  روغن 

ستم آن آن روز به مدرسه نرفتم تا  برایم کفش . ا را بپوشم که نتوا

دند    .دیگری خر

ان نجاری و وچۀ ما، د ان دال و طرف راست  یب و د ان   د

م بود، که به دیوار ب دیگری  ازان و قی و  گا غر آن، چند تا 

زان کرده بودند ان را پردۀ سیاه . چاقوی زنگ زده به میخ  آو قسم از د

زان کرده بودند ی آو ارش این بود . و چر ان مرد میان سا  صاحب د

شت پرده می ای ده تا دوازده ساله را به  سر زوار برد، روی صند  که، 

م دررفته شاند و با  . کرد ا را ختنه می ان چاقوی زنگ زده آنای می 

رفت از شدت درد داد و  ای بدبخت از درد دادشان به آسمان می بچه

اد می وش آن فر سگ صاحب : گفت زد و می ا سی می کردند، به 

خت، لباس  عد مقداری دوا قرمز روی زخمشان می!. ساکت باش  ر

ت لباسشان را پوشیدند و با یک دس سفید می چلوار گشادی از

ا پر  می مان لباس که  وچه و خیابان و ح مدرسه با  گرفتند و در 

ای خون و دوا   از   .رفتند قرمز بود راه می لکه 

م می ، دندان مردم را  از ان ان با  مان د اگر ک از کشید،  در 

اد می ان کردی می  زد، با شدت درد فر ت ن: گفت ز کنند تو به این  عی

ی داد میگن ی؟ اگر زن بو  د اد می  دز الت  :گفت  زد، می و فر خانم 
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ی روی آن می عد گرد سفید . زند بکش، زن که داد ن پاشید و او را  رن

  .کرد روانۀ خانه اش می

مردی بود که کاله  نمدی درست می  ان پ کرد، او مواد  عد از آن، د

آنرا  گذاشت و آنقدر نمد را روی سری که از چوب تراشیده بود می

جا رد  آن ر وقت که از. آمد مالید تا به صورت کاله گرد در می می

شش را باز می می ش ن ا ما . زد کرد بما لبخند می شدیم با صورت کر روز

ا مواجه بودیم نه    .با این 

ان عبور از عد از ه میدان می آن د شدیم، محوطه ای  ا وارد س

ازی رو یا  پالتو تفروشان کت وکه خی شلوغ بود، دس ای سر

ل روی دوششان انداخته بودند و می وشۀ  فروختند، در ان

ی  ئل مختصری ووسادیگرمیدان، مردی با  ایه مردم را سلما ار یک چ

ششان را می کرد و می ن می. تراشید ر ی دارچ ی  دیگری چا فروخت، ی

  .فروخت  دیگر  چغندر و شلغم می

نه .... ه شلغمان داغ  ......مرحم س

اسه گ آش  دیگر وشه ای در       ی و چند  مردی با دیگ و مالقه چو

طرف دیگر  و" رئوف"میدان، داروخانه  فروخت، در طرف دیگر رشته می

ن  این جمعیت عبور می .بود" حقیقت" داروخانه  کردیم تا به  ما از ب

م   .خیابان اص برسیم تا به مدرسه برو
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، در زاداری ع روز ه میدان دسته عاشورای حسی ای عزادار و  س

ا رد می نه ز ل تا خانۀ ما می. شدند س رسید، من و  صدای طبل و د

ا، چادر به سر می مسایه  انداختیم، که به تماشای عزاداری  مادرم  با 

م ی که ما را می در. برو ن  شناخت، رو به ما کرد و راه مرد مسلما با 

ی گفتکنایه آ مه آخر: م ودیان  د مسلمان می شما    . شو

ان را دیدیم که بدون  ولت نظر و جلو میدان شلوغ بود، خانم دک

سته و بلوز و دامن سیاه و  شت  ش را از  ا ی، مو چادر با کیف دک

با متانت و وقاری  ،گشت زایمان زائو برمی سر تن نموده از بر سفیدی

ی  ان گذشت، ک جرأت نخاص از کنار دسته زنج زن کرد به او چ

د و ش . ب ر پا ن ز ی بود که زم ست؟ چون ش ز اب  ی  که چرا 

د می ام خا قائل بودن مه او را می. لرز ش اح   .دشناختند و برا

یه سازی می ع ای عاشورا و تاسوعا ش بر تن ..کردند  ا روز

ار پنج ساله لباس پوشاندند، به سر  میو سیاه ای بلند  چندین بچه چ

ی می آن ند،  ا نوار س ی به کمر یک یک بچهس سته  شده  طنا ای 

مرتبه دایره ای از عزاداران درست   کشید که یک بود، مردی طناب می

ی می مداح . شد می ی که ظرف  .خواند با صدای سوزنا دیگری مشک آ

سته شده بود را، پر از  ی با زنج با آن  ا  آب می طال کرد و به بچه 

د با لباس قرمز می اسه آب می می داد، یز ر  زد و آب را  آمد و با شمش ز
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ن می بر ه  زم م گر ه می افتادند، جمعیت  ا به گر خت و بچه  ر

  .کردند می

ستاده بودم ا من خی نزدیک ا ه بچه  نه و گر ، از دیدن این 

ه کردن کردم، مادرم  م شروع به گر شت سرم من  که قدری دورتر 

ستاده بود، با دست به شانه ام زد و گفت بیا به خانه برگردیم در  : ا

ا آمدی؟  : مکال ام را دیدم، پرسیدم ،راه س چرا ت برادرانم فرنگ

مسایه  وشنگ و سر  ا  ع "جمشید با من بودند، در دستۀ زنج ز

آمد و  او  او را صدا زدند، برادرانم را دیدیم  که َعل در دست داشت"

دید کرد و گفت آن ا  شما به چه حقی به دیدن دسته  ودی : ا را 

 فور   آمدید؟
ً
  .کنم  تان میه نه این علم را حوال اگر! به خانه تان برگردید  ا

ند، من آن ت و ترس به خانه برگش م حاال به خانه   ا با عصبان

ای عزادار  گردم، در برمی ی از روز شت ساله  و فتی، برادرانم که ی

ه به خانه آمدند، سرشان پر از ل بودند با گر مادرم . بود قرمز اه و 

ل مالید: چه شده؟ گفتند: پرسید ا  مه بچه  مادرم . مردی به سر 

در خانه ، برد و با صابون سرشان را شست آب ا را به جلو حوض آن

یم یا خصو  حمام نمره فته ای یک یا دو مرتبه به . حمام نداش

شسته بود و پول . رفتیم می ی  شت م متصدی کنار درب ورودی حمام 

  !به دیوار شعری نوشته شده بود. داد نمره می گرفت و می

ــارد ــــ سپــ   رکه دارد اّمان موجود بــــــه مــــــــن 
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ــر شــــود مفقــــــود ـــ م بـــود   گـ   بنـده مسئول آن نخوا

ای زمستان وای   ن  ن حمام از خانه ما دور بود، روز به  سرد بر رف

ت بود حمام گرفتیم،  شدیم نمره می که وارد حمام می وق .سیار 

ش منتظر می ای عید  یک ساعت یا ب تمان برسد، روز ماندیم تا نو

اره   گرفتیم و به خانه برمی می ترو جلنمره را  تمان برسد  دو یم  تا نو گش

یم ،  ه حمام برمیب چند گ لبا بود، ر حمام یک رختکن با  درگش

ن و یک دوش  از حمام سرد وارد حمام گرم می وی  شدیم یک س

ی  قبل از این. داشت م، دالک به منظور ضدعفو که ما داخل حمام شو

وی حمام می کردن حمام، یک سطل پر خت،  از پرَمنگنات را روی س ر

و می یم  روی س یه کرده بودیم سرمان را شس و با موادی که از خانه 

ع ساعت می عد از یک ر یم،  سه کش الزم   :زد دالک  به در می، شس ک

د؟ زود باشید له  می .دیگران منتظرند! دار یم و  خودمان را با  شس

ون می آمدیم   . ب

ر کر فرو رفته  لو ز یک شب زمستان که از حمام آمده بودم و تا 

ن کرد و مشغول کشیدن غذا  ه شاممادرم  سفر  بودم را روی کر 

  :زد وچه آمد داد می ترب فروش از صدای بودند که 

رب
ُ
ی ت ر

ُ
رب ..... ت

ُ
رب ..... آی ت

ُ
و ِدیره ت

ُ
رب آبدار" ا

ُ
  ".ت

ن این بدبخت از صبح تا    :پدرم پول را روی کر گذاشت و گفت

ار کرده و به جای مزد، به رب دادند که بفروشد در مزرعه 
ُ
به . او ت
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ر کر بلند شدم پول را برداشتم، درب حیاط را باز کردم و   از ز

اسکناس را به او دادم، تا چشمش به پول افتاد، آنرا از دستم قاپید، 

سه ی ک شت در گذاشت و فرار کرد  و رب را 
ُ
رب را کشان  ..ت

ُ
ی ت و

ش را به ما داد !!بیچاره . کشان تا دم در اتاق آوردم ر
ُ
ی ت و   .مه 

ش زد ؟ ، نه تا پول را از من گرفت، غی   .بقیه پول را نگرف

رد به تو ندادم،
ُ

ی بجز، در  پدرم گفت  تقص من بود که پول خ و

رب سیاه، شلغم و چغندر
ُ
ر. م بود ت فته ما  روز، شلغم و  تا یک 

ا، مادرم تر درست کرد چغندر می ن  خوردیم، از شلغم  ر زم و در ز

ا به من می. گذاشت ن تر بیاور  :گفت ع شب  ر زم من  .برو از ز

ن می ا پائ ی از پله  رانم از  رفتم، خوشبختانه بر در تار خالف خوا

ی ن ن را برق  تار ر زم ای  ز عد برق کش آمد و پله  ترسیدم، سال 

  .ک کرد

ا خانم به اتاق ما آ  ف شبات عصر بود که طو عر مد و مشغول 

 ،سال اّو که در مدرسه اتحاد استخدام شدم :می گفت. کردن شد

ا داده  ارنامه خر سال تمام شده بود، وآامتحانات  ا  را به بچه 

ش وارد دف شدند بودیم، در شسته بودم، مادری با دخ عد از . دف 

بیچاره  این دخ، آید خدا را خوش می خرآخانم شمعیا، : سالم گفت

 مادر رو  .را رفوزه نکردم نمره نیاورده بود او من: مرا رفوزه کردی؟ گفتم
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ش گفت مه نمره !بدبخت: به دخ ر و آن ور، این ور  این  مقوای  قا  ز

یم، ن   شد چند تا را بک و بیاوری؟  و توی طاقچه داش

ی تا زه ما شروع به خندیدن کردیم، پدرم با مقداری نان روغ و پن

مید خی خندید و  شب بخ ،وارد شد م تا موضوع را ف گفت او 

م حدی دارد: گفت مادرم نان و پن را روی کر گذاشت . ی سوادی 

ر کر می شست   و فتیلۀ  سماور را باال کشید، پدرم در حا که ز

اسه از گنجه  این پن: گفت ا خی خوشمزه است، یک  ی نمک با مر

وزه را باز بردار و  ا بیاور اّما مواظب باش در  ن برو و مر ر زم به ز

  .نگذاری 

ر ن را روشن کردم، از پله برق ز ن که  زم ر زم ن رفتم، وارد ز ا پائ

شسته بود ش گذاشته تا مرا دید  سرش را . شدم، مردی  ا روی زانو

ار : سرش را بلند کرد، وحشت زده پرسیدم  ک ؟ گفت می تو اینجا چه 

ی ندارم، منتظرم  تا باران بند بیاید و  ات آمده ام جا بم، از د من غر

  . بروم 

ا را      ن گذاشتم اسۀ مر ا به زم له و ترس  و از پله  باال  با 

شسته و می: آمدم و گفتم ن  بم و منتظر است که  یک نفر پائ د غر و

ش بلند شد و گفتباران بند آید، پدرم یک مرتبه ا ؟ : ز جا  و گف

اد زد دزد ن رساند، اّما... فر ر زم دزد فرار کرده   دزد و خودش را به ز

ست و به ما گفت . بود  دزد بوده، منتظرآن مرد  :پدرم درب حیاط را 
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ش می رچه دم دس مه بخوابیم و  د شسته که  . آید، جمع کند و ب

ای  پدرم. شما باید خی مواظب باشید که درب حیاط باز نماند نه ش

  .به در خانه آمد"  آجان" به ژاندارمری کرد و نه پل 

ی      ن  خی آرام ومردم، آن زمان زند بدون دغدغه بود، خشونت ب

ند، جنگ و  مردم کم بود و ارزش ی قرار داش ی در مقام و سا ای ا

، رادیو و روزنامه بود ای ارتباط جم اه  ا دست زی نبود و ت ، خون ر

و  کرد، آواز اخبار داخ و خار را پخش می روز چندین بار رادیو در

ما . ای مردم بودند ای شب سرگرمی داستان شعرای بزرگ و اشعار

دیم روزنامه به ندرت می   .که خ م بود مگر این. خر

    
ً
ل بودند به  خانه خراب و روزی که دک مثال ردو متأ فرشته که 

او . برادر فرشته بود ا آنقاتل . کشته شدندروعشان دلیل رابطه نامش

رش باخ رابطۀ عشقیکه از  م خلوت  شود، وق که آن می خوا ا با 

ان می شت پرده پ ردوی آن کرده بودند خودش را  ا را با ت به  کند و 

عد از قتل می ت  رساند،  ت و ح مه در  شاه  این اتّفاق مردم کرما

 .آن موقع چنان اعمال خشونت باری  ندیده بودند ن تا فرو رفتند چو 

ی از دک     ان خانه خراب ی شاه بود پزش مه . معروف کرما

ع افسوس می ه می ا خوردند و   ا در روزنامه فروش. کردند م گر

اد می خیابان وش مردم می زدند و اخبار ا فر ش  .رساندند را به  ما دا

کردیم و تا  چند روز راجع به این موضوع بحث میمدرسه تا  آموزان در
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ادی مردم سا ارۀ آن عتمدت ز عد از چند روز  .زدند ا حرف می ا در

ای خانۀ فرشته که  خیابان چراغ برق رد شدم، دیدم که پنجره که از

مه را با تخته پوشانیده بودند و درب خانه اش  ش خیابان بود،  سر ن

ر و موم کرده بود م م   .ندرا

ز، برادر فرشته را محاکمه کردند و او عد از    ی پرو
ّ
وم  را مد مح

شر کردند خ. به اعدام نمودند ا من فردا قاتل دک . را در روزنامه 

ه میدان به دار د شد خانه خراب و فرشته در س خته خوا مه به  .آو

ند او را دار بزنن وای می :گفتیم  م می خی به زدن  لمه دار د؟خوا

ناک میوشمان  ن و وحش یده بودیم آمد  سنگ ش ، چون تا آن موقع 

  .که ک را دار بزنند

یدم،      وچه  ش فردای آن روز صبح زود صدای پای چند نفر را در 

او شدم، از  ه میدان کنج  پنجره، خانواده قاتل را دیدم که به طرف س

ی با سه مرد در. رفتند می سته   اح چند زن چادر مش که خی آ

ند کردند از آن بت می زرگ به من گفت . جا گذش   بیچاره مادر: مادر

ای سنگی را تحّمل می   .کند  فرشته  چه داغ 

وق به .. برو بخواب صبح باید به مدرسه بروی : مادر بزرگ گفت  

ه میدان رد شدم نه از طناب و نه از ت مدرسه می دار  رفتم از جلو س

عد پاسبان. ری بوداث ـز و ا  خانوادۀ خانه  ا گفتند فقط خانوادۀ پرو
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ا را   ع این. خراب آمده بودند نه  که مردم دل دیدن این 

ند   .نداش

شتم بودم،    ی از فامیلکالس  ایمان با خانواده اش از قصر  ی

ار اتاق خا که طرف دیگر حیاط  شاه آمده بودند، چ ین به کرما ش

ند، مادرم یک طرف  را به آن بود خانه نداش ا کرایه دادیم، آش

خانه را به آن ای گ  .ا داد آش ای فتیله ای شان را روی اجاق  چراغ 

ند و غذا برای خانواده پنج نفره می می   .پختند گذاش

وچک از سیمان کنار  انه ش آبخشآ در      ه ای  نبود، حو

آب قنات : گفتند گذشت، می آن می زال از دیوار درست شده بود که آب

ر. شد جا وارد حوض حیاط می است و از آن ی  ک با ظر  برای آش

ه آب بر می از م از. داشت حو ه استفاده  آب خوردن  مان حو

ن ظرف. کردیم می ند و ظرف ا با سطل آب برمی برای شس ا را  داش

ند و در می ند شس ر و . سبد می گذاش ار به خانه می ظ ق برای 

خانه می مسایه را در آش بت  آمدیم ، مادرم و  م  دیدم که با 

ش می رکدام دیگ غذای خود را به دست می وخوش و  گرفتند  کردند، 

یدم که، مادرم و  به اتاقشان می و ش بردند، در طول این مدت یک بار 

ای از آن زرگم ش ر ب مادر م رفتار میا بکنند، مثل دو خوا کردند،  ا 

ن آنان برقرار بود م و دوس و صمیمیت به طرز قابل توجه ای ب   .تفا
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ار در س مساملت آم خی  آن روز ش از امروز محسوس مز ب

ا  خورد یا به قول قدی اگر ک قسم می. خورد بود به چشم می بود و

ش گرو می  واقعگذاشت  ر
ً
ستادا سمش می ا

َ
یک شب عید  .به پای ق

مسایه ل،   را به اتاقشان دعوت کردند، رادیو  مان ما وقت سال تحو

عد از شاه  یک نوروز می روشن بود، شا گفت، پدر  اعالم سال نو، ت

ستاد، ما ام شاه ا ستادیم خانواده بر پا خواست و به اح ی ا م . م 

م بود گفت ستاد شاه دیگه کیه؟ و: سرشان که کالس د ان نا. نا گ

الت بلند  پدرش جلو رفت و سی محک در سرش زد، او از  وش 

شست ا ساکت  ون رفت روی پله    . شد و ب

ب آور بود، فردای آن روز که من و  این موضوع برایمان خی 

خانه آمد و گفت مسایه به آش خانه بودیم زن  باالخره : مادرم در آش

ی از شاه  سرم م آش دادم،  ا را با آن و شه بد م دوس دارد که 

ومت می کند و او و د و  ای خود قرار می را تحت تأث حرف ح د

رم  ن بر تو: مادرم گفت. خی از این موضوع  ناراحت استشو . آفر

ر باشند م ق سر نباید با  مسایه به . پدر و  سر  مان  عد  چند سال 

  .حزب توده پیوست

شان داد و گفتوزه روغن نارگی ممادر  برای : ل را آورد و به او 

مسایه گفت ین روغن است،  وش و برنج، این  م : غذای  من 

م بخرم می م می. خوا ان  فردا با م از د ا که به ما  رو لوچه پز نزدیک 
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نوز . نزدیک بود، بخر ی در در آن زمان  نبود، روغن بازار  روغن نبا

شک نارگیل را از ای نفت وارد ندوستان با  شکه  ای بزرگ مثل  ه 

فروشنده با چاقو یا اّره . فروختند کردند و به صورت منجمد شده، می می

وزه  آن را می وچک درون  ای  د و مادرم آن را به صورت تکه  بر

خت و استفاده می کرد می   .ر

ی بود که دوستم را در  ستا خیابان دیدم او مرا به خانه اش  تا

ند، در آن. دعوت کرد ی داش ر و ا حیاط بزر مادر  حیاط مادر و خوا

رکدام جلو  ومه ی بزرگش را دیدم که  شسته و  ی    از ای طشت بزر

ر لباس  را که اک  ای ز
ً
ند سیاه رنگ بودند، با صابون می ا روی . شس

ای قشنگ  ر با تور ای ز وچک و لباس  ای بزرگ و  طناب کرست 

زان بود   . آو

ر این: دماز دوستم پرسی ای ز ست؟ این لباس  کجا  را از ا چ

کش  لباس: آورده اید؟ گفت ی از  پدرم با شر و ر دست دوم را با  ای ز

ای دست دوم می خارج وارد می ان  ن به د عد از شس  .فروشند کنند و 

ن خانه با خودم فکر می در این دیگر چه نوع شغ : کردم راه برگش

ی حاضرند ل ر دست دوم بپوشند؟است؟ چه کسا   باس ز

رش با مادرم و مادر  ا خانم با دخ خوا وق به خانه رسیدم، طو

بت می شسته بودند و   :کردند، سالم کردم و گفتم  بزرگم در اتاق 

ی دیدم، خانه دوستم در حیاطشان  مامان جون امروز چ 
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ر دست دوم می لباس ند و خشک می ای ز  در کردند که پدرشان  شس

  .بفروشد  بازار

د، قبل از این و ی ب ا خانم گفت که مادرم چ ند : طو س ی  کسا

ر نو د لباس ز ی خر آن روز : یک مرتبه مادرم گفت  .را ندارند که توانا

و آنرا به من  ، ممکن است ال داش با چرخ خیاطی کرست می دوخ

الت فرا گرفت و  بد که برای پروانه بدوزم؟ تمام وجودم را شرم و 

ه  دم و به گر ن انداختم و به اتاق دیگر دو بلند شدم و سرم را پائ

ا خانم  آن. افتادم یدند به اتاق آمدند، طو ه من را ش ا که صدای گر

ه نکن: گفت الت می. گر ؟  ما از چه  یم،  ک س م مثل تو زن 

ع از .بپوشیم باید کرست ران  ا کرست و شورت در  ا را  مغازه 

ین مغازه و را گرفت و برایم کرست دوخت. گذارند ا می در و   .مادرم ال

ستان گذشت، در عطیالت انه باالتر از  تا ستان دخ ار راه "دب چ

ت نام کردم، اسم مدرسه را"  اجاق ست   ث م ... یادم ن شتم و  کالس 

م را در آن ستان درس و د یک ای علوم، شی جا خواندم، در دب ، ف

م اضافه شد اه می. و طبی  ش رفتیم،  زنگ شی به اتاق آزما

شان می مخلوط شدن اسید و باز و یک را به ما  دادند، زنگ  اسید کر

، وسفند را می آوردند و کالس طبی ح می قلب  شر کردند،  برایمان 

ای عل می ستان به گردش  ااز بردند،  ا ما را از طرف دب ش  هآزما
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یه می ا را در آن که انواع واکسن" رازی " کردند، دیدن کردیم و روز  جا 

زه رفتیم وری و ش پاستور   . دیگری به دیدن دام

ودی بودیم و دو نفر  ستان فقط ما سه نفر  ،  در آن دب مسی

م بحث ن ا، با  یچ وقت نه معلمان و نه بچه   کردند و در مورد دین 

ونه تبعی ن ما و مسلمانان قائـل ن یچ   شدند ما خودمان را ب

مدیگر  میجزء آنان  یم،  س م از  را دوست می دا ا با  ر یم، ظ داش

یم مدرسه برمی ن به  ، درگش ب تندیراه برگش ای  با قلوه سنگ ش

ای بزرگ می م می رسیدیم، دس دادیم، با خنده رو به خیابان  مان  را به 

ر می   .شدیم سراز

ی افسرده و        م بودم، روزی به خانه برگشتم، مادرم با صور  کالس 

شسته بود و به برادرانم، که در ن، کنار پنجره  حیاط قایم  غمگ

اه می موشک بازی می شان می کردند، ن رانم برا ر کرد، خوا  شماردند، 

د باید ده دور ، باخت کس که می و بد ان . دیگری را دور حوض،  ناگ

م می : م خودش را به حیاط رساند و گفتمادر  ا من  م با  بچه  خوا

ا چشم. شما بازی کنم شوند،  کنار پله  ا قایم  ست تا بچه  ش را  ا

ست شمارد،   عد از این ک را پیدا نکرد و باخت، برادر بزرگم که تا ب

ول گرفت و با سرعت به دور حوض می" روز" د و بقیه  را به  دو

ش دست زدیمشماردن می مه  برا م زد،  م  اضا    .د، ح چند دوری 
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ا قایم موشک بازی  ب آور بود که چرا مادرم با بچه  برایم خی 

خی کیف کردم که مامان  با سرعت  :گفتخندید و برادرم  کند؟ می

د صد  کیلوم می ا که به خانه می .دو ش روز آمدم مادرم را آشفته  ب

خانه  سفره غذا ن دم، سردی و نگران می شست، خودش را در آش

م: گفت کرد، می مشغول می د، من س   .شما غذایتان را بخور

م را فراموش کرده بودم، با  ا داشتم، دف یک روز که امتحان ر

 و ایم رفتم، مادر گنجۀ کتاب له خودم را به خانه رساندم سر

ست شسته بودند و آ زرگ کنار اتاق  بت میمادر کردند، مادر  ه 

ار: گفت بزرگ می ن را از . را نکن این  ای برنج سنگ ت  مه پ دیدی این 

ول کردی،  که  ا را چند دور، دور حوض  ن آوردی، بچه  پله باال و پائ

شد د این بچه به دنیا بیاید س بدان خدا می !!!ی    .خوا

سر دارم :مادرم گفت مه بزرگند و   .خدا را شکر سه دخ و سه 

ل در آمده اند ی خواندن و شب البچه داری و ال حوصله  .از آب و 

ده ام نه خر
َ
نه گ

َ
ی را ندارم، از داروخانه قرص گ ند خی  می. نخوا و

  .اندازد زود بچه را می

م را برگرداندم و گفتم  یدن آن جمله، رو راجع به  ؟کدام بچه :با ش

ی چه  مادرت حامله است، : گم گفتکنید؟ مادر بزر  می بتچ

ندازد، در می د بچه را ب م سررسید خوا رم  ظه خوا ن  دو  ر .م

یم و با التماس به مامان گفتیم جلو آن شس ار را نکن، گناه : ا  این 
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ا با او بازی  کنیم و  دارد، بچه خی خوب است، ما بزرگش می روز

ش را چنان. کنیم می ا ت دست  ای ما دو مامان با عصبان تا  به شانه 

ن شدیم   .زد که ما پخش زم

ی حیا شما  ای  د به . کنید کنید که دخالت می غلط می دخ برو

ا به شما نیامده است من و . درس و مشقتان برسید، این فضو 

ر رم  ون رفتیم خوا مان موقع . دو بلند شدیم و از اتاق ب در 

ون زرگم به دنبال ما از اتاق ب م خانم : آمد و گفت مادر د مر برو

  .مسایه را صدا بزنید بیاید

رم    فور خوا
ً
ا خانم از  ا بازار  به طبقه باال رفت و او را صدا زد، طو

ردو با مادر بزرگ موضوع را . آمدند م به اتاق ما برگشته بود، 

ف کرد و گفت عر شان  اری : برا ن این بچه گنا وئید آیا انداخ شما ب

اه  ا خانم گفتبه در ست؟ طو سان : خداوند ن ه یک ا بچه سه ما

؟ امل است تو می ا  خوا او رابک ار قتل است، تو دست ت این 

ند س ا  رت و بچه  ، مادرشو س   . کنند مه به تو کمک می. ن

اد زد ت فر م و تصمیم  من این بچه را ن: مادرم با عصبان خوا

م خانم   خودم را  امت قسم   :گفت گرفته ام، مر تو را به روح پدر نا

ار را نک می م این  ستم. د ر . من یک زن پ  ایم را به ز حاضرم مو

ار ، چون به دلم بد آمده است، مادرم با  پایت بگذارم که این  را نک
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ا ه قرص  ا گفته بود .را به او داد گر ا دک از دیدن این قرص  : عد

عداد  قرص ممکن بود  ا بچه، این  نبلکه نه ت م از ب   برد می خودش را 

ری آورد وضع حملعد از چند ماه مادرم   . کرد و برایمان خوا

یم مۀ ما شده بود، تا از مدرسه . اسمش را نازی گذاش او مشغولیات 

ید او می آمدیم، با او سر گرم می رم نا   شدیم، نازی یک ساله بود، خوا

غل می را  و دور گرفت  می دست دیگرش کتاب در و کرد  با یک دست 

بچه می افتد، بجز  : زد مادر داد می .خواند رفت و درس می حیاط راه می

ید بچه غل کنند من و نا ند او را    .ای دیگر حق نداش

ا گذشت فصل امتحانات تمام شد م . روز اضیات کالس د من از ر

ی از گرفت،  »خصو« پدرم برایم معلم سرخانه . تجدید  شدم جوا

ا گرفته بود ر بار  فته سه بار و در ،آشنایان پدرم که تازه دیپلم ر

الت درب حیاط را برای او باز  من از. داد یک ساعت مرا درس می

ش می ن رم خوا ش  باز کند کردم از خوا جواب . کردم که درب را برا

سته می م، وق وارد کرد کتابم را باز می و دادم، دف سالمش را خی آ

نم و چشم  عذاب بود، ن درحم شد، رو  اتاق می ش ش بن ستم جلو توا

ی که حل کرده بودم را غلط   در چشمش بدوزم مسائل ج و مثلثا

ی می نه ام  کردم مثل این من سرم را بلند ن .کرد گ که سرم را به س

اره حل می. دوخته بودند کرد و  ع از مسائل که غلط بود دو

ش را می می میدی؟ با جنباندن سرم، جوا   .دادم گفت ف
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ن است : یک روز با کنایه به من گفت  شه سرت پائ م تو که 

اره با سرجواب دادم میدی؟ دو میدم: چطور آن را ف ر ر .ف  دقیقه ز

اه می ی ساعت درس تمام می چش ساعتم را ن شود؟ خالصه  کردم، 

ر ب که بود گ دو ماه را با  ذراندم و در امتحان قبول شدم، مص

ی بود شب ستان خو ی که کنار حیاط بود  تا ا روی تخت خواب چو

مسایه می م در آن طرف حیاط چند تخت خواب آ  خوابیدیم و  ا 

  .ندگذاشته بود

رش را می   مسایه لباس خوا پوشید و ضبط  صوت را روشن  سر 

ی را که  میکه چادر به سر  رقصید یا این کرد و می می ش ز کرد و نما

تا پا از   .کرد را برایمان بازی می خیابان بود منتظر معشوقه اش در

  .خندیدیم شب می

ان به خانه می آمد و        ا پدرم زود از د  فور روز
ً
ارش را  ا قوطی سی

شت سر کنارش می ار گذاشت و  کشید، با ک حرف  می م سی

ود؟  امروز: یدپرس مادر بزرگ از او می زد، ن ان چطور فروش د

ست، مثل این: گفت می ی ن خان « حسن خان منصوریکه از وق  خ

ر د ب کرده،فوت »  ل م پراکنده شده اند و ک برای خر ا   هکرد

ان ما ن  . آید د
شان را دیدم می ی از آشنایا ش، : گفت دیروز ی سلطنت خانم ز

ش  مسایهخی بدبخت شده و آنقدر وضع زندگ ا  خراب است که 
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ش غذا می یچ: برند، مادر بزرگ ناراحت شد و گفت برا کس را  خداوند 

ندازد ن ن   . از مقام بلندی به پائ

ی       
ّ
 گذشت پدرم نامه ای به دائیم نوشت، او چند سال بود که در مد

ی مؤمن در  در ران اقامت داشت و ن  رۀ مرد مسلما دروازه قزو

کسادی  بازار نوشت و سؤال کرد که آیا  در نامه از . کرد میحساب داری 

ی بخ می توانم در  ا ن کندرم که  خرج خانوادۀ ده نفری را  ران د   .تأم

عد از دائیم ش  ت و صالح و در جوا مشورت با فامیلمان،  مص

ارخانه چوب زهللا خان که  ی نزدیک دروازه : بری داشت نوشت عز ا د

ن برایت د ی آن ، میر نظر گرفتمقزو تخته سه   و را بخری و فی  توا

ی بفرو   .ال

ش را به دست دالل داد و پدرم   ا نامه را خواند و فردای آن روز د

عد، ا چندی  ران برد،  ن فروش رفت، اسباب ود امیون به  اثاثیه را با 

ن کرده بود، بقیۀ اثاثیه را ردیم، سته بندی ک دائیم خانه ای برایمان ر

  آن روز 
ً
زاران خاطره  واقعا ری که  چه روز  بود جدا شدن از ش

ستم که سرنوشت چه بازی   آن داشته با و ن از ی دا وقت . دارد ا

ع  خداحافظی از دوستان صمی و ان بودیم،   مه  گر ا  مسایه 

اراژ  از آن ی عا با. بدرقه کردند ا  ما را تا  ی  ی  وس  ران اتو زم 

  .شدیم
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ن اعتصامی  خانۀ ما در س بنام  پرو وچه خورشید بن  ران در 

اخ و طرف دیگر آن به خیابان باغ   .بود وچه به خیابان  یک سر آن 

ن اعتصامی  رسید، شاه می یم  به برادر پرو خانه ای که ما اقامت داش

ست  وچۀ بن  م اّول  ق داشت و خانه مادرش 
ّ
ا .بودعل با لباس  روز 

ی دم در  و   .شست می روی صند  روسری مش

وچک  دارای شش اتاق   خانه ای دو طبقه و  با یک سالن و حیاطی 

ی که سایه اش را روی حوض بی  ه و درخت بزر بود، دارای یک با

ی داشت که چراغ  وی بزر خانه اش یک س ل انداخته بود، در آش ش

 و در طر دیگر یمبود روی آن گذاشتهرا  سه فتیله ای و چراغ والور 

ی قرار داده بودندا  سبد ظرف و ونه  .را روی س یچ  خانه  در آش

خانه بود که مادرم مواد . کمدی وجود نداشت ی کنار آش وچ انبار 

ی  .کرد ای حل نگه داری می تپدر را  غذا

ار گذاشته بودند که خی بلن خانه ب ی کنار آش  د تر از ش آب بزر

س  ایمان را خ یم، تمام لباس ن بود وق ظرف می شس سطح زم

غئ. کرد می ران و  شاه به  اجرت از کرما ستان برایمان  م ان و دب م

یجان انگ برادران و بود، سال تحصی که شروع شد،  جالب و 

رانم در مدرسه اتحاد و انۀ  خوا ستان دخ ان" من در دب او  نو

ی ت نام کردیم " ضرا   .ث
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عد از ارش رونق گرفت،  پدرم   شد،  وضع مادیمانچند ماه 

دیم ون خر ز ال و تلو ی ی
ّ
ی به اسم ع ا . عد از مد ا ز ز روز

ایمان را می صغری  شست دو یا سه ما گذشت  می آمد و لباس 

نما دیم که خشک کن آن، با دست می ش ی خر   .چرخید لباس شو

درب را به روی او باز " روز"برادرم . طبق معمول آمد روزی صغری 

بر  صغری خانم ما دیگر صغری : عد از سالم به او گفته بودکرد، 

دیم م  تو ،خر ر کرده بود و رفته بود صغری .را الزم ندار روزی . بیچاره ق

چرا : عد از احوال پر پرسیده بود بود، را در خیابان دیده  مادرم او

ی؟ گفت وهللا  ن خانه ما سردیگر به  سرتان گفتز که : خانم  بگم 

ده اید، مادرم به او گفته بود صغری  ش را : بر خر این بچه حرف د

مد، و از او عذرخوا کرده بود ن   .ف

الیف مدرسه را زود انجام  م خانه می آمدیم، ت ر عصر که با 

ون می یمداد می ز سفید  که بطور سیاه وشدیم،  و مشغول تماشای تلو

ون در پخش می ز اه  تلو ست ایران دایر شده  شد دو سه سال بود که ا

ون  آورد، ما آنقدر م می مادرم شام را سر. بود ز غرق تماشای تلو

میدیم  چه می م بودیم که ن ف   . خور

عد از شام برادر ر شب   وچکم که تازه کالس اّول رفته بود 

ر م ر کرد و می یم میقا خودش را ز م  گفت من دوست دارم از ز

ون تماشا کنم اّما ز اه می تا   تلو ش می ک ن ر کرد خوا شب  برد، 
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ون می مادرم او ر م ب ت از ز برد  کشید و به طبقۀ باال می را با عصبان

ش می خواباند   .و سر جا

م را به اتمام رساندم م با. کالس یازد ران و برادرانم  ارنامۀ  خوا

ستان شروع شد عطیالت تا پدرم برادرانم را . قبو به خانه آمدند و 

ستان، مردم  برای کمک به مغازه می ر تا ران ظ ی برد، در  دوساع ی

مه جا را فرا می می وت خا  لباس پوشیدم که . گرفت خوابیدند، س

م و عصر آنخیابان  بروم و دامنم را از اتو  به سر ی بگ ی ر  شو ما ا در م

م : مادرم گفتبپوشم،  وی؟ بگذارمن  ا کجا م خیابان خلوت است، ت

م روانه شدیم ت بیایم چادرش را به سرش انداخت و با وارد . مرا

اخ شدیم، دو موتور  آمدند،  سوار با سرعت به طرف ما می خیابان 

ی می  جلو پیاده رو . آمد شت سرشان، ماشی رو باز، مجلل و سیاه رن

ند، برای آن بانو از جلوی ما گذش شاه و ش ستادیم، شا ا دست  ا

ان دادند زدیم، آن م برای ما دست ت ی دست . ا  یجا مادرم با چنان 

ن افتاد و گفت ا دست برایمان  دیدی چطور آن: زد که چادرش به زم

ان دادند؟ ف می  ت عر مه    .کرد تا چند روز این واقعه را برای 

رم  ید" خوا ران ماند" نا عد از من عرو کرد و در   .یک سال 

ی در خانۀ آن شا که زما ا  اواسط کالس دوازده  با مرد کرما

به  و با او، عرو کردم "دایت یوسف زاده"بنام  مستاجر بودیم

شاه  برگشمان خانه به ع   .یمنوان عروسشان به کرما
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زرگم ن ما از خانه پدری، مادر که پ و فرسوده شده بود، و  عد از رف

سرش عبدیا و ش دیدن  ا آرزو ن مقدس بود ت ش در سرزم رو . برادرا

د می کند و به پدرم می ا را به خانه بخت فرستادی و به آن: و ا  دخ

از  از دادی، ج م  بده، پدرم با خنده به او می ج د گفت مرا  رچه : و

ی برایت می و د یاو جواب م. خرم تو ب آخر  الزم ندارم،یچ چ : د

نم و در عمری می سرم و برادرانم را در خاک مقدس بب م    جا آن خوا

م ی پدرم گذرنامه برای خودش و مادر بزرگم گرفت و. بم
ّ
 عد از مد

  .عازم اسرائیل شدند

شواز م عبدیا به پ یجان دیدار ا می آن عمو عد  رود، از  مادرش 

ش را قبل از بچه. کند ای قایم می وشهاز  سال، خودش را   ا

شواز ش را می فرستد، مادر بزرگ بچه می خودش به پ می  بوسد، و ا

سته به او نزدیک می سته آ شود، مادر بزرگ  پرسد پدرتان کجاست؟  آ

اد می ی؟ باورش ن با فر د این تو مان عبدیای شانزده  و شود که او 

ل و ای  صاحب چندین بچه شش ساله و ساله است که حاال مردی چ

  .قد و نیم قد شده است

و یکدیگر به خانه  آغوش کشیدن و در عد از  ه شادی رو گر

م می سیار . روند  عمو ی  وچک با دو اتاق خواب و یک  او در آپارتما

ی می گذراند و بدیدن  جا می کرده است، چند روزی را در آن سالن زند

ش می م در آنروند و م  برادرا ی 
ّ
ا  پدرم را برای  می مانند، آن جا  د



     وانه کهن صدقپر
 

180 
 

اجرت به آن ق کردند و آن جا م ارتیا را به یروشال شو ا و  اه یم، ز

اه س برده بودند، خی به آن گردش . ا خوش گذشته بود ای  تور

م برمی ن به ایران مادر بزرگم  عد به خانه عمو گردند، موقع برگش

رچه پدرم اصرار را به برگشت ن را به برگشت کند،  می شود، 

م، مردم می در برگردم و کند اگر می اشود او ادع ن ند ایران بم  : و

ن مقدس او را نطلبید   .زم

ا به ایران برگشت شه از دوری مادرش رنج می. پدرم ت برد،  م

ش  ا که به خانه می ب ش ت بود روز ی  فامیل یا ر از. آمد اوقا آشنا

ش می که به اسرائیل می د و رفتند، خوا ع  مادرم را  کرد که برو قا

  . و فایده ای نداشت . کنید، تا برگردد

ی 
ّ
اجرت کند، برادر عد از مد پدرم تصمیم گرفت که به اسرائیل م

ش  بااستعداد بود و سری زرنگ وکه را " نام" دومم  دوازده سال ب

ا به اسرائ ی نداشت، ت ا که توسط  یل فرستاد، مادر بزرگم در نامه 

ی نوشته می ون آوردی  او را چرا  : شد گفته بود یک زن ایرا از مدرسه ب

  به اینجا فرستادی؟

ن و افسرده بود عد از" روز"برادر بزرگم  شه غمگ م نام  ن  . رف

ند چون آن دو برادر  ی خا به یکدیگر داش ست    .وا
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  دوم    ت 
  
  

  
  

  
  
  



     وانه کهن صدقپر
 

182 
 

رم  ی  درب حیاط را بازمن و شو و ش وارد حیاط ب کردیم از 

ی تا صدای در شدیم ، ی جوا ون آمد و گفت  دخ ید از اتاق ب : را ش

م که عروس و داماد رسیده اند                                   .من بروم خ بد
، خود را نمایان شد تند جلوی چشمانم گذشته چون فیل با دور       

ش  از  مکالس مدرسه برگشته  دخ دوازده ساله ای دیدم که با 

اه می است، با ذوق و غئ  شوق اطراف خانه را ن ی  یچ چ کردم 

  . نکرده بود

ی داشتم، در       م را  یکه م  حا احساس  لو غ  خندیدم 

ی شدیم، بوی فشره بود ن وارد حیاط اندرو اره  ، از د ا دو عطر یاس 

رم و ا با آینه  خاطرات گذشته را برایم زنده کرد، خانوادۀ شو مسایه 

یک گفتند، در  و به ما ت عد از رو ی به استقبال ما آمدند،   و ش

ن آن مسایه را شناختم که دور  ب زن   بافت، دست در گیوه می ا پ

ش انداختم و ر خندیدم، اشک ا که می ضمن این گرد ز چشمانم سراز

مکال. شد ش را که  ا ی  می: ام بودند را  پرسیدم گفت احوال دخ دا

رت است؟ ی شو ا زن دا   تور

مه چ برایم  فردا به دیدنت می     عد ما را به اتاق نقا بردند،  آید و 

رم گفت آشنا ند سفره شام  عروس و :بود، مادر شو س داماد خسته 

ر م، خوا نداز رم با دخ سرایدار سفره را چیدند را ب   . شو



     وانه کهن صدقپر
 

183 
 

م، از  عد از        رم دست مرا گرفت که به اتاقش برو  صرف شام، شو

ی در آن  پله وچک باال رفتیم، در دست راست، اتا را که زما ای ایوان 

ی  ا تصور کردم که کنار  ، دردر باز بودالی  ،، دیدمکردیم میزند رو

شسته بودند وو م و مادر پدر سماور  زرگم  عارف کردند،  ادر به ما 

د ی بخور ان چا   .بیائید تو، با ما یک است

رم گفت       ان شو ی می آن: ناگ رم با خانواده اش زند کنند،  جا خوا

ن بار جا اتاق ما است و این بود که اتاق  درب اتاقش را باز کرد، برای اّول

شه درب  ،مستأجرشان بودیموردم آن زمان که دیدم، بیاد آ را می او م

یچ وقت الی در  م در اتاق بود،  سته بود، ح اگر خودش   این اتاق 

  . گذاشت  ن را باز 

ی        ز فردای آن روز، صبح از خواب بیدار شدم و جلو پنجره رفتم، پ

ایه کنار ار شسته بود روی چ ن دوره . ایوان  شه مشغول باف م مثل 

ا بود وش میصد. گیوه  سرایدار خانه  رسید، دخ ای سرفه اش به 

ن کشیده می حا در ی از که چادرش روی زم پله   شد با نان سنگک بزر

ا و ی را جلوی حوض آورد، حوض  ا باال رفت و ظرف  ای چا را   لیوان 

ه ای پر ار ل از  تبدیل به با کرده بودند، فقط ش آب کنار  ای آ

ا  را شست و سماور زرد ذغا را پر از آب  ظرف .دحوض با مانده بو 

عد از . کرد تا برایمان چای حاضر کند رم را از خواب بیدار کردم،  شو

ارش برمی داری و یک ماه مرخ به سر  ارمند اداره   گشت، او 
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ن کرده بودند. داشت بود رم  . سفره را برای ما، در اتاق مادرشو

رم اجازه خوا صبحانه خوردیم، می ستم سفره را جمع کنم، مادرشو

تا چند  ،به اتاقم برگشتم. کند میجمع » سرایدار«ملوک : نداد و گفت

ر روز از ا می وشه ای از خانه، دیدن  و کم کم  . برد مرا به گذشته 

  .عادت کردم 

رم می       ا به اتاق مادرشو ی  روز رفتم، در طبقه دوم دو چراغ آش

ی گذا ی می آن شته بودند، درروی م جا نبود،  کرد، ش آب آن جا آش

ا باال می  کردم و برای او از از آب می چاه پر  من سطل را از بردم تا  پله 

رم بود. کرد غذا را درست می دۀ پدر شو د خانه  به ع ار  .خر من 

ر  ،خا نداشتم وچک خوا سر  ا و  مسایه   خودم را در حیاط با 

رم که ش ه بود سرگرم میشو   .کردم ش ما

نما می       ا به گردش و س رم  ا با شو ع وقت عصر ا  رفتیم، 

رم به اداره می این عد از رفت، به خانه حا مال که نوه اش با  که شو

رم نامزد شده بود می بت  با آن و آن در رفتم و از این در  خوا ا 

ا احساس غر می می ی  وکردم  کردم، روز قادر نبودم خودم را با زند

م ی بودند و  پدر و. جدیدم وفق بد سیار خو رم مردمان  مادرشو

ام خا قائل می ر برایم اح رفتم مادر  ا می وقت به اتاق آن شدند، 

ش می رم کتاب حافظ و یا مثنوی را روی پا ع  گذاشت و شو ح 
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روزی با نوای غمگی  . خواند حفظ می را با صدای نازکش از از اشعار

  .شعری از موالنا را برایم خواند

ایت می از  شنو  ایت می جــدائــی از                   کند نــی چون ش ــند ا ح  کـ

ــا مــرا ستان تـ یـــــده   کـز ن  اند  زن نـالیده و  نفیـــرم مـــرد  از            اند           ب

م شرحه شرحه  نه خوا ــا           فراق از س م   تـ یــــاق درد  شرح  بـــگــــو   اش

 

ه افتادم       ن باری بود که از به گر ر مادرم دور می پدر و ، اّول  شدم، 

رم می ران برگردیم: گفتم روز به شو نه ماه  .به من قول دادی که به 

ران رفتم و رم به  م قبل از گذشت، برای عرو خوا رم   شو

ران  دیگر  رو به ما پیوست وع یم و ساکن   شاه برنگش به کرما

  .شدیم 

طبقه دوم  بانک استخدام شد، خانه ای نزدیک خانۀ پدرم در او در      

ده  ازم خر ال که پدرم برای ج کرایه کردیم و لوازم خانه مبلمان و ی

  . جا منتقل کردیم بود را به آن

رم کفاف  ،مددنیا آران به  دخ اّولم در       سه ساله بود، حقوق شو

ی با بچه را ن ار داد، از خرج زند ق نامه تقاضای  شرکت نفت  در طر

ارمند  ت گرفت و به عنوان  ی جواب مث
ّ
عد از مد آبادان را کرد، 

داری استخدام شد   .به آبادان رفتیم. داشت و 
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اره از خانواده        " سیک الین " ای به ناممحوطه  شدم، در ام دور  دو

ل  که در ی زمان ان ند خانه  در آن ندیای  ا سی جا اقامت داش

وای گرم آبادان غ قابل تحّمل بود مه  ساختمان .ای به ما دادند،  ا 

ا یک طبقه و با  ر کدام دارای سه اتاق و یک جور بودند، خانه 

شت سا جلوی اتاق حیاطی در ه ای بزرگ  ندا و با   . ختمان داش

ی بود       ارمندان مجا ات خانه، ح عوض . برق و آب برای  عم

ارش را بود رم از  دۀ شرکت نفت بود، شو با . کردن المپ، به ع

عد از  ا  رم عصر دیم، شو ولر خر ستان برای سالن  فرا رسیدن تا

ه سرگرم می ی در با ا ار اداره، با باغبا یجات مثل  و، شد، س

ی و  وجه اشت فرن   .عناع می 

اه       ی از قبیل درمان انات درما مه نوع ام ای مختلف و  شرکت نفت 

ان در  ز و دارو درمان به صورت رای ی بیمارستان مج دندان پزش

ارمندان گذاشته بود ار آن سال دچار .اختیار  آلرژی عطسه و  فصل 

ی که مر  ر به دک زش بی شدم، به  ی آبر شدم،  ی اجعه کردم مداوا 

ا گفت از  از    .علفی کمک بگ دک مسایه 

ی دیده می        ا ا که رد شدم صف طو دم در د شد،  از بازارچه بزاز

رۀ  مینو  ای عرب جز ستاه بودند تا بچه  و زن  مه ا  ای قد و نیم قد 

شان برسد، با صف جلو رفتم،  اننو وتاه قدی جلو د شت  و مرد 

ستاده بود   .ترازو ا



     وانه کهن صدقپر
 

187 
 

ان تا سقف قوطی        ای د وچک یک  سه طرف دیوار ی  ای چو

ر ی نوشته شده بود اندازه چیده شده بود و روی  ض  از. قوطی چ مر

ی می ون می  رفت و ا می پرسید و به سرعت به سراغ قوطی چ گیا ب

ض پی اغذ روزنامه میکشید و در  آورد و با ترازو می چید و به دست مر

ش را دید از دو ،داد می ا ض دیگری شد، تا چشم و ز ت مر بطری  نو

خت و ی ر وچ شۀ  ی درون ش ع سیاه رن را یک مرتبه آن : گفت ما

  .بنوش 

ای اشک آلودم را دید         ت به من رسید تا حالت صورت و چشم  نو

دیدم به یاد مادر ا را  ا رفت ودوجور گیاه آورد، تا آن به طرف قوطی

ا را شناختم ی . بزرگم افتادم و گیاه  بل الطیب"ا  از آنی و دیگری " س

ی نوشیدم  بود، آن" من پیچ" ا را جوشاندم و چند روزی به صورت چا

بود رفت   .و حالم رو به 

ی، عضو       ارمندان با پرداخت پول ناچ ای  در تمام فصول  استخر

ی و ، اسب سواری ورز ای اهشنا، باش لف می شدند، در  قایق را

ت نام کردیم  آن " ایران"اه تفر باش ی بود که   ث جا مجموعۀ بزر

دارای کتابخانه، و رستوران با چندین بار، سالن سر پوشیده، پارک بچه 

ی داشت که در اعیاد در آن س و محوطه چمن بزر ن تن جا  سن  ا، زم

ان و  می ند و خوانند ان معروف در آنپس ا جا برنامه اجر  ش

  .کردند می
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ستان       رروز به استخر تا م  ی به ما  .رفتیم شنا می ا من و دخ مر

ار. داد درس شنا می م که چ ی شنا یاد گرفته بود در  دخ ساله بود بخو

ی شنا می ا ی می  کرد و قسمت عمیق به ت ر آ ی شنا  . رفت ز ا مر عد

  .شد

افت یک رو  س مان نامه ای در ز که به خانه برگشتم، در صندوق 

رم نوشته بود زرگ بیچاره درمتاسفانه  : کردم، خوا  غصه و  اثر مادر

لو   فراغ و نگ متفاوت دچار سرطان  ی و فر ا ی ز ت و  ی  زند

ده است ه  .شده و جان س چندین شبانه روز برای او عزاداری و گر

شه به یاد م ش  می او حرف کردم و  ا  ا او افتادم و ا و نصیحت 

  .دیدم را در خواب می

عدی نوشته بودند ار  پدرم دیگر  :در نامه  یچ دلگرمی به کسب و 

عد مغازه را  وندارد  ی 
ّ
اجرت نماید، مد تصمیم دارد که به اسرائیل م

اجرت به اسرائیل شدند فروخت و   .آّمادۀ م

اجرت میه اآن زمان مردم کم ب در  کردند، اک  سرائیل م
ً
رفاه  در  ا

ش بودند ران رفتیم، روز جدا  .و آسا م به  برای بدرقۀ آنان با دخ

ت آن شدن از ن روز  ا،  رم بود تر ی من و خوا   . زند

ه می رم گر شان من و خوا عد از  چند شبانه روز از دور کردیم، 

ی از دلت
ّ
یم، تا مد ی آنسه روز به آبادان برگش ی تاب بودم، خودم  ن ا 

ای کردم اّما وق به  را باخواندن  کتاب سرگرم می ظه  یاد 
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ه میخداحافظی می افتادم ی اختیار گر ا تا صبح خواب  ،  کردم شب 

چند قرص آرام بخش برایم  ،مراجعه کردم آمد، به دک به چشمم ن

ز ا و زمان غم زمان آرام شدم، مرور  کرد، به مرور  تجو ی   دلتن

ن   کند و بزرگ کمرنگ تر می ا را کمرنگ و دوری الیم گرف ن خو تر

ای آن   .ا بود نامه 

یم       اری، به . در خانه تلفن نداش شرکت نفت برحسب ضرورت 

ی می کردیم،  داد، از ده خانواده که در ارمندان تلفن می وچه زند یک 

رم از تلفن داشت، وق فقط یک نفر ا پدر و مادرم از  خوا ران یا 

مسایه خودش یا بچه اسرائیل تلفن می ش را می کردند،  فرستاد  تا  ا

  .ما را صدا بزنند 

م شش ساله بود ک     وروش به دنیا آمد، جشن بدخ سرم  ت میال ر ه 

ی را درخانۀ خودمان برگزار کردیم» ختنه سوران« شد ، جشن فراموش 

ر  بود، پدر شاه وو مادر شو رم و م از کرما رش و خوا  برادر شو

واز آمدند و ندس برق شرکت نفت بود از ا رم که م ا را  مسایه شو

ای خوب با فامیل و محبت شان زود گذشت،  م دعوت کردیم، روز ا

ی اختیار ا  ا شدم و  اره ت ه می  دو   . کردم گر

ا به من سر می      ی مسایه  نما کردند، از بازار  می زدند، کمک و را

د م روابط خوب و کردند، می برایم خر یم با  دوستانه با ای داش
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یم،  وجودی که می س ودی  ند ما  س ام خا  دا اّما برایمان اح

  .قائل بودند

ه بود، به او ش       شت ما سرم  ی می  وروش    دچار دادم، او  کم

  ایده نداشت، دکآلرژی شد، چند نوع ش خشک عوض کردم، ف

او ز ش  ش تجو یات وبا ک آب را  شرکت نفت برا  از را ش کرد، لب

م می ای اسرائی فرا او  صبح  ش روز ر کردند، و ین نژاد 

ارکنان قرار می غلیظ تازه در س  ای بزرگ  دس رمارکت  گرفت، در سو

س یان قرار ای خار با قیمت ارزان در اخ انواع و اقسام ج تیار مش

  .دادند می

ی       ی آرام و  ر زند رم  یم، شو ار  روز دغدغه ای داش صبح سر

ر با می گشت  می صدای سوت اداره به خانه بر رفت و ساعت دوازده ظ

ار می و م نا اره سر ساعت یک که سوت می خوردیم و با  زدند به  دو

ار    .گشت برمی سر

ارش، یک          لت به او داده بود در اوائل  غل آن موتور سی ند، 

ن یک نفر  می" اورال"صندو بود که به آن   شس گفتند ، که جای  

عد از را دیگر  دیم و م داشت،  ن فولکس واگن خر ی، یک ماش
ّ
با  مد

ور  ر ، به مسافرت رفتیم، ماه ش ن مرخ  وا گرم و آن به اّول

واز غبار رم  ارارسیدیم و ن آلود بود ، به ا را با خانواده برادر شو

ش می خوردیم گرد و واز شد، عصر  غبار ساعت به ساعت ب ر ا  ش
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م، گرد  که اگر از  را ترک کردیم، به امید این منطقه خوزستان دور شو

د شد به راه ادامه دادیم نور چراغ و ن تا دو  غبار کم خوا ای ماش

ش روشن ن ی جاده را ب   .کرد م

ی متوجه شدیم که راه را اش       باه رفتیم و به جاده خا

ی دررسیدیم رم با نگرا ی می ،شو ی رانند ی و تار نه  کرد، نه تابلو

کده ای نبود ر یا د ست  دور دو نفر ،از شانه ای از ش با اشاره به ما ا

رم از آن   رسد؟ ا پرسید؟ این جاده به کجا می دادند، شو

ه کردی       زاده دمحم می: گفتند با ل اه شا ارت رسد، اگر ما  این راه به ز

یم داد، آن شان خوا ید ما راه را به شما  ا را سوار  را با خودتان ب

ن کردیم جایمان تنگ بود و آن دادند، من نگران  ا بوی بدی می ماش

سته به  ا برایمان نقشه ترسیدم که آن میبودم و  ای چیده باشند، آ

رم گف اری بود که کردی؟:تم شو س : گفت این چه     .ن

ن در       ن می خاک و ماش سو سوی  رفت، از دور  سنگالخ باال و پائ

سرای  شد، وق جلوتر چرا دیده می اروا رسیدیم ما را به داخل 

ی کردند و نما وکه ای را و گ نگه  م ن را جلو س رم ماش شو

برایمان  به ما خوش آمد گفت و د ونفر با چراغ ف جلو آم  یک .داشت

سرا چای آورد، در اروا ادی دور  طرف دیگر  شسته  عدۀ ز سفره 

او و در بودند، و مان جا روی  طرف دیگر، آخور  وسفندان بود، 
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ن  و برایمان رختخواب انداختند، اّما من روی صند عقب ماش س

ی از حیوانات از خواب م ظه از صدای ی ر  دم یخوابیدم و    .پر

 نان سا و صبح زود از خواب بیدار شدیم، صبحانه تخم مرغ و       

سرا بر . چای برایمان آوردند اروا ی آورد، زن صاحب  ایم چادر مش

م م م  مراه زن ودخ ی به  م یم به سر کرد   فه سفیدی که داش

ی از  ا ر د ا رسیدیم، سر .تپه بلندی باال رفتیم شو ارت  در تپه به ز

 آن دور  ایمان را در آوردیم، وارد اتا شدیم که  که در حیاط، کفش

  .خواندند ضر مردم نماز می

شت سر  من و       م  ستادیم و زن  دخ ر و ای دیگر ا سرم   شو

عظيم می کردیم، نماز تمام شد، چند بار به  طرف دیگر، مثل دیگران 

یم دور  ح گش ون آمدن  آخوند .ضر ی جلو ما را گرفت، ک وقت ب

رم پو به او داد و ترسیدیم، در ی گفت، شو رم چ با زن و  وش شو

ی از  ا ر د ن آمدیم، چمدان شو یم،  ا را در تپه پائ ن گذاش ماش

رم می د، اّما آن خواست به آن شو یچ عنوان را  ا پول بد ا به 

  .شدند 

ید: گفتند س زاده دمحم  مان شا   .شما م

ی در       مان نوازی و  به من ثابت شد که ایرا ر شرایطی م

ش را فراموش ن و گذاشت و  اوتمند رم پو روی س کند، شو
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زاده دمحم است  با آنان خداحا: گفت  دیۀ من به شا فظی کردیم به این 

مان ادامه دادیم   .را

ی کردیم ده سال در      لن زند ه کسرم شش ساله بود  .منطقۀ سی

ان به دنیا آمد، در سن یک م مژ ی دچار آلرژی پوس شد  دخ دو .ما

ش بودیم عد از دو سال خود به خود برطرف  ،سال دنبال دوا و درما

م شادان را در کالس شش عد از. شد مان سال، دخ ستان  و  تا

وروش را در ت نام کردم  سرم  ش آبادان  ث   .کالس اّول مدرسه گنج دا

رش به مدرسه می        ا با خوا م .  رفت وروش روز ی را  ان ع و ز

  .جا یاد گرفتند  آن

ی بود، با ر        تگ ش مرد خشن و  ی مدرسه گنج دا م ع
ّ
وش معل

م
ّ
ی مثل معل ای بد یه  ا رفتار می ای تن کرد و مدیر  قدی با بچه 

اری می م م با او  م با کمر بند  مدرسه 
ّ
ن معل م سیار کرد،  چرمی 

ه ای می چنان به کف دست بچه ی آن زد که تا چند ساعت  ا ضر

شان  از    .سوخت درد می دستا

ن دیر اگر       کردند که  ا را وادار می ، آنرسیدند به مدرسه می محصل

ی نگه دارند تا 
ّ
ن را بلند کنند و روی سرشان مد یک نمیکت سنگ

شان به لرزه بیفتد س ،.دستا ای کالس ششم را سرح  صف با  ر

عد از  کمک فراش مدرسه  فلک می چند سال از طرف اداره  کردند، 

  . موزش و پرورش، فلک کردن ممنوع شدآ
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ت بردن خودش، مش پول خرد را از       
ّ

ی برای لذ ح مّعلم ع   زنگ تفر

ا می بالکن باال به حیاط مدرسه  پرتاب می ا  : گفت کرد و به بچه  پول 

م از  را جمع کنید و د، ح یک ده شا  ا کم  برای من بیاور پول 

ن می ن ا آفر عد به بچه  ا راه  .گفت شد،  منظورش این بود که بچه 

 ا در  به مدرسه رفتم و با آن من چندین بار . درس و راس را بیاموزند

یجه ای نداشت بت کردم و ن ی  یه بد   .مورد تن

ی میمس در       ی ما خانواده ای زند انو، ای ر لم که مع کردند، م

رش که ارمند بیمارستان در  مدرسه بود به اتّفاق شو  به عنوان 

ار اه قسمت خون شنا  ش   .کرد می  آزما

رش مسلمان بود       ی بود اّما شو ا انو  ر ا روابط دوستانۀ  با آن. م

مدیگر صمی یم، با  ی داش ر و برادرشده ب  نزدی  ودیم و مثل خوا

ار ش مواقع شام و  یم، ب م می مدیگر را دوست داش خوردیم،  را با

مسن بود و م  ش، با دخ ا ی از دخ م   ی دیگری یک سال از دخ

انو  .تر بود  وچک ر ا من و م  رفتیم، در می" ا و"به بازار اغلب روز

آوردند،  ق میرا بطور قاچاخار اقسام اجناس  این بازار انواع و

د می جا می آن ای مدیدی را در مدت   .کردیم گذراندیم و خر

اشر       ر آبادان می را از وشت  ی مرکز ش ا  قصا دیم،  خر

ی ما م از قصا انو  ر د و وشت می  م وشت سالم : گفت می  خر این 

ن تر است  تر و   .مطم
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ی می       ان سه تا تخت خواب آ رفتیم، ک وق که به قصا نار د

ای سفید  فهزن قصاب کنار تخت خواب روی م. دگذاشته بودن

جر أکه مست بیچاره مثل این. غل گرفته بودزانوی غم به   شسته بود و

ون کرده بودند و از  خانه ای بوده و آن ناچاری با خانواده اش  ا را ب

ی  ان قصا ی می در د ای بزرگ کردند، یک طرف د زند ان، الشه 

 ، زان کرده بودند، از دیدن این وضعیت غم انگ وشت را به چنگک آو

اری از دستمان ساخته نبود  ناراحت می   .شدیم، و 

سا        ا پیاده به کن سا قرار داشت، شبات  ی کن طرف راست قصا

ی که در آن رفتیم و در می ی می جا با دوستا ر آبادان زند کردند و  ش

عد از ند آشنا شده بودیم،  ی با  مغازه داش
ّ
بت  تفیال مد م 

  .کردیم  می

ششبات ش روز  یک       رم فراموش کرده بود که کیپا وچک« و » کاله 

ش او سرش بردارد، در خیابان سه نفر از را از ارا را دیده بودند و  م

وچک چ : در اداره از او پرسیده بودند ان این کاله سفید  ه بوده جر

شان توضیح داده بود  ی برا رم با خوش رو   .است؟ شو

رو قبل از در       ی بود، که در را وچک و تار سا، اتاق  آن  ورود به کن

ی ی سیما شو  جا مرغ سر که در آن ار گذاشته بودند یک دس

دند، در می ا یک طرف و بر سا مرد ا طرف دیگر می کن ند،  زن  شس

ن آن ر پرده یا دیواری د ، مصا را  ب ا وجود نداشت، قبل از موعد 
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سا می ران به کن مه از از  سا مصا می آوردند،  دیم، سا  مان کن خر

اجرت و یک بار از جمع کردن  طرف ُسوخنوت اسرائیل برای تبلیغ م

سا می آمدند   . پول به کن

ران و       رستان عید نوروز مردم از   به ا  برای مرخ دیگر ش

ای منطقه . آبادان می آمدند م و" خانه  مانان  پر" باورده بر از م

مدیگرشد نوروزی می وان حمام  ما ح در: گفتند می ، به شو  به 

مانان انداخته ایم، چمن " ای محوطۀ سرس  م رختخواب برای م

م  و ار می. شد از مسافران نوروزی می پر" باورده بر داد،  وا بوی 

ا شب را ع از  ما در: گفتند می خوابیدند وا می ی چمنرو   خانواده 

ون  ایم، آن تل چمن خوابیده ز ا  ا تلو ن  وچکشان را روی ماش ای  

ند، صدای ساز می وش می وشه و کنار ر از  آواز   و  گذاش   .رسید به 

ان داش  الن شرکت نفت تا آنئو مس        ی که ام ت وجا  ت در امن

ر آبادان آنقدر شلوغ میکردند نظافت کمک می ای نوروز ش شد  ، روز

یم  که به  از میان جمعیت می ای ما  در عید نوروز فامیل. گذش

مراه آن د، عصرآمدن م به آبادان می اه شرکت نفت ا به باش ا به 

ار و می ساط  ی را برمی رفتیم، صبح زود  یم و به منطقۀ دا چا ش

ی  اه آبادان . رفتیم می» دیری فارم«به اسم  سرس ن فرود این مزرعه  ب

ارون قرار کنار و ای قایق  اهگرفته بود، از طرف جنوب به باش رود 
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ی و مان را  و" ا و" ایمان را به بازار اسب سواری راه داشت م

  .بردیم ا می ما فروش دیدن بازار

یم خانۀ ما  ا در  که  آن  وق       مان  بودند شور و حال دیگری داش م

ندس برق در. ار خو بودچه روز  رم م واز  برادر شو  شرکت نفت ا

عطیالت آخر ار می ی به او داده بودند،  ز و بزر فته ما  کرد، خانۀ مج

  آن رفتیم و ا می به خانۀ آن
ً
م متقابال به آبادان به خانه ما می  ا 

 بود و ا  چند بار با آن. آمدند
ّ
سیار مجل نمای  نما تاج رفتیم، س به س

ل ای قرمز ا ساخته شده بود، به دست ان را از لندن   رنگ آن آجر

نما تاجآورده بودند، نمای خار آن به صورت تاج بود  ،، در داخل س

ی و ستا وشیده با صند بار، سالن تا ی    ای چرمی قرمز سالن سر رن

سرت .داشت ور ای خو  ک ان مش ی خار را  انند نما ای س و فیلم 

ش می آن در ند جا به نما   .گذاش

ل یاس راز بود، که بوی  در         ۀ خانۀ ما یک درخت بزرگ  با

روقت به خانه شما  ما: گفتند ا می آن. رسید عطرش تا چند خانه می

  .استکرده  خانه شما عبور  کنیم که حضرت دمحم از در می آئیم فکر می

ل       ا  ی برای آن در  چیدم و ای یاس را می صبح  ا  شقا

  فرستادم، آن می
ً
م متقابال روقت آش نذری یا حلوا درست  ا 

سر کردند برای ما می آوردند، خانوادۀ آن می  و دو ا بزرگ بود سه 

ز  و دخ ی می گ درر عروس و نوه و مادر م زند ی  یک خانه با  کردند، ی
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سر  ارمند شرکت نفت بود و از طرف شرکت خانه ای از  ان آن خانواده 

ی از آن. علق گرفته بودا  به آن وروش  ا ع بود و اسم ی م بازی 

زرگ او بود، وچه می آمد و نوه اش را صدا  مادر نه به  شه پا بر م

ی متوجه شدم که مادر و .زد می
ّ
ش با روسری و چادر  عد از مد دو دخ

ی ا ون میمش ر ز خانه ب ش که محصل بودند  سرا  آیند، دو تا از 

ن می انداختند و  وقت که از جلوی من رد می شدند سرشان را پائ

ی سالم می ا یک مرتبه  چرا این: کردم با خودم فکر می .کردند یواش

  عوض شدند؟

ا به کالس قرآن می        شه باز  رفتند، درب حیاط آن رروز دخ م ا 

ا آمد وبو  مسایه  ای مرموزی شده بودند،  رفت می د  کردند، آدم

 
ّ
سته میعداز مد ا . دیدم ی درب خانه شان را  سر میدم که  ا ف عد

شان جزء کمیته اّمام خمی شده اند پاسدار را   .انقالب و خوا

عد، در  یک       علق گرفت، " باورده شما"محوطۀ  سال  به ما خانه ای 

ای ما را به خانه جدید آوردند، درارگران ش  رکت نفت اسباب اثاثیۀ 

مسایۀ صمی و دوست  دور شدن از   .شناختم جا ک را ن آن

ی بخت با ما یاری کرد و 
ّ
عد از مد ت بود،  انو خی برایم  ر م م  خو

روی خانۀ ما، به آن م خانه  دادند، خانه دارای دو اتاق خواب و  رو ا 

ی  ویک سالن  ۀ بزر شت خانه یک با خانه در حیاط بود  حمام و آش
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یم  ن  وسط اسفالت بود و جای پارک دو  چمن جلو خانه در  .داش ماش

  .را داشت

ر         مچنان شو ی ادامه میدر خانۀ جدید  ا به باغبا ل  ،داد م عصر

مسایه  مۀ  ن  ه درست کرده بود که مورد تحس ی در با اری قشن

را بو  یم که  ی داش سرم از آن باال می د، درخت بزرگ تو رفت و  روز 

ل  خورد، جلو توت می شست و  روی آن می درب خانه یک بوتۀ بزرگ 

یم  ی داش   .اغذی قرمز رن

ن تازه ای از نوع         که شرکت نفت وارد کرده بود، " یلمن"ماش

دیم ق . خر
ّ
عل ستان  روز به ما مرخ  گرفت، از  می ر سال تا

ند می شب چمدان رم عادت داشت که صبح  ا را روی بار یم، شو س

م، تمام مّدت مرخ را به گردش از  ر شو  و آبادان خارج 

ای ایران می سیاحت در ر ران به گذراندیم و ش دیدن فامیل  عد به 

فته از مرخ را، در مجموعۀ رفا محمودآباد،  می رفتیم، سا یک 

ارمندان شرکت نفت درمخ ا می گذراندیم کنار   صوص    .در

ی  با تمام وسائل به ما می آن در        الی خانواد ر جا یک و  روز داند، 

تـل عوض میم ا را مثـل  دادند،  روزی سه وعده غذا می کردند و فه 

و موج  ای مختلف لتو بازی  موسیقی و  ای رقص و ا برنامه شب

ارکنان آزاد بودسواری برای تم   .ام 
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جا بردیم،  سا که مادرم از اسرائیل به ایران آمده بود، او را به آن       

فتاد و در گذشت، عطیالت به ما خی خوش می یک برای دیدن  سال 

ی به اسرائیل سفر کردیم،  پدر رانم، خانواد و مادرم، برادران و خوا

ن باری بود که به خارج از ایرا کردیم، خی جالب  ن مسافرت میاین اّول

م عبدیا را دیدم  و عد از چندین سال عمو ی بود،  از مناطق  و دید

س اسرائیل دیدن کردیم و با یک  ،ا به مزار مادر بزرگم رفتیم آن تور

 مجدد ماه خی زود گذشت، و
ً
یم ا   .به آبادان برگش

م بخاطر و سر        ند در عوض شدن ناحیه خانۀ ما نتوا دخ س

ند، آن ش ادامه د ستان گنج دا ت مدرسه رو ا را در  د روی خانمان ث

انو در آن مدرسه معلم بود می. نام کردیم ر مادران بچه : گفت دوستم م

ش می ید چون وق به  کنند که ش و ا از ما خوا ا ند موز به بچه 

ار خانه برمی ا ندارند که   را قطع کردیم و  ش موز . بخورند گردند اش

ا دادیم، ب درخ به بچه  آن زمان اداره آموزش و  در به جای آن س

ش آموزان ان دا غذیۀ رای   . بود  گذاشته ارا به مرحلۀ اجر  پرورش طرح 

فتم تا اتمام اخذ دیپلمش را در          ستان  شادان، از کالس  دب

مان ستان  انه ناحیۀ نزدیک خانه مان خواند، تا سال بود که  دخ

شیمان  ا  عد شادان را برای ادامۀ تحصیل به اسرائیل فرستادیم و 

ه و زاری می شدم و شه مرا دلداری  از دوری او گر م انو  ر کردم، م

تو که طعم فراغ را چشیده بودی چطور حاضر : گفت داد و به من می می
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؟ جواب دادم ت را از خودت دور ک م که او را فرستاد: شدی که دخ

م به دنبال او  اجرت کنیم به آن روزی خودمان    . جا م

ی از عد از      
ّ
م نامه ای فرستادند که بیائید و مد ستان دخ  دب

ستان  ید چون خودش نبود من به جای او دب مدرک دیپلمش را بگ

ه افتادم و ش خورد به گر با خودم  رفتم، وق چشمم به عکس و نمرا

  . زحمت کشید نمرات چقدر  برای این: گفتم

ران رفتیم       عطیالت به  اره برای  ستان دو  در. یک سال گذشت، تا

ش  رم خ داده شد که عمو رم بودیم که به شو ران، خانه خوا

سلیت به خانۀ آن فوت کرده است، با سر م برای عرض   ا رفتیم، 

اه ش ی از دا رم که پروفسور ی ا عموی شو بود، برای ادای  ای آمر

ام به پدرش آمده بود مدت  : احوال و رو بو گفت عد از. اح

بت کردیمرا ندیده بودم مدیدی است  که تو م شروع به    .، با 

ار ماه دیگر : او گفت        و   رود ایران می شاه از  خ دارم که تا سه چ

ومت عوض می د شد،  ح است  شود و در ایران جنگ شروع خوا

د،  م از ایران خارج شو تان را از ایران خارج کنید و خودتان  که دارائ

رم پوزخندی زد و گفت ا : شو   !چه حرف

ای        ا بلرزد؟ چندتا از فامیل  مگر شاه بیدی است که از این باد

ی گفت ی گفتند، ی رکدام چ م  عه  این دروغ است این: دیگرم  ا شا
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ی ا ان نا ا سازی امر ش و این  ست، آب از آب ت خورد با این ار

ون کنند؟ ایران  از  قدرت مگر آسان است که شاه را   ب

ر        یم من برای خوا ف  وق برگش عر ان را  رم جر رخوا و شو

ی کردم، روز  عد از  عد خانۀ دا یم،  ی مفصل،  ام دعوت داش پذیرا

ی ام گفت یده ام جنگ می: دا آبادان  و اسباب اثاثیه ات را ازشود بر  ش

عد از  د کرد،  او، ایران در گ  بیاور، چون شاه ایران را ترک خوا

ی در   .شود جنوب با عراق می جنگ بزر

ن مردم پخش می       است ب ش  نان خمی به صورت  ا شد و عکس

وس و دیوار و را به در ران سوار زن دائیم ا زده بودند، با  روی اتو

ستاده بودیم عکس خیم روی سر وس شده و جلو ا راننده بود،  اتو

وس ترمز ان رانندۀ اتو ا ناگ مه مسافر مدیگر   گرفت و  روی 

ش خمی گرفتم : گفت زن دائیمافتادند،   !و نیفتادممن دستم را به ر

زه دارد شما چه می: راننده گفت ؟ بله خانم ، اّمام م   ف

دا اوبا دست به   و ی ن ای  خیابان .شاره کردم که ساکت بماند و چ

وای دیگری داشت ومی در .ران حال و  دل مردمان جای  ترس نامف

ا  یم، سال تحصی شروع شده بود، بچه  گرفته بود، به آبادان برگش

انو به مدرسه رفتند، ر ا با م یم  عصر شس   .روی تاب می 

ف می       عر ا دعوای  در گرفت،  ن مّعلمامروز ب: کرد برایم 

م  ماه دیدیم و گفتند ما عکس خمی را در ا می از آن چند نفر برای 
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م می م دیگر قسم 
ّ
ی از معل ماه آنچه را که دیده  در: ا  گفت خوردند، ی

ی است ا موی  من تار : دیگری گفت .اید، جای پای فضانوردان امر

  .خمی را الی قرآن خودم دیدم 

انو به او گفته بود       ر ی یک تار اگر در: م موی او باشد، دیگر  ر قرا

ی بر سرش با نمانده ا در ! مو سته  خیابان روز ا، با وانت بار برنج و 

ستۀ خمی به  نصف قیمت برای تبلیغ اسمش  را به نام برنج و 

  . فروختند می

وچه ما می       د  :گفت بقا سر  م  آب و برق ما خمی می خوا را 

ی کند و ا مجا مه  مثل شما شرکت نف  ن  م ب پول فروش نفت 

رات در خیابان د کرد، تظا ران و مردم تقسیم خوا  ای 

رستان ر اوج می ای دیگر ش اضات  ش گرفت، اع  در .شد می روز ب

یدیم، مردم در اخبار می ی ش پیما ا  شرکت  ای بزرگ در خیابان را

  .کنند می

ی نبود و  اّما در آبادان و مناطق نفت خ        بأ آرام بود، مردم  خ تقر

ی روزانه خود ادامه می سددا به روند زند کناری  وشه و ر ا در ند، پل

اض  گشت می ارمندان شرکت نفت از زدند، ک جرأت اع نداشت، 

، آموز و تفر خا برخوردار بودند انات رفا دلی برای  .ام

ند، تا آن اعتصاب  نما رکس آبادان، وضعیت را  که فاجعۀ نداش  س

غئ داد  
ّ
  .بک
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وزن       نما رکس فیلم  وا گرم و مرطوب بود، س ا  اواسط مرداد ماه 

ادی شده بود،  اره این فیلم تبلیغات ز را روی اکران گذاشته بود، در

شه سرم قول داده  آن فیلم بازی می ای معرو در پ کردند، به 

م، عصر رم با سردرد  آن  بودیم که به تماشای آن فیلم برو روز شو

 فو   :شدیدی به خانه برگشت و گفت
ً
ا را بکش و را ک  پرده  اتاق را تار

  . کن، تا من بخوابم

وروش از        مکال: مدرسه برگشته بود، گفت سرم  ام با  ساسان 

ده ا نما بروندخانواده اش بلیط خر م م با آن ما. ند که به س  .ا برو

نم، من می ش م کنار ساسان  پدرت سردرد دارد و خوابیده  : گفتم خوا

فتۀ دیگر در نما  است، این فیلم یک  د س ش گذاشته خوا به نما

یم رفت .شد   . یک روز دیگر خوا

وش می کنار       م رو شسته بودم و برای دخ دوختم،  چرخ خیاطی 

ادی از ن ان فر ون  اگ ون آمدم و به ب یدم، از اتاق ب خیابان ش

اد می مسایه فر دم، زن  ش : زد دو نما رکس آ به دادم برسید، س

سرم و ند گرفته،  س نما    !!!عروسم در س

اد  ای شب از  نگران به خانه برگشتم، نیمه مضطرب و        وصدای فر

مسایه ه ش از خو  ای زن  ا به خیابان  اب بیدار شدیم وو دخ

اد می شسته بود فر ن  دیم، مادرشان روی زم تازه دامادم و : زد دو
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نما قفل و لم را سوزاندند، درب س زنج بوده، ای خدا   نوعروس 

ایم چه گنا کرده بودند؟  وشه    جگر

غلش را گرفتیم و او را کشان کشان ب       ر  ا دور ه اتاق بردیمز ، دخ

ش را میاو ج د،  گرفتند تا به سر و مع شده بودند دس و نه اش ن س

ی قرص آرام بخش آورد و به او داد ش دادم  . ی ی به دس عد  لیوان آ و 

ی با کمال ناباوری با حزن و اندوه فراوان به خانه برگشتم از 
ّ
  .مد

 س  حصار ،  فردای آن روزا صبح خواب به چشمانم  راه نیافتت      

ی شده بوده، را با پارچه باغ ک شان چراغا ش برای عروس شت روز پ ه 

له عزا برای عر  ند آن  وس و داماد درسیاه پوشاندند و  س   .جا 

ن برای       ر سلیت به آن گف  جا رفتم، عکس عرو این دو جوان دل 

ی را به درد می آورد، و به جای اشک خون می سا وشه ای  .ستگر ا در 

فتۀ قبل به عرو آنشستم چشم ا  م به چمن دوخته شده بود، 

  .دعوت شده بودیم

د جشن عرو و شادی و صدای ساز و آواز       بود،  این باغ شا

نگ ن آ وا گرم بود موقع  ای بندری کرده بود، ارکس شروع به نواخ

ش را در آورد و با عروس و ا ش می رقص، داماد پ رقصید،  دوستا

ا و  مبونه دست  ی  تم  ش را به ر ای ست ی انبان "شانه  ساز 

ری  ان می  "بوش سرش را برداشته و  که تور   حا عروس در داد و ت

ش را از پا در ا یجان  دست آورده بود، کفش  ش را با  ا نه  ا و س
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عشق در  برق شادی و. رقصیدند خی قشنگ می. لرزاند خا می

شان نمایان بود   .چشما

م به عکس آن  یک    ا شان افتاد باره ن لۀ عزا  که از  مثل این. ا در 

ی بیدار شوم و با تأسف مجلس عزا خانه   به  ترک کردم و را   خوا

  .برگشتم

ید صدای قاری قرآن در  تا چند روز         مردم مات . شد ه میخیابان ش

وت بودند ی اجساد ر  .و م ا ر ا سه روز طول کشید تا با کمک ش

ی کردند، ت آن عّده شناسا و ا معلوم  ای به حدی سوخته بودند که 

دند مۀ اجساد را در. شد فتم به  روز. ور دسته جم به خاک س

ش از یک کیلوم جمعیت ستان رفتیم، ب سیاه  مراه عزاداران به ق

ۀ مادران شدند جا دیده می پوش در آن ا و  اد مردم و خانواده  ، فر

ستاده بودند و شعار می ۀعّد   .رفت سمان میبه آ ادی ا   :دادند ز

  مرگ بر شاه    مرگ بر ساواک

شسته بود و خاک بر   ی  گرما طاقت فرسا بود، وارد جمعیت شدیم، ز

اد می سر می ی فر ۀ عر خت و با ل سرم و نوه ام کجایند؟ در  : زد ر

مسایه را  سیار گم کردیم و شلو جمعیت  به خانه   با تأسف 

یم   .برگش

نما رکس رفتم        عد به دیدن س ای . پنج روز  ا و تابلو دیوار

مه سوخته و سیاه شده بودند، درب ورودی آ را، مثل  ساختمان 
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شه فاجعه، با قفل و   روز سته بودند ش لف   ا شکسته و  زنج 

ا از  ن لنگه کفش روی پله  ی، مردا باال تا پائ ح  نه، زنانه وای دمپا

انه دیده می نۀ غم انگ بچ سان  شد،  را بود، مرا به یاد ا و د

وره ی که در  یتلر سوزانیده بودند، انداخت  ا   .ای آدم سوزی زمان 

ش کنده       ا ک و طو بود که نرده  نما بالکن بار سمت راست س

ن  پرتاب کرده بودند شده بودند، چند نفری خودشان را از بالکن به پائ

ی بود  و فاجعه به قدری غم انگ  و جان باخته بودند، عمق  باورنکرد

     .کالم گنجاند توان آن را در که ن

سان بیگناه که اک       شش صد و  ا
ً
ش سوختند،  ا جوان بودند در آ

 اک  ا خیابان در
ً
یدیم که  اخبار در . دیدم مردم را سیاه پوش می ا ش

رستان را در  نمای دیگرچندین س ش زده اند ای دیگر  ش   .آ

نما رکس         به روندسرعت بخشیدن  وباعث خشمگی مردم واقعۀ س

شت بام. انقالب شد ان کفن پوشیدند و روی  ر کنند هللا  ا شعار تظا

اری  و اک می اد شده بود در دادند، بی ا ز ر ومت نظامی  شب ،ش ا ح

   .شده بود  برقرار

ر       وا قدری خنک شده بود شب اوائل م حیاط خوابیده  در  ماه که 

یدیم،  بودیم دن ک را روی باممان ش ان صدای پر ، نیمه شب ناگ

رم داد زد فرار کرد و خودش را به خیابان   او. ای دزد ..ای دزد : شو

اد زد. رساند د، دزد فر رم با چوب بلندی به دنبالش دو نیا نیا  : شو
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ومت نظامی است تو ند را می ح مسایه. گ این  ا در تا چند روز با 

  .خندیدیم می  گفتیم و مورد می

ی داشتم، در اتاق ان یک روز وقت مالقات دک       تظار دندان پزش

وشش گذاشته بود،یک ،شسته بودم ی در  ان دم در که رادیو   در

  .شاه رفت : مرتبه  با صدای بلند گفت

خت و صدا ی سر لبمق        ظه ،فرور ی  نفسم بند آمد، برای یک 

تم رسیده بود، وارد اتاق شدم،  ه کردن کردم، نو اختیار شروع به گر

اد است؟ گر : پرسید سالم کردم دک داد که  ه مجالم ندرد دندانت ز

شستم به پرستار م روی صند  و ی ب ک آب برای خانم : گفت چ

  ام شدی؟حاال آر . بیاور 

ر شاز وق خودم را شناختم  تا به امروز، شاه و : گفتم        بانو مظ

کنم، چون  عظمت این کشور بوده اند و حاال احساس می افتخار و

اره به  ستم که  پدر مادرش او را جا گذاشته و رفته اند، و دو بچه ای 

ه افتادم    .گر

گفت چه  یافۀ غمگیبا ق چه شده؟ شاه رفت؟ و : دک پرسید     

ی می می خره باال آید،  و کس دیگری به جای او میرود  شود کرد؟ ی

لوی را  یجه داد خاندان سلطنت    .منقرض کردندمبارزات ن

اد می       شاه رفت، : زدند عد که به خیابان آمدم، مردم با شادی فر

ی پخش می عّده ا بوق می ای ش م ا عّده زدند و کردند، تاک  ی 
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ه می ی اختیار  گر ه می کردند،  کردم و به خانه برگشتم، چه روز  گر

  .بدی بود

رات می خیابان ای بزرگ مردم در روز دسته ر       کردند،  ا تظا

ست آخوند نما  ا، شاه و ساواک را مقصر ا و کمون ش سوزِی س آ

  .رکس آبادان اعالم کردند 

روز   فردای آن را به ایران آوردند،  خمی شانزده روز  عد از       

ی در خیابان ر  جمعیت سه میلیو ی کردند و تظا پیما ران را ای 

شدند ای ار درگ و ان با ن عد از . کنند ا نفر کشته شدند و  ده 

ی طر کرد ش اعالم  ارگران شرکت نفت آبادان را . این واقعه، ار

اه را از  و  ار بکشند مجبور کردند که دست از  ش ندازند   ار پاال   .ب

ی از        ارمند ارشد و ی درجۀ باالی شرکت نفت بود  دوستانمان که 

ف می عر شان را  ای وارد دف عّده  :کرد برایمان  ا  ما شدند و تفنگ 

ند و گفتند ار می: روی سرمان گذاش کشید یا کشته  یا دست از 

د می ون آمدیم و به . شو یم مه ب ان پیوس رکنند   .جمع تظا

عد کشت و از آن روز       ی طر  به  ش اعالم  ا شروع شد، ار کشتار

ا حاکم شرع شد و دستور داد تا سران بزرگ  کرده بود، صادق خ

ش را بکشند ا را در روزنامه دیدیم خی افسوس خوردیم  عکس آن .ار

ش :دلم گفتم  در و ا اد دل خانواد وفاداری  مگر . ان برسدخدا به فر

  شاه گناه بود؟ به مملکت و 
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ا، استادان و       اه  ش ان را دستگ کردند و از دا و به زندان  دا

اه اخراج کردند و ش ی را از دا ا ان  و ای از  عّده انداختند، دا

ن  پرتاب کردند،  ا را از آن شان به پائ ا بلندی ساختمان خواب

ی دین را به جرم خیانت به مملکت و   وای سیا زندا ه با  مجا محار

رض اعالم و آن باران کردند خدا ، مفسد     .ا را ت

یدیم که به دستور  در          اه رضاشاه فقید را  اخبار ش ، آرام ا خ

ر رستان خراب کردند  ی را که به  ای مختلف می روز به ش رفت و کسا

ی دستگ شده  و به زندان افتاده بودند، بدون محاکمه جرم ناچ

باران آن ا  آن رحم نکرد و  ن  ح به زنان باردار. داد ا را می دستور ت

م اعدام کرد   . را 

با  شد، و مه پر برای انتخابات برگزار شت، سال پنجاه و در      

ار آمد، چندرو  آرای نود و وری اسالمی به سر ز نه درصد رای موافق جم

رم از اداره آمد و گفت رکس عکس شاه و ملکه را : عد شو یدم که  ش

  .شود  در خانه نگه دارد، مجرم شناخته می

ای تاجگذاری که  انقالب سفید، عکس  کتاب ت ومجال  ا و عکس      

م جمع آوری کرده بود و نامه ای خانواده ام را که از اسرائیل  دخ

مه مردم میفرستاده بودند وسط حیاط با نف ش زدیم،  ترسیدند،  ت آ

ش می چون در ما ن   .ترسیدیم اقلیت بودیم ب
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م        ی  اب رفتند،  ا به مدرسه می گذشت، بچه چنان می اّما زند

ستان ای اداری و برای خانم ااجباری شده بود، ابتد مان د
ّ
ا و  عد معل

ستان ای شبات با ر  ا و دب س تمام زنان، روز سا س وسری به کن

  . رفتم می

سا یک شبات در       ا آمده بود و  از ،کن تفیال  عد از امر

ن ی کرد برایمان  سا پر از .را من از : گفت جمعیت بود، او  کن

ورک آمده ام پیام م برای شما دارم    .نیو

وش کنید، دو سه ماه دیگر ایران درگ       جنگ  در  خوب 

ارده تا جنوب خوا ن چ سرانتان را که در سن د شد،  است شما 

ند، س ی  ان رچه زود پانزده سال تر از ایران خارج کنید، چون ام

ند دارد آن ازی ب یم؟ ای پرسیدند کجا آن عّده. ا را به سر   ا را بفرس

ی از بچه ما در: گفت  سیون بزر ورک در پا یم  نیو داری خوا ا نگ

ند رفت وا  کرد، آن ند کرد، اگر  به مدرسه خوا تحصیل خوا

اه ن ادامه تحصیل  آینده در  توانند در بااستعداد باشند، می ش دا

ند   . بد

ی       ر ا ی بود،  ی گفت اش خی طوال ی پرسید، ی : ک چ

 ایمان باشیم، ما باید به فکر جان بچه :دیگری گفت .وئید درست می

رعد  تا فردا: او گفت ستم و اسم نو می از ظ کنم،  من اینجا 

شان را اسم نو کردند،  و پدر سیاری از  روز  فردای آن سرا مادران 
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یم، با خود فکر می ما وروش را نوش توانم  می کردم ،چه طور  م اسم 

نوز  ی و  بچه است، احتیاج به محبت و  دوری او را تحّمل کنم؟  نما را

سپارمش؟ کشور  دارد، در مادر  و کمک پدر ب به چه ک    غر

م را برای ادامۀ تحصیل به اسرائ       ی و  ،یل فرستادمدخ از دلتن

ای  را می دوری او  ه می ،دمگذرانی روز  کردم، در  شب و روز گر

ا مثل بچه ای که عروسکش را گم کرده باشد به دنبالش  اتاق

ی او را تا کردم و گشتم، وق که جارو می می ای بلند و مش ری از مو

داشتم و جلوی پنجره، به دست باد  می دیدم، آنرا بر روی فرش می

ه می  سپاردم و می ست کردم، اّما  گر ی ن   .خود کرده را تدب

م       ش می نوشت که در اسرائیل با پدر و مادرم به او دخ ا در نامه 

ش ن کنند و  ا به او محبت می گذرد و آن خوش می ا گذارند، به  ت

اجرت امید این بودم، ک م روزی به اسرائیل م یم کرد ه ما    .خوا

ا در        سر  از خودم می فکر بودم و روز پرسیدم به امید چه ک این 

مه  عد در  بچه را به خارج بفرستم؟ چند روز  سا جلسه گرفتیم،  کن

ا گفت مثل من نگران بودند، مادر ی از بچه  ر صورت آنجا برای  :ی به 

ش بچه ش ب اد، اگر  .است ای ما امنی جنگ شروع  چون به احتمال ز

رس  ی که سر د برد، کسا ازی خوا سران ما را دولت به سر شود، 

ند،  بچه س ودیان دیندار و دل رح  ده گرفته اند،  ای ما را به ع

  .خیالتان راحت باشد 
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مه این حرف        ن، روزی  ا شک و تردید داشتم، قبل ازبا وجود  رف

د لباس، با او به خیابان رفته بودیم در مغازه بودیم که صدای  برای خر

ستادیم، چندین تانک  یدیم، جلو پیاده رو ا ون ش نجاری را از ب نا

ادی عبور می و خیابان با سر ار بزرگ از وروش با  صدای ز کردند، 

انه ای گفت ای   ا را در من این تانک! ر جالب چقد: ن بچه  فیلم 

ی می اش ی دیده ام،  نما ی از  شد بروم سوار س شوم و آن ی   ا 

ی کنم، خندیدم و ن فرق دارد : گفتم رانند ی تانک با ماش   .رانند

ی را از با اصرار       اد خودش، رانند عطیل  ز ای  پدرش یاد گرفت، روز

ی می فت وای کم ر  خیابان با پدرش در عد از آمد آبادان رانند  کرد، 

ارش درست شده، او چند روز ران بردیم به ما خ دادند، که   .را به 

م در ش  در راه  ر چه موعد رفت ی کرد،  ای خلوت ک رانند جاده 

ان تند تری  نزدیک می   .می طپید   شد ، قلبم با ضر

و ام این بود که با بچه       م  د ا ای  سن و سال خودش به آمر

ند و می س م  مه با   خوانند، روز در یک جا درس می رود و 

ظه حافظی درخدا اه  کنم، وقت  ا را فراموش ن دقیقه ا و فرود

ه نکردم، مبادا ناراحت شودجدا ش   .دن گر

ش، مثل این عد از       که تمام وجودم را با خودش برده بود، تا چند  رفت

ی بخورم، خواب به چشمم ن روز ن ستم چ ن  آمد، در  توا راه برگش
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اد زدم ه کردم و فر ی او افتادم، گر خدایا چرا  : به آبادان به یاد رانند

سرم باشم؟  ی  ی و جوا د دیدن نوجوا   نباید شا

رم در حا        فقط دعا کن که  : کرد گفت که اشکش را پاک می شو

این تصمیم ما نبود، ج زمانه  این بار: موفق باشد گفتم سالم و

  .   مجبورمان کرد که او را از خودمان دور کنیم

  شعری برای کوروش

  

ر   وفا و کـــوروشم ای نـــور چشمم، آیت مــ

ی گشته ای از                                                 ن نو جــوا  من جـــدا  در سن

  وجــودت روشــــن است         تـــــــار و پــودم از 

لشن است وایم در ام حا ل و  خانه                                         شت و 

ی از عشق و نامه   صفاست است و امید ایت حا

ه ز چـون طبی می                                              من دواست ر   د 

ی مرا دیــدار یچ مـی ـــت آرزوست                                                   دا   رو

وست تــو قامت سـرو                                                    نــم، ای خـــدایا، چه ن   ب

ــا مرغ    کشد               مـی  پر  خیالــــم سوی تو روز

ش روست لیک افسوسم که کـــــوه                                          ای بلندی پ

وچه و خیابان مسایه در  ن  ا جاسوس گذاشته بودند، ترس  ا ح ب

ت و طاقت فرسا و و ای   وحشت مردم را فرا گرفته بود، در آن روز
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انو بود، نزدیک عید  ر مدم من، دوست باوفایم م ا  ا، ت فراغ بچه 

عد ا ض شد و  رش مر یص نوروز شو ا  ش، دک ز چندین آزما

انو فور  دادند که دچار ر  سرطان کبد شده است، م
ً
را به  اقدام کرد او ا

لستان بردند آن ند و ان شد، دیگر به آبادان برنگش م چاره اش  به  جا 

ند خانه ای که در ان داش ان کردند ،اصف   .نقـل م

انو به آبادان آمد       ر اثاثیه  اسباب و ند وعد از یک ماه برادران م

ی دیگر روز  آن. با خودشان بردند ا را جمع کردند و آن از  م ی

ر ت ادی  ی ام بود تا مّدت ز ای زند ن روز وقت چشمم به درب  تر

ه ام می حیاط آن   .                           گرفت  ا می افتاد گر

ا دیگر       اری را نداشتم، فراغ بچه  یچ  ی حوصله  ساما ، نا

ی کرده بود  خودمان، و   .زمزمۀ جنگ مرا چون مرده متحر

آبادان  کردم که مرخ ساالنه شروع شود تا از  روزشماری می        

ر م،  کردم و روی  ا را جمع می مرخ فرش سال قبل از خارج شو

ا را می ال را خاموش کردم و  آنپوشاندم، اّما  مبل  سال، فقط ی

یم، ساعت پنج صبح آبادان را ف چمدان و ن گذاش السک آب را در ماش

  .ترک کردیم 

ر بروجرد رسیدیم و       ش  عصر به ش مانخانه ای رفتیم که صاح به م

ی آورد و صبح برای .شناخت را می ما عه شده که در: گفت ما چا  شا

ت خمی است در جنوب جنگ می رادیو  شود، صدام دشمن سر
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ر ند او فحش می به روز غداد  ی بلد   از. د میدیم که عر ه اش ف ل

م است، به او گفتیم   .ما خ ندار

ر       رم رفتیم،  ظ ران رسیدیم به خانه خوا عد از مان روز به 

ی، وقرو   سالم و و رم   و و خوش آمد  یم، خوا شس که دور م 

شقاب گیالس و آلبالو  برایمان آورد و گفت ای درخت  ا میوه این: یک 

ند، آن س رش گفت ا امروز چیده خودمان  و افسوس که  :ام، شو

م خانه ب پرسیدیم تصمیم دار   چرا ؟ :را بفروشیم، ما با 

ند جنگ می وضع خی خراب است، می: گفت        م  شود می و خوا

ش ایمان بماند، به دالل برای فرو  سرمایه ام از دستم نرود و برای بچه

رم گفتم  ی از می چطور : خانه سفارش کرده ام، به خوا خانه ای به  توا

ی و ؟ این بزر ی دل بک با   ز

ه گفت       ا مردم چه می تو ن: با گر سا  ی در کن ند دا بله : گفتم . و

ی که بچه ا م خانواده  ا فرستاده اند،  در آبادان  شان را به آمر ا

شان و مقداری از ا از ایران  قطعه فرش با ارزش را با آن ندچ دارائ

رم گفت د افتاد : خارج کرده اند، شو یچ اتّفا نخوا   .بیخود کردند، 

ر        رم شو م ک پول  اش تو: ای او گفت به حرف ای اعتن خوا

رم با   ای خانه ات را با چند قطعه فرش و وروش فرستاده بودی، شو

نانه ای گفت اری  اگر   :ن خوش ب م جنگ شود، خمی با ما 

  .ندارد
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ران بودیم، وق می       نۀ تحصی برای  راس پارسال که  ز خواستم 

عد از   وروش بفرستم، جلو سته بودند،  ی  بانک، مردم صف طوال

ای صف،  در چند ساعت انتظار نزدیک باجه بانک  شدم، مردم دسته 

  .کردند  اوضه  میبا دالر مع بزرگ اسکناس را 

ستادم، مدارک را به متصدی دادم و        ست دالر جلوی باجه ا را  دو

وه ای پر وروش فرستادم در باجه دومی مردی چمدان ق دسته  از برای 

مه پول را چه : ای اسکناس را باز کرد، متصدی با خنده پرسید با این 

؟ گفت می ار م در می: ک ب کردم  . بخرم مغازه خارج خانه و  خوا

میدم  منظور او و    .را نف

ر       رم گفت شو ؟ نوز   :خوا س ن    م به اوضاع خوش ب

ی خانه شان را فروختند و ایران       
ّ
جنگ  . را ترک کردند عد از مد

یم به آبادان برگردیم و س رم ماندیم  شروع شد، نتوا در خانۀ مادر شو

م، که جنگ تمام ش  به امید این ایمان را از آبادان بیاور ود و اسباب 

ای شرکت نف را سرقت می   .  کردند نگران بودم، چون در آبادان خانه 

ور        ر رکه رسید  ماه بود، خ اوائل ش خاک  را با  صدام خرمش

طرف شرکت نفت نامه  یکسان کرده و آنجا را محاصره نموده است، از

رم باید به آب ار کند، او در ادان برگردد وفرستادند که شو  بیمارستان 

عد از دو اد  به آبادان رفت،  ی ز روز تلفن زد، اینجا مجروحان جن
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ش  است، مه چ سر جا ل است، به خانه سر زدم،  ارم خی مش

  .نگران نباش است،

ست فقط چند دقیقه ای با ما  با تلفن عمومی بیمارستان می       توا

ل شده بود ما حرف بزند، تماس تلف سیار مش  با آبادان 

یم، شب ن یم با او تماس بگ س  در ا را تمام روز .برد ا خوابم ن توا

ی و ش بودم   نگرا   .شو

دار می کس از فامیل ر         ن موقعی او به  شد، در ایم که خ چن

ع ر  :پرسیدند من می مه از. شد آبادان برگشته، نگران می ش چرا ما فت

  شدی؟

روز در این فکر بودم، اگر خدای نخواسته بیمارستان را  شب و       

ی، دچار  شود؟ از بمباران کنند چه می ناراح اعصاب شدم و  نگرا

م را به  ، به آبادان بروم، دخ تصمیم گرفتم که بدون اطالع به ک

ش بردم و  ده و دلش برای پدرش خی تنگ ش: ا گفتم  به آن خانه عمو

ش بازی کند و  کند، چند روزی اینجا بماند و با دخ ی قراری می عمو

  .سرگرم شود

رم برگشتم، مقداری غذا و میوه در       کیفی  به خانه مادر شو

وس وس  ، سواررفتم گذاشتم و بدون خداحافظی به ترمینال اتو اتو

ب به من ن مه مرد بودند، با  اه ران آبادان شدم، مسافران 
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وت م فرو  مه در زد، ک حر ن.کردند  می رفته بودند،  س

شت شب، در  ن راه پیاده شدیم ساعت  وه خانه ای ب   .ق

وه خانه ون ق شستم و مشغول نوشیدن چای بودم  ،ب ی  جلوی م

وس از  ادی پیاده  از گرد آبادان پر که دو اتو و خاک رسیدند، جمعیت ز

ای ژولیده وچک  شدند، بزرگ و ده با مو راسان، رنگ پر ی  م

وه خانه شدند ،عّده ستادند،  بودند، وارد ق ند و دیگران ا شس ای 

ون مردی در دیگ سیا ش را روی  تقاضای چای کردند، در ب

موس گرم می ی با یک لنگه  گرم می کرد و با لیوان ش پر فروخت، ز

ان در ی با نوزاد گر وه  دمپا که   خانه خارج شد، در حاغلش از ق

ترا به اّمام زمان بطری را  : داد گفت بطری ش بچه را به ش فروش می

  .پرکن، بچه ام دو روز است که ش نخورده است

بله ما  :آبادان آمده اید؟ گفت شما از: به نزدیک او رفتم و پرسیدم      

ر بمباران شده و فرار است، از من  سکنه خا شده از کردیم، تمام ش

ا به  من به آبادان می :گفتمکجا آمدی؟  از پرسید تو ب ن روم با 

با این حرفش نگرانیم   مگر قصد خود ک داری؟ :من کرد و گفت

ش شد    .ب

دازم، از وه خانه برگشتم تا پول چای را ب ستاده  به ق ی که کنارم ا جوا

سته پرسیدم  بود   :آ

  آئید؟  شما از آبادان می
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و آبادان،: گفت  و  ن رب ر ارواح ش   .خرابان، ش

رم در بیمارستان به مجرو .من  وای بر :گفتم    . کند حان کمک میشو

  .امیدوارم که تا حاال آنجا را بمباران نکرده باشند: گفت 

د :شاگرد راننده صدا زد   . مسافران آبادان سوار شو

فت صبح به آبادان رسیدیم، مسافران        له پیاده ساعت  مه با 

گشتم  در به دنبال تلفن عمومی میدر ب رک به طر رفت، شدند و

م، اّما تمام تلفن رم خ آمدنم را بد ا قطع بود، از کنار  تا به شو

رفتم تا شاید تاک پیدا شود و مرا به خانه  جاده به سمت جلو می

وت بود، پرنده در اطراف پر مه جا س صدای زد،  ن برساند، 

یدم اک ساختمان ای خودم را می قدم ی  اثر بمباران ا بر ش وا ای 

شه یا شکسته بودند، بمباران  ای آن خراب شده بود و ش ای  خرا

ادی به بار آورده بود ن و درختان را گرد سیا پوشانیده بود  .ز   .زم

ا راه ا پیاده در ساعت ،ان اص رسیدمبه خیاب        ،رفتم گرما ت

مردمان : پرسیدم  وحشت سراپای وجودم را فرا گرفته بود، از خودم می

ر چه شدند؟ احساس می ستان قدم می ش  از در .زنم کردم که در ق

ی در ز شسته بود، سالم کردم و  خانه ای رد شدم، پ ن خانه ای  د

  مردم به کجا رفته اند؟: پرسیدم
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ی گفت        ۀ آبادا مه فرار کردند یا از بمباران صدام  چه بگم؟:با ل

ن س ر  سرای ُمونم در جنگ خرمش . دتوی خانه شان کشته شدند، 

شم    خدا کنه روی سر مونم بمب بیفته تا راحت 

ار       ؟  تو اومدی اینجا چه  ش را ندادم. ک نمانده ک  .جوا

م ادامه دادم   . خداحافظی کردم و به را

وچه رنزدیک خانۀ ما س        ش  ا درن از ای عمیق دو  جوی  ، سر

گرما خشک شده  اثر ا بر آب جوی  .سته بودند طرف خیابان سنگر 

از ای ما  ،را شناختم ا را دیدم، آن بود، چند سر مسایه  سران 

ی گفت از فرار : بودند، سالم و احوال پر کردم، ی خانواده ام به ش

ات اطراف بروجرد فرار  پدرم من مادر و: دیگری گفت. کردند م به د

داری می. کردند ای شرکت نفت نگ جرأت  ک.کنیم  ما اینجا از خانه 

  .نزدیک شدن به اینجا را ندارد 

ی از        وروش را  ی ا تا دم در ورودی خانه با من آمد و احوال  سر

شند و از عارف کردم که بن وضع جنگ  پرسید، درب را باز کردم به او 

ف گفتبرا عر زد سرمان بمب می صدام شب و روز بر :یم  مۀ  ،ر

این موقعیت  شما در: از من پرسید. سکنه خا شده بود محوطۀ ما از

  خطر ناک  چرا به اینجا آمده اید؟
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ا کمک می: گفتم        رم در بیمارستان به زخ  رچه تالش  .کند شو

م شدم، چون  م، موفق  ای عمومی کردم که با او تماس بگ ه تلفن 

ار افتاده است   .از 

م : گفت رت اطالع می د ی سیم به شو شکر کردم   .من با    .از او 

ای اتاق        ا و وسائل  ا را باز پنجره  کردم، گرد سفیدی روی فرش 

شسته بود ا و مدارک الزم و. خانه  ا و گذرنامه  ت آالتم  شناسنامه  ز

ت در اتاق .تمکیفم گذاش در و را برداشتم به  زدم و ا قدم می با عصبان

اه می فرش خوردم چون  کردم و افسوس می ا و مبلمان خانه ن

ستم که باید از آن  می رم  در .صرفنظر کنم ا دا ظه شو مان 

جان خودت را به  چرا آمدی و: بدون سالم و احوال گفتسررسید 

؟   خطر انداخ

ن جا منتظرت می ،بودیم ل نگران تو من و تمام فامی: گفتم        شوم  م

تأتا م ران مور م به  ی که . برگردیم تمام شود و با  ک میوه و غذا

مراه داشتم روی م گذاشتم مشغول خوردن بودیم که  با خودم 

یده شد، ی خی نزدیک، به ما ش واپیما دم صدای  ون دو اّما  ،به ب

رم ک ش امر شو ا برا می نداد ،ی عادی بوده این صدا چند قدمی . ا

ازان پرسیدم بود، از خانۀ ما سنگر واپیمای ایرا: سر   ؟ی استاین 

نداز : ا داد زدند آن    .زود باش خودت را داخل جوی ب
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دم        له در جوی پر ایم زخ شدند، از  ،با  وسط جاده چند  زانو

دند که در جوی پناه نفر ان  به  طرف جوی آب می دو ند، ناگ بگ

ای بدنم پاره پاره  یده شد، حس کردم رگ  ناک بمب ش صدای وحش

مه جا را فرا   شدند  و وت  فکر کردم که بمب در خانه ما افتاده س

 گرفت فور 
ً
رم را که درخانه بود، صدا زدم،  ا سرم بلند کردم و شو

ستم ناراحت نباش  :جوابم را داد   .من اینجا 

م به طرف        ا چند قدم راه رفت  دیگر جاده افتاد، مردی بدون سر ن

ن افتاد از .و به زم ون آمدم و خودم را به سنگر سر ا  از جوی آب ب

ای تکه تکه شده چندین زن و   مرد و  رساندم، وسط جادۀ اص جنازه 

ناک و  با. بچه به طرز فجی پخش شده بود نه وحش دیدن این 

اد زدم  راش فر ظه قبل راه می ا آن: د  . رفتند را دیدم که چند 

  خدایا چه شد؟

ی اراده می       نه می به این طرف و آن طرف  دیم به سر و س  زدم و دو

اد می کردم و التماس می ید: زدم فر نه  ن. مرا از اینجا ب توانم این 

ظه قبل راه می آن. ارا تحّمل کنم  ا  آن.......رفتند ا را دیدم که چند 

ظه قبل راه می   ......رفتند را دیدم که چند 

اس صدایم در         ع وت مرگ باری می پیچید خیابان ا مه جا س  ،

  .بود
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اه        ا ن وت به جنازه  ستاده و مات م ا جلوی سنگر ا از سر

رم دستانم  را محکم در  .کردند می لم را از دست داده بودم، شو کن

ش گرفته بود و ن  : گفت کرد که مرا آرام کند و  س می دس م جنگ 

  .است

رم گفت       ازی ک آب از قمقمه اش به من داد و به شو   : سر

ی و رچه زودتر او را از اینجا ب ی سیم خ داد است  ن  سوار. با  ماش

ی که بمب افتاده بود   شدیم، در  س را دیدیم که به طرف جا راه آمبوال

ا را جمع کندرفت ک می   .ه جنازه 

اه رسیدیم و سوار       ست وس شدیم عصر بود به ا و آبادان را به  اتو

ه مجالم ن ران ترک کردیم، حالم خی بد بود، گر نه  قصد  داد، 

ی را که دیده بودم از یادم ن نا ک  .رفت ای وحش وا کم کم تار

ی می ی ش شد نزدی واپیما ر صدای  یده شد که خی ای خرمش

ن پرواز می وس را کنار جاده نگه داشت و  نزدیک زم کرد، راننده اتو

مه پیاده شدیم و ا را خاموش کرد،  ستادیم بیابان در  چراغ  تا  ،ا

  .. شود واپیما دور 

دم و  خوابم ن برد، می. در طول شب دو مرتبه این اتفاق افتاد       لرز

ه می شت سرمرد. کردم ی اختیار گر شسته بود، دک بود،  ی که  ما 

رم داد و گفت  تا قرص آرام دو ا را به او بده تا قدری  این : بخش به شو

  .کردند ا اثر قرص . آرام شود
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ران رسیده بودیم، به خانۀ        رم رفتیم وق بیدار شدم به  . مادرشو

ض بودم، شب ی مر
ّ
اد می مد سرد از  با عرق  زدم، و ا در خواب فر

دم خواب می ت  چند قرص آرام بخش و مراجعه کردم و به دک . پر شر

ز کرد   .برایم تجو

ی حالم  شد       
ّ
سا رفته   یک. عد از مد روز شبات به کن

عد از سالم و  ،اس خانم دوست وبودم ی ام را دیدم  ی آبادا سا م کن

اره تو را شکرخدا : احوال پر دست به گردنم انداخت و گفت  که دو

نم را می است، بیا تا ساع را با .ب ی  ن نزدی م   .م باشیم خانۀ ما 

ران بودیم  :زمان جنگ شما کجا بودید؟ گفتم         .ما مرخ در 

ان داد و       بت  : گفت سری ت ب دشمنت نکند که چه مص خدا نص

ی بود   .بزر

وس پرکردیم، ات می آبادان فرار  وق که از  مسافر بود، ح کف  از و

شسته بودند م مسافران  وس  ار. اتو ان خوردن نبود، چ  جای ت

مراه ما آمده بودند از برای محفاظت  ی. سر ای غروب به جادۀ  نزدی

ر ست  .رسیدیم خرمش وس ما فرمان ا ازان عرا به اتو از دور سر

ستاد، مسافران د وس کنار جاده ا ا اد زدندادند، اتو از د و به سر

 فور : گفتند
ً
تان را در لباس ا از د، و  ای سر شو ی  د که شناسا بیاور

از  متأسفانه آن ند، سر ار را پیدا نکردند نداش ان عرا ا فرصت این 

وس شدند، ابتد ار اوارد اتو از بدون پرسش چ ند،  سر بیگناه را کش
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ا و بچه وس  و ا  پیاده شوند عد دستور دادند که زن  ا در اتو مرد

سرم پیاده شدیم .ندبمان مراه با دو  رم را به اسارت بردند. من    .شو

وس رفت و ما را در        چه ساعت فالکت باری . بیابان جا گذاشت اتو

ی از این ا، ترس و نگرا ه بچه  ک، گر رم را  بود بیابان تار  که شو

ه افتا. خدای نخواسته بکشند غل کردم و  د، او اس خانم به گر  را 

  عدش چه شد؟ : بوسیدم و گفتم

ک به راه ادامه می بدون مقصد کنار جاده در         دادیم،  بیابان تار

یدیم صدای بمباران را از دور می ی بود رفتیم بیابان و  رچه می .ش  .تار

ای باز نظرمان را جلب کرد دور  از به طرف . کنار جاده ماشی با در

ن  ن دیده ماش ن بود و ک اطراف ماش لید روی ماش رفتیم، 

ش را کشته بودند یا به اسارت برده بودند  شد، شاید ن   .م صاح

ا سوار شد و      ی از خانم  ن را روشن کرد ی شت نفر. ماش زن و  ما 

واز رسیدیم دادیم  ن جابچه به  خودمان را داخل ماش از  ،و به ا

ران آمدیمجا، سوار ات آن وس شدیم و به  رم و شب  روز  . و برای شو

ه می ی به سر   کردم ن گر ستم چه بال ا مراجعه .ش آمده دا به کمیته 

ران را به آن و  عکس او ،کردم ا دادم، چندین نامه  آدرس خانۀ 

ر روز به کمیته جنگ مراجعه می که یک روز خ  کردم، تا این نوشتم، 

رم را    .دادندآزادی شو

  را به یاد داری؟ آقا رحیم بزاز   :گفتم       
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ی مرده بود وبی       ی بچه چاره خانمش در جوا ا ش را  خودش به ت ا

ی شد در . بزرگ کرده بود ا وی در ش زمان شاه، افسر ن سرا ی از  ی

ش مان عد از انقالب در  .دار وچ پنج ماه  ش جنگ تکه  ی به گرد

عد آقا رحیم از.ته شد برخورد کرد و کش ی 
ّ
این  .رفت غصه از دنیا مد

ا  آورد جنگ چه بدبخ ی که  به سر یک یک خانواده  ی .ا ای  نزدی

  .عصر به خانه برگشتم 

ر و       عد از اخبار رادیو اطالع داد که خرمش ن و  آبادان،  جنگ خون

ی گناه  از  کشت و کشتار سان  و زاران ا ن آمد و محاصرۀ عراق ب

ر دا اسم ش ام خون ش ر را  برای اح ر"خرمش ن ش ند" خون . گذاش

رم به آبادان برگشت و چند قطعه از ای  فرش  عد از یک ماه شو

ران آورد و آن مۀ ما در خانه را به  رم گذاشت،   ا را در اتاق مادر شو

ی می یک اتاق دیگر   .      کردیم  به  زند

رم       رشو سیار بزرگ و خوا  در خانه 
ّ
. منطقه ونک داشت مجل

رش دک داروساز بود و البراتوار بزرگ داروسازی داشت و  شو

ای ایران پخش و ش در تمام داروخانه  ا ع می محصوالت دارو . شد توز

ای جدید به خارج می   .رفت سا چند مرتبه برای تحقیقات دارو

ران ر       رفتیم  ا می می آمدیم به دیدن آن سال که برای مرخ به 

ما ا م   .کنم ا را فراموش ن ن نوازی آنیچ وقت محبت 
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مان آن       شه م م ی مثل  ارۀ اخبار شب شبا ی در ی  ا بودیم، مد جن

بت کردیم، احساس کردم که آن م  ن  ا افسرده و با  غمگ

سیدم ی ن ند، و چ ست صرف شام دک عد از . س   : ه گفتآ

ی برایتان  ما می       م، فکر خو ی به مسافرت خارج برو
ّ
یم برای مد خوا

د و این کرده ام،  است شما بیائید و ی  جا مستقر شو راحت زند

اگر از طرف کمیته . کنید، چون اثاثیه تان را در آبادان جا گذاشته اید

وئید یم و این خانه متعلق : پرسیدند، ب س رم ما جنگ زده  به خوا

سته به دک گفتم . است ار خال کرده اید که : آ مگر شما چه 

ید می د ؟ خوا شغل شما خدمت به مردم و نجات دادن  از ایران برو

سان   آیا جرم حساب می شود؟  ،است جان ا

ار خال نکردهو درست می :دک گفت     را به چه  القانیان .ام ی من 

ند م جرمی کش ی که مملکت در می ؟ من  مرج  رج و ترسم در زما

  .برایم پاپوش درست کننداست، 

ی مردم است این       م  من ترجیح می. ا فقط قصدشان ضبط دارا د

م تا این  از ا درگ شوم و سر که با آن خودم و خانواده ام را نجات د

ه و خانواد خواستم خانه را بفروشم و سرایدار  می بیاورم زندان در 

ون کن اش را چطور    ؟مب

ار        ن خانه شان یک خانوادۀ چ رزم ی می در ز ردی زند
ُ

کردند  نفره ک

ده . که سرایدار خانه بودند د خانه به ع ی و نظافت و خر ار باغبا
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ق راه قاچاق از از خانوادۀ دک. ا بود آن ایران خارج شدند، اّما  طر

شان وانمود  جلوی سرایدار و ی ودوستا واپیما ایران  با کردند که قانو

ای خانه را   .کنند را ترک می سرشان که ده ساله بود، دیوار ن،  وقت رف

ز: گفت می بوسید و می ای عز   .خداحافظ: خانه دیوار

ه افتادیم از        نه به گر و خانواده اش  با سرایدار  .دیدن این 

سر سر  ازی مأ یداراخدافظی کردند،  ت سر به  :دک گفت. بود مور

د و از  خانه را تم . سرتان سالم برسانید خانه خوب مواظبت  نگه دار

ر. کنید رم به زن سرایدار گفت خوا صبح به طبقه باال برو و  ر  :شو

شان انجام بده تا ما برگردیم ند برا اری داش عد از ساع مردی  . اگر 

ن رسید، آن   .خودش برد با سوار کرد و ا را با ماش

وشم می         شان به  ن  صدا طبقه باال پنج  در. رسید تا چند روز طن

ن و گردی قرار داشت رو  سیار بزرگ و  .اتاق خواب دور را لوس 

زان شده بود ی از سقف تا طبقه اّول آو با ی . ز اری  ت  مبلمان من

ی که از ایتالیا وارد کرده بودند، قا ش گ نظ ران قیمت ای ابر

ای نقا مجسمه ستال  تابلو س غذا خوری کر س، سرو ای نف

با و سیار  با، تمامی این مجموعۀ ز   گران قیمت آن خانه بزرگ را ز

ن کرده بودند   .تزئ

ا در خانه قدم می       ی  زدم و احساس می روز کردم که مسئولیت بزر

ده دارم داری خانه به ع ت به نگ فته از. س ن آنر  یک  ا گذشته  ف
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سر سرایدار از خانه آمد و بود،  ازی برگشت و به آش : به ما گفت سر

ار می   کنید؟  شما اینجا چ

رم گفت        عوض  ؟ این چه طرز حرف زدن است؟ع چه : شو

ی است ؟ و   خوش آمد 

رم است ما از آبادان آمده ایم          مانیم  اینجا می در . اینجا خانه خوا

رم برگردندتا  ا برن: گفت .خانوادۀ خوا بدون . ندگرد به این زودی 

ت کرده اند، با مشت محکم روی م   شک این خانه را به نام شما ث

ید و من است که چندین سال در  و مادر  این خانه حق پدر : گفت و

و خانواده اش را کرده اند،  لف دک  آن زحمت کشیده اند، نوکری و

ت این خانه دچار کمر درد مزمن شده و ز مادرم ا ای   دائم   ار

  ؟حاال شما صاحب خانه شده اید. وردخ قرص مسکن می

رم گفت    ذیان می مثل این: شو ی؟ که تو دیوانه شده ای یا    و

ذیان می     م ؟ من دیوانه شدم و    و

  مگر مملکت صاحب ندارد؟ .... بله تو    

ایت می از  روم و فردا به کمیته می        .. کنم  تو ش

ستم برو  ی را می :او گفت        ی؟ من خودم عضو کمیته ونک  ترسا

ایت کن ت گفت و .ش لت می: با عصبان فته به شما م م که از  یک  د

د، تفنگش را برداشت و من و . ای محک رفت با قدم اینجا برو

ن رفتیم و  رم به طبقۀ پائ رم ز  و  سرایداربه  شو له کردیم شو ش 
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سر شما که به طرز  نمک دک   شما نان و : گفت ن  م را خورده اید، 

بت کرد، دک رم  او را  ی ادبانه ای با ما  ر خوا به مدرسه  شو

شه از   فرستاد و   . کرد  او حمایت می م

ید       ت و  .شما نان خوردید و نمک دان را شکس سان این است حق ا

  به دیگران؟ وفاداری 

ی نگفتند  ر        اه کردند و چ   .دوشان فقط به ما ن

ی و ترس گذراندیم        رم به برادرش   .شب را با نگرا فردا صبح شو

ان را ف کرد تلفن زد و جر عر ش    .برا

سید: او گفت        یچ غلطی ن. ن چون شما جنگ زده  تواند بکند، او 

ید و ل خوا آن س آن خانه  چند روز دیگر در. است رمانجا م

خانهسرایدار باال نمی . ماندیم شورد یا آش ا را  را تم  آمد که ظرف 

ر .کند ی می با  وچ ا که می صدای  خوابیدم صدای  ترسیدیم شب 

یدیم، شاید آن یب غر می سانند،  ا س می ش کردند ما را ب

ر یم  ت نداش را  ما  ممکن است بیایند و کردیم ظه فکر می امن

ر پل، در می اخبار در. بکشند یدیم که جسد مردم را در بیابان، ز  ش

شان  پیدا می یا در خانه جوی آب و ای  کردند که با ت ا ه  یا با ضر

  .چاقو کشته شده بودند

اره دچار  ترس از از      ون ن آمدیم، دو ناراح اعصاب شده  خانه ب

سر  .کردم رص اعصاب استفاده میبودم و از ق اره  عد دو فته  یک 
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اد زد ن تفنگ شما را اگر خانه را ترک نک: سرایدار آمد و فر م نید، با 

  .کشم می

رم گفتم        دک خانه و .اینجا بمانم  توانم در  من دیگر ن :به شو

ارش را بخاطر  ی بجا گذاشت و تجارت و  ن جا ن تأم   . رفت  نداش

ی دچار می  گذشت به وحشت و روز که می ر        ش شدم  ترس ب

ی شدم و قرص ی خوا اره دچار  ی  دامه میا را ا دو دادم و تأث

ند م است خان .نداش م و برو سپار یک روز   .ه را به سرایدار 

یم و به خانه مادر  ایمان را در چمدان لباس ن گذاش رم ماش شو

ی    .مبرگش
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شــکسته پـــــر                       ــه ای    مـــن کیــم پـــروانـ
ــانــــده اسیــر و                                                                               ی خدر قفــس مـ

ــالـــم از روز ی                 و شب نـ ــــن ســرگشت   ایـ

ی لــرزد تنم از شـــور و شــــر                                                                 ــا به                               تـ

ــازک خیالــی ــه نـ مـ ــد                    ــا  آن    چـــه شـ

مـــچون درخ بــی ثـــــــمرگشتــ                                                                          ـه ام 

د          کند و بن بر بارم را ز  برگ و ی ب   طوفا

ی را   ر                                                    ت و بـر دیار  یـ             غم در بــدر غر

  سرنوشتم را خـــدایا با فراغ بنوشته ای؟         

ارم را چـرا با انتظار                                                                              آرم به ســـر؟ روز

ری به دیوار اتـاق            ح   اصل جانم تصاو

نمش آ                                                                       ا ب ـه بـــه بیداری و رو
َ
  در    ینــد زگ

شـان                     دست در دست و بـــبوســـم رو

ان چشم می                                                    پرد خوابم به سر گشایم می ناگ

ای دراز              فکر بـحر روم در می   و آرزو

قی که بگرداب زمان شد غوطه ور                                                                 چون غر

ر بار ی خم گشته ام من ای خدا           ز   زند

ـــاور                                                                         ــم یا بیـ ســـر  یا بگیــر جانـ   انتـظارم را 
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اه آپارتم       ران، یک دست ان سه اتاق خوابه و قبل از انقالب در 

ردو را فروختیم و پول  ده بودیم،  اج خر خانه ای دو طبقه در خیابان 

یم تا جنگ تمام شود و  خانه   .ارزان شود  دالر  ا را در بانک گذاش

رم، جایمان تنگ بود، مجبور شدیم در در        خانۀ دو اتاقه مادر شو

ی در ارم آپارتما نه سازی د طبقۀ چ کرایه  کشاورز  بلوار   رساختمان ک

ر کردیم و به آن جمعه جلو  جا اسباب ک کردیم، خانه قدی بود 

ن  اه، نمازگذاران روی زم ش درب ورودی خانه ما تا خیابان دا

ند می ی می خامنه.  شس ن را شان  ی برا کردند و  ای یا رفسنجا

ی  چند ا ا "بار شعار  ضمن   را"  اسرائیلمرگ بر "و " مرگ بر امر

ر ک حق نداشت وارد خانه ما . دادند سر می عد از ظ تا ساعت یک 

ون بود تا ساعت یک  م ک از خانه ب ست به خانه  ن شود اگر  توا

وش . مملو از جمعّیت نماز گذاران بود برگردد، چون پیاده رو  صدای 

و ار گذاشته شده ب ا، مثل این  خراش بلند    .ودندکه در اتاق ما 

، دو دخ بچه که ت  بودیک روز جمعه که خیابان مملو از جمعیّ        

شان  طبقۀ پنجم در تراس خانه بازی می در ی از دس وچ گ  کردند، ر

ی، دو نفر به شدت  ظا عد از  ن بر سر نماز گذاران افتاد،  به پائ

یدند، خان و  فور صاحب خانه خودش را  مدرب ورودی ساختمان را 
ً
 به ا

ن رساند و  پاسدار با تفنگ وارد خانه شدند   نفر دو . درب را باز کرد پائ

وئید او  او : پرسیدند  و   کجاست؟ کجاست ؟ فقط به ما ب
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به  ای اعتنگردید؟  دنبال چه ک می: زن صاحب خانه پرسید       

ا باال رفتندسو  ا را زدند و از پله  ی درب تمام خانه  ی ی وارد . ال او ی

ستم   گرفته بود، می ترس تمام وجودم را فرا. راس طبقه پنجم شدندت دا

ند که این دو دخ بچه در آن س   .جا مشغول بازی 

وچک دو        یده بودم که دو برادر  پنج ساله در خیابان با  قلوی  ش

انه  خواندند و را می "مخمی ای اّما"یکدیگر شعار  به شو بچه 

شت سر آن .زده بودندحرف زش  رفت، از  ا راه می پاسداری که 

م می یدن آن حرف، با خشونت تمام، سرشان را چنان به  د که  ش و

وششان فواره می ند زند و خون از    .در جا میم

لیف این دو دخ: به خودم گفتم          شود؟ مظلوم چه می بچه ت

ا از آن       ن ا : ا پرسیدند پاسدار   ؟ه ایدنداختشما سنگ به پائ

ی نگفتند و آن. جا گذاشته بودیم افتاد این .نه : گفته بودند        ا چ

  .رفتند 

 از  جمعه ای دیگر طبق معمول، خیابان پر. آن روز به خ گذشت     

وش می ی خامنه ای  ن را صدای . دادند نمازگذاران بود که به 

. بود قالب ت کنمرا لرزاند نزدیک  انفجار شدیدی تمام ساختمان ما

  .فکر کردم که در میان جمعیت بمب پرتاب کرده اند

ار        ش بمب  بو ر تر به جان خامنه ای سوءقصد کرده بودند و ز

ا  ع  گذاشته بودند، خیابان شلوغ شد، مردم متفرق شدند، 
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 .زخ شدند چند نفر کشته و  ،دندرسان خودشان را به محل انفجار

ت زخ ی  . را به بیمارستان بردند   شده بود، اوخامنه ای 
ّ
تا مد

  .جمعه نیامد برای برگذاری نماز

ی  خ شب       ی  ران را بمباران  داد که قرار می ا رادیو  است، 

ا قطع می ر  کنند، برق  ا ز مسایه  یم، با  اه نداش ای  شد، پنا پله 

ستادیم و بهطبقه پائ دیم خود می ن می ا مه جا را خامو فرا  لرز

اتاق صاحب خانه  ا در . کردیم شمع استفاده می گرفت، از نور  می

ران را خا   رادیو یک شب از . شدیم جمع می ی  خ دادند، که  ی 

د آن کنید صدام می   .جا را با خاک یکسان کند خوا

وه و        شان را ترک کردند و به  ا جاده  ،بردند پناه بیابان مردم خانه 

ن بود ا خوابیدیم شب در بیابان .مملو از ماش تمام مواد  .روی سنگ 

و شده بود ی  و  می. غذا چه  مخواستم دف  ۀشناسنام اّما ،ن بگ

رم گم شده بود م و . شو شاه برو ش  تصمیم گرفتیم به کرما برا

یم   . شناسنامه جدیدی بگ

وس شدی موعود سوار روز          ش  م واتو شاه رفتیم، پ به کرما

سند خودمان فکر کردیم در شناسنامه جدید، دین را مسلمان می به . نو

ست سیدند که دین شما چ ت احوال مراجعه کردیم ن عد از .. اداره ث

  .ودی : چند روزی که شناسنامه را گرفتیم نوشته شده بود دین
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ستان ا در.خی نارحت شدیم   . تحاد اقامت کردیمتل رو به روی دب

ی می شاه زند رم که در کرما ی شو بمباران  کرد، دو ماه قبل در دا

سلیت به خانه آن  فردای آن .کشته شده بود  ا که در روز برای عرض  

وچه مدرسه بود،   .رفتیم مان 

ن به یاد گذشته در        یک طرف  .سری به مدرسه اتحاد زدیم ،راه برگش

خته بود، ورقه دیوار حیاط در اثر ا در  بمباران فرو ر ی بچه  ای امتحا

شه سطح حیاط بخش شده و  مه شکسته بودند ش ا   . ای  کالس 

ی بود   .نۀ غم انگ

رم گفت فردای آن روز   م خانه پدر  می: شو نیمخوا   .م را بب

ای آجری تازه ای نظرمان        وچه شدیم، دیوار پیاده راه افتادیم، وارد 

ا اثری مانده . جلب کرد را غئ کرده بود، دیگر نه از حیاط  وچه بک 

ی قشنگ بود و نه از اتاق نقا و نه از آن اورو ای رن شه  . ا با ش

  .ساختمان دیگری ساخته بودند  مه را خراب کرده و از نو

مان را فشار می فشرد با یک دنیا        لو غض  رم در حا که  من و شو

یم وس آنافس تل برگش  فردای آن روز به بازار . جا را ترک کردیم و به 

تل برمی.رفتیم  یم، یک پدر و  وق که با  تاک به  م با ما  گش سر 

د؟ کجا می:سوار شدند راننده پرسید    رو

تل را فراموش کرده بودیم      روی مدرسه اتحاد  .اسم    .گفتم رو

ران شما از کجا آمده ا: گفت         .. ید؟ گفتیم از 
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ی       م کمبود مواد غذا ران  و شده  در  مه چ    ؟ وجود دارد ؟ 

» غذا کردی« م قدری ترخینه توانی راس از کجا می..بله  : گفتم      

م   ؟بخر

تل رساند و ما را پیاده کرد تاک ما          .را جلو 

سه بزرگ . زدفردا صبح زود، ک درب اتاقمان را         ی یک ک سر جوا

شد  د، را  رم خواست به او پول بد ترخینه  برایمان آورده بود، شو

مان نوازی و نوز  فقر، با وجود جنگ، کمبود و. و رفت  خصلت م

  .وجود مردم با مانده بود اوتمندی در 

ا        یم، روز ران برگش ش در صف مان روز به  ی  را ب ای طوال

ی میگذراندیممو  ا به یکدیگر خ می. اد غذا دادیم، که فالن  مسایه 

ند فالن خیابان تخم مرغ یا برنج می جا یا در  ا به درازی یک  .د صف

  .. رسید  م می کیلوم 

عد از       اره برف می دیدیمب زمستان اّو بود که   ،ست و یک سال دو

ت می
ّ

ال بود و لذ م خی خو ی برایمان  ،ما نهو  .برد دخ زند

یم. ت شده بود   .بخاری نف داش

رم         از  النشو ارم می آورد و نفت را از ای  ن به طبقۀ چ لوله  . پائ

یم از نداش ده بود، خوابیده بودیم . ک  ان .ش برف سنگی بار ناگ

یدم و ی ش ن را روی خودمان احساس  صدا سنگی یک جسم سنگ

  .نصف سقف اتاق روی سرمان فرود آمده بود . مکردی
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ل روی رختخوابمان       خت عدادی آجر با گچ و خاک و   .ر

اف و پتو روی خودمان وا سرد بود و چند   خوشبختانه چون 

سقف را  صاحب خانه  نروزآفردای  .سی به ما نرسید، آکشیده بودیم

  .عم کرد

م مژی با دخ صاحب خانه       مقنعه  رفتند و به مدرسه اتفاق می دخ

ا به او سفارش می. پوشیدند می شود"کردم  روز ش معلوم  ا  ."مو

چند مرتبه به شاگردان تذکر داده  ا گشت ارشاد جلوی مدرسه آن

یه کرده بودند بودند و ا را تن   .دخ

ش می        سا ابر ا با روسری به کن رفتیم، دوستان و  شبات 

ای ری  ا به پارک الله  مش  »فرح«خودمان را پیدا کرده بودیم ، روز

ای عید نوروز بود چند تا از دوستانمان را به خانه .رفتیم می ی   نزدی

مم صبحان ، که بادعوت کردم یه  .ه بخور ی مفص  غذای شبا

یم، دقایقی گذشت درب  کردم شبات با سا به خانه برگش م از کن

ازی و تفنگ به دوش بدون اجازه  اسدارپ دو.زدند را  خانه ما با لباس سر

  .سالم کردن وارد شدند و

د؟: پرسیدم      ار دار   آقایان  چ

ی اجازه وارد می     د؟ چرا    شو

ی از آن     رت را می: ا گفت ی یم شو   .خوا

رم گفت       برای چه ؟ : شو
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عدشما باید با ما به کال : گفتند     ی بیائید   ن
ً
مید ن میخودتا ا   .ف

وت ما       مانان مات و م اه می م رم با آن. کردند را ن من .. ا رفت  شو

ا به دنبال آن دیم و گفتم تا سر پله  یم، تمام : ا دو س ما جنگ زده 

یم به چه جرمی او را میادار  د و ئیمان را در آبادان جا گذاش ه  بر به گر

  .افتادم 

ن کردند       رم تلفن  .بردند با خودشان و  او را سوار ماش به برادر شو

 فور  زدم و او 
ً
م بازداشت کرده  ا ر دیگرم را  به کمیته رفت و برادر شو

خانۀ  شوند، مرد سرایدار  که  وارد می  وق .ورده بودندبه کمیته آ و

رشان را آن ند جا می خوا   .بی

  د؟ شناسی ا پرسیده بود، شما این مرد را می آن آخوند از    

رم گفته بود      رم است :شو   . بله او سرایدار خانۀ خوا

ت متعددی از او پرسیده بودند      .راجع به دک سئو

ی می شما در: پرسیده بودند        کردید؟ آن خانه زند

رم گفته بود      یم : شو س رم  در چون ما جنگ زده آبادان  ل خوا م

یم تا آن اقامت سر دو عد از . ا برگردند داش را  سرایدار ما فته 

ون انداخت   .دید کرد و از خانه ب

شان می       د و می آخوند اتا را    ؟ شنا ا را می پرسد؟ این اثاثیه د

رم خی ناراحت شده بوده ،  اتاق پر       رش  از  شو اثاثیه خانه خوا

  .  بوده است
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ا را به  این اسباب وز مقداری ازر  ر شود که مرد سرایدار معلوم می      

و پاسداران . فروخته حرا می آورده و به قیمت ارزان می بازار ت

ی کنند و  خانه را در شود که او را دنبال و باعث می آن مرد  ونک شناسا

  .را دستگ کنند

رم گفته بود        رم حاج آقا، دک :شو ر خوا خانه و اثاثیه اش  ،شو

ایدار به اّمانت گذاشته تا برود و برگردد، اّما این مرد در امانت را نزد سر 

ار   .و دزدی کرده است  خیانت 

لیفتان: آخوند گفته بود       دو  .روشن شود شما در اینجا بمانید تا ت

رم و ی برده بودند و   پاسدار شو جا را   درب آنبرادرش را به اتاق تار

  .م قفل کرده بودند

مۀ حرفدر          شسته بودم و  رو  یدم، ی آنان را می ارا رو سری و  ش

ی : حا آقا، اّمام فرمودند: چادرم را مرتب کردم و گفتم ان جن به آوار

یمان  کمک کنید، ما جنگ زده س رم زمان جنگ در ،آبادان    و شو

ا کمک کرده است و خودش را به خطر انداخته،  بیمارستان به زخ

اری است ج  این یو از خود گذ واب فدا   ای مردم جنگ زده؟  شت

ه از اتاق        ون آمدم با گر   .را آزاد کردند   ا آن روز  دو  عد از   .ب

ی یک نواخت و خسته کننده ای       ره شده بود زند ، مردم ترس و دل

ند م با ترس و. داش نوز  م نکرده بودند،  ی  ح اگر خال  لرز زند
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حات نبود، برنامه ،دندکر  می ون را  تفر ز شم و " ای تلو ون  ز تلو

شه ا چ دیگری نداشت می "ش ی آخوند ا   .گفتند چون به جزء 

 شدیم و  پارک الله جمع می  از دوستان در با چند نفر عصر ر        

ی می روی نیمکت بت می ای چو یم و  ی  . کردیم شس یک روز با ی

شسته بودیم، دواز دوستانم ر  ران  وی نیمکت درازی در پارک  تا از خوا

ند ، دوستان شس ی و مقنعه کنار ما  ب با چادر مش ی  ز ی ی ی

ش میرسیدند ب خوا ران ز ر دفعه از خوا کردیم که ک عقب تر  ، 

ای نیمکت راندیم که آن بروند، تا این ب . ا را به ان ران ز ان خوا ناگ

شان بلند ی از آن از جا ت گفت شدند و ی مان : ا با عصبان شما 

ه از آن ن رو م ای فلسطی را با  ید که خانه عر س ی  ا ا  ود

  .گرفتید

 که انگشت اشاره و   حا در. اّما بدانید اینجا ایران است نه اسرائیل       

شما را از  کنیم، ما برعکس عمل می: دید به طرف ما گرفته بود گفت

یم کردا ون خوا   .یران ب

وت کردیم و      را ممکن بود به کمیته ا را ندادیم جواب آن ما س ، ز

مضااح ام و محبت  .ر شو ی که مذ نبودند با ما با اح مسلمانا

ا می ا لطیفه کردند و آن رفتار می ادی راجع به آخوند  گفتند و  ای ز

ی . میخندید ما می   .کردیمشش سال در آن خانه زند
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کردم که از  احساس می رفتیم، ر سال که برای مسافرت به شمال می    

ران، ک دور  وای  ی    شوم می خفقان محدودیت و آلود

ستان      وا گرم می تا رم در شمال  ا که  رشو الی خوا شد به و

ده بودند  می ال را به ما س لید و م با دوستان چند روزی . رفتیم،  ا 

ا خلوت بود. گذارانیدیم جا می آن رد را   .در زمان جنگ ساحل در

عد از ظ       ا مردانه و از ساعت یک  ا ساحل در ، زنانه رصبح 

ا می می وش و روسری و شلوار به در الی ما تا  رفتیم فاصلۀ شد، با رو و

ا خی کم بود ن گر  ر .در ا از جلو ساحل می وز ماش شت پاسدار

شسته یک روز د .گذشت ال بدون رو سری  ش نزدیک و م با دوس خ

ا را تماشا می   .کردند بودند و در

ن گشت از آن       ا به سر  ،کرد می جا عبور  ماش عت وارد حیاط دخ

ند س شت سر آن ای ظه ،شدند و در را  پاسدار با تفنگ  ا دو  عد 

  :وارد حیاط شدند و گفتند

ون آمد         ید؟چرا بدون روسری ب

یم سوار        د، تا شما را به کمیته ب ن شو   .ماش

ا گفتم       ت به دخ الت ن: با چادر آمدم با عصبان کشید؟  شما 

م زدم   .و سی محک به صورت دخ

م گفت      مان روی صند بود  :دخ   .روسر

  س چرا نپوشیدید ؟: گفتم     
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ه افتادند          .ر دو به گر

  .ا را ببخشید  این مرتبه آن.. برادران      

ش گرفته بود        ش را روی صور م دس ا با رضایت رفتند ،دخ پاسدار

ه می غل  کرد، او و گر ،  : گفتم و دلداری دادم کردم ورا  ه ک ن گر

ای آدم   است که من برای آزاد کردن شما، به کمیته بیایم و به عّده

شناس و ظالم    . التماس کنم خدا 

ش گفت       .حق با مادرت است :دوس

ی بد        ستا رم سرما  ،ون دوستانمان به شمال رفته بودیمتا شو

وا گرم و طاقت  .رده بود و تب داشت و خوابیده بودخو  ر بود و  ظ

سیار  ا    .آرام و ساحل خلوت بود  فرسا، و در

اه کردم          ودی سر ،از پنجره ن ی  مسایه  و خانمش با تیوب بزر

م به آن در آب شنا می م  ی  کردند، من و دخ
ّ
عد از مد یم،  ا پیوس

ا شدیم و .ما خسته شدیم و رفتند : شنا کردن، گفتند به طرف  ما ت

مان می رفتم،  می ترمن جلو رسید،  ساحل برگشیم، آب تا باالی زانو

ر پایم خا شد و در چالۀ عمیقی که در ان ز شده بود،  جا باز آن ناگ

  .افتادم

ش مرا  می رچه تقال که شنا بلد بودم، با وجودی          کردم گرداب ب

ر آب می با خودش ب .یدکش به ز  تقر
ً
م به نجاتم  ا غرق شده بودم، دخ

ر آب کشیده شد، م به ز م  ش را از آب  آمد، دخ ا ظه دس در یک 
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مسای ان داد، عروس  ون آورد و ت ال ه در حاب شان که وارد و

ش به ساحل  می می ا ند و را ن  افتد و ما شده، ن ان دست ب ای  ناگ

م را باالی آب می اد می دخ ند، و فر دارند !!! شوند دارند غرق می : زند ب

  !!!شوند غرق می

د، و آن را به طرف ما        ا دو رش تیوب را برداشت و به طرف در شو

ای آخرمان را می حاپرت کرد، در  دستمان را به  ،کشیدیم که نفس 

ون  تیوب گرفتیم و از مرگ حت نجات پیدا  از آمدیم و گرداب ب

  .مکردی

ا که        ال شد به ما گفت  جا رد می آنفردای آن روز سر پرست و

ی درست شده،: الی شما گرداب بزر فراموش کردم به شما یاد  جلوی و

  .آوری

یم، صاحبوق       ران برگش خانه به ما اطالع داد که خانه را   به 

را می د خانه اش را بفروشد و تخلیه کنیم ز  از  .ایران را ترک کند خوا

ساّمان در ایران و دری خسته شده بودیم وضع نا تصمیم  ،جنگ و در

اجرت کنیمال اگرفتیم ب یچخره به اسرائیل م کداممان گذرنامه   ، اّما 

یم  کرد،  ای مذ به  گذرنامه صادر می دولت برای اقلیتنداش

ق قاچاق از ن از ،طر ی  قاچاق .مرز ناامن و خطرناک بود گذش ای 

ا  گرفتند و آن وجدان در راه پول و طالی مسافران را می ا را در بیابان ر

  .کردند  می
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ق می اش به این طر ی از دوستانمان با خانواد ند از ی یران ا خواس

ن با پای پیاده از خارج شوند، ن  ،وه و بیابان عد از گذش سوار ماش

ازان مرز آن ند و دخ دوازده  وانت بار شدند، اّما سر س لوله  ا را به 

ران برگردند، تا جسد  .ساله شان جا به جا کشته شد مجبورشدند به 

سپارند بیگناه شان را در  چاره و بی دخ یه به خاک  مه  آن روز  .ش

ه می مادر  و   برای آن پدر   .  کردند  خون گر

ن آن در       یده بودیم پانزده جوان که ب سا ش  ودی بودهنفر  ا دو کن

ازی خوانده شدند، تصمیم به فرار می ند، اند به خدمت سر راه  در  گ

مۀ آن ست کردند و فرار، قاچاقچیان   ی تا امروز  ا را سر به ن چ م 

ی و ست آن اثری از  خ   .ا ن

من یک  :ی، یک روز به دیدنمان آمد و گفتمسایۀ طبقه باال      

توانم  پاسدار آشنا پیدا کرده ام که در ادارۀ گذرنامه دست دارد، می

مبرای  ارده سال  چون او . مژی به اسم مسلمان گذرنامه بگ فقط چ

 .فرستادیم  مسلمان نوشتم و دین را  فرم پرسشنامه را پر کردیم و .دارد

  .ماه گذرنامه اش را گرفت   عد از یک

ودی ر       ی گذرنامه می  ک از  ست  می گرفت، به اسم مسلما توا

ار از یم، چون  ایران خارج شود، اّما ما جرأت  این  جرمش  را نداش

رو بود ی از به طبق. ممنوع ا ی ی نما شاه  را دوستانم به کرما

ارت جنگ زده شناسنامه جدید درخواست کردم ، ورفتم   .با ارائه 
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شاه می       تل اقامت کنم، به بازار رفتم و  در کرما ی در  ا ترسیدم ت

ر ان شو عد از  د ان، دوست قدیمیم  را یافتم،  ف کردن جر او  عر

ی به خانه شان دعوت کرد   .مرا با خوش رو

 عشرت فور 
ً
غلم کرد و ا ،  عد از   مرا شناخت،  و و احوال رو

م از  ساعت بت کردیم ا  با  ا  به من یک اتاق اختصاص  ،قدی 

ی به  فردا صبح با مقنعه و چادر .جا گذاشتم چمدانم را آن ،داد مش

ت احوال رجوع کردم شت روز .اداره ث دیگر شناسنامه ات  گفتند تا 

  .شود حاضر می

ش به بازا روز با ر سا  از ،رفتیم ر میعشرت و دخ مدرسه اتحاد و کن

عد از .دیدن کردیم ی صمیمانه ای کردند و  شت روز  از من پذیرا

: د، دینآن را باز کردم، نوشته شده بو .شناسنامه ام حاضر شد

  .مسلمان

ا از  شکر کردم، و عشرت و با خو رش  ران برگشتم  شو   .به 
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م س ا ی مثل عشرت    فــر کردم به حکمت  به زاد   به کــوی دوست خو
شستـــای گـــــذشته               کــه نق بــه تجــدید زمان ـــم بر دل         ه از قدیـ

ــانـــــه                  بــه بازی  ـــای کـــودکـــانـــه          ای گـردون زمـ  بــه یــاد خنده 

ایــت ایـــ       ـگ       د تنـــ بگفتیم بــا   ا ح    غــم جنــگ از فـــراغ و ت از  ش

ر  یابیـــم که     ــای جــــدائــی                زمان شکـــایت از ــائـی چـــاره ای بــــ              ر

ــازم          ! ای عشرت تو ـــازم  دل پـــــاک و           صفایت را بنــ   وفـــــایــت را بنــ

  20.02.1988                                                                                

نو  با       ن شناسنامۀ جدیدم،  ترسیدم تقاضای  ز میدر دست داش

م سنامۀ قب جواب منفی گرفته با شنا چون چندین بار ،گذرنامه بد

ی از .بودم ل ی د، به م رم به مش ای دورمان  فامیل  مراه شو

ر از ،به ادارۀ گذرنامه مراجعه کردیم ،رفتیم سیج ش ارت  ساکن  ما 

د را درخواست کردند یدی و دست خا به عد از سه روز با ناام .مش

یم انو .ران برگش ر ان برای مرخ به  م ش از اصف ا که با دخ

  .ران آمده بودند، برای دیدارمان به خانه ما آمدند

ف کردموق       عر ش  ان را برا ان بیا: گفت ، که جر خودم  ،به اصف

ان رفتم. کنم اقدام میبرایت  انو مرا به دالل خانه معر به اصف ر ، م

دالل گرفتیم  کرد و طبقه دوم خانه اش را به من کرایه داد، مدرک را از

چه. و به کمیته رفتیم ن به  بود، دف ن مسلم ارت رف سیج  موعد ز
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نوشتم  با آن، پرسشنامه از ادارۀ  گذرنامه گرفتم و  را بمن دادند، و 

ال :مقصد   ! کر

انو دو        ر ی برادرش و م د ی ش بود، را با  نفر شا دیگری که دوس

ر ا ز د، امضاء کردندپرسش نام خودش آورد وآ با  .ه را به عنوان شا

د، پرس که دستم می  حا در لرز  ترس و ی  شنامه را ازلرز وچ چۀ  در

ل دادم د  ماه دیگر، یک : متصدی گفت .تحو گذرنامه ات حاضر خوا

  .شد

انو     ر ران برگشتم، م جا مراجعه کرده بود، یک  به آن  چندین بار به 

اره به  .مژده بده که گذرنامه ات حاضر شده :گفت روز تلفن زد و دو

ان برگشتم وق می یجان و ترس  م راخواستم گذرنامه ا اصف م از  بگ

دار انم بند آمده بود، دف ا گذرنامه، گذرنامه مرا پیدا کرد،  در ز ن د ب

ست در انو که کنارم ا ر ظات نزدیک بود که از حال بروم، م اده آن 

گذرنامه را روی باجه گذاشت  دار ، دف بود، دست مرا محکم گرفته بود

ر :گفت و ارتت قبول باشه  خوا   .ز

ران برگشتم ا به   صاحبخانه خانه را فروخته بود، و .با خو

ت و . مشغول فروش لوازم بود ای  لیفی و بال در روز ناامیدی  ت

  .گذراندم  می
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 در خیابان تصادف       
ً
ال قمر  ا شه سر پ خانم را  آقای پاک باخته 

پاک آقای : گفتم از ناامیدی بدون مقدمه به او سالم کردم و ،دیدم

مۀ ما مثل شما پاک باخته شدیمباخته، دید   ؟ی 

ان داد و گفت         واقع :سری ت
ً
  .خانم راست گف  ا

ل وتمام        با و چندین قطعه فرش مبلمان و اثاثیه م بزرگ را به  ای ز

فت سال جنگ و عد از  دری، تمام دارائیمان  قیمت نازل فروختیم،  در

ی و گرمای طاقت فرسا در ، زند زحمات چندین ساله و ا ت با ت ی 

مه به باد فنا رفت  قیمت دالر سرسام آور شده بود، جنگ . آبادان 

ا در نوز ادامه داشت، پو که از  بانک نگه داشته   فروش خانه 

ی ارزش و   .دبو  به صفر تبدیل شده بودیم  

واپیما به       م دو بلیط  دیم من و دخ رم ک .ترکیه خر نوز شو ه 

ی نگرفته بود در ایران ماند و رم  شناسنامه مسلما به خانۀ مادر شو

ی  .برگشت نما ی، مسافران را را ی ایرا اه استانبول جوا در فرود

تل قدی با تختخواب زوار   می ای رفته و م در کرد، ما را به یک  فه 

سر امشب را اینجا بگذرانید، فردا صبح به شما : کثیف برد، و گفت

  .رفت   زنم و می

سته می اتاق توسط زنج لنگه در دو         م  ی به  ترس  شد، از  ناز

مان روی تختخواب  که ک وارد اتاقمان شود،  این ر دو تا صبح 

یم و د شس شت صبح مرد جوان  .خوابمان ن فردای آن روز ساعت 
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نما آمد، با  تل ما را را ش کردم که  ه از او خوا  ض کند، فور عو  گر
ً
 ا

ا را بار ،تاک گرفت تل دیگری در زدیم و مه چمدا ی از  به  ی

ی از آن در .ای شلوغ استانبول واقع بود رفتیم خیابان  جا جمعیت بزر

ی ند و منتظر ایرا ای مختلف  ا اقامت داش زا به کشور افت و در

  .بودند

ی به ما برخورد کردند و       مقصد شما   :پرسیدند  چند زن ایرا

  کجاست؟

  .اسرائیل : ترسیدم جواب دادم  دیگر ن     

ی خی گران بود در         ی نبود، آب معد ا از   .تل ما آب آشامید روز

اتاق ما به  .کردیم   می  سر خیابان از ش آب عمومی، فالسک آب را پر

 جا قرار آن و یک تختخواب یک نفره در وچک بود اندازۀ یک انبار

ت می  .داشت   .کردیم    اّما احساس امن

م در مرکز  روز       اد کرد که با  ش نما به ما پ ر عد جوان را  ش

انۀ خسته بودن  گردش کنیم، اّما من به او اطمینان نکردم و به 

شان : گفت نرفتیم، او م تا من سفارت اسرائیل را به شما  س برو

عطیل است، فردا  م، چون امروز  دبد م  من و  .خودتان برو دخ

وس به سفارت اسرائیل رفتیم روز   فردای آن   .با اتو

ای ی را بلد بودمبه اندازه ای که ع          بت کردم گذرنانه  ا  ، با آ

 ،اسرائیل پرسیدند ایمان و آدرس آنان را در ما را گرفتند و اسم فامیل



     وانه کهن صدقپر
 

252 
 

یم  ن ، نداشتیل روابط سیاآن زمان ترکیه با اسرائ چون در س توا

یم    .تماس تلف بگ

ساعت پروازمان را  و آمد به سفارت، روز رفت و عد از چند بار      

نما آمد، .ن کردندیع به او پول دادیم که به صاحب  شب جوان را

دازد ش کرد که ساعت پنج صبح برایمان  .تل ب تل خوا از صاحب 

دتاک خ کند، تا ما را به فرود   .اه ب

ک بود، تاک رسید      ا را  .وا تار تل چمدا راننده با کمک صاحب 

  .بار زدند 

ی پر از سنگ و       عد از نیم ساع وارد جادۀ خا  تاک راه افتاد، 

ادی در شن و ای  ز یچ  نوز  ،شدیم جاده دست انداز ک بود،  وا تار

ری یا ماشی دور  م  یده نما د بر و ساختمان یا ش شد، من و دخ

ی سراپایم را فرا گرفته بود،  م انداختیم، وحشت  ی  ا پرمعنا ن

غل گرفتم م را به  ی دخ ر .با درماند را  خدایا ما  :کردم   لب تکرار می ز

  .نجات بده

ان       سته می ،م خشک شده بودد م آ ماّمان این ما را به : پرسید  دخ

  برد؟ می کجا

م، با خودم فکرجوا  کردم، اگر قصد دزدیدن  ی نداشتم که به او بد

ی را که در کم پول و ما را دارد، مقدار م تا  کیفم دارم به او می طال د

ظات مرگباری بود، یک نیم تاک  ساعت و   آسی به ما نرساند، 
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ی می وا کم کم روشن شده بود، وارد جادۀ  مچنان در جادۀ خا رفت، 

ن شد، رفت واسفالته  ک دملان قرار  .را دیدیم ای دیگر آمد ماش

عد از اه را دور  انتظار از نیم ترس و ساعت و دو گرفت،   باند فرود

  .دیدیم 

ا را با        چرخ دس به سالن ترمینال از تاک پیاده شدیم، چمدا

ی از .آوردند شت سر صف بزر ستاده بودند،   مسافران جلوی باجه ا

ستادیممه د ر .ر آخر صف ا تمان که رسید، گذرنامه مرا م  .زدند نو

م که خی خسته بود و  سیار دخ  بدی را گذرانده بود به طور غ روز 

وطه پرتاب کرد عمد گذرنامه   .اش را جلوی متصدی مر

ی شد و       ان متصدی عصبا ی با صدای بلند شروع به  ناگ ان تر به ز

  .فحا کرد فحش و

لمه       رچه مسافران دور  می را"خمی "ما فقط  میدیم،  س  و بر ف

ر نزد  ای نداشت و کردند که او را آرام کنند، فایده   می گذرنامه مژی را م

س داد و  آن و ش دیوار را به ما  شان داد و  با اشاره انگش را  به ما 

ید آن : گفت س   .جا با

م کنار من و        ستا دیوار دخ مه  ،کم کم صف خا شد دیم،ا

و رفتند، در عال سوار -مسافران ال: چندین مرتبه اعالم کردند بلند

م بال من و .شوند ار کنیم، چند باردخ لیف مانده بودیم که چ با  ت
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ی از ا ی ز ان  ش کردم که او ز قبول  را ببخشد، و او متصدی خوا

  .نکرد

ی از خدمه       روی درازی ی ی دیدم، به -ی الا در را عال را با لباس آ

دم و ه گفتم سوی او دو ش را گرفتم و با گر م : دس ن گذارند دخ

ر. بیاید ی گفت، پاسپورت مژی را م ی به مرد عصبا  او با من آمد و چ

نان سر ،واپیما شدیموق وارد  . زد و به دستم داد ش  مۀ سر

شسته بودند و منتظر شان  ی ما را  وما بودند،  جا به طور تحق آم

اه کردند   .به اسرائیل رسیدیم ساعت پرواز سه  عد از . ن

فت ماه به ما  عد از  ی و گذرنامه گرفت و  رم شناسنامه مسلما شو

  .پیوست

  

                                        

  پایان
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